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„Cine vrea să sară peste groapă,

arunce-şi mai-înainte desagii

peste ea.”

- Ioan Slavici
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Pe când și activarea mecanismului intern de protecțiePe când și activarea mecanismului intern de protecție
civilă? Cel de apărare față de proprii cioclii?!…civilă? Cel de apărare față de proprii cioclii?!…

Cezar Adonis
Mihalache

NNu, nu este nimic
umilitor în a activa mecanis-
mul european de protecție
civilă… Nu este nimic jenant
în a solicita sprijin
internațional… Nu ar fi nici
măcar dacă am vorbi de-
spre a cere ajutorul… Pen-
tru că nu este nici o umilință
în a încerca să faci față unei

situații catastrofale apelând
la alții… Cum nu a fost nimic
umilitor, ci doar umanitar, în
cererile pe care ni le-au
trimis, la vremea lor, Italia ori
frații din Moldova… Și
atunci, de ce ne-am pune
noi cenușă în cap că am so-
licitat sprijinul comunității
europene?… Pentru că nu
asta dovedește neputința ori
chiar eșecul statului în a-și
proteja cetățenii…

Altceva este jenant
și chiar umilitor… Faptul că
am activat acest mecanism
european de protecție civilă
înainte de a-l fi activat pe cel
intern… Că ne-am dus spre
ajutoarele de afară înainte
de a fi structurat, ordonat,
relocat și chiar rechiziționat
resursele medical-materiale
interne… Dar nu
întâmplător… Pentru că,
dacă am fi activat, în ter-
meni reali, nu bombastici,
nu pe vorbe, impresii și
p s e u d o a n g a j a m e n t e
mecanismul intern de
protecție civilă, am fi vorbit
despre zdruncinarea din
temelii a intereselor multor
camarile politice… Acelea
care au profitat și au făcut
bani de pe urma începutului
de pandemie în România…
Căci, dacă înainte de a fi so-
licitat mecanismul euro-
pean, s-ar fi dispus
relocarea resurselor interne,
reorganizarea lor și, mai

ales, redistribuirea pe alte
criterii decât cele ale
pușculițelor de clan politic și
de „famiglii” de guvernare,
atunci poate nu am fi ajuns
să cerem ajutor
internațional, cel puțin nu
înainte de a fi scos de la
naftalină, din depozitele
medicale, ventilatoarele,
concentratoarele, măștile și
medicamentele disponi-
bile…

Dar s-ar fi stricat

prea multe circuite, nu?!…
Și ce ar fi însemnat, de ex-
emplu, o rechiziționare de
urgență a resurselor med-
icale prin punerea la
dispoziția spitalelor a rez-
ervelor existente prin de-
pozite? Ar fi căzut multe
capete… Ar fi dispărut sub
„comorbiditățile” foamei de
bani și șpăgi devenite plagă
instituțională, chiar bugetar
instituțională, mulți dintre
actorii care astăzi „cerșesc”
ajutor internațional. Și care
sunt atât de macabri, de
perverși, de lipsiți de o
minimă empatie, încât chiar
ei prezintă, sugerează,
inoculează, transmit prin
mediile părtașe ideea pre-
supusei rușini naționale de
a fi cerut ajutorul prevăzut
de mecanismul european
de protecție civilă… Când,
de fapt, umilința reală va fi
trăită în clipa în care vom
constata că, înainte de a fi
așteptat aparatele și pro-
dusele medicale trimise în
cadrul mecanismului de
Polonia, Olanda, Dane-
marca, Moldova, Italia, ar fi
trebuit să scoatem, chiar și
prin rechiziționare,
aparatele existente în de-
pozitele medicale. Și nu
pentru că am fi evitat să
ajungem în situația de a
cere ajutor, jenantă după
sugestiile unor structuri
media, politizate, în realitate

sinecuri de borderouri justi-
ficative și de căutare a unor
argumente, de pe lângă, nu
doar structuri politice, dar
practic instituționale, de gu-
vernare și de administrație
locală, ci pentru că ar fi fost
atâtea vieți ce ar fi putut fi
salvate…

De aceea, nu de-
spre situația medicală de azi
de a solicita sprijinul este
vorba, ci despre cei ce s-au
sufocat într-un ieri al

nepăsării, în vreme ce
aparatele existau prin de-
pozite… Despre asta este
vorba… Despre crima de
până acum… Nu despre im-
presia unei presupuse
umilințe gestuale în fața
lumii, ci a uneia faptice in-
terne, criminale… Despre
faptul că protecția civilă a
națiunii noastre a ajuns a
însemna necesitatea de a
ne proteja, prin instituțiile de
anchetă, de cioclii guverna-
mentali și administrativi…

