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Îmi pun doar întrebări...! 

 

 

Prof.univ.Dr. Mihai Berca 

  

 

Această poveste urâtă care se numeşte Covid-19, provocată de un virus încă necunoscut 

(SARS-CoV-2), dar care nici nu se vrea a fi cunoscut de către cetăţenii lumii, în intimitatea lui 

dăunătoare, îşi merită „dimensionarea”, „panica”, distrugerile sociale pe care le-au realizat ţările lumii 

în numele lui? Costurile provocate de managementul acestuia sunt corecte? Nu cumva sunt prea mari? 

Restricţiile impuse drepturilor omului, cum ar fi: dreptul la liberă circulaţie, la întruniri şi 

activităţi ştiinţifice, culturale, sociale, educative, familiale etc., sunt oare justificate? Şi dacă da, de ce 

nu au un caracter generalizat? 

 Teoria conspiraţiei invocată de atât de multe ori atunci când voci independente combat politica 

actuală a Covid-19, există cu adevărat sau este folosită exclusiv în combaterea unui adevăr dureros şi 

real, care loveşte în forţa politică a covidului? Este povestea Covid-19 o problemă de sănătate publică 

sau una dominant politică, destinată întăririi forţelor dictatoriale şi dominării abuzive a maselor? 

Oamenii se nasc, trăiesc şi mor. Democraţia şi drepturile omului s-au născut încă pe vremea Romei şi  

a Greciei antice. Cel mai adesea, în istoria lumii şi a României, a fost abuzată şi distrusă de către toate 

sistemele politice şi guvernamentale. Este România în momentul de faţă, ţinând cont de politica Covid 

şi de alegeri, o ţară democratică? Poate cineva răspunde la aceste întrebări? Dacă da, cu ce argumente? 

 Oare când ne vom putea întoarce la viaţa noastră normală? Este oare guvernarea pandemică 

Covid „România normală”, promisă de preşedintele României? Se mai aplică tratatele europene 

privind libera circulaţie a persoanelor? 

 Oare când va putea mulţimea de bolnavi cronici de alte boli, mult mai numeroasă decât 

bolnavii de Covid-19, să-şi reia în siguranţă tratamentele şi intervenţiile chirurgicale? Sunt ei destinaţi 

morţii cu Covid? 

 În România mor anual în jur de 300.000 de oameni, din care 80% din motive de boli de inimă, 

accidente vasculare, cancer şi boli metabolice. Anul acesta, conform EUROSTAT (calculele ne 

aparţin) au murit cca. 145.000 de suflete (din care 38% > 65 de ani). Oare bolile care provoacă cele 

mai numeroase mortalităţi nu ar merita o atenţie tot atât de mare ca cei care mor de Covid-19, circa 

5000 până în prezent? De ce nu? 

 Zeci de mii de specialişti din întreaga lume caută răspunsuri la asemenea întrebări. Acţiunile 

lor sunt considerate conspiraţionale, iar cei care cercetează în domeniu pentru aflarea adevărului sunt 

adesea timoraţi sau poate chiar dispăruţi, aşa cum s-a întâmplat în China. Alţii sunt târâţi prin tribunale 

şi puşcării, cum este cazul unei cercetătoare din SUA. 

 Un alt mare cercetător, de data asta chinez, pe numele său Dr. Li-Heng Yan, a migrat în SUA, 

după cercetări extrem de amănunţite efectuate în cele mai mari laboratoare chineze, de teamă pentru 

viaţa ei. Ea a declarat în faţa unei comisii de anchetă americană: „acest virus, virusul Covid-19, SARS-

CoV-2, de fapt nu provine din natură. Este un virus creat de om, creat în laborator şi pot să dovedesc 
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acest lucru”. Toată media internaţională se chinuie să ascundă această informaţie. Oare de ce? De ce 

un cercetător de prestigiu nu este luat în seamă şi apar foarte mulţi care să-l contrazică fără argumente? 

 

 

Ce spun autorităţile internaţionale ? 

 

 Cea mai autorizată autoritate privind în general sănătatea publică mondială, iar în prezent 

privind managementul controlului lui SARS-CoV-2 este Organizaţia Mondială a Sănătăţii (sau ar 

trebui să fie). Această instituţie a încercat să răspundă la întrebarea „cât va mai dura până ne vom 

întoarce la o viaţă normală, adică modelul existenţei noastre, dinainte de acest virus?”. Răspunsurile au 

fost etapizate, extrem de confuze, negativiste şi neconvingătoare pentru niciunul dintre specialiştii 

serioşi ai lumii. 

