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Ne mor copii, ne mor părinții…

„Giulești”,
„Colec„G
tiv”, „Matei Balș”, Piatra
Neamț, Constanța… Dar și
Siutghiol ori Apuseni… Sunt
liniile de front ale țării… Dar
nu pentru apărarea ei…
Sunt punctele în care sistemul a început, nu să dea

aroganții atot-știutori sunt
cei ce au eșuat… Și nu, nu
mai trebuie să permitem ca
statul-sistem să fi folosit ca
acoperire „in rem” pentru toți
aceia
care
greșesc,
eșuează, ucid…
Sângele
morților
este pe mâinile voastre,
guvernanți!… Și nu doar
sângele… Ci și funinginea
din trupurile celor pe care i-

rateuri, nici să colapseze
„punctual”, ci să crape…
Sunt horcăiturile de moarte
pe are doar ne facem a nu
pricepe ceea ce sunt… Căci
strigăte de disperare au fost
cândva…
Acum
sunt
sunetele locurile în care
moartea se simte stăpână…
Este stăpână… Nu peste
țară, nu încă, ci peste un
sistem care s-a identificat,
politic și guvernamental, cu
țara… Iar dacă nu le vom
desprinde, nu vom extirpa
cancerul
politic
și
instituțional din spatele unei
țări care își tângâie prezentul, atunci nu vom avea
altceva de făcut decât să ne
numărăm crucile ca borne
ale trecerii noastre prin
prezent… Și nu mai sunt
doar locuri izolate… Sunt
orașe întregi în care tragediile lovesc necruțător… Uneori și de două-trei ori, dar tot
degeaba… „Nu învățăm
nimic!”… Mereu aceeași
singură replică de care
părem a fi capabili… Mereu
aceeași aserțiune folosită ca
scuză și drept de întoarcere
în somnul rațiunii, dar
niciodată un îndemn de ridicare, de chemare a statului,
a
instituțiilor,
a
conducătorilor la judecată…
Și totuși, nu statulsistem a eșuat în misiunea
lui… El este doar o carcasă
juridico-instituțională… Oamenii din el, și din fruntea
lui, au dat greș… Liderii,
conducătorii, într-un cuvânt

ați ars de vii… De care v-a
păsat atât de mult că i-ați
numărat ca pe cifre, nu oameni… Probabil nici nu v-ați
uitat la ei… Căci ar fi trebuit
să priviți, nu moartea în
ochi, ci propriile voastre cadavre dintr-un sistem pe
care l-ați căpușat… Ați uitat
acele „cifre” arzând prin
camerele de spital distruse
de tragedii până când fumul
s-a risipit singur… Ați răsucit
și încurcat „numerele”,
citindu-le în singurul fel de
care sunteți capabili: prin sticla oarbă a nepăsării…
Dar morții nu sunt
niște cifre… Și nu te poți bucura că sunt mai puține…
Pentru că sunt… Sunt oameni care aveau un drum,
care aveau dreptul fie și la o
singură lună, săptămână
sau zi în plus pentru că erau
ale lor… Nu ale voastre…
Nu ale voastre, ucigători
parte ai celei mai sinistre cabale inspirând duhul morții
ca pe o respirație a încă
unei zile de preamăriri în
fruntea sistemului…
„Plecați voi sau
venim noi după voi!”… Asta
ar trebui să se audă acum
pe străzile în care moartea
își face de cap… Nu doar să
așezăm flori și lumânări în
fața seceretoarelor-rapt de
viață în care au fost transformate spitalele… Nu doar
gânduri „pioase” pe care am
început a le șterge din
memoria minim colectivă
mai repede decât lacrim-

Cezar Adonis
Mihalache

Descurajarea ca triumf

ile… Morții sunt „doar niște
cifre” în statistici la război…
Sau în cazul unor catastrofe
naturale… Dar nici atunci nu
poți fii atât de rece, de sinistru, de nepăsător, de
nesimțit și cinic, încât să nu
le spui pe nume… Doar că
nu ai timp să o faci… Dar
da, asta merităm dacă trecem
mai
departe
nerevoltați
neschimbați,
până la a smulge ferestrele
nepăsării
și
imposturii
politico-guvernamentale…
Să fim fericiți că au fost doar
morții unui spital?… Doar
„niște morți” nenumărați
bine pentru că nu a avut
cine să se uite la ei cu un
dram de empatie?… Ba, să
ai în continuare încredere
într-un guvern care nu poate
număra morții nici măcar pe
degete?!…
„Ne mor copii, ne
mor părinții!” striga în fața
durerii
durerea
însăși
răpusă de neputința și
nesimțirea sistermului… Iar
sistemul a avut o singură
replică, prin jandarmii gardieni, grijulii să nu dernjeze
nesimțirea sistemului: „De
ce strigați, doamnă?”…
Pentru că da, sistemul ne
poate pune batista tăcerii și
altfel decât prin cârpele
botniță; prin cuvinte, prin
reproșuri agresive menite a
ne face să tăcem rușinați
pentru îndrăzneala de a fi
cerut dreptul la dreptate, fie
și preț de o clipă, și aceea
infinit mai scurtă decât
caznele morții prin care au
trecut cei arși, carbonizați,
sufocați, omorâți…
Piatra Neamț a ars
sub „guvernul lui”… Dar și
„al lor”… „Matei Balș” tot
sub „guvernul lui”… Și „al
lor”… Constanța, la fel… Or,
de câte spitale mai este
nevoie pentru a fi uciși
suficienți români pentru a
împlini singura cifră a
plecării „guvernului lor”? Din
nou numărul de morți de la
Colectiv?!
Guvernanți,
nu
hrăniți pofta de sânge a țării!
Căci se împlinește sorocul
de decenii când țara își va
cere, repetitiv, dreptatea…
Și fie și de va fi înnecată în
sânge, tot va veni clipa în
care ea va fi cerută!…

