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Se pare că în Antichitate oamenii au fost cu totul altfel decât în prezent. Studiile arată 

că în acele vremuri specia umană, deși puțin numeroasă și cu mult mai puține preocupări și 

cunoștințe, a avut timp să-și elaboreze modele de comportament de o înaltă ținută și mai ales 

moralitate. 

În perioada 551-479 î.Hr. a trăit marele Confucius, care și-a dedicat viața studierii și 

scrierii unor învățăminte care au penetrat adânc societatea umană, cu reverberații până în 

zilele noastre. Era filozof, dar era și un excelent practician, care mobiliza și recomanda 

oamenilor să se adune laolaltă pentru a studia și pratica învățătura Li, adică studiul formelor 

rituale de bună purtare și respect. Ca urmare, a fost primul care a formulat mai multe definiții 

pentru sintagma „regula de aur”. Se referă, de fapt, la regula de aur a vieții, a trăirii, a 

comportamentului uman în societate sau grupuri, începând cu cel puțin două persoane.  

Iată două dintre aceste enunțuri: 

1) Niciodată să nu impui altora ce ție nu ți-ar face plăcere; 

2) Să nu faci altora ceva ce nu ai dori să ți se facă ție. 

Aceste sintagme mobilizau oamenii în a-și îndeplini cu responsabilitate rolurile 

sociale familiare și chiar politice. Era esența comportamentului moral al societății. 

Respectarea regulii devenea o mândrie pentru fiecare membru al societății. Fiecare om era 

diferit de altul, dar deținea cunoașterea necesară virtuților adecvate pentru a îndeplini 

anumite roluri și acestea era necesar a fi înfăptuite cu maximum de responsabilitate naturală. 

Cei ajunși în fruntea societății, prim-miniștrii, miniștrii, regii etc. aveau nevoie de acele 

virtuți care să conducă la buna administrare a treburilor, să prezinte încredere în fața maselor 

și încredere față de conducătorii lor. 

Wikipedia definește regula de aur ca etică a reciprocității, astfel: „Comportă-te cu 

ceilalți așa cum ai vrea să se comporte ei cu tine” sau, prin negație, „Nu te purta cu ceilalți 

într-un mod în care nu ți-ar plăcea să se poarte ei cu tine” – ultima formă fiind numită și 

regula de argint. 

Dar oamenii sunt oameni, iar păcatul este păcat. Odată cu introducerea minciunii, 

necinstei, înșelăciunii, inegalității, agresiunii etc. ca mijloace de relaționare între oameni, 

faimoasa regulă de aur a început să fie uitată sau, oricum, deloc sau foarte puțin respectată. 

Sclavagismul, teroarea, crima au pus repede stăpânire pe omenire aceasta împărțindu-se 

repede în cele trei categorii, prezente mai diversificat și în zilele noastre.  
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Atunci când decăderea lumii umane a atins gradul păcatului universal, Dumnezeu l-

a trimis pe Pământ pe fiul său, Iisus Hristos, pentru refacerea credinței și a moralei creștine. 

În predica de pe munte, Hristos a redefinit regula de aur sub forma unei porunci de 

învățătură, care reprezintă însăși esența Bibliei, și anume: „Prin urmare, tot ceea ce vreți să 

vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel”. A mai fost definită și ca esența scripturilor, o 

sinteză a comportamentului, datoriei creștinului față de semenul său, un principiu 

fundamental al moralei creștine. Există foarte multe scrieri pe marginea acestei sintagme, 

iar unele dintre ele sunt criminal de adevărate, cum ar fi faptul că regula de aur nu mai 

există.  

Istoria arată că, mai ales în Evul Mediu, dar și în capitalismul și mai ales în 

comunismul secolelor XIX-XXI, regula de aur a devenit luxul de neatins al moralei umane. 

Nu vom trece prin istoria evoluției acestei minunate sintagme cu puternic caracter educativ, 

ci vom reveni la modelele morale și existențiale ale începutului mileniului III. Încercăm să 

scoatem în evidență metamorfozele actuale care eludează conținutul spiritual al regulii de 

aur, dar și unele transformări pozitive. Vom începe cu partea pozitivă a metamorfozelor. 

Cei mai numeroși cercetători și filozofi în această zonă vorbesc despre o regulă foarte 

eficientă, dacă poate fi respectată, în care este implicată nu numai ființa umană, ci și mediul 

ecosistemic în care trăiește.  

Legea echilibrului presupune a trăi în armonie cu toate ființele vii și chiar cu mediul 

neviu. Această lege este cea care reglează intensitatea vectorială între bine și rău. Ea ne 

învață că dacă acțiunile noastre sunt creatoare de rău, de negativ, omul, prin voința, educația 

și morala sa, este obligat să inverseze sensul vectorilor pentru a reajunge la punctul de 

echilibru.  

 

 

 

 

 

Evoluția vectorială spre bine este discutabilă în măsura în care binele este acceptat 

fiziologic tot ca o formă de dezvoltare spre dreapta a echilibrului. Bine nu înseamnă mult în 

spațiu, timp, bogăție, lăcomie, agresivitate, autarhie etc. În echilibru, bine înseamnă a 

acționa pentru optimizarea lucrurilor, în măsura în care legile naturii și ale societății trebuie 

respectate. Dacă societatea funcționează bine, echilibrat, este necesară și respectarea legilor 

care sunt mai puțin bune sau e necesară o muncă creatoare de îmbunătățire de optimizare a 

lor. Starea de echilibru conduce la a transforma individul social într-un prieten al planetei, 

al întregii omeniri. Toți oamenii Pământului, cu toată diversitatea lor, ar fi necesar să fie 
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prieteni sau, în cel mai rău caz, să nu-și facă rău unul altuia, pe toate coordonatele vectoriale 

ale existenței. 

A devenit clar pentru toată lumea că regula de aur a vieții nu mai există în practica 

umanității și că ea mai poate fi găsită și exprimată doar la nivel filozofic. Asta nu înseamnă 

că a fost uitată. Proverbul românesc „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face” este mult utilizat, 

dar de cele mai multe ori inconștient. La nivel mondial există o carte a drepturilor omului, 

un document elaborat cu grijă și care se vrea o însușire fie și trunchiată a regulii de aur a 

vieții. Există, în conținutul documentului o frază care sună cam așa: în deplin respect față de 

drepturile omului este necesar să se rețină că aceste drepturi consfințite prin lege încetează 

atunci când sunt încălcate drepturile altuia. Este cea mai apropiată exprimare de regula de 

aur a vieții. 

După cum se va vedea, însă, nici regula de aur și nici Carta Internațională a 

Drepturilor Omului nu mai sunt respectate, omenirea evoluând, în ansamblul ei, dar cu 

nuanțe diferite, spre dictatură, control și manipulare a populației. Oamenii își pierd drepturile 

și libertățile în numele unor principii și acțiuni statale absurde. Corupția, înșelătoria, 

manipularea, nerespectarea legilor și multe altele de acest gen sunt prezente, astăzi, și în țări 

cu mari pretenții de state democratice. Fenomenul se agravează logaritmic, dând naștere în 

societate acelui fenomen de haos denumit și entropie, care va conduce, încet și sigur, la 

colapsul societății umane, în ciuda mărețelor realizări tehnologice ale vremurilor noastre. 

Revenim, însă, în spațiul românesc, pentru a vedea în ce măsură regula de aur mai 

este luată în seamă.  

Am afirmat mai sus că această lumină călăuzitoare a comportamentului a dispărut și, 

odată cu ea, a dispărut armonia societății, a ecosistemelor și a planetei. Oamenii nu se mai 

înțeleg între ei, s-au născut conflictele, agresiunea, lăcomia, neînțelegerea, abuzul, 

războaiele și multe alte rele. Nu mai există echilibre. Omenirea este în permanență în deficit 

de lucruri, fenomene și acțiuni ale binelui și este suprasaturată și dominată de fapte, acțiuni 

și comportări negative, abuzive, de dominație, exploatări, distrugere.  

Extrem de numeroase capete politice (aproape toate), dar și capete economice și chiar 

aparținând științei (vezi J.J. Cousteau) consideră că principalul țel al lumii conducătoare ar 

fi să reducă populația foarte numeroasă și în creștere exponențială. Se caută multe inovații 

în acest sens. Bill Gates propune tocmai acum, în plină pandemie de coronavirus, reducerea 

populației lumii prin vaccinare. Propunerea lui este reducerea cu 10-15% a populației pe 

această cale. Asta ar însemna aproape 1 mld. de oameni. Programele sunt extrem de eficiente 

și complexe și vizează întreaga populație a lumii. Prioritate au, însă, țările sărace, iar Bill 

Gates s-a gândit să pună la dispoziția lumii și un fel de ecuație, care indirect transformă 

populația lumii în variabilă a reducerii emisiilor de CO2, și anume: 
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��� = � × � × � × � 

, în care: P = populația, exprimată în număr de persoane; 

S = serviciile, exprimate în costuri/persoană; 

E = costul energiei / persoană; 

C = CO2, unitate energetică. 