 În prima etapa, domnii de la OMS, aşezaţi mai mult în slujba Chinei decât a lumii occidentale, 

au declarat că „virusul nu se transmite de la om la om”. De ce ? „Pentru că aşa au spus (a se citi minţit) 

chinezii”. Altminteri, susţine dl. Tedros Adhanom, preşedintele în funcţiune al OMS, „chinezii nu sunt 

vinovaţi, aşa a fost să fie”! După ce pandemia a cuprins lumea fără a genera o mortalitate ridicată, 

răspunsul s-a modificat, şi anume: „vom reveni la viaţa normală când spitalele nu vor mai fi pline şi 

curba îmbolnăvirilor se va aplatiza”. 

 Curba a rămas plată, iar în multe zone, această curbă nu prea a existat. Cu toate acestea, 

răspunsul la întrebare s-a modificat. „Vom reveni la normal când vom avea un vaccin. Totul va fi bine 

când ne vom putea vaccina împotriva lui Covid-19 şi, mai spun ei, că „atunci când va apărea, vaccinul 

va fi obligatoriu”. Aceasta este o afirmaţie extrem de periculoasă, pentru că nu se prefigurează 

obţinerea unui vaccin sigur.  

Un alt susţinător al politicilor Covid-19, pe numele său Anthony Fauci, într-un interviu acordat 

postului de radio Europa Liberă, mai exact reporterului Greta Van Susteren, afirma că o „definiţie 

ştiinţifică legată de eficienţa unui vaccin nu poate fi dată”. El susţine că este imposibil să se obţină un 

vaccin 100% eficient şi ar fi foarte mulţumit dacă vaccinul ar avea o eficacitate de 70, 75, 80%. Apoi, 

tot el spune că ar fi mulţumit şi cu o eficienţă de 50% (ar fi o contribuţie majoră). În acest caz, însă, 

măsurile obişnuite de sănătate publică, purtarea măştii, distanţarea socială, funcţionarea instituţiilor 

culturale, activităţi sociale, religioase etc. vor rămâne în restricţie. Adică, nu se va schimba nimic. 

În consecinţă şi drept urmare, OMS se răzgândeşte din nou şi afirmă, „chiar dacă vom avea un 

vaccin nu va însemna deloc sfârşitul greutăţilor. Problema nu se va încheia niciodată, veţi fi obligaţi să 

vă vaccinaţi, dar veţi rămâne tot în arest”. 

OMS continuă cu divagaţiile sale, susţinând că „obiectivul nostru nu este vaccinul, ci 

reorganizarea societăţii. „Nu putem şi nici nu ne vom întoarce la cum erau lucrurile înainte de 

pandemie” (citat din directorul OMS, Dr. Tedros). După cum probabil ştiţi, Tedros nici măcar nu e 

medic, deci OMS nu este o organizaţie pentru sănătate publică, ci doar activează sub această emblemă. 

Căci, mai departe Tedros afirmă: „Covid-19 nu este o criză de sănătate publică şi nici măcar nu-l 

considerăm un virus” . Nu se ştie ce este, dar conform acestui măreţ director al OMS, are de-a face cu 

încălzirea globală. 
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Citat: „Pandemia de Covid-19 reprezintă impulsul de care era nevoie pentru accelerarea 

eforturilor de a răspunde schimbărilor climatice”. Este foarte ciudat şi apare nemijlocit întrebarea: este 

acest om normal? Mă adresez Dr. Rafila, în calitate de reprezentant OMS: care este părerea dvs., 

domnule doctor? Rugăm lămuriţi-ne, căci Tedros este susţinut de Bill Gates. Acesta a publicat un eseu, 

susţinând că „lecţia COVID-19 este aceea că noi toţi trebuie să ne sacrificăm şi mai mult pentru a salva 

Pământul de la încălzire”. 

Întrebare: există cineva pe lumea asta, cu neuronii întregi, care ne poate spune ce legătură, ce 

corelaţie este între virusul acesta şi schimbările climatice? Poate doar faptul că ambele au fost generate 

de China, deşi cei doi savanţi americani sunt de-a dreptul îndrăgostiţi de China, care finanţează atât de 

larg OMS şi întreaga ocultă mondială. Realitatea e însă cu totul alta şi ea a fost subliniată de Tucker 

Carlson (Fox News), dar şi de Uniunea globală a profesioniştilor din domeniul sănătăţii (Invictus Web 

media – 29 septembrie 2020). 