●

Petre
Jipa
L a Forumul Economic Mondial de la Davos,
președintele Rus Vladimir
Putin spune: Incapacitatea
statelor lumii de a-și rezolva
problemele a declanșat al
Doilea Război Mondial.
Astăzi, sper că un astfel de
conflict global este imposibil,
în teorie. Dar, repet, situația
poate evolua impredictibil și
incontrolabil.
Dar războiul este
acum: prigoana creștinilor,
bisericile incendiate nu au
încetat niciodată, nici chiar în
vremuri aparent pașnice.
Două revoluții anticreștine de
amploare și experimentele
consumismului și comunismului au spălat și continuă
să spele multe creiere. BigBroder stă cu ochii pe tine,
sau BigBroder is walching
you. Războiul este pace, libertatea
este
sclavie,
ignoranța este putere, cum
spunea George Orwell în
cartea „O mie nouăsute
optzeci și patru”.
Scriitorul Henri Dubost spune într-o postare pe
pagina sa: ripostelaique.
com: Recent, un prieten mi-a
trimis un videoclip de pe
canalul AgoraTV, împreună
cu următorul mesaj, prezentat ca venind de la prof.
Jean-Bernard
Fourtillan.
„oferim
toate
dovezile
irefutabile care denunță Institutul Pasteur, (bazele institutului de la Whan au fost
puse de Institutul Pasteur)
sponsorii lor și complicii lor
din Noua Ordine Mondială,
autori ai falsei pandemii
Covid-19. Popoarele Franței
și ale întregii lumi, care acum
cunosc adevărul, trebuie să
se ridice și să se elibereze
rapid de această dictatură
Covidistă care încearcă să-i
extermine și să-i înrobească.
Vă comunic acest text revizionist de Jacques Attali,
preluat din L’avenir de la vie,
Jacques Attali, 1981, care
confirmă, în cele mai mici
detalii, proiectul lor satanic și
eugenic pregătit de multă
vreme: „În viitor va fi vorba
de găsirea unei modalități de
reducere a populației. Vom
începe cu bătrânii, pentru că
de îndată ce vor avea peste
60-65 de ani, omul trăiește
mai mult decât produce și
costă scump societatea.
Apoi cei slabi și apoi cei in-

utili care nu fac nimic pentru
societate pentru că vor fi din
ce în ce mai mulți, și mai ales
în cele din urmă proștii.
Eutanasierea
vizează aceste grupuri; eutanasierea va trebui să fie în
toate cazurile un instrument
esențial al societăților noastre viitoare. Desigur, nu
putem executa oameni și nici
nu putem înființa tabere.
Vom scăpa de ei făcându-i
să creadă că este pentru
binele lor. O populație prea
mare și, în cea mai mare
parte inutilă, este ceva prea
scump din punct de vedere
economic. Social, este, de
asemenea, mult mai bine ca
mașina umană să se
oprească mai degrabă decât
să se deterioreze treptat. Nu
vom putea da teste și
informații pentru milioane și
milioane de oameni, vă
puteți imagina! Vom găsi
ceva sau îl vom provoca, o
pandemie care vizează anumite persoane, o adevărată
criză economică sau nu, un
virus care îi va afecta pe
bătrâni sau pe bolnavi, nu
contează, cei slabi vor ceda
la el, cei temători și prostul o
va crede și va cere să fie
tratat. Vom fi avut grijă să
planificăm tratamentul, un
tratament care va fi soluția.
Selecția idioților se va face
astfel sigur: vor merge singuri la abator.” (Extras din Viitorul vieții, Jacques Attali,
1981) Jacques Attali a fost
consilierul lui Mitterrand pe
probleme economice, iar numele complet este… dar o
să mai vorbim despre aceste
„coincidențe”
O întrebare firească,
cum de au căzut în această
capcană „sanitară” toți liderii
politici mondiali…? Citeam
un articol în Deutsche Welle
cu titlul: ,,UE nu are nevoie
de o altă Angela Merkel”. Dar
spune aceasta după 16 ani,
când, cu tot respectul, este și
dânsa bătrână și o așteaptă
„Viitorul vieții” sau (L avenir
de la vie de Michael Salomon).
Totuși să încheiem
articolul într-un ton optimist.
Încă avem libertaea de a
trăi… Mulțumim…

●
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O făcătură politică – pericolul antisemitismului în România
Adrian
Pătrușcă
E xistă ceva mai grav
ca balamucul moțiunii de
cenzură. Oricît de deștepți ar fi
jurnaliștii și fătucele lor rispite
prin guvern și prin parlament,
tot nu pot epuiza toate scenariile
posibile.
Găselnițele
românești sunt proverbiale.
Țara lui Păcală nu se dezminte
nici în politică. Din păcate,
imaginația și improvizația sunt
pe cale să ne joace niște feste
cumplite. Penibilul premier
Vasilică, zis și Cîlțu, a
amenințat că va informa
partenerii europeni și transatlantici (pe unde a fost arestat și
pe unde a lăsat niște datorii!)
despre pericolul alianței extremiste pe cale de a se contura în România. Și care ar
putea să-l debarce din fruntea
guvernului său bezmetic.
Părea
o
ameințare,
o
împunsătură, un avertisment.
Cînd colo, un deputat
liberal, total șters în politică,
devenit deputat și promovat
consilier, pe numele său
Alexandru Muraru (unul chelios cu figură de acoperit, mai
nou omniprezent în spatele
premierului, considerat specialist în antisemitism) chiar a
trimis o scrisoare către cancelariile Uniunii Europene și către
partenerul nostru strategic
unde, mai nou, frati-su joacă
rolul de ambasador începător
al României la Washington.
Probabil că ambasadorul Muraru a și dat fuga pe la diverse
uși spre a băga pe țeava americanilor amenințarea planetară
care se naște în România.
Numai dificultățile și deruta în
care se scaldă liderii americani
fac ca amenințarea semnalată
de la București să nu fie
băgată în seamă mai mult
decît merită și să nu stîrnească
valuri uriașe.
Ce a scris deputatul
consilier doctor istoric politolog
și expert antisemit Alexandru
Muraru, la indicația premierului
Cîlțu către cancelariile europene și către canalele de decizie politică și de comunicare
ale aliațior strategici?
În numele profețiilor
sale (tot ce incriminează este
mai mult la timpul viitor) el dă
alarma
pentru
planetă:
„Totodată,
am
transmis
scrisoarea oficială către un
număr important de organizații
internaționale cu un rol major
în prevenirea și combaterea
antisemitismului, a negării
Holocaustului, în protecția
memoriei victimelor regimurilor
totalitare și a drepturilor
minorităților etnice sau sexuale. […] Pe termen mediu,
pericolul real al acestei
cooperări este creșterea la putere a A.U.R. prin utilizarea
influenței U.S.R.-P.L.U.S. și
compromiterea demersurilor
pentru promovarea egalității de
gen, a diversității și a drepturilor minorităților, în special a
drepturilor L.G.B.T.I.Q. în
România. Nu există nicio
îndoială că, după această
alianță, A.U.R. își va continua