Fără a răspunde
acestei realități sordide a
sistemului nostru în
metastază cu feluriții „polin-
ucleizi” politici, celelalte
întrebări nu își mai rostul…
Și nu mai contează nici de
ce nu au fost folosite spi-
talele private, nu atât ca su-
port covid direct, ci prin
integrarea lor în manage-
mentul de criză ca unități de
bază, pe categoriile de boli
lăsate netratate de spitalele
publice, nu mai contează
nici măcar de ce nu au fost
utilizate ambulanțele sis-
temului privat… Pentru că
genocidul intern asupra
națiunii oricum nu-l va opri
activarea feluritelor mecan-
isme civile internaționale…
El trebuie stopat dinăuntrul
ființei pe care o
destructurează…

●

Guvernul post-mortem Guvernul post-mortem 
Dacian CioloșDacian Cioloș

Petru
Romoșan

UUn guvern Dacian
Cioloş, cu PNL folosit ca
mâna a doua, mână moartă,
împreună cu abonatul din
oficiu la putere, UDMR, nu e
deloc de exclus. Multă lume
ştie că Iohannis e complet
lipsit de umor, de subtilităţi,
de machiavelisme, şi că e
doar un Robocop (încă
unul!) întors cu cheiţa. Cine
deţine cheiţa? Soros şi CIA?
Germania? Statul subteran
din România? Sau toţi
deodată?

În orice caz, cei care
îl atribuie cu mare plăcere pe
Dacian Cioloş Franţei, lui
Emmanuel Macron, se
înşală cel puţin pe jumătate,
dacă nu cumva mult mai
mult. Pentru că Dacian
Cioloş e şi creaţia unchiului
său, Virgil Ardelean, zis „Vul-
pea”, general de servicii se-
crete, şi a prietenilor
acestuia, bătrânii şi puternicii
rezervişti din Sistem. Şi
Cioloş, împreună cu USR, e
într-o mare măsură şi paten-
tul globaliştilor. Nu numai al
rezerviştilor români. Nici
francezii nu mai cred de mult
că Macron e doar al lor. Cum
nici Éric Zemmour, care li se
pregăteşte pentru 2022. Cu
cooperarea financiară, de
presă, media şi reţele de
influenţă a oligarhilor din
România, respectiv din
Franţa.

Dacă Dacian Cioloş
va reuşi să compună un gu-
vern – de program de gu-
vernare nu are nevoie,
pentru că i se va da – şi să-
şi treacă echipa USR-PNL-
UDMR prin Parlament,
România va avea pentru
prima dată un guvern post-
mortem. După guvernele
„mele”, de comă profundă,
Ludovic Orban şi Florin Cîţu.
Şi chiar Klaus Iohannis va fi
primul preşedinte post-
mortem al României. În

sfârşit putem înţelege de ce
au avut nevoie românii ma-
joritari ortodocşi de un
preşedinte sas şi luteran.
Pentru că românii continuă
să fie trataţi convenabil de
occidentali ca o populaţie
primitivă, needucată,
incapabilă să se autogu-
verneze. Un fel de Africa
albă.

Ce va face pentru
România şi pentru români
guvernul post-mortem al
USR-istului Dacian Cioloş?
Ce au făcut de sute, de mii
de ani satrapii numiţi în
colonii. Extracţie! Exploatare!

Colonialism! Dar nu asta ne-
am dorit? Nu am vrut noi cu
entuziasm să fim primiţi în
NATO şi în UE? Ne-a forţat
cineva să aderăm? Desigur,
încă începând din 1990 am
fost manipulaţi, mai ales prin
presă şi media, dar şi prin
politicieni închiriaţi (Emil
Constantinescu?). Ni s-a
băgat în cap că fără NATO şi
fără UE suntem morţi. Că ne
mănâncă ruşii şi ungurii.
Câteva mari vedete din
presa anilor ’90 au făcut
avere cu o asemenea
propagandă deşănţată şi
continuă neobrăzat să ne
dea lecţii şi astăzi, deşi pen-
tru toţi copiii împăratul e gol.

Dar nu suntem chiar
morţi. Suntem doar într-un
postmortem politic. Conduşi
„democratic” de fantomele
Klaus Iohannis, Dacian
Cioloş, Florin Cîţu etc. Şi ne
pregătim de Halloween (31
octombrie), sărbătoare
anglo-celtă.

●
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Anti-românism și anti-semitismAnti-românism și anti-semitism

Ion
Coja

SSpuneam mai deunăzi
că noi, românii, trebuie să
conștientizăm existența anti-
românismului ca factor în isto-
ria noastră modernă și mai
ales în ziua de azi. E cazul să
luăm exemplul evreilor, al lid-
erilor evrei din Israel și din co-
munitatea internațională
iudaică, în a căror strategie
este obligatoriu cuprinsă și
preocuparea de a face față
activităților anti-semite. O pre-
ocupare oficial recunoscută și
activă prin nenumărate instituții
și strategii. Nu cunosc exact în
ce constau aceste activități
anti-semite, dar nu mă îndoi-
esc că ele există și au o tradiție
milenară, multi-milenară. Se
poate spune că anti-semitismul
apare odată cu primele
manifestări în istorie ale iu-
daismului. Evreii au avut un tal-
ent aparte de a stârni reacții de
respingere, de distanțare din
partea comunităților etnice cu
care au venit în contact. Nu mă
încumet să intru în detaliile
acestui subiect deja analizat
de persoane și autori mult mai
bine informați decât mine. Bib-
liografia este imensă, in-
cluzând o sumedenie de autori
„anti-semiți” dintre cei mai
prestigioși! Firește, replica
evreilor nu lipsește. O replică
deseori punitivă, chiar
disproporționată! Face parte
din strategia evreiască de
combatere și descurajare a
adversității sistematice față de
valorile și interesele lumii iu-
daice.