Propunerea magnatului este aceea ca CO2  O sau CO2 = O. Imposibil de realizat 

pentru că, matematic, ar solicita ca cel puțin o variabilă a ecuației să fie egală cu 0. Însă dacă 

P  0, atunci toate celelalte variabile tind spre 0 și scopul ar fi atins. Deci prioritate are 

reducerea populației. 

Programe foarte bune în acest sens prezintă și David Rockefeller, care se laudă că 

deține deja modelele necesare pentru stabilizarea și reducerea populației Pământului.  

Prințul Filip al Angliei, soțul Reginei Elisabeta a II-a a declarat, la rândul său, în 

1988: „Dacă m-aș reîncarna, aș dori să revin pe Pământ ca un virus ucigaș care să reducă 

populația umană”. 

Printre măsurile propuse, în afară de utilizarea celebrului său vaccin, sterilizarea 

sexuală a bărbaților, prezentă deja în Provincia Luanda (Angola) și injecții anticoncepționale 

pe minimum 5 ani, fac parte din modelul de reducere a populației propus de Bill Gates. 

În continuare redăm câteva declarații expuse cu diverse ocazii de așa-zișii 

conducători ai lumii, adică de cele mai bogate familii, care și-ar dori pentru ei un confort 

excelent prin reducerea populației: 

1) Ted Turner – „O populație totală mondială de 250-300 de milioane de 

persoane, cu 95% mai puțin decât în prezent, ar fi ideală”; 

2) Dr. Henry Kissinger – „Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a 

politicii externe față de lumea a treia pentru că economia SUA va necesita 

cantități tot mai mari de minerale din străinătate, în special din țările mai puțin 

dezvoltate. Persoanele în vârstă sunt consumatori inutili. Populația lumii 

trebuie să fie redusă cu 50%”; 

N.a.: Comportamentul ambasadorilor SUA față de România, față de sistemele 

ei de justiție și securitate se plasează în acest spațiu de gândire, sprijiniți fiind 

de numeroși trădători din interiorul țării, cocoțați în cele mai înalte funcții ale 

statului român. 

3) David Rockefeller – „Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel 

mondial. Tot ce avem nevoie este o criză majoră, credibilă și națiunile vor 

accepta noua ordine mondială. ONU poate și trebuie să găsească o soluție 

universală pentru stabilizarea populației lumii”.  
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N.a.: Priviți în jur! Criza majoră, mai mult sau mai puțin credibilă, este în noi 

și în jurul nostru, iar România a acceptat deja noua ordine mondială. 

Consecințele se văd! 

4) Bill Gates – „Acum, dacă facem o treabă foarte bună cu noile vaccinuri, cu 

serviciile medicale, cu serviciile de sănătate reproductivă am putea, cel mai 

probabil, să reducem acest număr cu 10-15%”. 

N.a.: Rezultă că vaccinurile și așa-zisele servicii de sănătate sunt o metodă de 

îmbolnăvire și reducere a populației, pe care România de astăzi, la presiunile 

lor, și-a însușit-o, promovând în Parlament o lege a obligativității vaccinării, 

fără nicio garanție oferită populației”. 

5) Thomas Ferguson (Departamentul de Stat pentru Populație) – „Există o 

singură temă în spatele eforturilor noastre: trebuie să reducem nivelul 

populației! Iar guvernele trebuie să ne folosească metodele pentru a obține 

rezultate curate și frumoase  sau vor primi mizeria pe care o avem în El 

Salvador, în Iran sau în Beirut. Populația este o problemă politică. Odată ce 

populația este scăpată de sub control, este nevoie de un guvern autoritar, chiar 

fascist, pentru reducerea ei. Programul nostru în El Salvador nu a funcționat. 

Nu am avut infrastructura care să-l susțină... Pentru a reduce într-adevăr 

populația, rapid, va trebui să trimiteți toți bărbații la luptă și să ucidă un număr 

semnificativ de femei fertile. Cel mai rapid mod de a reduce populația este 

prin înfometare, ca și în Africa, sau prin boli, cum ar fi Moartea Neagră”. 

N.a.: România întrunește condițiile lui Ferguson. Moartea e în țară, este bine 

întreținută, propagată și exploatată. Seceta de anul acesta dă conducătorilor 

criminali ai țării un ajutor nesperat. Dacă multinaționalele își închid porțile 

doar pentru 1-2 ani, toate condițiile înjumătățirii populației sunt îndeplinite. 

Bineînțeles că granițele vor fi închise și restricțiile de circulație întărite la 

maxim. 

6) David Foreman – „Eu cred că suprapopularea umană este o problemă 

fundamentală pe Pământ, astăzi. Noi, oamenii, am devenit o boală: Virusul-

Om. Primele mele trei obiective principale ar fi reducerea populației umane la 

aproximativ 100 de milioane în întreaga lume, distrugerea infrastructurii 

industriale și, în al treilea rând, să văd cât mai multe zone pustii”. 

N.a.: Ce ziceți despre modul cum a dispărut infrastructura industrială în 

România și cum au avut grijă iluminații țării să nu apară infrastructuri noi 

(autostrăzi, căi ferate), cu excepția țărilor de manipulare (telefonie, 

computerizare)?  
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7) Christine Lagarde (Director FMI) – „Bătrânii trăiesc prea mult și este un risc 

pentru economia globală. Trebuie făcut ceva”. 

N.a.: Christine nu știe ce e de făcut, tot așa cum nici Klaus Iohannis nu știe ce 

măsuri, programe de refacere economică să propună după pandemie. „Le 

avem, dar nu știm a le spune” a fost concluzia discursului său din 7 mai 2020. 

Iar bătrânii, cum le zice Lagarde, sunt încă ținuți sechestrați în blocuri de beton 

cu lunile pentru a-și pierde imunitatea și a contribui la acel ceva al celebrei 

doamne. Calea medicală, vaccinurile, epidemiile, pandemiile foarte frecvente 

în ultimele decenii, ca și lipsa de reacție inteligentă a specialiștilor deja 

adjudecați de politicieni și fabricanții de substanțe bioactive par a fi la 

îndemâna forțelor oculte, inclusiv din România, mai ales că manipularea, 

panica, frica sunt instrumente foarte eficace folosite de conducătorii corupți ai 

țării, aflați în permanență sub presiunea și dictatul forțelor similare mondiale 

pentru creșterea mortalității populației. Covid-19 nu a fost atât de eficace pe 

cât s-au așteptat ei și atunci cei uciși prin panică și dezvoltarea altor boli au 

fost numărați în dreptul pandemiei, pentru a se putea prelungi măsurile de 

restricție, de răzbunare, mai ales asupra populației vârstnice. Pensiile lor nu ar 

mai trebui plătite.  

8) Nicholas Rockefeller, un alt membru marcant al celebrei familii, recunoaște 

încă din ianuarie 2009, într-o discuție cu regizorul american Aaron Russo că 

„scopul elitei mondiale este reducerea la jumătate a populației globului și 

controlul prin implantul de microcipuri”. Acum, Russo a plătit cu viața 

dezvăluirile sale și faptul că nu a acceptat racolarea în elita propusă de Nick 

Rockefeller. 

 

*** 

Este bine să recunoaștem că, după lovitura de stat din decembrie 1989, România a 

abandonat în trepte comunismul, dar în același timp nu a știut ce să facă în fața unui nou 

sistem politic. Ion Iliescu și ai lui au primit de la comuniști o țară săracă, dar plină de resurse, 

care dacă ar fi fost folosite inteligent, ar fi permis o dezvoltare înfloritoare. 

 

De ce nu s-a întâmplat acest lucru? 

1) Pentru că lovitura de stat s-a înfăptuit cu concept și forțe străine. Cedarea în 

flux a resurselor țării a fost prețul plătit pentru faptul că cineva ne-a scăpat de 

Ceaușescu și de comunismul lui dur. S-a aplicat principiul dă-mi, căci ți-am 

dat, neținându-se cont deloc de principiul sau de regula de bază a vieții. 
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2) Echilibrele care ar fi trebuit să rezulte din regula de aur au devenit inecuații 

șocante, nerușinate, căci ceea ce am primit a fost numai o simulare de 

democrație, condusă de un sistem politic derivat din cel comunist. Ceea ce am 

cedat este infinit mai mult decât ceea ce am primit. O evaluare financiară este 

în curs de realizare, în mod discret, de câțiva specialiști ai țării, căci oficial nu 

este voie să efectuezi un asemenea studiu. 

3) De partea stângă a ecuației întâlnim, deci, cedările și renunțările noastre în plan 

național. Am distrus industria țării în procent de peste 90% pe motiv că nu ar 

fi fost competitivă. O parte din ea a fost distrusă prin privatizare, la prețuri de 

râs, sub rezerva retehnologizării lor și a conservării forței de muncă calificate. 