Pandemia şi schimbările climatice sunt pretexte suficient de bune pentru controlul social al 

maselor. Ambele sunt evenimente, cauze, aproape de nerezolvat, care pot fi folosite pentru a şunta, a 

distruge democraţia şi a obliga oamenii lipsiţi de putere să asculte şi să execute ce vor ei. Asta e logica. 

Planeta trebuie salvată de voi, nu de noi. 

Niciuna dintre teribilele boli care macină populaţia lumii, niciun bolnav de cancer, infarct, 

AVC, care moare de zeci de ori mai frecvent decât covidenii, nu creează senzaţia de forţă, de putere, 

de explozie dictatorială, nici pentru dr. Tedros nici pentru Bill Gates, şi nicidecum pentru alţi 

preşedinţi şi şefi de guverne din lume sau din România. Preşedintele Klaus Werner Iohannis, primul-

ministru Orban, ministrul sănătăţii Tătaru sau membrii grupului de comunicare strategică (o foarte 

ciudată construcţie medicalo-poliţienească) se simt deosebit de importanţi şi puternici, de dictatorial cu 

fiecare bolnav real sau fals de Covid-19.  Căci aici investesc foarte mulţi bani şi resurse. Fiecare mort 

de Covid-19 este important, este nominalizat, catalogat, inventariat. Morţii de cancer, inimă, accidente 

vasculare sunt inutili pentru ei şi, în consecinţă, nu le pasă de ei şi de alţii, căci întreaga structură 

politico-poliţienească lucrează sub comanda grupărilor NOM, conduse de OMS şi finanţate de 

sistemul financiar al marilor miliardari. Fără această finanţare, actuala construcţie politico-covidiană 

nu ar funcţiona. 

Dacă aceşti proaspeţi reprezentanţi ai noii dictaturi politico-medicale ar dori cu adevărat să 

îmbunătăţească viaţa oamenilor, ar privi lucrurile complet diferit, ar ajunge la alte concluzii cu privire 

la pandemie şi ar folosi metodologii normale, algoritme corecte din punct de vedere medical, pentru a 

controla virusul în sine şi nu specia, societatea umană, căreia i se impune o supunere necondiţionată, 

efectuată cu ajutorul instituţiilor de forţă ale statului. 

Acest virus ucigaş, în câteva săptămâni a plecat din China, a ajuns în toată Europa, fără ca 

OMS să facă nimic pentru a-l opri. OMS a contribuit decisiv la crearea unui sistem informatic de 

dezinformare, de minciună, de creare de panică (pandemia panicii, a fricii), de transmitere a unor 

instrucţiuni criminale către state, cum ar fi trecerea în categoria Covid-19 a tuturor decedaţilor de boli 

grave pe care le-am enumerat mai sus şi care au fost suspecţi şi de Covid-19. 

Globalizarea are riscuri, dar şi mari avantaje. În perioada de criză s-au redistribuit fluxurile 

financiare către întreprinderi, firme apropiate guvernelor sau marilor lideri internaţionali. Excepţie au 
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făcut doar ţările nordice, care n-au ţinut cont de recomandările OMS şi care şi-au reglat rapid evoluţia 

bolii, tratând-o ca pe un virus obişnuit. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Noua Zeelandă. Infecţia este la 

pragul minim acum. 

Singurele măsuri valabile pentru controlul virusului au rămas, în viziunea organismelor de 

putere, purtarea măştii, distanţarea, spălatul mâinilor, toate acestea propagate şi de preşedintele 

Iohannis şi echipa lui de aplecaţi în faţa ocultei mondiale. La ele se adaugă restricţiile sociale, 

culturale, educative etc. Ei fac totul ca lumea să se obişnuiască cu noua stare dictatorială. Urmăriţi, vă 

rog, şi declaraţiile lui Raed Arafat şi veţi rămâne stupefiaţi. Oare vă place, domnilor guvernanţi, cum a 

început şi cum se derulează îmvăţământul românesc, creatorul viitorului ţării? 

Este greu de făcut faţă unui sistem monstruos de distrugere a normalităţii, care şi-a subordonat 

aproape toată presa, a corupt sau timorat medici şi acţionează foarte rapid întru manipularea populaţiei. 

Cu toate acestea, există şi instituţii, medici şi mass media independenți, care au creat un puternic 

curent de opinie contra acestui dezastru impus. Acest curent devine din ce în ce mai consistent şi 

apreciat. Iată şi câteva exemple: 

1) CDC este Centrul pentru Controlul Bolilor din Atlanta, Statele Unite, o instituţie foarte 

respectată din punct de vedere ştiinţific. Instituţia este finanţată de guvernul federal american. 