Ne poate fi de folos
modelul iudaic?

Este prima întrebare
pe care ne-o punem și la care
ne grăbim să dăm un răspuns:
Nu! Nu prea ne folosește la
ceva replica dată de evrei celor
care le-au pus în primejdie in-
teresele, însăși existența.
Experiența și tradițiile evreice
nu ne pot fi de folos atunci
când ne organizăm și noi pen-
tru a face față activităților anti-
românești. Aceste activități nu
sunt o reacție cât de cât
justificată la un comportament
românesc provocator, agresiv
cât de cât! În vreme ce anti-
semitismul este deseori provo-
cat de un motiv simplu și
binecuvîntat: vinovăția iudeilor!
Copios invocată de promotorii
anti-semitismului! Comporta-
mentul evreilor, al unor evrei,
desigur!, a justificat cât de cât
reacția celorlalți, a „goimilor”, o
reacție deseori exagerată sau
chiar nejustificată de fapt,
iscată de felurite tehnici de
dezinformare și manipulare, la
care nu se pricep numai evreii!
Anti-semitismul se manifestă
vizibil, în public și deseori cu
multă publicitate, invocând
cauze reale sau inventate. Pre-
texte deseori, dar nu tot-
deauna!

Asta în vreme ce
activitățile anti-românești se
desfășoară într-o deplină clan-
destinitate, fără a fi percepute
de marele public, nici chiar de
serviciile gândite să apere so-

cietatea românească de orice
fel de agresiune, inclusiv de
agresiunile discrete, bine con-
spirate. Aceste servicii „in-
teligente” își fac și nu-și prea
fac datoria în fața agresiunilor
anti-românești mascate în fel și
chip. De-a lungul istoriei
aceste servicii și-au făcut dato-
ria cu sincope care pun la
îndoială onorabilitatea celor
care le-au condus. Bunăoară
dacă ne referim la serviciile se-
crete de azi, la SRI, SIE etc, va
trebui să consemnăm o
„sincopă” care nu ne și nu le
onorează deloc! Nu e de mi-
rare, aceste servicii se trag din
Securitatea comunistă, aripa
trădătoare, cea care a organi-
zat lovitura anti-națională din
decembrie 1989. A existat și o
aripă patriotică, naționalistă în
Securitate, ca și-n armată,
înainte de1990, dar aceasta a
fost scoasă din joc de Iulian
Vlad și acoliții săi, care au or-
ganizat „revoluția” din decem-
brie 1989! După 1990 acțiunile
anti-românești s-au desfășurat
în toată voia. Cu „voie de la
poliție”! Și de la guvern, ba
chiar și de la Parlament, in-
teresele elementare ale
românilor, ca etnie majoritară
în România, fiind neglijate sau
sabotate chiar, fără nici o
rezistență din partea clasei
politice.

Cine a promovat sau a
tolerat activități anti-românești
după 1990? Toți președinții
României de care am avut
parte, toți prim-miniștrii și așa
mai departe în jos, în ierarhia
guvernării. O unanimitate
înfricoșătoare. Pe cât de
înfricoșătoare, pe atât de
dezgustătoare!

Ca să dăm și exemple
și ca să nu fiu acuzat de parti-
zanat politic mă pot referi la
situația românilor care trăiesc
ca minoritate etnică în țările din
jurul României. Acești români
sunt dintotdeauna ținta unei
politici de des-naționalizare, de
asimilare etnică forțată, fără ca
guvernanții de la București să
reacționeze cât de cât la de-
românizarea românilor minori-
tari în statele învecinate!
Indiferent de partidul aflat la
putere, guvernul României a
fost mereu nepăsător cu privire
la soarta acestor frați români!

În România în schimb
legislația și practica în materie
de minoritâți etnice este ex-
trem de generoasă, românii
oferind minorităților etnice
chiar un regim de descriminare
pozitivă, cu avantaje care fac
ca condiția de minoritar etnic
să fie în multe cazuri de
preferat condiției de etnic
român majoritar. Bunăoara în
„secuime”, în județele Harghita
și Covasna. Nu este rău că s-a
ajuns la această situație, cu
condiția ca guvernanții români
să discute cu guvernanții
omologi din statele vecine de
pe poziția acestei situații,
reclamând ca românii minori-
tari etnici din țările învecinate
să se bucure de un regim de
reciprocitate, să li se aplice
măsurile pe care statul român
le practică în raport cu
minoritățile etnice din Româ-

nia.
După semnarea păcii

la Trianon în 1920, în România
rămâneau să trăiască peste un
milion de minoritari maghiari,
iar în Ungaria un număr de
circa 400.000 de români
rămâneau să trăiască ca
cetățeni maghiari de etnie
română, în vecinătatea
imediată a graniței noastre de
Vest.