Nu s-au făcut evaluări. Știm doar că sumele investite din străinătate în industria 

românească au fost de 100-1000 de ori mai mici decât valorile distruse. Ramuri 

industriale întregi au dispărut – industria grea, cea de tractoare și mașini 

agricole, de materiale de construcții (excepție cimentul), aero-nautică 

(aeronave, vase etc.), parțial industria alimentară, de producere energie (circa 

50%), agricultura (peste 50%), incluzând irigațiile, industria de confecții 

(peste 80%), industria de servicii, unele dintre ele de interes strategic, precum 

aprovizionarea cu apă, energie, sistemele bancare și de asigurări sociale și 

multe altele. S-au distrus sistemele de educație, sanitar, de apărare a țării, 

inclusiv industria de armament, care aducea plusvaloare ridicată. A fost 

abandonat turismul și industria adiacentă, sistemele de transport terestru, 

aerian și pe apă au fost diminuate în procent de 76%, majoritatea prin 

privatizări și eliminare. A fost distrusă și apoi făcută dispărută flota comercială 

românească, una dintre cele mai puternice din lume.  

Au fost, într-adevăr, și câteva investiții la firul ierbii, care au produs mărfuri cu 

plusvaloare ridicată. Aceasta, însă, a plecat în afara țării, singurul avantaj dureros fiind acela 

al ocupării, cu salarii mizere, a unei părți din forța de muncă ieftină a României. 

În agricultură, peste 30% din suprafața agricolă a țării a ajuns în managementul unor 

investitori din afară. Managementul, firește, este orientat spre profit, în detrimentul 

stabilității sau a creșterii fertilității solului. Acesta tinde rapid spre deșertificare. Când se 

ajunge aici, afacerea este vândută celor neștiutori, dar efectele și exploatarea abuzivă a 

solului va continua până la deșertificare completă. Din 1989 și până în prezent, suprafețele 

de nisipuri ale României au crescut de trei ori (circa 600.000 ha), îndeosebi în zone ca 

Oltenia, Brăila, sudul Galațiului, insulele din Dunăre și zone mari din Delta Dunării. 

Este adevărat că România este în NATO, dar acest lucru nu ne-a permis decât să 

formăm o armată mică, poate bine pregătită, dar care luptă în așa-numitele teatre de război, 
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în favoarea Statelor Unite și fără avantaje pentru România. Intrată în NATO, România a 

devenit o țintă perfectă pentru puterile nucleare situate în est. Este acesta un avantaj? Există 

cineva care crede că, în cazul unui atac fulger asupra României venit din est, va veni NATO, 

respectiv armata americană, să ne apere? Nimeni nu crede acest lucru, dar toți știm că 

România a plătit foarte multe miliarde de dolari pentru avioane second-hand de origine 

americană, pentru elicoptere (deși fabricăm și noi la Codlea) și pentru numeroase alte forme 

de armament modern. Cumpărăturile vor continua. 

Cu mare greutate am fost admiși ca membri ai Uniunii Europene și am intrat în piața 

unică, ca piață de import și consum, care în momentul de față are un imens deficit comercial. 

Cel mai negru an al comerțului României este 2019, în care deficitul a crescut de la 1,25 mil. 

€ în ianuarie, la 17 mld. € în decembrie. Enorm și ruinător. Am dorit noi acest lucru? Nu! 

Au dorit ei și ai lor din țară acest lucru? Da  15,13 mld. € numai în 2019. 

În ceea ce privește împrumuturile, acestea au fost de 136,9 mld. lei în perioada 2009-

2012 (prima criză) și 139,6 mld. lei în perioada 2017-2020. Acestea sunt împrumuturi nete, 

luate pentru acoperirea deficitului bugetar și nu includ împrumuturile guvernului, luate 

pentru plata unor scadențe proaspete. Datoria totală a statului român în 2020, până în prezent, 

este de 421 mld. lei, adică aproape 90 mld. € la cursurile actuale. Oare cine va plăti această 

datorie și când? Am vrut noi acest lucru?! Nu, nu am vrut! Dar au vrut ei și ai lor din țară, 

care conduc acum o țară care nu mai este a lor, cu resurse cu tot. Regula de aur, echilibrele 

s-au topit în lăcomia lor și a alor noștri. Minciuna, impostura și mai ales corupția i-a cuprins 

pe ei, ajutați cu nădejde, conștiinciozitate și trădare de țară de ai noștri, în frunte cu primul 

ei om, necuvenit așezat acolo. De ce nu s-a putut România dezvolta prin forțele ei? Pentru 

că nu s-a vrut. De ce nu s-a vrut? Pentru că am avut resurse care trebuiau să intre în mâinile 

lor și ale corupților noștri – petrolul, gazele naturale, energia electrică, apele, pământurile și 

chiar și forța de muncă sunt ale lor. Nu mai sunt ale noastre. Au fost, dar prin trădare, pentru 

un pumn de arginți, acum sunt ale lor. Ei au știut ce fac. Românii au rămas, până azi, naivi. 

Din 2014 am intrat într-o Uniune Europeană care nu ne-a vrut și care în permanență 

ne-a tratat ca pe niște slugi, oameni cu minte îndoielnică, de tipul celor pe care și i-au ales 

pentru a putea să-și impună politica și algoritmul rapace al absorbției resurselor românești. 

Intrarea în UE ne-a adus doar avantajul îndoielnic al circulației fără pașaport prin Uniune, 

în primul rând a celor ce s-au plictisit de țara lor și au căutat locuri mai călduțe pe acolo.  

S-a demonstrat, însă, odată cu criza sanitară recentă, că circulația liberă, inclusiv 

Spațiul Schengen, sunt o himeră. Nimeni nu mai poate circula de teamă și panică, iar UE 

devine, încet și sigur, o poveste urâtă, care a condus la umilirea totală a noastră, a românilor, 

fără ca măcar să observăm acest lucru. Există foarte multe persoane care afirmă „lasă, 
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domnule, că e bine”. Ei fac, cel mai adesea, parte dintre inconștienți sau cei plătiți să zică 

acest lucru. 

Cea mai neagră perioadă a postdecembrismului s-a derulat în vremea ultimilor doi 

președinți. Dacă până la aceștia infiltrarea serviciilor secrete UE și SUA în România se făcea 

prin racolarea unor politicieni, juriști (procurori și judecători), unele instituții, precum 

ministere sau unele bănci, odată cu președințiile lui Băsescu, atât amestecul în viața 

economică a țării, cât și în politică, a devenit fățișă. În primul rând, spionajul românesc și 

îndeosebi SRI-ul, a devenit cureaua de transmisie a ordinelor guvernelor străine care aveau 

interese economice majore.  

Primul lucru la care s-a lucrat intens a fost efectuarea unor presiuni politice și 

economice care să conducă la discreditarea capitalului românesc. Economia, pornind de la 

banii românești, începuse să se dezvolte semnificativ în preajma lui 2010, puțin înaintea 

crizei economice. Așa ceva era inacceptabil de către stăpânii noștri. Au început prigoana și 

arestarea investitorilor, afaceriștilor români, de cele mai multe ori prin acuzații total 

inventate, dar care și-au atins scopul. Fără aceasta mizerabilă intervenție, criza financiară de 

abia dacă putea fi sesizată în România. Băsescu și ai lui practicau o corupție incredibil de 

mare și o făceau fără jenă, în ochii lumii. Niciunuia din acești aleși ai neamului, dar și ai 

serviciilor secrete de pretutindeni, nu i s-a întâmplat ceva rău și nici nu avea cum.  

În iunie 2018, „Cotidianul” anunța că, în justiție, 500 de procurori, 57 de judecători 

și 126 de auditori lucrează, sub acoperire, în slujba SRI. Era și un protocol în acest sens, 

semnat de celebra zeiță neagră a justiției, sub numele de L.C. Kovesi. 

A doua direcție de lucru a serviciilor străine era aplicată partidelor politice și 

îndeosebi politicienilor, care îndrăzneau să-și apere, într-un fel sau altul, fie și parțial, 

interesele propriilor țări. Așa au ajuns după gratii mulți, foarte mulți politicieni, dintre care 

cei mai proeminenți sunt Adrian Năstase și Liviu Dragnea. Guvernele, multinaționalele și 

firmele străine erau, în mod direct și brutal, susținute de ambasadele lor în România. 

Acestea, fără jenă, se deplasau în instituțiile guvernului, șantajau șefii de unități, de partide 

etc., încercând să elimine orice solicitare a părții române în a-și proteja resursele, inclusiv 

pe cele financiare.  

Ambasadele SUA, Franța, Olanda, dar și altele, au umilit poporul român cu afirmații 

de genul „România este coruptă”, „se distruge statul de drept”, „este călcată independența 

justiției” și încă câteva expresii asemănătoare. Niciun ambasador (mai ales american) n-a 

putut și nici n-a demonstrat vreodată că acuzațiile lor ar avea vreun sâmbure de adevăr. Ba 

dimpotrivă, ei, ca reprezentanți ai unor țări ce se vor avansate pe drumul democrației, s-au 

înhăitat cu lichele politice, juridice și sociale, au instigat la ură și dezbinare și au demolat 
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toate legile funcționale care îngrădeau propria lor corupție. Constituția noastră a fost și ea 

batjocorită de aleși și îndeosebi de ultimul președinte al țării.  