cu mai multă fervoare discursul
xenofob, antisemit și homofob.
Consecințele acestei alianțe
de neconceput între U.S.R.P.L.U.S. și un partid politic neofascist, xenofob, homofob și
antieuropean vor fi grave pentru climatul de toleranță, încredere și stabilitate din
România, precum și din Europa, deoarece ar putea duce
la alte astfel de asociații în viitor, cu consecințe de neimaginat pentru procesul politic din
U.E. În final, am făcut apel
către omologii mei să condamne public și să împiedice
imediat – arătând astfel că nu
că nu tolerează asocierile dintre forțele politice de masă și
extrema dreaptă din statele
membre ale U.E – orice cooperare politică sau asociere
între U.S.R.-P.L.U.S. și Alianța
pentru Unirea Românilor, în
orice etapă și în orice scop. În
documentul oficial am explicat
că Alianţa pentru Unirea
Românilor este un partid politic
profund naţionalist, antieuropean, înclinând spre extrema
dreaptă a spectrului politic.
Este condus de persoane care
au făcut în trecut şi recent
afirmaţii cu conţinut xenofob,
homofob şi sexist, sau au glorificat personalităţi istorice condamnate
pentru
crime
împotriva umanităţii. Membrii
săi sunt promotori deschişi ai
partidelor şi organizaţiilor paramilitare
istorice
fasciste
româneşti, precum Mişcarea
Legionară şi Garda de Fier,
care au participat activ, în trecut, la exterminarea evreilor şi
la desfăşurarea Holocaustului.
Pe scurt, acest partid politic
promovează intoleranţa şi discriminarea
minorităţilor
naţionale, religioase şi rasiale
şi se opune diversităţii în
România şi Europa. Alianţa
pentru Unirea Românilor
promovează politici identitare
şi noţiunea de supremaţie a
unei identităţi etnice, religioase
şi rasiale. Acest lucru reiese
numeroase acţiuni, mesaje, incidente care au dominat spaţiul
politic şi public din decembrie
2020 până în prezent. Pe
scurt, acest partid politic
promovează intoleranţa şi discriminarea
minorităţilor
naţionale, religioase şi rasiale,
şi se opune diversităţii în
România şi Europa”.
Lectura
acuzațiilor
scornite ca un răsunător semnal de alarmă compus de deputatul
liberal
Alexandru
Muraru, zis și expert în antisemitism și consilier de specialitate al premierul Cîțu (și el
înregimentat ca luptător de
ocazie și combatant al antisemitismului) este de natură să
îngrozească, să provoace panica și să plaseze România
între
țările
în
derivă,
amenințate de un val de extremism și antisemitism. Ceea
ce este și fals, de rea-credință
și antiromânesc în cel mai violent mod. Cîțu și Muraru, inclusiv Iohannis își blamează țara
pentru un pericol imaginar doar
că sa își conserve puterea.
Există un asemenea
pericol în țara noastră sau

Alexandru Muraru exagerează
pentru a încerca să obțină sprijinul marilor puteri și al lobbyului evreiesc de pretutidneni,
plus
sprijinul
mișcării
internaționale L.G.B.T.? Să
rămînă infractorul Cîțu în
funcție și filosemitul Klaus Iohannis, președinte de onoare
și artizan al succesiunii
bunurilor unei organizații fasciste fără probleme!
Dacă ar fi vorba doar
de o găselniță a bolborositului
premier și al noului președinte
al organizației P.N.L. (jud Iași),
plasat și consilier pentru antisemitism la Palatul Victoria,
am zîmbi înțelegători. Cei cu
resurse mai modeste sau fără
caracter folosesc tehnicile cele
mai grosolane. Nu-i poți cere
bietului Cîlțu ceea ce nu
gîndește! Din păcate, gonflarea
amenințării
antisemitismului în România este
o strategie mai veche a
președintelui Klaus Iohannis și
a grupului său de putere. Și atitudinea fostului primar de
Sibiu vine de la marea sa
afacere făcută pe genunchi cu
F.D.G.R.-ul, transformat în
succesor al organizației fasciste interzise prin lege și prin
Tratatul de pace de la
încheierea celui de-Al Doilea
Război Mondial. Este vorba
despre F.D.G.R., succesor al
Grupului
Etnic
German,
condmnat inclusiv de Tribunalul de la Nürnberg.
ăciulelile președintelui
față de acuzațiile de antisemitism nu vin decît din
dorința sa de a menține dincolo de agenda publică afacerea „F.D.G.R. succesor al
Grupului Etnic German”. Altfel,
nu ar avea logică insistența cu
care președintele român de
etnie germană susține și
promite tot soiul de proiecte,
inițiative și organisme care să
combată un antisemitism inexistent în România. Nu-i ajunge
lui Cîțu, zis și Cîlțu, un institut
condus excesiv antiromânesc
de Alexandru Florian? El este
directorul agresivului și fără
mare discernămînt Institutut
Național pentru Studierea
Holocaustului în Romania „Elie
Wiesel”. Nu face treabă
acesta? Mai trebuie și consilier
specialist în antismeitism, cu
frate ambasador în S.U.A.?
Vor și muzeu al antisemitismului în centru Capitalei? Vor și
un institut de cercetare a Holocaustului, vor comemorări,
restituiri, orice care să determine Israelul și lobby-ul evreiesc
să
treacă
peste
succesiunea
F.D.G.R.
la
Grupului Etnic German?
Prin strădania lui
Klaus Iohannis (și a celor care
îl slujesc) România a devenit
un fel de principal pericol antisemit pentru Europa și America de Nord. Grosolană și
periculoasă exagerare. Aș
zice, chiar inadmisibilă politic,
legal și chiar civic.
Cîte sinagogi au fost
incendiate în România? Cîte
cimitire evreiești au fost devalizate? Cîți evrei au fost bătuți
sau dați afară din servicii în
țara noastră. Din cîte știu eu,