Nota bene: dacă put-
erile aliate și-ar fi respectat
promisiunile făcute României
în 1916 înainte de intrarea
noastră în război împotriva put-
erilor centrale, granița noastră
de vest ar fi trebuit să fie pe
Tisa și i-ar fi cuprins pe majori-
tatea românilor care au rămas
să trăiască în Ungaria de după
Trianon. Azi, după 100 de ani
de la Trianon, numărul
maghiarilor din România este
mai mare ca în 1920, iar
numărul românilor din Ungaria
s-a redus la circa 40.000 de
suflete. În suta de ani scursă,
nu a existat nicio preocupare a
guvernanților de la București
pentru protejarea românilor din
Ungaria, pentru contracararea
politicii maghiare de des-
naționalizare a românilor.
Guvernanții s-au arătat a fi
preocupați, timorați chiar, de
propaganda internațională
făcută de Budapesta pe tema
regimului de des-naționalizare
la care ar fi fost supuși
maghiarii din România, temă
prezentă și azi în textele de
propagandă revizionistă
maghiară, o propagandă pe
cât de mincinoasă, pe atât de
insistentă și de penetrantă, de
convingătoare pentru per-
soanele și entitățile neinfor-
mate.

Românii din Ungaria
nu au dispărut, dar sunt
timorați de atitudinea
guvernanților maghiari și
preferă să se declare maghiari
pentru a nu-și complica
existența. Dar sunt gata să-și
afirme adevărata identitate
națională dacă ar simți un spri-
jin energic de la București!
Acest sprijin încă mai este
așteptat de zeci de mii de
români din Ungaria!

De ce nu și-au respec-
tat marile puteri promisiunile
făcute României pentru a o
convinge să iasă din neutrali-
tate și să intre în război de
partea Antantei? După părera
mea a contat mult și un fapt
care nu fusese luat în calcul în
1916: după 1 Decembrie 1918
România s-a prezentat la
Conferința de pace reven-
dicând un teritoriu mult sporit
prin desprinderea Basarabiei
de imperiul țarist, de imperiul
sovietic. România Mare era
mai mare decât o visaseră
politicienii români la intrarea în
război în 1916! O Românie cu
granița de Vest pe Tisa ar fi
fost o Românie îndreptățită să
aibă această frontieră. Așa
cum era îndreptățită să aibă pe
Nistru granița de Est. Iar
îndreptățirea o dădea princip-
iul naționalității, al populației
majoritare. Între cele două rîuri
emblematice, de la Nistru pân
la Tisa, românii erau net ma-

joritari în 1918. În virtutea
numărului lor mai mare, a fap-
tului că românii sunt poporul
cel mai numeros din Europa de
Est.

Am enunțat în felul
acesta unul din motivele care
explică apariția anti-românis-
mului. Faptul că suntem nea-
mul cel mai numeros din
această parte a lumii ne
acordă, cel puțin teoretic, un
statut de care dacă noi nu prea
suntem conștienți, dacă nu
știm să facem caz de acest
statut, ceilalți însă, vecinii
noștri, își dau seama mai bine
decât noi ce valoare are acest
statut și mulți reacționează
omenește, adică lăsându-se
pradă păcatului omenesc
numit invidie, pizmă! Nu trezim
simpatia nimănui prin faptul că
suntem țara cea mai mare din
Europa răsăriteană, cu atât
mai mult nu devenim mai ușor
de suportat pentru dreptul nos-
tru de a lărgi teritoriul național
românesc chiar dincolo de
Nistru! În momentul de față
suntem singura țară din Eu-
ropa, poate chiar din lume,
care, prin aplicarea pricipiilor
de drept internațional, avem
perspectiva de a ne lărgi
hotarele prin unirea cu Basara-
bia, cu Republica Moldova.
Această perspectivă, atât de
îndreptățită, nu găsește prea
mulți susținători nici printre put-
erile decidente ale momentului
istoric. Multe din aceste puteri
sunt confruntate la ele acasă
cu tendințe centrifuge, cu per-
spectiva secesiunii revendicată
de forțe politice separatiste,
care se pronunță răspicat în
acest sens. Bunăoară Marea
Britanie, Spania, Franța, Italia,
Rusia în Europa. Cu ceva ani
în urmă numărul mare de
români din Balcani făcea ca
limba română să fie lingva
franca în acest colț de lume,
locuit de un mozaic de
popoare, dintre care noi
valahii, noi românii, am fost și
suntem poporul cel mai nu-
meros, cel mai important. Nu
avem dreptul să ne sfiim de a
recunoaște acest lucru și de a
ne purta în consecință! N-am
făcut-o până acum! Și rău am
făcut! O greșeală care ar putea
să ne coste mult dacă nu o
îndreptăm cât mai curând!
Primul pas reclamat de situația
de fapt este să purcedem la o
campanie susținută și
permanentă de salvare a
românității fraților noștri trăitori
ca minoritari la sud, la vest, la
nord și la est de frontierele
politice ale statului numit
România. Aceste frontiere nu
coincid cu fruntariile neamului
românesc! Suntem și vechi pe
teritoriul ocupat de comunitățile
de români. Acolo unde sunt
consemnați de istorie românii
sunt populație autohtonă. Sunt
primii ocupanți! Ai sentimentul
că în virtutea acestui fapt
românii și-au ales țara, au ales
ținuturile care să le fie vatră,
baștină străbună. Drept care
țara lor, terra nostra, este de-
osebit de frumoasă și de
îndestulătoare ca resurse nat-
urale necesare unui trai
îmbelșugat! Strămoșii noștri au