Corupția pe cap de locuitor este mult mai mare în toate țările de unde vin acești 

ambasadori. Ei știu acest lucru, iar noi o putem de asemenea demonstra, cu baze de date 

statistice puse la dispoziție chiar de ei. Dar atenție, ei nu lucrează cu legea de aur a vieții. 

Este oarecum înspăimântător. Nu binele sau răul trebuie să ne înspăimânte, ci calea prin care 

ticăloșia se folosește de cele două noțiuni. Ambasadorii și alți ticăloși din politica României, 

din procuratură etc., care prin procese contrafăcute distrug români autentici, o fac în numele 

unei reforme a statului român, a sistemului de justiție, a liberei competiții, a unor norme 

naturale. Când cineva îți spune că albul e negru, că răul e bine, îți vine să-ți scoți ochii, 

numai să nu mai vezi murdăria globală.  

De exemplu, firma Schweighofer a primit dreptul de a distruge pădurile României, 

cu afirmația „pădurile putrezesc, ele trebuie reîmprospătate”. Au încălcat deliberat principiul 

natural conform căruia natura se poate regla singură. Binele lor devine răul nostru. Din 

păcate, nu putem spune că răul lor devine binele nostru. Răutatea lor este metamorfozată tot 

în binele lor.  

Criza economică din 2012-2014 a devenit periculoasă în momentul în care serviciile 

și guvernele străine, neprietene, au decis că România trebuie să sufere intens, alături de alții, 

din cauza crizei. FMI ne-a obligat să împrumutăm peste 30 mil. €, iar Băsescu, vârful ascuțit 

al politicilor dușmănoase României, s-a grăbit să introducă măsuri dure de austeritate 

românilor, dar neapărat după ce promisese și el și ai lui că așa ceva nu se va întâmpla. S-a 

demonstrat, atunci, că aceste crize creează cele mai potrivite condiții pentru dezvoltarea fără 

limite a corupției. Repetăm faptul că țările dezvoltate și cu statut de democrații și respectare 

a drepturilor omului se dovedesc extrem de vulnerabile la corupție, mai ales atunci când ar 

trebui să respecte drepturile celor mai săraci, dar dotați cu resurse de orice fel. 

Corupția pleacă, în general, de la minciună, agresiune și mai ales părtinism și lăcomie 

deșănțată. Cazul Flynn este, cu siguranță, cel mai grav și periculos caz de corupție din SUA. 

Michael Flynn era și a devenit consilierul pentru securitate al președintelui Donald Trump, 

un cap extrem de luminat și care, atâta vreme cât era alături de președinte, șansa dușmanilor 

prezidențiali de a-l îndepărta din fruntea țării era practic imposibilă și atunci cele trei agenții 

de inteligență și-au unit forțele pentru a-i înscena lui Flynn un dosar de trădare, 

transformându-l în spion rus, spion al lui Putin și care, timp de trei ani a fost ostracizat de 

către mass-media americană și toate forțele securiste americane ale celor trei agenții.  

Serviciile secrete i-au pregătit lui Flynn o capcană foarte dură, începută în presă și 

continuată la toate nivelurile administrației de trei ani. După trei ani, justiția americană a 

solicitat declasificarea documentelor legate de dosarul Flynn, constatându-se că totul a fost 
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o făcătură, o lucrare mizerabilă, cu documente false, martori mincinoși, personaje mânioase, 

menite să-l distrugă. Flynn a scăpat datorită caracterului său extrem de solid și integru. Acum 

revine pe funcția lui, mult mai întărit și, foarte posibil, Trump va câștiga și al doilea mandat. 

Este de menționat că Donald Trump a devenit prietenul pălăriilor albe, este un susținător al 

economiei și poporului american, apreciază patrioții din toată lumea și actele lor patriotice 

și, bineînțeles, este împotriva fenomenului globalizării. Dacă Trump va reuși în demersurile 

sale, este foarte posibil să vedem o reducere a politicii globaliste, cea care distruge popoarele 

mici și slabe și creează condiții pentru colonialism modern, pentru creșterea entropiei 

planetei și apropierea de extincție.  

Procedurile, algoritmele folosite de serviciile de informații americane au fost 

transmise celor din România în scopul distrugerii opozanților politici ai celor aleși de ei să 

conducă România și să creeze fluxurile de transfer ale resurselor românești spre zone și 

regiuni numai de ei știute și în folosul puternicilor lumii, a căror lăcomie nu poate fi stăpânită 

de nimeni și nimic.  

Am spus deja că cei mai mari trădători de țară au fost ultimii doi președinți ai țării. 

Ei nu au fost aleși de români, ci de computerele și programele serviciilor secrete din 

interiorul și din exteriorul țării, cu procurorii și cu niște trădători speciali, mai mici și mai 

eficienți selectați din fostele servicii secrete. Îi nominalizăm aici pe Monica Macovei, 

Dacian Cioloș, Cristian Preda, Sever Mureșan și mulți ani aceștia și mulți alții au fost hrăniți, 

în întreaga perioadă postdecembristă, din sursele financiare ale mafiei americane, respectiv 

George Soros, prezente în România printr-o multitudine de ONG-uri. Acestea au fost extrem 

de active și periculoase și au contribuit semnificativ la distrugerea economică, politică și 

socială a țării, folosind slogane ca „respectarea drepturilor omului”, „mai multă democrație” 

etc., toate vorbe fără conținut material și spiritual. Prin alterarea conținutului frazelor sau 

prin intervenții, afirmații directe au insultat națiunea, poporul român, fără ca cineva să le 

poată face ceva. Dacă ne gândim că legea de aur a vieții ar fi putut fi pe lângă ei, ne înșelăm. 

Ei sunt și au fost exponenții răului, iar principala formă de manifestare a răului este ura.  

Ura a fost dezvoltată sistemic, ca fenomen național, în scopul dezbinării oamenilor, 

a societății, a creșterii entropice, a stresului, a reducerii capacității societății de a gândi și 

acționa unitar. Ura exponenților trădători ai României nu apare din încălcarea normei morale 

a răului. Răul provocat țării, societății, oamenilor și sistemelor lor de funcționare a devenit 

politica distrugerii și nu are granițe. Dacă răul acesta n-ar fi generat de ura împotriva 

semenilor lor, președintele de azi al țării ar fi putut să iasă în evidență fie și printr-o singură 

faptă bună pentru masa largă a românilor. Nouă nu ne este cunoscut așa ceva și nu a apărut 

nici în jurnalistica locală sau mondială. Nu a fost un singur caz de grațiere sau de ajutorare. 

Nu există zâmbete și nici compasiune. Există doar sintagma „dragi români, nu există altă 
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soluție în afară de cea pe care v-o spun eu și specialiștii mei” (oare care or fi aceia?). Dacă 

„nu sunteți prudenți, sunteți proști”. 

Președintele împarte țara în două – în oamenii mei, partidul meu, pentru care are o 

poziție neutră, și ceilalți. Nu are iubiri sau înțelegere, ci doar ordine printr-o mișcare agresivă 

a sistemului de vorbire, de articulare a sunetelor. Dornic de putere, și-a asimilat serviciile, 

procurorii și unii judecători și trăiește în lumea lui metalică, doar în prezent. Nu crede în 

viitorul apropiat, decât dacă mai câștigă niște alegeri prin care să-și conserve puterea și 

corupția. Căci, dacă pierde puterea, există pericolul să ajungă cinstit în sistemul penitenciar. 

Cei care l-au pus acolo nu vor mai avea nevoie de un individ fără putere, fără forța trădării, 

fără a putea cimenta drumul scurgerii resurselor către vest. Și apoi, are prea multe dosare 

penale în patrimoniul său socio-politic. Este un om cu obsesii. Obsesia lui este opoziția de 

stânga, adică PSD-ul. Forța sa negativă își are originea în vitalitatea cu care lovește în acest 

partid și în susținătorii lui. Nu poate trăi știindu-l în opoziție și în numeroase rânduri a pledat 

pentru distrugerea lui, eventual pentru un algoritm de a-l scoate în afara legii. 

 

Ce mijloace folosește președintele Iohannis pentru a-și atinge scopul? 

România, așa cum este ea, în afară de președinte are un parlament, un guvern, are 

justiție, așa cum a făcut-o domnia sa, are câteva sisteme de apărare, de sănătate, de educație, 

la care se adaugă ramurile economice.  

Constituția este legea de bază a țării, care atâta vreme cât este în vigoare este 

obligatoriu a fi respectată de toată lumea, inclusiv de președintele țării sau mai ales de el. 

Or, primul mijloc de care se folosește Iohannis pentru a-și atinge scopurile autocratice de 

putere este chiar nerespectarea Constituției. Respectarea Constituției, a legilor, ar fi putut fi 

un vector spre legea de aur a vieții. Doar un vector. 

Constituția emană în jurul ei spiritul constituțional și, deși a jurat pe Biblie să o 

respecte atunci când a fost așezat pe scaunul prezidențial, actualul șef al statului n-a încăput 

încă în spațiul desemnat acestui spirit superior de conservare a siguranței țării.  