zero, în vreme ce în Franța sau
în Italia, în Spania sau în alte
țări există nenumărate cazuri și
respectivele țări nu sunt considerate
antisemite.
Cercetează, combat, explică,
educă, încearcă să diminueze
aceste accente regretabile.
Asta mă face să mă întreb
dacă nu cumva împingerea
României
sub
o
aură
antisemită este doar o strategie cretină pentru menținerea
la putere a unei găști politice
incompetente, sau un plan de
achitat despăgubiri sau pur și
simplu o încropeală dementă,
iresponsabilă de sacrificare a
imaginii României? Amestecarea
unor
găuri
și
disfuncționalități din proiectul
european cu antisemitismul și
cu extremismul pentru a face
România responsabilă este
iresponsabilitate maximă și ar
trebui cercetată penal și
condamnată poltic.
Nu
cumva
președintele,
pentru
a-și
acoperi operațiunea de sucesiune a GEG, comite chiar o
agresiune la adresa țării pe
care o conduce?
Nu este extremism să
acuzi România de alianțe inexistente pentru posibile pericole,
de imaginat numai în viitor? Or
fi Iohannis,Cîțu și Muraru
profeții specializați în antisemitism?
Legile românești interzic comportamentul antisemit de orice fel. Și bine fac.
Suntem o țară europeană cu
pretenții. Nu se poate și nu trebuie să fie altfel! Chiar suntem
obligați să ne punem o întrebare. Cîte cazuri de antisemitism au ajuns în tribunal?
Și cîte s-au încheiat cu niște
condamnări pentru încălcarea
acestor legi? Numărul lor ne-ar
putea arăta dacă este vorba
despre un pericol antisemit. Și
cît de mare este acesta. Un
caz? O sută? O mie? Un val?
Un fenomen? Un pericol
internațional?
Nu
după
măsurătorile lui Cîțu sau Muraru! Sau ne aflăm în fața unei
strategii șmecheroase. Ce
spun Cîțu și Muraru, Florian ca
și Iohannis nu-s decît invenții
menite
a
le
acoperi
incompetența,
abuzurile,
lenea, prostia, chiar trădarea?
Nu cumva este o
formă de extremism ce a făcut
Klaus Iohannis cu instigarea la
ură a grupărilor politice din
România? Nu și-a făcut el o
regulă din instigarea populației
împotriva unui partid democratic? Nu este accent extremist folosirea exresiei ”ciuma
roșie” la adresa unui partid
democratic? Nu este extremism catalogarea partidului care
a făcut eforturi pentru aderarea
la U.E. și intrarea României în
N.A.T.O. drept „dușmanul
poporului român”? Nu este antisemitism deschiderea unui
dosar penal pentru un premier
care a făcut o vizită în Israel?
Nu este această falsă luptă împotriva antisemitismului la fel
ca și „combaterea corupției” pe
vremea lui Traian Băsescu și a
Laurei Codruța Kovesi?
Mai rămîne de lămurit

„antisemitismul” și extremismul
partidului A.U.R.? Există o plîngere penală, un dosar sau o
sentință cu această temă pe
seama Alianței pentru Unirea
Românilor?
Accentele,
incoerența, isteria Dianei
Soșoacă sunt chestiuni de
persoană, nu de partid. De altfel, trompeta cu contrabas a și
fost exclusă din A.U.R. Chiar și
comportamentul uneori zăltat,
incoerent, de june fascinat că
transmite pe Facebook și inundat de greșeli gramaticale și
chiar de logică al lui George
Simion, indiferent cît de ridicol
și de găunos patriotic apare
(eu cred că și este, în mare
parte!) nu poate fi socotit antisemitism și nici extremism. Împotriva libertăților sexuale, da!
Refuzul românilor este destul
de clar. Și refuzul nu este
numai la George Simion și la
A.U.R. O mare parte din
România este oripilată de noile
orientări ale politicii americane.
Mai este mult pînă cînd
românii vor prelua, tolera și accepta noua modă sexuală de
peste Ocean, extinsă și într-o
parte a politicii Europei?
Nu cumva catalogarea
drept extremist și antisemit a
partidului A.U.R. este o tehnică
de a exploata incoerențele
acestei grupări politice și de ai folosi accentele patriotice împotriva țării noastre?
Nu vreau să închei
acest articol fără să lămuresc
existența unor exprimări neîngrijite, insinunate, uneori, chiar
antisemite în unele comentarii
din ziar. Folosesc acest prilej
pentru a le cere cititorilor să își
reprime asemenea izbucniri.
Nu le acceptăm. Dacă le prindem,
le
ștergem.
Ne
descalifică pe toți. În același
timp, sunt obligat să mă întreb
dacă nu cumva asemenea
porniri reprobabile nu vin și din
insistența cu care vînătorii de
antisemiți și antisemitisme
caută cu lupa vinovați și pericole inexistente? Și astfel
comit excese?
În lupta lor, evreii spun
„dinte pentru dinte”! Românii
sunt mai veseli. La o prostie
răspund cu o alta. Ei folosesc
expresia „cui pe cui se
scoate”..