știut să aleagă! Pământul
românesc ne oferă această
posibilitate, a belșugului
dobândit ușor prin muncă,
motiv foarte serios ca să fim
pizmuiți pentru țara noastră, să
trezim elanul cotropitor sau
acaparator al străinilor, al
vecinilor.

Am fost în permanență
asediați de neprieteni care au
râvnit la ce este al nostru în
mod definitoriu, în primul rând
teritoriul, pământul! În momen-
tul de față, adică după 1990,
agresiunea la care suntem
supuși se desfășoară în forme
inedite, practicate pentru prima
oară în istorie. Fără declarații
de război, fără trupe militare
masate la graniță sau deja in-
trate în țară, nici nu ne dăm
seama că suntem o țară pe
cale de a fi ocupată. Unii
analiști consideră că deja sun-
tem ocupați și că ni s-a impus
condiția de colonie. Nu e clar a
cui colonie suntem, avem mai
mulți stăpâni, iar cei care ne-au
impus acest regim colonial nu
sunt un stat, nu au statut
politic, ci sunt companiile
multinaționale care s-au insta-
lat în România în condițiile per-
fect legale ale economiei de
piață, așa cum ni s-a spus că
trebuie să fie regimul post-co-
munist de care am vrut să
avem parte după „revoluția” din
decembrie 1989, fără să ne fie
clar care este reversul
economiei de piață!

Așadar trebuie să
concluzionăm, să
conștientizăm că suntem o țară
agresată, deja ocupată, cu o
suveranitate națională mult
redusă față de 1990, și că este
imperios necesar să avem o
reacție de apărare întru totul
legitimă. Este sarcina fiecărui
partid, a fiecărui om politic, a
fiecărui formator de opinie
publică, să mediteze la acest
subiect și să pună umărul la
găsirea și implementarea
soluțiilor. Este timpul
colaborării frățești. Nu mai
avem voie să ținem seama de
antipatii și ideosincrazii. Cora-
bia noastră este în plină
furtună și toți pasagerii, strâns
uniți în jurul mateloților, trebuie
să se facă utili cu ceva pentru
cauza comună care se
cheamă salvarea Patriei.

Salus Patriae
suprema lex!

●
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Nevaccinații se dovedesc tot mai deștepți de la o zi la altaNevaccinații se dovedesc tot mai deștepți de la o zi la alta

Adrian
Pătrușă

SSe desfășoară o
campanie de propagandă
masivă împotriva celor care
aleg să nu se 
vaccineze anti-Covid-19 cu 
vaccinurile experimentale
cu ARN mesager. Presa
corporatistă, marile com-
panii tehnologice și guver-
nul nostru și-au unit puterile
pentru a recompensa
obediența și pentru a pune
la stâlpul infamiei și margin-
aliza nesupunerea.

Mantra lor afirmă că
este vorba de o pandemie a
nevaccinaților. Persoanele
care aleg să nu se vac-
cineze sunt prezentate ca
persoane lipsite de
inteligență, egoiste și para-
noice, care nu citesc prea
mult și trăiesc într-un parc
de rulote în Florida (sau Al-
abama, Texas… numiți dvs.
statul). Niciodată nu a exis-
tat un asemenea efort de a
amăgi, de a manipula prin
frică și de a-i pedepsi pe oa-
menii care refuză să ac-
cepte un medicament
experimental. Totuși, pe
măsură ce trece timpul și se
strâng mai multe informații
despre virus și vaccin,
nevaccinații par tot mai
deștepți de la o zi la alta. S-
a demonstrat astfel că
vaccinații se infectează și
răspândesc virusul la fel ca
nevaccinații.