 Nu știm unde a învățat acest om ajuns președinte, dar el consideră că legea 

fundamentală nu trebuie aplicată în spiritul ei, ci în spiriul lui. Astfel, folosește Constituția 

României pentru: 

a) a-și atinge obiectivele puterii unice, autocrației; 

b) a conserva această dictatură prin aservirea organismelor de forță ale statului și 

îndeosebi serviciile secrete, procurorii, judecătorii și guverul (guvernul meu). 

Nerespectând Constituția și legea, președintele își însușește prerogative de tipul „eu 

sunt legea, deci fac cum vreau eu”. Atitudinea politică a lui Klaus Iohannis este formată în 

consens cu comportamentul celor care l-au ajutat să primească această funcție și care se 
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găsesc în exclusivitate în afara țării. Președintele este un bun vorbitor de limbi străine, dar 

nu este un erudit, ci o piesă jalnică dintr-un angrenaj antiromânesc, dezvoltat mai ales odată 

cu formarea UE. Comportamentul antiromânesc nu poate fi disimulat și atunci, pe fața și în 

vorbirea președintelui au apărut disprețul, nepăsarea și ura.  

Ura, ca instrument de luptă politică și stabilizare a autocrației personale (vezi 

Nistorescu) duce la dezbinarea oamenilor și tot cu și prin ură li se transmit toate restricțiile 

impuse de criză. Ura a ajuns filozofie de viață pentru români. Urmăriți, vă rog, comentariile 

de pe rețelele de socializare și nu veți mai avea nevoie de alte argumente. Comportamentul 

antiromânesc a apărut odată cu intrarea noastră în UE și a cuprins acele personalități mai 

mult sau mai puțin politice, acei oameni de presă, mai mult sau mai puțin jurnaliști. În 

ambele cazuri avem de-a face cu mercenari care își trădează țara pentru bani – unii pentru 

foarte mulți bani (vârfurile), alții pentru un pumn de gologani, cum au fost și încă mai sunt 

unii intelectuali, câțiva dintre ei considerându-se filozofii nației. 

 

Un model de distrugere a României ca țară care își dorește bunăstarea prin muncă și 

drepturile și libertățile prin Constituție 

 

În România asemenea modele au fost foarte vizibile în toată perioada post-lovitură 

de stat. Unele au fost prezentate în materialul de față și s-au referit îndeosebi la modele de 

exercitare a puterii. 

Din gama suficient de largă a partidelor care au condus sau au participat la actul de 

guvernare, nu putem spune că a fost vreunul care să se potrivească României și să lupte, să 

se preocupe de o bună guvernare a ei. Nu s-a întâmplat acest lucru. 

 

În vreme de criză se vede foarte bine calitatea guvernării 

Am trăit recent două crize majore: 

1) Cea din 2008-2012 – criză financiară de profunzime, condusă de guvernele de 

amestecătură PDL – PSD – PNL, dar avându-l în fruntea țării pe Traian 

Băsescu, unul dintre cei mai jalnici președinți ai României, care ar fi putut 

contribui semnificativ la diminuarea crizei, dar nu l-au lăsat stăpânii de afară. 

În plus, Băsescu s-a demonstrat a fi o pârghie puternică a securității statului 

comunist, dar concomitent și a unor servicii străine. Acest individ a condus 

România 10 ani. 

2) Actuala criză – declanșată la sfârșitul anului 2019 și generată de un virus, 

SARS-CoV2, care a declanșat boala Covid-19 și care a devenit repede o 

pandemie, fiind astfel prezentată în toate țările lumii. 
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Atunci când guvernele vor să scape de responsabilitate (și acest lucru este universal 

valabil) vor căuta întotdeauna o explicație cât mai filozofică și mai greu de înțeles de către 

populația pe care o stăpânesc și care, de fapt, duce greul crizei. Așa a fost cu ambele crize 

recente. Ele au fost declarate drept lebede negre, după sintagma avansată de Nassim 

Nicholas Taleb în cartea sa cu același nume. Numai că Taleb a definit „Lebăda Neagră” ca 

fiind altceva, un eveniment izolat, văzut ca improbabil și aflat dincolo de tărâmul așteptărilor 

obișnuite, improbabil, dar bun de comentat după săvârșirea lui. Cartea s-a inspirat din 

evenimentele legate de căderea turnurilor din New York. 

Încercarea mai multor politicieni sau ideologi, teoreticieni, mai ales din străinătate, 

de a transforma cele două crize în lebede negre, evenimente imprevizibile, au fost aspru 

criticate de însuși N.N. Taleb. Pe ce ne bazăm? Criza financiară din 2008 a fost intuită de 

Nouriel Roubini înainte de 2008. Acesta, fiind profesor de economie la Școala de Afaceri 

Stern (Universitatea New York) a avertizat FMI-ul încă din 2006 despre iminența crizei, dar 

cu toate insistențele lui nu a fost luat în seamă. Profesorul N. Roubini consideră crizele 

financiare ca o succesiune de lebede albe, existând suficiente semne, dacă se vrea, de a fi 

identificate și de a se lua măsurile necesare. Roubini a fost făcut pur și simplu nebun, pentru 

că această criză era, la rândul ei, dorită. 

Despre criza pandemică Covid-19, celebrul autor N.N. Taleb spunea, enervat, că „Nu 

a fost o lebădă neagră, ci mai degrabă una albă. Sunt supărat pe oamenii care spun că este o 

lebădă neagră. Am avut alte lebede negre – 11 septembrie a fost, în mod cert, un astfel de 

exemplu. Acum este o lebădă albă, iar companiile, corporațiile nu au nicio scuză să spună 

că nu au fost pregătite pentru acest lucru și cu siguranță nu este nici pentru guverne o scuză 

să nu poți fi pregătit pentru așa ceva”. Deși se știa din 26 ianuarie 2020 că se declanșează 

epidemia și ar trebui oprită din fașă prin acțiuni inteligente și foarte rapide, decidenții lumii 

au ignorat acest lucru. De ce l-au ignorat? Dar oare l-au ignorat? 

Dacă se acționa de la început, lumea ar fi scăpat cu pagube minime. Combătând 

pandemia acum, în derularea ei, costă foarte multe miliarde. Și noi, dar și alții, ne confruntăm 

cu faptul că, dintr-o prea mare conectivitate, criza medicală nu poate fi separată de o 

profundă criză economică. Neglijența este văzută ca principal factor al pandemiei și de către 

Michele Wucker, care o numește criza rinocerului gri, adică o amenințare văzută cu o 

probabilitate mare, cu foarte mare impact, dar care a fost foarte neglijată.  

În România, președintele țării vorbea despre „o mică răceală, care nu trebuie luată în 

seamă” și nu spun că nu are dreptate, dacă ne gândim că între afirmația domniei sale de 

atunci și cea de o lună de zile mai târziu a avut loc o teribilă metamorfoză, inversare a 

evenimentelor care a transformat o criză medicală, modestă după părerea noastră, într-o 

uriașă criză de panică la nivel mondial. Totul a venit ca un trăsnet, care a lovit în primul rând 
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economia țărilor dezvoltate. Economia, și nu sănătatea. Totul a fost parcă planificat pe un 

program ferm de dezvoltare a panicii, a fricii, combinate cu încălcări grave ale drepturilor 

oamenilor, ale Constituției și legilor țării. 

Dacă ținem cont și de declarațiile unor mari lideri mondiali cum că, cu acest virus, s-

ar putea reduce populația globului cu 10-15%, îndrăznim să presupunem că această criză 

face parte, printre altele, și dintr-un program mondial de reducere a populației lumii. Scopul 

nu a fost atins decât parțial. De ce? Pentru că virusul n-a fost nici pe departe atât de periculos 

pe cât s-a estimat. Activitatea de inducere a panicii, a stresului, a fost și ea diminuată de 

numărul mare de cercetări alternative, de cunoaștere și control al virusului, care s-au impus 

fără ca OMS și alte organizații antiumane să-și poată exercita plenar, din plin, influența. 

Un caz tipic al luptei împotriva Covid-19 îl reprezintă Africa. Să începem cu 

Madagascar, unde trăiesc 26 de milioane de oameni. Din martie și până în 21 mai s-au 

îmbolnăvit 371 de oameni, 2 au murit, iar 131 s-au însănătoșit. Cazurile de Covid-19 au fost 

de peste 100 de ori mai reduse decât cele provocate de alte boli. Președintele Madagascarului 

își iubește țara și nu este afiliat niciunui program mondial de reducere a populației. Împreună 

cu specialiștii lui, au decis să caute soluții alternative de stăpânire a virusului, însă apelând 

la medicina tradițională, cu care acești oameni s-au vindecat de mii de ani și se vindecă și 

azi, fără a avea nevoie de medicamentele de sinteză demolator de scumpe, oferite de mafia 

internațională a medicamentelor. Având o biodiversitate excelentă (peste 80% dintre speciile 

de plante cunoscute), ei au făcut un extract de plante, un suc, în care dominantă este planta 

Artemisia annua (pelinul dulce chinezesc), care conține o substanță activă denumită 

artemisinină. La fel ca alte medicamente, această plantă este foarte activă contra malariei – 

medicamentul a fost inițial omologat în China, iar doctorița Tu Youyou a primit Premiul 

Nobel pentru această descoperire. Acum, combinat cu fier (extras din urzică) și cu multe alte 

extrase de plante, a fost făcut un nou produs cu care, la îndemnul președintelui, sunt tratați 

cu succes bolnavii Madagascarului. 