●
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De la pașaportul sanitar la „vakseenarea” obligatorie
Gheorghe
Piperea
A șa cum intuiam
încă din august, când în
Franța și Italia au fost introduse pașaportul sanitar și
vakseenarea obligatorie a
personalului sanitar și a
altor funcționari publici,
aceste minunate unelte totalitare au fost ieri importate
și în România, în ciuda
nenumăratelor
asigurări
date de mincinoșii și impostorii din conducerea țării,
conform cărora nici vakseenarea nu va deveni
obligatorie, nici pașaportul
sanitar nu va crea discriminare pe criterii sanitare.
Iată că deja nu se
mai poate intra la evenimente publice sau private,
în localuri publice neesențiale și în universități
fără pașaport sanitar, țidula
menită a proba vakseenarea. Opțiunea testării
pe bandă rulantă pentru a
avea acces în toate aceste
locuri publice nu există,
pentru că nimeni nu are
atâția bani de aruncat pe
asemenea proceduri medicale inutile și nefiabile doar
pentru a se duce să bea o
cafea proastă la McDonalds.
Vindecarea
nu
asigură decât 6 luni de libertate de circulație și drepturi cetățenești. Nu mai
suntem prezumați sănătoși,
nevinovați și de bunăcredință,
ci
invers.
Libertățile și drepturile sunt
temporare
și
supuse
concesionării cu țârâita, ca
act de clemență pentru
iobagi – exact invers decât
impun litera și spiritul art. 53
din Constituție.
Nefirescul situației
din Franța și Italia (care,
totuși, sunt în plin apartheid
medical în baza unei legi,
oarecum dezbătută public și
parlamentar și trecută prin
filtrul ipocrit al curților
constituționale de acolo)
este dublat în România de
inexistența unei legi care să
oblige la vakseenare și care
să permită segregarea. În
schimb, sunt emise pe
bandă rulantă acte normative inferioare legii, inatacabile în instanțe (sau în mod
iresponsabil andosate de
unii „magistrați”). Cinismul
maxim al autorităților „noastre” plandemice este alimentat
din
plin
de
această anomalie anticonstituțională – prostocrații
pot spune în continuare că
vakseenarea nu este obligatorie în România și că discriminarea nu este permisă,
dar și să emită la foc automat reglementări infra-

legale care fac, totuși, obligatorii
vakseenarea
și
pașaportul sanitar, fie de
facto, fie implicit. Agenții
ecomomici și conducătorii
de instituții publice sunt, la
rândul lor, obligați să
impună cele două nenorociri
anti-democratice prin regu-

înțeles ca o facilitare sau ca
o încurajare a adoptării de
privind
libera
restricții
circulație sau de restricții ale
altor drepturi fundamentale;
potrivit art. 6 alin.(6)-(7) din
regulament, deținerea certificatului nu este o condiție
prealabilă
pentru
ex-

tinue a „șurubului” plandemic.
În al treilea rând,
Regulamentul
(UE)
2021/953, în sine, dă multiple motive pentru ca aceste
măsuri anti-democratice să
fie evitate și, mai ales, pentru ca autoritățile să nu se

lamente de ordine internă
sau prin șantajul cu suspendarea locului de muncă,
a locului în cămin, a accesului în amfiteatru, în spital
etc. Accesul în mijloacele de
transport în comun nu le
este încă interzis celor care
nu dețin pașaport sanitar,
dar nu mai e mult până
acolo. (…) Având în vedere
această realitate cruntă, am
revăzut Regulamentul UE
privitor la certificatul digital
de vakseenare, testare și
vindecare, cel cu numărul
2021/953 – un act normatic
al UE pe care, personal, lam și atacat la TUE, în luna
iulie, pentru că încalcă atât
TFUE (în special, principiul
subsidiarității, care nu permite CE să se amestece în
chestiunile de competența
internă a statelor membre),
cât și Carta drepturilor și
libertăților fundamentale,
care face parte integrantă
din TFUE.
În primul rând, acest
regulament are ca scop facilitarea liberei circulației în
spațiul comunitar european
pe perioada plandemiei.
Restricțiile și procedurile de
control și de colectare a
datelor cu caracter personal
reglementate conform acestui act normativ european
nu pot fi extinse la nivel
național și nici la situații
neavute în vedere de regulament.
A
întemeia
restricțiile interne de drepturi
și libertăți pe acest regulament este o mare mizerie
politicianistă
și
o
anesteziere în masă a
vigilenței democratice. În al
doilea rând, voi reține două
principii fundamentale ale
acestui „minunat” regulament: Certificatul nu poate
încălca, nici restrânge drepturile și libertățile cetățenilor
UE; potrivit principiului (14)
din preambulul regulamentului, „acesta nu ar trebuie