Continuă să curgă
informații despre efectele
adverse ale vaccinurilor,
care fac riscurile de vac-
cinare prohibitive în timp ce
pandemia dispare. Pe
măsură ce riscurile de vac-
cinare ajung la cunoștința
publicului, medicațiile orale
sau intravenoase (flccc.net)
devin mult mai atractive ca
tratamente timpurii, în spe-
cial deoarece vaccinații vor
avea nevoie de o serie
nesfârșită de rapeluri la
fiecare șase luni. Să vorbim
mai întâi despre nivelul de
inteligență al nevaccinaților.

Ezitarea la vac-
cinare ține de mulți factori,
dar are prea puțin de a face
cu educația sau cu
inteligența.  Carnegie Melon
University a realizat un
studiude evaluare a ezitării
la vaccinare la toate
nivelurile de educație. Con-
form studiului, știți care este
nivelul de educație cu cea
mai mare ezitare la vac-
cinare? Nivelul celor cu doc-
torate (Ph.D.)!

Aceste titluri au fost
acordate celor specizați în
domeniile liberale. În mod
evident, oamenii de știință
capabili să citească datele
și să evalueze riscurile sunt

printre cel mai puțin suscep-
tibili să se vaccineze.
Afirmația potrivit căreia
avem de-a face cu o pan-
demie a nevaccinaților este
așadar în mod evident falsă.
Iată ce întrebare punea re-
cent o asistentă medicală
pensionară din California:

„De ce cei protejați
au nevoie să fie protejați
prin obligarea neprotejaților
de a utiliza protecția care nu
i-a protejat pe protejați?”.

Dacă vaccinul nu
împiedică infectarea, atunci
vaccinații rămân supuși
aceluiași risc și devine și
mai improbabil ca
nevaccinații să accepte un
vaccin lipsit de eficiență.
Eficiența vaccinului ARNm
este foarte restrânsă și
concentrată pe tulpina
originală Alfa a Covid-19.

Vizarea unui grup antigen
este folositoare împotriva
tulpinei originale Alfa, dar nu
oferă protecție împotriva
tulpinei Delta, și probabil nu
va oferi protecție nici îm-
potriva tulpinilor care vor
apărea în viitor.

De asemenea, se
pare că eficiența vaccin-
urilor dispare după 4-6 luni,
ceea ce aduce în discuție
rapelurile la rapeluri. Mai
mulți cercetători au subliniat
că vaccinarea cu un vaccin
ineficient, în condițiile unei
pandemii, forțează virusul
să caute scăpare prin
mutații. Dacă rapelul nu
este decât o repetare a
aceluiași vaccin, este prob-
abil că nu va ajuta împotriva
noilor tulpini, ci va exercita o
presiune evolutivă asupra
virusului pentru a produce și
mai multe tulpini și a ne ex-
pune la și mai multe efecte
secundare. De ce atunci
strategia rapelurilor în serie
este aplicată peste tot în
lume?

Această vastă Fază
3 de experiment clinic al
vaccinurilor ARNm la care
sunt supuși americanii, în
special prin frică, nu de-
curge bine. Este absolut clar

pentru oricine apără
sănătatea publică că pro-
gramul de vaccinare trebuie
oprit.

Islanda a încetat
total să mai vaccineze cu
Moderna, ceea ce
reprezintă un pas în direcția
cea bună. Suedia, Dane-
marca și Finlanda au in-
terzis vaccinarea cu
Moderna la orice persoană
cu vârsta sub 30 de ani.

VAERS,s i s temu l
american de declarare a
efectelor adverse ale vac-
cinurilor, indica la începutul
acestei săptămâni 16.000
de decese, 23.000 de
invalidități, 10.000 de cazuri
de miocardită, 87.000 de în-
grijiri medicale de urgență,
75.000 de spitalizări și
775.000 de efecte adverse,
în total.

„VAERS” este bine-
cunoscut pentru gradul de
sub-raportare a eveni-
mentelor situat între unu și
zece la sută „Eudravigi-
lance”, sistemul similar de
raportare european,
asociază deja 26.000 de de-
cese proximității imediate a
administrării vaccinului.

Date scurse din sis-
temul C.M.S. (grafice ale
sistemului de asigurare
Medicare) arată aproape
50.000 de decese în sis-
temul Medicare, după vac-
cinare.

Un program de
monitorizare cu inteligență
artificială, „Project Salus”,
care supraveghează de
asemenea grupul per-
soanelor din sistemul
„Medicare”, arată că per-
soanele vaccinate se plâng
de efecte adverse din ce în
ce mai grave și mai nu-
meroase de la o săptămână
la alta, de tipul Creșterii
Dependenței de Anticorpi.

Acest fenomen
apare atunci când anticorpii
vaccinului accelerează în
realitate infectarea.
Creșterea Dependenței de
Anticorpi a apărut deja la
testele altor vaccinuri îm-

potriva coronavirușilor la an-
imale.