Alte țări vecine, precum Nigeria, solicită acest produs. O serie de teste au arătat că 

mai ales combinația cu fierul are și un puternic efect antiviral. Firește că OMS și alte 

organizații neagă totul și au încercat pe cele mai evidente căi, inclusiv practicarea corupției 

(ofertă de 20 mil. $ pentru președinte) să împiedice utilizarea produsului. Nu au reușit, însă, 

și astfel s-a creat o variantă alternativă de tratament eficace, fără chinuirea oamenilor și fără 

costuri enorme, fără terapie intensivă, arestări la domiciliu etc. Artemisinina se fabrică și în 

România și se găsește sub formă de tablete, iar în combinație cu fierul are o puternică acțiune 

antivirală. La întrebarea dacă produsul lor este omologat, președintele și specialiștii lui au 

confirmat că este omologat de mii de ani si testat tot de atunci. Prostia umană nu poate depăși 



16 
 

întotdeauna inteligența naturii... doar răutatea umană o poate depăși, așa cum se întâmplă 

acum în România. 

Africa de Sud are o populație dublă (peste 50 de milioane de locuitori), se află tot în 

Africa, dar este o țară dezvoltată, ancorată puternic la globalizare. În consecința, la ei situația 

este total diferită – au peste 18000 de infectați, peste 350 de morți și 7900 de vindecați. 

Diferența dintre cele două țări în comparația Covid-19 este enormă. Africa de Sud 

negociază, ca și Nigeria, introducerea sucului de pelin din Madagascar. Aceasta este o 

poveste adevărată despre bine și rău. Noi am ales răul, cel puțin până în prezent. 

Tot mai mulți specialiști ridică și încearcă să rezolve o serie de probleme care au 

devenit mai acute după discursul lui Anthony Fauci (imunolog american) în fața congresului 

SUA, acesta fiind un adept și constructor al pandemiilor și un susținător al vaccinurilor ca 

unică soluție a protecției umane.  

1) Mulți oameni se întreabă dacă virusul SARS-CoV-2 există cu adevărat sau nu. 

Este demonstrat științific că, deși foarte mic, virusul există. Este vizibil la 

microscopul electronic. Nu se poate replica singur și supraviețuiește numai 

dacă ajunge în celulă, unde se servește de materialul genetic al celulei pentru 

a se înmulți. Deci, în acest caz răspunsul științei este foarte clar. 

2) Este virusul de proveniență naturală sau a trecut, pentru îmbunătățire, și prin 

laboratoarele specializate? Aici lumea științifică se împarte în cel puțin două 

tabere.  

Tabăra oficială este cea care susține că SARS-CoV-2 a evoluat pe cale 

naturală, pornind de la liliacul de cavernă, trecând prin pangolin (în piața 

agroalimentarădin Wuhan) și, apoi, la om. Se lucrează, însă, cu teoria 

probabilității, neexistând nicio dovadă că proteina specifică „S”, acele inserții 

de aminoacizi care separă SARS-CoV-2 de alte coronavirusuri de tip SARS 

au putut apărea, mutagenic, într-un timp atât de scurt. Proteina „S” (S1 + S2) 

este cea care realizează legarea virusului de celulele vii ale omului. Chiar 

autorii acestei teorii susțin probabilistic concluziile, afirmând că originea 

zoonotică este mult mai probabilă decât cea de laborator. Asta înseamnă că 

există o anumită probabilitate, încă necalculată, ca virusul să fi trecut și prin 

laborator. Adepții discursului oficial nu neagă munca de laborator în favoarea 

acestui virus. Capacitatea SARS-CoV-2 de a se lega de celulele umane este 

superioară altor coronavirusuri. De ce oare și cum s-a realizat această 

superioritate? Virusul este filogenetic, extrem de puțin cunoscut și nimeni nu 

dă ca certitudine un model de formare a Proteinei S, cea care oferă specificitate 

virusului în raport cu celelalte SARS-uri. 
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Judy Mikovits, cercetător american de valoare, una dintre descoperitoarele 

virusului HIV și o victimă a mafiei vaccinurilor dirijată de A. Fauci, a fost 

întrebată într-un interviu dacă acest virus a fost creat în laborator. Răspunsul 

ei, extrem de documentat, după părerea mea, a fost că „nu se poate folosi 

termenul creat, dar se poate spune obținut pe cale naturală, în laborator. Este 

foarte clar că această familie de virus a fost manipulată și studiată în laborator, 

pe animale”. Devine clar faptul că în acest fel au fost sărite etape filogenetice 

de sute de ani în obținerea acestei compoziții genetice. Ulterior, a fost scăpat, 

intenționat sau nu, în societatea umană. Povestea cu piața de animale pare 

oarecum hilară, căci trecerea la om nu s-a întâmplat pur și simplu... „nu s-a 

dus cineva la piață, a cumpărat un liliac și a sărit virusul direct în om. Dacă s-

ar fi întâmplat absolut natural, virusului i-ar fi luat 800 de ani pentru a deveni 

ceea ce este acum”. Același lucru s-a întâmplat și cu SARS1, dar într-o decadă. 

După părerea cercetătoarei, fapta în sine s-a petrecut între laboratorul armatei 

SUA din Carolina de Nord și laboratorul din Wuhan. Este deja cunoscut că Dr. 

A. Fauci a transferat 3,7 mil. $ de la Institutul Național de Sănătate SUA către 

Laboratorul Wuhan din China. Mulți cercetători, dar și politicieni, au avut 

motiv să creadă că acest coronavirus ar fi fost produs acolo. Se știe, totodată, 

că Anthony Fauci și laboratorul lui au făcut, în trecut, experiențe comune cu 

laboratorul din Wuhan, legate de coronavirus. 

Informații recente sugerează că și Soros a investit miliarde de $ în China, în 

laboratoarele de virusologie și biotehnologii. De ce oare? Citiți despre 

biotehnologiile virale și veți înțelege tot. 

Există și o categorie de cercetători, printre care Francis Boyle, profesor de 

drept internațional și expert în studiul războaielor biologice, care a citat mai 

multe lucrări științifice pentru a susține ideea că SARS-CoV-2 a fost conceput 

ca o armă destinată răspândirii eficiente în rândul oamenilor. El susține că 

Covid-19 are proprietăți unice de „gain of function” (adoptarea progresivă de 

noi caracteristici), care îl fac o armă biologică perfectă și susține că aceste noi 

proprietăți au origini artificiale, nefiind o evoluție virală naturală. Concluzia 

ar fi că virusul a fost conceput în laborator. 

Există și mulți oameni politici, printre care și Donald Trump, care sunt 

convinși de originea artificială a virusului. Deoarece majoritatea cercetătorilor 

susține originea naturală a virusului, comunitatea informațională 

internațională, prin vocea directorului FBI din SUA, printr-o declarație lansată 

în data de 30 aprilie 2020 a subliniat că virusul nu a fost creat de om.  
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Cu toate acestea, nimeni nu e sigur de nimic pentru că nimeni nu oferă certitudini. În 

asemenea condiții și în acest caz, legea de aur a omenirii are aceeași valoare ca și Constituția 

României. Nimeni nu se mai așează de partea legii, a echilibrelor și a înțelepciunii, iar 

conducătorii lumii și ai României nu mai respectă nimic din ceea ce ei înșiși au legiferat. 

Am intrat în era unei paradigme, a prostiei, conduă de subintelectuali (prostocrație) și care 

generează haos și supliment major de prostie.  

Știm, deci, că virusul există, dar nu știm nimic despre el, cu excepția faptului că este 

foarte periculos și pune în pericol sănătatea și economia lumii. Să presupunem că nu ne 

interesează cum a apărut virusul. Analizele mele (pe bază de literatură și constatări 

personale) arată că virusul n-a fost atât de dăunător pe cât s-a spus. Și atunci au apărut o 

serie de savanți care au afirmat că, la om, virusul a creat mutații care au accelerat 

agresivitatea patogenului. Pe de altă parte, un grup de cercetători elvețieni a creat un SARS-

CoV-2 în întregime în laborator, utilizând proteine din drojdia de bere. Ce să mai înțelegi și 

pe cine să mai crezi? 

Să presupunem însă că nu ne interesează cum a fost produs. El e printre noi, cum 

spune președintele Klaus Iohannis, ne bâzâie ca o muscă, gata oricând să ne intre în gură 

dacă nu purtăm mască. Deci, deși OMS, care a spus multe prostii, ne avertizează să purtăm 

masca numai în caz că suntem bolnavi sau intrăm în contact cu oameni bolnavi, vine teutonul 

nostru (președintele) și, împreună cu plantatorul de copaci (primul-ministru, Orban), zic: 

„Nu, pentru voi, românii, am făcut legi speciale!”. Legile țării și constituția ei nu mai sunt 

valabile. Doar legile lor, care desfigurează oamenii, îi tăvălesc prin amenzi și tribunale în 

cel mai brutal mod cu putință. 