ercitarea dreptului la liberă
circulație, iar eliberarea
acestuia nu duce la discriminarea pe baza deținerii
sale; Potrivit principiului
(36), teza finală, regulamentul „nu poate fi interpretat ca
instituind un drept sau o
obligație obligație de a fi
vakseenat”;
dimpotrivă,
„este necesar să se prevină
discriminarea directă sau
indirectă a persoanelor care
nu sunt vakseenate”, din
motive medicale, pentru că
nu fac parte din grupul-țintă
(de exemplu, sunt copii) sau
întrucât AU ALES să nu se
vakseeneze; deținerea unui
certificat de vakseenare nu
ar trebui să fie o condiție
prealabilă
pentru
exercitarea dreptului de liberă
circulație (tezele unu și doi,
principiul 36).
Este, în mod absolut
evident, împotriva literei și
spiritului regulamentului instituirea unor restricții de
drepturi și libertăți și lipsit de
loialitate față de instituțiile
UE și față de celelalte state
membre ale UE faptul
intenționat de a obliga la
vakseenare, cu referință
chiar la regulament. Potrivit
art. 11 alin.(2) din regulament, statele membre
pot suplimenta restricțiile
doar
dacă
situația
epidemiologică locală se
agravează rapid, în special
prin apariția unor noi variante de agent patogen care
provoacă îngrijorare, și
numai dacă statul membru
anunță în prealabil UE și
celelalte state membre și
justifică aceste măsuri cu
argumente științifice.
Forțarea populației
la vakseenare, pentru a
consuma cele 120 de milioane de doze de vakseen
iresponsabil pre-cumpărate
de România, nu este o justificare rezonabilă și științifică
a strângerii treptate și con-

bazeze exclusiv, în așa-zisa
lor luptă contra plandemiei,
pe vakseen, omițând alte
metode, proceduri și tratamente pentru eradicarea
agentului patogen.
Spre
exemplu,
potrivit principiului (7) din
preambulul Regulamentului,
SE PARE că persoanele
vakseenate, cele care au
rezultat pozitiv la teste și
cele care s-au vindecat au
un risc mai redus de infectare a altor persoane.
Așadar, vorbim de un risc
mai redus, și nu de un risc
zero. Mai mult chiar, același
principiu enunță posibilitatea unei persoane de a
demonstra că este imună,
ceea ce are două implicații
– persoana imună are risc
zero de transmitere la alte
persoane a infecției, iar persoana imună este mai
sigură din punct de vedere
sanitar și imunologic decât
cele trei categorii de persoane
care
pot
fi
deținătoare ale certificatului
digital „verde” (vakseenat,
testat, vindecat). De aici,
lipsa de utilitate a acestui instrument de politică sanitară
și, mai ales, pervertirea sa
într-un instrument politic, totalitar.
Principiul (13) chiar
evocă renunțarea treptată la
acest certificat, pe măsură
ce dovezile științifice „devin
din
ce
în
ce
mai
disponibile și concludente în
ceea ce privește întreruperea lanțului transmiterii”,
verificările urmând a fi
făcute la fiecare trei luni.
Mai mult chiar, principiul
(58) impune renunțarea la
restricții imediat ce situația
epidemiologică o permite,
dar nu mai târziu de luna
iunie a anului 2022. Nu
există o asemenea limitare
în timp în cazul măsurilor
preconizate de autoritățile
plandemice
române.

Dimpotrivă, modul în care
sunt emise reglementările
infra-legale care obligă la
vakseenare și la segregare
pe criterii sanitare, măsuri
contrare legii și Constituției,
denotă
intenția
unei
permanentizări. Populația
României nu mai poate nici
măcar visa la finalul plandemiei, ceea ce ne aruncă
pe toți într-o adevărată
groapă emoțională, imposibil de surmontat. Voi, ce ce
intrați aici, în regatul arahatian-cîțian, lăsați afară orice
speranță că veți scăpa.
În altă ordine de idei,
regulamentul insistă asupra
problematicii falsificării certificatului (digital sau material, pe suport de hârtie),
ceea ce ridică importante
obiecții cu privire la încrederea în acest certificat.
Dacă, ab initio, UE se teme
că aceste certificate pot fi
falsificate, ce ne poate face
să credem că cele care se
emit și „circulă” pe piața
sunt în întregime reale și
consemnează
realitatea
„protecției” oferite de vakseen? Ce anume ne poate
da certitudinea că la evenimente cu sute de mii de
participanți deținători de
certificate „verzi”, cum au
fost finala campionatului european de fotbal și recentul
festival Untold de la Cluj, nu
au pătruns în mulțime persoane care, de fapt, erau
fals-vakseenate?
În
orice
caz,
dovezile științifice recente,
oficiale recunoscute, denotă
că vakseenul nu împiedică
transmiterea în comunitate
a infecției și că nu oferă
protecție contra variantelor
noi ale agentului patogen.
Atrag atenția că inclusiv
OMS are o poziție oscilantă,
de-a dreptul bizară, în
chestiunea capacității vakseenului de a imuniza sau
de a oferi protecție. (…)
Practic, a se observa că de
la „imunizare”, într-o singură
lună,
s-a
trecut
la
„protecție”.
În fine, să mai
reținem că principiul (21) din
regulament impune țărilor
membre să asigure proceduri de testare fiabile și la
prețuri rezonabile (sau chiar
gratuite), pentru a nu transforma vakseenarea (pretins
gratuită) într-o opțiune
unică, totalitară. Or, la noi,
testarea, atât de puțin fiabilă
pe cât este, costă un minim
de 40 de euro (în orașe ca
Bucureștiul costul este de
75 de euro plus).