C.D.C. și F.D.A.
șterg aceste date, astfel că
nimeni dintre cei care se
vaccinează nu o poate face
în urma unui consimțământ
bine informat.

Declarația de la
Roma număra până la data
de 14 octombrie peste
12.000 de semnături de
medici și oameni de știință,
care atestă că actualul mod
de gestionare a pandemiei
echivalează cu o crimă îm-
potriva umanității, deoarece
refuză cel mai bun trata-
ment medical și continuă să
pledeze în favoarea vaccin-
urilor nocive.

Dovezile se află în
fața americanilor (și a oa-
menilor de pretutindeni)
pentru a pune capăt propa-

gandei vaccinării și a psi-
hozei măștii. Celor vaccinați
le spun să înceteze să se
mai injecteze cu noi doze,
deoarece în acest fel doar
perpetuează riscul efectelor
adverse și al unor noi tulpini.

Dacă permitem gu-
vernului să ia această de-
cizie medicală pentru noi,
atunci nu mai rămâne decât
un pas mic până când gu-
vernul va afirma că trebuie
să ia și alte decizii medicale
în locul nostru.

De exemplu, că nici
o persoană peste 75 de ani
nu mai trebuie resuscitată;
că nu sunt permiși mai mult
de trei copii (sau doi, sau
unul), cu sterilizarea obliga-
torie a femeilor; sau că re-
fuzul conformării la decizia
guvernului duce automat la
pierderea asigurării de
sănătate.

Dorești să trăiești
într-un astfel de stat totali-
tar? Dacă acum ești mândru
că ești vaccinat și de partea
guvernului, cum va fi la
următoarea măsură
guvernamentală obligatorie,
atunci când te vei situa
încealaltă tabără, forțat să
accepți o decizie pe care nu
o dorești. Cum te vei simți

atunci? Este evident că gu-
vernul (cu grupul Fauci),
presa și Big Tech încearcă
să ne dezbine și să ne
confiște libertatea.

Mă rog ca toți cei
care își spun americani să
se poată uni pentru a pune
capăt tiraniei și a elibera
America înainte de a fi prea
târziu.

Rezistați pașnic și
nu vă supuneți!

Discursul fricii per-
manente colportat de presă
se prăbușește. Norvegia,
Suedia și Danemarca au
pus capăt tuturor restricțiilor
legate de Covid-19 și
situația este mult mai bună
decât în Statele Unite,
Marea Britanie sau Israel,
trei țări care continuă să
vaccineze în timpul pan-
demiei. Mexicul,
Guatemala, Indonezia,
cvasi-totalitatea Africii și
unele părți din India au rate
mici de vaccinare și situația
este mai bună decât în
Statele Unite, lucru posibil
prin gestionarea pandemiei
cu ajutorul ivermectinei.
Peste 500.000 de persoane
au participat la manifestarea
motocicliștilor Sturgis, în au-
gust, și nu s-a înregistrat o
creștere a răspândirii Covid-
19. Sezonul de fotbal a în-
ceput în august și
stadioanele din toată țara
sunt pline cu peste 80.000
de persoane care strigă și
urlă fără măști. Nu s-au în-
registrat cazuri de supra-
răspândire, însă elevii sunt
obligați să poarte măști în
clasă. Nu are nici un sens.

Dacă vaccinul este
atât de important, atunci de
ce politicienii și imigranții
care intră ilegal în țară nu
sunt obligați să îl facă? În
prezent, 13 state americane
conduse de Democrați și cu
o rată mare de vaccinare
înregistrează cele mai înalte
rate de infectare, în vreme
ce statele Republicane o
duc bine. Cum s-a ajuns
aici?

Ar trebui să fie clar
că guvernul a folosit Covid
pentru a crea o stare de
frică permanentă, astfel
încât să renunțăm la liber-
tatea noastră.

În această bătălie
colosală între guvernul nos-
tru și cei nevaccinați, sper
ca suficient de mulți oameni
să refuze să se supună, ast-
fel încât să putem rămânem
uniți și să oprim această
nebunie. Știu că este o de-
cizie foarte dificilă pentru
mulți, atunci când există
riscul de a-și pierde slujba.

●



Ghimpele Națiunii

Moartea ca normalitate…Moartea ca normalitate…

Cezar Adonis
Mihalache

EEl, vinovat?!… Ei,
vinovați?!… Dar chiar avem
tupeu, nu doar să spunem și
să scriem despre vinovățiile
lor, ca politicieni, ci să
gândim astfel, nu-i așa?!…
Pentru că ne dovedim, nu
doar niște deviaționiști ai
sistemului, ci o formă civică,
decupată din drepturile
omului, ai delictului de
opinie… Și nu trebuie să ne
amăgim… Tot circul, toate
„fonfleurile” de sistem
politic, contra propriului sis-
tem, au fost special lăsate
să ființeze… Au fost, nu su-
pape de degrevare a pre-
siunii sociale, ci rezerve de
furnizare ulterioară a unor
vinovați de serviciu… Pen-
tru că sistemul a permis
existența și supralicitarea
temei anti-vacciniste cu mult
dincolo de limitele și drep-
turile de autointerogare a
societăți… Pentru că ei, cio-
clii politici, trebuiau să-și
asigure relocarea dintr-o
scenă cu mii de bolnavi și
cadavre…