Specialiștii au calculat periculozitatea lui Covid-19 în comparație cu cea a gripei 

clasice și au constatat că el este cu doar 0,4 zecimi mai periculos (de la 2 la 2,4), adică cu 

circa 7% mai activ în procesul de infectare. Acest calcul confirmă afirmația lui Mihai Netea, 

cercetător la o universitate din Olanda: „Gravitatea infecțiilor cu Covid-19 este cam aceeași 

cu cea dată de alte virusuri corona, cu care ne infectăm de 3-4 ori pe an”. Iată și o statistică 

concludentă a decesurilor provocate de alte boli în perioada 1 ianuarie – 1 mai 2020: 

Coronavirus  237.469 

Malarie  327.267 

Sinucideri  357.785 

Accidente rutiere  450.388 

Cancer  2.740.193 

Subnutriție  3.731.427 

Alte boli infecțioase  4.231.251 
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 În această perioadă, declarată pandemie de Covid-19, s-au luat măsuri foarte drastice 

împotriva drepturilor omului, acompaniate de costuri enorme și de o criză economică 

profundă – pentru 10 ani, așa cum estimează economiștii.  

Întrebarea logică ar fi de ce nu au fost declarate pandemii și celelalte boli? Nu cumva 

Covid-19 a fost gândit a fi utilizat în alte scopuri? De unde știa Anthony Fauci încă din 2010 

ce va veni în acest an, în această perioadă asupra lumii? Această mortalitate de 0,0034% 

justifică degradarea antropică a umanității într-o așa manieră? Ce a fost și ce este, de fapt, 

această pandemie și de ce a fost prognozată și pusă în scenă? De ce SARS-urile anterioare 

nu au beneficiat de atâta atenție, deși numărul de morți a fost suficient de mare? OMS susține 

că circa 60.000-100.000 de oameni mor anual de gripă comună în Europa, iar la nivel 

mondial numărul se ridică la 646.000 de decese, dublu față de bilanțul actual al lui Covid-

19. De ce nu s-a declarat pandemie?  

Italia este cunoscută prin numărul mare de vârstnici și abilitatea acestora de a se 

îmbolnăvi de gripă sezonieră. În 2016-2017 au existat peste 375.000 de decese (125.000 pe 

an), datorate exclusiv gripei sezoniere. S-a impacientat cineva? Mai subliniem că persoanele 

în vârstă de peste 75 de ani reprezintă peste 10% din populație, adică 6-7 milioane de 

persoane. Ei sunt confruntați și cu alte probleme, cum este poluarea densă, mare generatoare 

de boli pulmonare. 

Un alt virus gripal similar – tip A (subtip H1N1), o combinație de gene porcine, aviare 

și umane, a infectat în 14 luni, în 2009-2010, între 11 și 21% din populația lumii și a făcut 

aproximativ 575.000 de victime. A fost declarat pandemie, dar a lipsit paranoia și panica, 

derularea fenomenului făcându-se liniștit, normal, fără decrete de stare de urgență sau alertă, 

fără blocări ale drepturilor omului, ale economiei, ale sistemelor de educație etc. Deși au 

fost mai mulți morți decât în cazul lui SARS-CoV-2, a existat o altă atitudine și un alt 

management al algoritmului controlului virusului. 

În prezent, semnalăm apariția tot mai pregnantă a unor nedumeriri: 

1) Cum se face că, în prima etapă de dezvoltare a pandemiei Covid-19, 

nicio țară n-a luat măsuri de protecție? 

2) A fost oare normal ca, odată cu dezvoltarea pandemiei Covid-19, să se 

fi dezvoltat și o extrem de agresivă pandemie a fricii, bine elaborată, 

structurată și susținută financiar de guverne și alte organisme 

internaționale?  

3) De ce a fost cumpărată toată presa care contează (cel puțin la nivelul 

României)? 
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4) Reacția întârziată de control al virusului a fost regizată internațional sau 

a fost generată de somnul universal al politicienilor și organismelor 

medicale și de securitate? 

5) Modelul de control al virusului a fost cel bun sau nu? Existau variante 

alternative? 

Voi încerca să îmi spun părerea cu privire la aceste nedumeriri, cu obiectivitatea și 

seriozitatea omului care nu s-a îmbolnăvit de Covid-19, dar s-a îmbolnăvit de frică, de teama 

contactării virusului, dar și a grotescului diseminat prin presa internă și internațională, de 

frica agresivității autorităților și mai ales a președintelui României. 

Nici România și nici alte țări nu așteptau apariția unei epidemii, respectiv pandemii, 

exprimate național și internațional de SARS-CoV-2. Nu putem spune că națiunile au fost 

luate prin surprindere – au primit la timp informările necesare, dar au ales să le neglijeze. 

Cum am mai spus, politicienii României au tratat pandemia ca pe o răceală obișnuită, în acel 

moment fiind angrenați în obsesia politică a alegerilor anticipate, planificate într-un ritm 

alert și care nu le mai permitea o viziune lărgită asupra problemelor țării.  

Subestimarea bolii pare, totuși, să fi fost una planificată, voită și acceptată ca atare, 

pentru satisfacerea dorinței puternicilor lumii. Se vorbește chiar de o conspirație, de un 

experiment psihologic privind comportamentul populației țărilor și al lumii în fața unei 

asemenea catastrofe biologice, un experiment destinat a căuta și găsi cele mai potrivite 

mijloace pentru a putea reduce populația globului, care prin dezvoltarea ei exponențială a 

ajuns să reprezinte un adevărat pericol pentru planetă și mai ales pentru cei care și-au propus 

să o conducă. 

Această idee s-a perpetuat de-a lungul evoluției în timp a pandemiei, până în zilele 

noastre. Specialiștii au avut păreri contradictorii, care au accentuat dimensiunile 

incertitudinii controlului în timp a acestuia. În data de 2 iunie 2020, Prof. Alberto Zangrillo, 

șeful serviciului de terapie intensivă din Spitalul San Raffaele (Lombardia, Italia), acolo 

unde s-a constatat intensitatea maximă a pandemiei a declarat că „noul coronavirus nu mai 

există din punct de vedere clinic”. Imediat, epidemiologul OMS, Maria Van Kerkhove, dar 

și alți experți în virusuri și boli infecțioase, au declarat contrariul, și anume că „afirmațiile 

lui Zangrillo nu sunt demonstrate științific”. Dar nici OMS și nici alți specialiști nu vin cu 

argumentații științifice. Pe cine să crezi? În cine să ai încredere? Cercetări din Statele Unite 

(făcute din gură și fără metodologie) ne spun că vom trăi cu acest animal minuscul încă doi 

ani și doar din 2021 va începe să obosească semnificativ. 

Există și specialiști români, precum Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist la 

Matei Balș, care afirmă că „trebuie să știm că acest virus înseamnă, pentru cei mai mulți, 
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forme ușoare sau forme asimptomatice, că se vindecă fără nicio problemă, că numărul celor 

care au acele situații severe este foarte mic”. 

Personal, observ că virusul în cauză provoacă decesul rapid al celor care suferă de 

alte boli grave. Este un fel de curățire biologică a celor inapți de a trăi normal și sănătos. 

Virusul a devenit o groapă cu lei din timpul Imperiului Roman.  

Incertitudinile privind cunoașterea reală a virusului a creat ceea ce numeam pandemia 

fricii sau a stresului, despre care specialiștii afirmă că este cu mult mai periculoasă decât 

virusul în sine. Am aflat că intensitatea mediocră privind supradimensionarea fenomenului 

a fost dorită de cine trebuie. În consecință, modelele de control al virusului au fost cu mult 

exagerate. 

Presa, mai exact Mediafax, consideră că pandemia de coronavirus a fost eșecul 

comunicării între China și OMS și că informații vitale nu ar fi fost dezvăluite. Să crezi oare 

și acest lucru, când pe de altă parte se știe că OMS a lucrat aproape de China? Orice e posibil. 

Numai că aceeași China afirmă că virusul n-ar proveni din piața Wuhan, ci că natura l-a creat 

în altă parte, ca un material foarte bun pentru bioterorism. Să plângi sau să râzi?! Nu mai 

contează! Ceea ce contează nu este nici măcar faptul că avem 1300 de morți în circa patru 

luni (325 pe lună). Contează enorm faptul că programele de control, de comunicare prin 

presa și realitatea cotidiană impusă prin decrete, legi și ordonanțe militare demente, au 

condus la acel stres care a făcut ca o populație tot mai mare a țării să sufere de boli noi, 

induse de distrugerea imunității populației.  

În 13 aprilie 2020, medicul Vasile Astărăstoae atrăgea atenția asupra inutilității 

arestării oamenilor la domiciliu și a exagerărilor organismelor politice, socotind metodele 

igienice și de distanțare absolut suficiente ca management al controlului. Oamenilor li s-a 

distrus viața pentru circa 3 luni de zile, iar economia a fost pusă pe butuci. Banii au fost 

cheltuiți inutil sau au fost furați cu contracte derizorii, destinate programului de combatere. 