Ea transmite periodic inspectoratelor sanitare rapoarte pentru cei infectaţi de coronavirus, 

pentru a împiedica răspândirea acestuia. Într-o notă de subsol a unui asemenea document 

oficial, CDC recunoaşte, ca urmare a cercetărilor proprii, că nu au găsit dovezi că masca oferă 

vreo protecţie contra coronavirusului, deci recomandă să nu se ţină cont dacă oamenii poartă 

sau nu mască. „Purtarea măştii este complet irelevantă pentru răspândirea virusului”, au spus ei. 

La noi a început vânătoarea poliţiei faţă de cei care uită să-şi afişeze botniţa sau, din motive de 

alte boli, nu pot să o poarte. Asemenea oameni sunt acum total lipsiţi de libertate. Dictatura 

deja consacrată.  

Acesta nu este un mesaj politic tip OMS sau Trump, ci un document ştiinţific oficial. Ei bine, 

acest material nu a apărut pe nicio pagină a vreunui ziar american şi nicidecum nu a fost preluat 

de presa românească. El contravine scopurilor marelui proiect politic „coronavirus”, intens 

susţinut de către mai marii finanţelor lumii, care susțin financiar toate guvernele, inclusiv pe cel 

al României, pentru prelungirea nedefinită a proiectului pandemic. Joe Biden, candidatul actual 

din partea democraţilor la preşedinţia SUA a afirmat recent că, dacă va fi ales preşedinte, va 

obliga toţi americanii să poarte mască, chiar dacă sunt în aer liber. De ce? Americanii nu vor 

accepta. 

2) Al doilea exemplu l-am găsit în Elveţia şi a fost publicat de „Das schweizer 

Konsummentenmagazin”. Cercetarea a fost efectuată pe măşti colectate de la călători cu 

avionul. S-au constatat următoarele: 

→ au fost găsite mai mult de un milion de colonii bacteriene la 11 din 20 măşti studiate = 

55%; restul au deţinut 100000 colonii bacteriene; 

→ cercetătorii au găsit stafilococi la 14 din 20 măşti = 70% - aceste bacterii provoacă 

infecţii la plămâni şi creier; 
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→ 15 măşti au conţinut mucegaiuri şi alte ciuperci. Se recomandă purtarea măştii cât mai 

puţin posibil, altminteri vom deveni mai bolnavi şi ne vom scurta viaţa; 

→ întrebare: de ce nu se fac asemenea studii şi în România? Poate pentru că rezultatele ar 

fi neconvenabile pentru politicieni şi pentru proiectul privind durabilitatea virusului?!; 

→ suntem într-un an electoral şi, pe seama coronavirusului, politicienii la conducere vor să  

câştige parlamentul? Fraudări masive s-au făcut la alegerile locale pe fondul aceleiaşi 

pandemii. De ce? Unde este grija pentru cetăţeanul votant? Unde este cinstea, respectul 

pentru lege şi drepturile omului? 

Pandemia chineză a făcut ca clasa politică să devină mai puternică ca oricând în istorie. Există 

oare vreun motiv să se renunţe la asta acum? 

Pacienţii cronici îşi strigă disperarea şi cer ajutor. „Suntem discriminaţi, spitalele sunt goale”, 

spune coaliţia organizaţiilor pacienţilor cu afecţiuni cronice. Nu-i ascultă nimeni, nimănui nu-i pasă. 

De ce? Pentru că nu mor de Covid? Cine ne răspunde? Când? 

Nu contează nimic. Nici distrugerea economiei. 

Q Magazine publica, în 01.09.2020, un articol semnat de Ioana Niţă, care suna aşa: „12 

virusologi eminenţi avertizează: panica de Covid-19 a dus la măsuri groteşti, absurde, cu impact 

inimaginabil asupra economiei mondiale”. 

Dr. Sucharit Bhakdi, șeful Institutului de Igienă și Microbiologie Medicală din Germania, 

spune: „ne este teamă că un milion de infecţii cu noul coronavirus vor avea drept rezultat 30 decese/zi 

în următoarele 100 de zile, dar nu ne dăm seama, că 20, 30, 40 sau 100 de pacienţi contaminaţi cu alte 

coronavirusuri mor deja în fiecare zi. Măsurile anti-Covid-19 ale guvernului sunt groteşti şi foarte 

periculoase. Speranţa de viaţă a milioane de oameni este scurtată. Impactul îngrozitor asupra 

economiei mondiale ameninţă existenţa a nenumărate persoane”. Se aude, domnule Iohannis şi 

domnule Orban, domnilor guvernanți? Simţiţi oare vreo remuşcare? 