●

Ghimpele Națiunii

Dar „caricaturi” cu Nero, Caligula, Mao Tze-dun ori „Ceașcă” se poate?!…
Cezar Adonis
Mihalache
N u doar plecarea lui
Câțu trebuie sărbătorită, ci
și cea a tuturor figurilor
odioase și hidoase din prejma acestuia… Alungarea
cu „Zâttt de aici!” inclusiv a
celui mai plângăcios personaj
din
suita
de
„ipochâți”… A reprezentantului oficial cu detractări despre orice… Sigur, nici nu
va apuca superman-ul
„pleosc” să-și împacheteze
pelerina că individul responsabil cu delațiunile va fi
ajuns într-un alt post
adăpost. De unde se va
ocupa tot cu reclamațiile penale, că dacă îl pui la muncă
se alege praful de toată
„cariera” lui… Și ‘geaba se
căznesc să înțeleagă băieții
de la AUR de ce a tocmit
acesta o plângere la poliție
pentru amenințări când i s-a
spus, de la tribuna parlamentului, că „va da
socoteală”, pentru că, întrun fel, bietul nefericit are
oarece dreptate… Păi’, despre ce să dea socoteală,
politică ori de guvernare,
când el nu a făcut altceva
decât să se smiorcăie și să
bage bățul prin gard?…
Pesemne, acum o

să i se facă și lui un institut
cu teme de milogeli holocaustice… Un alt careu al
fraților-dinamită,
scăpărătoarea într-o parte,
la președinție, fitilul în
cealaltă… Să împresoare
bine mămăliga… Unul cu
reclamații-narațiuni, celălalt
cu
redactarea
de

tatea evreiască impusă la
nivel de aprofundare (că am
trecut de simpla cunoaștere,
nu?!),
dimpreună
cu
însușirea istoriei „vieții
evreiești”…
Și totuși, de ce
beteșug să sufere oare
acest personaj încât să-și
facă un nume doar din

narațiuni… Unul consilier pe
tema holocaustului, celălalt
parte la vreun institut de
promovare, nu doar a
victimizării de gheșeft, ci și
de „popularizare” a vieții
evreiești… Că, de acum
înainte, astea două vor
merge împreună în tematica
de schilodire a realității
noastre istorice… Reali-

vărsarea de venin prin
delațiunile penale?! Și, mai
ales, cum de săvârșește
astfel de mâncărimi, din
palma altora, fără o minimă
documentare? Pentru că o
altă plângere penală, tot împotriva AUR, a vizat un presupus afiș calomnios al
formațiunii la adresa, pe
atunci, a premierului în

funcție Florin (încă Superman) Câțu… O plângere la
Parchet
vizând
o
„caricatură” făcută de cei de
la AUR și promovată prin
postere-pliant… Or, dacă
băiatul trecea mai des pe la
școală, poate să o facă și
acum, de mână cu alde
Câțu și alți corigenți și
repetenți de prin politichie,
ar fi înțeles penibilul în care
s-a plasat… Pentru că
ideea unei caricaturi la
adresa oricărei figuri publice, lider și cu atât mai mult
politician (pe care altfel
oricum nu prea ai cu ce să-l
bagi în seamă!), nu este o
ofensă, ci o mândrie… Pentru că este vorba de un act
artistic, o viziune a unui grafician, caricatura nefiind o
butadă despre o butadă (în
viață), ci o delicată analiză
psihologică, o fină translatare între stările de ieri, de
acum și, mai ales, din viitor,
a celui „încondeiat”, pe care
doar un bun observator o
poate face în câteva linii de
tuș… Caricatura este în
sine o artă a artelor vizuale
în care se îngemănează nu
doar talentul în tuș ori creion
a artistului, ci și experiența
în a sesiza, analiza și reda,
aproape empatic, trăsăturile
celui vizat.
Dar
cetățeanul-

turnător, fost „special” pe
lângă guvernul României
(„fost” doar în raport cu guvernul în care s-a găsit, dar
un activ pe oriunde va
ajunge), nu are o minimă
cultură, confundând și „stilurile”, și timpurile, și vremurile… Pentru că în
posterul respectiv nu era
nici măcar vorba despre o
caricatură, ci despre o poză
a lui Câțu (da, e drept, el
însuși o caricatură în viață!),
având desenată o mustață
„degetar”…Și ce vină a avut
„artistul” că modelul aduce
în linii mari, în contur de profil, cu figura unui satrap?…
Dacă ar fi semănat cu Nero
ori Caligula, și era caricaturizat cu frunze de lauri
„înspițați”, mai făcea numitul
reclamant plângere? Sau
nu, pentru că nu avea cum
să mai lege infracțiunea
„pamfletară” de veșnica
pomenire și continua victimizare holocaustică a
reclamagiilor de serviciu?…
Dar așa, s-a mai găsit de o
creangă putredă pe post de
băț în gard…

●

Pe când o revoltă a medicilor?!…
Grid
Modorcea
Î n degringolada în
care se află hăitașii pandemiei,
cei care ne chinuie și o fac pe
atotștiutorii națiunii, mă aștept
să existe o revoltă a medicilor,
a oamenilor de știință. Numai
în ei cred, numai ei sunt autoritatea în care trebuie să ne încredem.
Cine este Dan Barna
zis Bârnă, să ceară vaccinarea
obligatorie a medicilor? Se
comportă ca un huligan. Și
Hunor, la fel, în cârdășie cu el.
L-am cunoscut pe când era
ministrul culturii și nu-l credeam în stare să ajungă să
ceară ruperea unui ținut din
trupul țării, să ignore adevărul
istoric, să fie iredentist, să încalce Constituția statului unitar
român și să se alăture acum
hăitașilor. A apărut mai nou și
un Atilla, care o face pe
discreționarul! Cred că în Ungaria nu i s-ar permite un
asemenea comportament de
hăitaș al medicilor! Și cine e
Gheorghiță? El nu-i Sfântul
Gheorghe, să-i admir martiriul,
e Gheorghiță, dar dă porunci
specialiștilor! La fel un sirian
ajuns Arat Făt Frumos pe
plaiurile noastre, care nu mai
pleacă înapoi, îi place aici,
fiindcă a găsit fraieri care să-i
tolereze minciunile, neputința
și iresponsabilitatea! Acum
cere să nu mai intre la mall-uri
decât vaccinații!! Cartea mea
CORONA LISA este documen-