Aparatura sofisticată utilizată la terapie intensivă a omorât oameni în loc să-i salveze. 

Nimeni nu s-a gândit la mijloace simple și ieftine de control.  

Interesul politicului era acela de a se cheltui mult, de a se fura și mai mult, iar 

economia trebuia să intre în criză profundă. Și așa s-a întâmplat! Acum a devenit clar și, pe 

zi ce trece, devine tot mai clar că măsurile extrem de dure luate au pornit dintr-un dispreț 

suveran al șefului statului, al primului-ministru (cel mai caricatural prim-ministru din istoria 

postdecembristă) și al celei mai mari părți din miniștrii guvernului. Că este așa o 

demonstrează și comportamentul guvernului din data de 25 mai 2020, în plină funcționare a 

legilor antipopor, anticetățean. Este vorba de petrecerea oferită de primul-ministru cu ocazia 

zilei sale de naștere, care oferă o mostră de nesimțire privind: 

 respectarea distanței fizice antivirus; 
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 modul în care nu se purta masca în spațiile închise, în total dispreț față 

de lege și cetățean; 

 consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru; 

 fumatul în spații închise. 

O fotografie plasată viral i-a dat de gol, iar ei au zis că nu au greșit cu nimic, că erau 

între colegi, la o zi de naștere și că nu era necesar să respecte niciuna dintre legile impuse 

chiar de ei, pentru care oamenii normali sunt și penalizați prin amenzi usturătoare. S-a 

dovedit ulterior că au existat numeroase asemenea comportamente ale primului-ministru. La 

întrebarea unei jurnaliste cu privire la modul în care respectă dumnealui legile, a răspuns că 

uneori le respectă, alteori nu.  

Viziunea aceasta ne face să credem mai degrabă că Covid-19 nu este deloc periculos, 

căci dacă ar fi, politicienii ar trebui să se teamă în aceeași măsură cu cetățenii. Așadar, 

politicienii raliați ocultei mondiale și-au conservat drepturile civile și au efectuat experiențe 

antidemocratice, dictatoriale, manipulatorii, accelerând pedala fricii, a stresului, la maximul 

posibil, lansând nevroza și paranoia națională. Oamenii mor, oamenii se îmbolnăvesc, 

economia moare, haosul crește, entropia explodează.  

Terenul este pregătit pentru ca cetățenii să devină docili și să renunțe la drepturile lor. 

Pentru convingere, guvernul scoate pe stradă armata și blindatele, iar poliția este instruită să 

dea amenzi de până la 30.000 de lei pentru că un bătrân nu a văzut sau nu a putut să 

completeze o declarație pentru a merge să-și cumpere pâine de la magazinul din colț. Virusul 

nu a fost nici pe departe atât de periculos ca această politică dictatură politico-militară-

medicală organizată cu ură împotriva cetățeanului, pentru disciplinarea, pentru blocarea 

gândirii, pentru stăpânirea lui. 

În ultimul timp apar, însă, semne la nivel internațional că oamenii, populația, cetățenii 

încep să-și revină și să constate, prin propria lor gândire, că au fost înșelați. Își revin, constată 

și atât. Aparatul de propagandă neo-marxistă, prezent în mai toate țările, acoperă instantaneu 

vocea cetățenilor și cercetării autentice, susținând soluțiile strâmbe care distrug oameni, 

economii, conștiințe, adevăruri, numai din interesul plantării unor soluții foarte scumpe 

pentru sănătatea oamenilor. Soluții care vor conduce la îmbogățirea cui trebuie de pe toate 

meridianele țărilor dezvoltate. Va crește numărul celor săraci și înfometați. Numărul celor 

care vor muri de foame va fi mai mare decât cel provocat de Covid-19, la foamete 

adăugându-se efectele generate de stresuri, greșeli medicale și politice în abordarea bolii.  

Se pare că nu se poate face nimic, căci efectul manipulatoriu al dictaturii politico-

medicale convinge o mare parte a omenirii să meargă conștient spre boală, sărăcie și moarte. 

Suntem prea mulți pe Pământ. Rărirea noastră a devenit o necesitate obiectivă pentru 

puternicii lumii. Roboții sunt mai ieftini decât noi, oamenii. Ei sunt învățați să facă ce vor ei 
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și exact asta fac. Noi, oamenii, mai avem și aptitudinea de a gândi și de a ne spune părerea 

cu voce tare. Or, acest lucru a devenit periculos pentru că gânditorii au pretenția să fie liberi, 

lucru nepermis în lumea de azi. Cei care cred că sunt liberi, se înșeală. Sunt monitorizați 

foarte atent și se oferă doar iluzia că sunt liberi.  

Suntem liberi dacă stăm blocați în case, nu ne putem deplasa să cumpărăm pâine, apă, 

alimente, dacă nu avem la noi hârtii fără valoare? Suntem liberi dacă ascultăm și respectăm 

sfaturi uneori imbecile? Să ne spălăm pe mâini 21,5 secunde! Dragi politicieni, ne spălăm și 

fără sfaturile voastre prezidențiale, doar suntem un popor civilizat. Numai că în multe zone 

din țară nu există apă curentă sau, acolo unde există, nu funcționează. Ne spălăm la sticlă și 

nu reușim întotdeauna să respectăm timpul indicat. Ce facem în acest caz? Aveți soluții?  

Pentru declarațiile impuse, care ne ofereau dreptul de a ieși din casă și a ne face 

treburile, s-au consumat la nivelul României 1400 de tone de hârtie, echivalentul a 2800 tone 

de celuloză brută, adică 84000 tone lemn de brad de peste 80 de ani (peste 1000 ha pădure). 

Este oare pădurea dvs. sau nici măcar nu v-ați gândit la asta? 

Surpriză, surpriză de proporții! În data de 12 iunie 2020, jurnalistul Alexandru Ion 

publică, în „Capital”, un document intern de 93 de pagini, alcătuit de mai mulți experți 

medicali externi, la comanda Ministerului de Interne de la Berlin, care denunță măsurile 

adoptate de autoritățile germane împotriva coronavirusului. Documentul, publicat fără voia 

autorităților, a declanșat un adevărat scandal în Germania, întrucât demonstrează că: 

1) pericolul reprezentat de Covid-19 a fost supraestimat, iar noul coronavirus nu 

depășește nivelul considerat normal în ceea ce privește amenințarea sănătății 

publice; 

2) în statistici, oamenii care au fost consemnați ca fiind decedați de Covid-19 ar 

fi murit oricum în cursul anului 2020 de alte boli grave, sănătatea lor fiind deja 

afectată de o mare parte din cele 150 de virusuri care circulă libere în 

comunitate; 

3) Covid-19 a omorât, la nivel mondial, 428.000 de oameni (8800 în Germania), 

în timp ce virusul gripal 2017-2018 a ucis 1,5 milioane de persoane.  

Deci guvernul german a fost un mare producător de știri false, corelate cu numeroase 

măsuri grele, inutile, care au provocat decese suplimentare neînchipuite... și se pare că toate 

guvernele Covid-19 au fost la fel. La material a lucrat și Stephen Kohn (oficial), avocat de 

prestigiu. 

În opinia experților germanii, alții decât Angela Merkel și ai ei universitari de mare 

valoare științifică, măsurile dure, primitive, au făcut mai mult rău decât bine. Efectele 

secundare ale acestora sunt extrem de dăunătoare. O informare în acest sens este cea enunțată 

de biofizicianul Michael Levitt, laureat al Premiului Nobel în 2013, care a spus că „izolarea 
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este o tâmpenie care n-a salvat nicio viață, ba chiar s-ar putea să ne coste alte vieți... daunele 

sociale au fost extreme – violență domestică, divorțuri, alcoolism”. Managementul a fost 

unul de tip medieval și, după părerea lui Levitt, epidemia ar fi putut fi oprită la fel de eficient 

doar prin purtarea măștilor și prin distanțare socială.  

Este clar? Pentru prietenii Covid-19 și dușmanii cetățeanului nimic nu e mai clar 

decât represiunea și distrugerea oamenilor și a economiei țării. Așa au primit ordine, așa fac. 

Statele Unite demonstrează acum evident scopul pălăriilor negre și al globalizării.  

Deci păstrăm distanța, purtăm măști, stăm acasă, totul ca să nu îi vedem pe 

conducători că nu respectă propriile lor legi. Ați căzut în capcana propriilor voastre minciuni 

și hoții. Gata, nu vă mai credem. Nu mai încercați alte experimente! Ați trecut un test, dar 

va trebui să vă opriți aici cu asemenea experimente ale morții. Noi vrem să muncim, vrem 

să trăim, să ne creștem copiii și să ne așezăm țara la locul ei.  

Vă rugăm să veniți alături de noi sau să dispăreți odată cu Covid-19! Ați încălcat 

decisiv regula de bază a vieții – ne-ați făcut nouă ce nu vă place vouă și, cu asta, sunteți 

pierduți!  

  

București, 18.06.2020 