Alţii, ca dr. Joel Kettner, profesor de ştiinţe ale sănătăţii şi chirurgie la Universitatea  Manitoba, 

spun : „nu am văzut ceva de genul acesta nicăieri, într-o măsură ca aceasta. Rata de mortalitate este de 

1/20000 persoane, mult mai puţin decât la alte 30 de grupe de virusuri  pe care le-am văzut şi studiat”. 

Exemplele ar putea continua la infinit, dar repet, nimeni nu îi ia în seamă pe aceşti oameni, care 

sunt chiar periculoşi pentru politica Covid-19, inclusiv în România. Ideea principală este că nimeni nu 

va fi tras la răspundere pentru acest dezastru naţional şi internaţional. Politicienii noştri şi cei care 

lucrează în sănătatea publică fac mai mult rău decât ar trebui. Oare a măsurat cineva cât de mare este 

acest bine? 

În final, reamintesc despre mesajul de alertă internaţională publicat de către Uniunea Globală 

de Profesionişti din Domeniul Sănătăţii (Invictus, 03.10.2020). Acest mesaj arată că cei mai buni 

specialişti ai lumii încep să se organizeze şi iau poziţii tranşante împotriva impostorilor care 

promovează programul Covid-19.  

Pe de altă parte, bineînţeles că susţinem măsurile rezonabile, cum ar fi recomandarea pentru 

spălarea mâinilor, strănut sau tuse în cot, folosirea unui şerveţel de unică folosinţă etc. 

În multe materiale se justifică extrem de ştiinţific de ce nu trebuie purtată masca : 

→ agravearea bolilor tractului respirator; 
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→ accidente vasculare și/sau cerebrale; 

→ riscuri crescute de infarct  

→ risc ridicat asupra cavităţii bucale; 

→ boli precum cariile, boli parodontale sau halenă; 

→ inflamaţii ale gingiilor; 

→ iritații la nivelul pielii. 

„Gura şi nasul nu trebuie blocate. Masca este, în realitate, o botniţă a libertăţii tale” (dr. Marc 

Sclafani).  

„Epidemia s-a încheiat în majoritatea ţărilor, iar cei care vă spun altceva sunt mincinoşi” (prof. 

Jenny Harries). 

 Ce ziceţi de văicăreala românească, care anunţă record după record al infectărilor? Ce credeţi? 

Portul măştii prelungeşte panica, frica, până la apariţia unui vaccin, care va fi mai uşor acceptat de toţi. 

Carl Heneghan şi Tom Jefferson spun: „Nu există dovezi ştiinţifice care să susţină regula 

distanţării de doi metri. Cercetările de slabă calitate sunt folosite pentru a justifica o politică cu 

consecinţe enorm de grave pentru noi toţi. Este necesară o reformă totală a OMS.  OMS ar trebui să fie 

ruşinată de ea însăşi, deoarece s-a dovedit  purtătorul de cuvânt al Chinei”. 

Prof. John Ashton: „Refuzăm obligativitatea vaccinării şi refuzăm obligativitatea unui certificat 

de vaccinare, ca document de călătorie” (se explică ştiinţific motivele). 

„Guvernele vor fi obligate să înţeleagă, că totul trebuie să revină imediat la normal”. 

 

*** 

 

Acest material ar putea continua. Probabil că cineva va scrie o carte cu multe volume despre 

această poveste nemernică a Covid-19 (SARS-CoV-2). Acesta este un material pur informativ, fără 

nuanţe politice. Volumul de literatură aşa-zis nonconformist este enorm şi bine argumentat ştiinţific. 

Ca autor, nu îndemn pe nimeni să nu respecte regulile emise de conducătorii României... să le zicem 

legi! Şi chiar dacă sunt aberante, legea e lege şi noi o respectăm, chiar dacă conducătorii ţării o încalcă 

sistematic şi ostentativ.  

Sfătuiesc doar medicii români să îşi evalueze conştiinţa şi să servească interesele tuturor 

pacienţilor, utilizând ştiinţa, medicina şi jurământul lui Hippocrate.  

Tuturor numai bine şi nu uitaţi că noi trebuie să luptăm cu virusul direct şi bărbăteşte, iar cei 

care luptă pentru adevărul ştiinţific ar trebui sprijiniţi mai mult de noi, cetăţenii României. 

  

 

 

Bucureşti, 12 octombrie 2020 