tul prin care i-am băgat pe
acești indivizi în istoria rușinii.
Și unde susțin intens, pe bază
de dovezi, cu argumente de la
certe notorietăți medicale, inclusiv de la The Free People
Alliance, că ar fi vorba de un
virus biologic creat de om, cum
susțin și unii medici chinezi
evadați de la Wuhan, că vaccinurile inventate până acum
nu sunt soluția ultimă și că trebuie ajutați medicii să studieze
toate posibilitățile pentru a găsi
o soluție mai bună. Specialiști
ca
Mike
Yeadon,
fost
vicepreședinte la Pfizer, ne
sfătuiește ca oamenii sănătoși
să nu se vaccineze. Mulți
medici din țara noastră susțin
același lucru, dar nici un hăitaș
din țară, în frunte cu Klausfobie, nu ia în serios asemenea
semnale, ei îi dau înainte cu
hăituirea. Și s-a ajuns acum
la ceva incredibil, ca medicii să
fie obligați prin vot parlamentar
să se vaccineze!
Ce rușine! Ce pată pe
creierele bolnave ale celor
care ne conduc! Acești hăitași
încurcă rău borcanele, planul
politic cu știința medicală. Ei
trebuie să se ocupe de partea
administrativă a fenomenului,
nu să se substituie medicilor și
să dea instrucțiuni de ordin
medical! De când Iohannis, un
fel de prăjină cu papion, se pricepe mai bine la medicină
decât la vorbăraie/vorbe redundante care nu spun nimic?
El e cu step-ul bine făcut, uită
că a fost ales ca populația să
scape de oameni ca Băsescu,

Ponta sau Dăncilă. Cred că
electoratul ar fi ales și un
chinez nu numai un sas, ca să
scape de Pazvante Chiorul et
co. El nu e în stare să facă o
stănoagă, iar acum, la Bruxelles, a declarat că va pune biciul pe cei nevaccinați, că așa
nu se mai poate, trebuie să raporteze că toți oamnii sănătoși
sunt bolnavi!
Oameni buni, trezițivă, fac un apel la logica
elementară, la luciditate, până
nu e prea târziu! Apărați-i pe
medici, pe oamenii de știință,
pe acești „dumnezei” de pe
pământ. Altă soluție nu avem.
Pe ei trebuie să-i urmăm. Și
să-i apărăm. Iar ei trebuie în
ceasul al 12-lea să se revolte,
sunt oameni de știință,
somități, să fie uniți, să nu accepte condițiile pe care le
impun hăitașii. M-am bucurat
când am citit recent că medicul
Mariana Pop, cu știința ei,
spune ceea ce spun și eu de
doi ani cu știința mea, știința pe
care mi-o transmite o minte
sănătoasă în corp sănătos. Ea
spune că vaccinul nu e o
garanție a vindecării, că sunt
oameni vaccinați care se
îmbolnăvesc. „Toți vaccinații se
pot infecta și pot transmite.
Certificatul verde este o
chestiune
politică,
nu
medicală”. Iar dacă îi obligăm
pe medici să se vaccineze,
facem o mare greșală, fiindcă
dacă un medic vaccinat nu e
testat, el este infestat. Deci o
vaccinare înseamnă o infestare. Și un medic infestat,

care se ocupă de 30 de cazuri
pe zi, va infesta 30 de oameni
sănătoși. Argumentele sale
sunt logice și temeinice. Se
verifică astfel că Festivalul
„George Enescu” a stat sub
umbrela unei mari aberații,
când a impus obligația de a se
intra la concerte numai cu Certificatul verde! A fost o rușine,
un eșec cultural, care a culminat cu testele din holul Sălii
Palatului plătite de spectatori,
când toți avem asigurare
medicală, iar testările ar trebui
să se facă gratuit! Cu asta să
se ocupe alde Cîțu-Cîțu, de ce
testele sunt cu plată (circa 200
lei testul)? Unde sunt cele
peste 100 de miliarde de euro
primite de la UE pentru problemele legate de pandemie?
Când vor fi demascați profitorii
și duși la Jilava? Dna dr. Pop a
cerut ca fiecare om politic care
o face pe specialistul în pandemie să răspundă pentru tot
ceea ce declară. Hăitașii sunt
vinovați pentru vorbele lor fără
acoperire, pentru introducerea
sistematică a panicii în rândul
populației. Mai multe victime
au făcut aceste vorbe aberante, de diletanți, decât coronavirusul. Cei care au citit
articolele mele anterioare, zeci,
pe această temă, vor descoperi o aceeași logică. Și
cred că sunt mii de oameni
sănătoși și de medici responsabili care gândesc la fel. Oamenii vaccinați și oamenii
nevaccinați trebuie să se
unească, să înțeleagă această
logică a descrierii fenomenului,

fiindcă numai prin înțelegere
putem să ne apropiem de
adevăr și de soluții.
Hăitașii
s-au
îndepărtat de adevăr și au
îmbrățișat cu ochii închiși o
soluție proastă, poate bună
inițial, dar acum savanții,
specialiști de la Pfizer chiar,
spun stop, stați, să dăm un pas
înapoi, să mai vedem, să
cântărim lucrurile, ei își aduc
aminte că totuși sunt medici și
sunt responsabili cu viața pe
pământ, dincolo de faptul că
au devenit bilionari pe o
afacere necurată!
Vă îndemn să-i iubim
pe medici, să-i urmăm, să le
urmăm sfatul, sa fim uniți în
aceste momente dramatice
pentru multe familii, pentru
mulți oameni de pe acest
pământ atinși de virus, nu mai
vorbesc de tragedia multor
nevinovați care își pierd viața.
Nu mai generalizați, nu mai
luați un caz și faceți din el
apocalipsa, ca în vorba din
țânțar, armăsar! Cu forța, cu
botnița, cu vaccinul, nu
rezolvăm lucrurile. Numai
medicii, numai profesioniștii
trebuie să aibă un cuvânt în
acestă chestiune. Hăitașii să
lase hățurile din mână, să se
dea la o parte. Ei să se ocupe
de partea administrativă.
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