„Nu s-a făcut ceea
ce ar fi trebuit”… Asta ne
spune președintele de țară
când mor românii pe
capete… Și nici măcar nu
știe să mimeze empatia cu
suferința celor rămași,

neavând nici un fel de scară
de raportare… Dovada? În
clipa în care număram
„doar” câteva zeci de arși de
vii în spitalele crematorii ATI
era vorba de „eșecul statu-
lui”, dar acum, când se sting
sute de români, vinovăția se
rezumă la „nu s-a făcut tot
ce trebuia”…

Cine nu a făcut însă
ceea ce trebuia, „fuhreri” 
ai morții?… Nu cumva 
chiar președintele țării
transformată în morgă?…
Nu cumva lacheii guverna-
mentali de pompe funebre
naționale? Unde ați fost în
tot acest timp?… De ce nu
ați întrunit, dacă nu CSAT -
ul ca o celulă permanentă
de criză sanitară, măcar un
departament de veghe la
Cotroceni?… Nu să țineți
candelele celor ce se
pregătesc, fără a ști, de
moarte, ci pentru că o țară
în criză are nevoie de un
mesaj puternic… Are nevoie
de imaginea unui președinte
lângă oameni… Nu lângă
un sistem rece care i-a lăsat
fără aer, fără medicamente
pe semenii noștri… Țara
are nevoie de un președinte
căruia ar trebui să-i atârne
cearcănele de nesomn…
Care ar fi trebuit să nu mai
iasă din centrul de comandă
până nu se întrevedea o
rază de lumină la capătul
culoarului morții… Dar este

mai simplu să găsim
vinovații în altă parte,
nu?!… Acum, pentru că „nu
s-a făcut tot ceea ce tre-
buia”… Firește, de alții!…
Mâine, pesemne, va arăta
cu degetul și spre cei
vinovați… Sau găsiți
vinovați… Chiar dacă,
poate, nu ei se vor dovedi
pe de-a întregul respons-
abili… Klaus Iohannis va
proceda după canoanele
sfătuitorilor în situații de
criză… Și va da capete vi-
novate unei țări pe care o
mai desparte doar un
freamăt de momentul în
care își va cere dreptatea în
stradă… Poate chiar pe
locurile în care acum can-
dele țin loc de eșafod. Și nu,
nu va mai înghiți povestea
vinovaților pregătiți mediatic
în timpul în care trebuia
pregătită medical țara: anti-
vacciniștii, partea din media
necoruptă cu bani de la
buget, medicii nevaccinați și
rețelele sociale… Suntem
într-un moment tragic!… Se
moare pe capete, domnule
președinte! Dormiți bine
noaptea? Sau vă liniștesc
cifrele de cu seară ca să nu
vă stricați zâmbetul de fată
mare de la prima oră a
dimineții?

Mor românii, dom-
nule președinte! Dar nu mor
din cauza anti-vacciniștilor
(nu ei trebuiau să asigure

importul de medicamente, ci
aceia care și-au luat partea
din supraimportul de vaccin-
uri), nu din cauza medicilor
pe care îi blamați ca fiind,
ori gândind, fie și șoptit,
„borne anti-sistem”, nu din
cauza nnor părți ai presei!…
Mor din cauza voastră, a
acelora de la putere… Mor
pentru că nu ați cumpărat
medicamente, nu ați făcut
noi spitale, noi secții ATI…
Mor astăzi pentru că nu v-a
păsat atâta timp… Că v-ați
bătut joc de fiecare secundă
în care se puteau face
atâtea… Căci, nu-i așa, ce
e val ca valul trece, nu?…
Morții cu morții, iar vii even-
tual cu următorii cioclii
născuți, nu din cenușa celor
morți azi, ci din urnele de
vot…

Tu, Klaus Werner Io-
hannis, ești vinovat! Pentru
că în loc de o celulă de criză
la Cotroceni, constituită din
prima zi a pandemiei, ai
girat fel și fel de comisii și
comitete fără o răspundere
concretă și, vizibil, fără o re-
sponsabilitate măcar
empatică. Voi, guvernanți și
politicieni, sunteți vinovați!
Pentru că în loc de o coor-
donare de front politico-san-
itar, de luptă și combatere a
molimei covid, v-ați spălat
pe mâini cu tematica
vaccinării în masă, otova,
dar nu ca imunizare de

front, ci, mai degrabă, ca
luptă cu bifarea unor ținte…
Pentru că un organism gen-
eral, de coordonare, militar,
militarizat sau tehnocrat
(oricum ar fi fost el, dar nu
politic) ar fi trebuit să aibă
două paliere: prevenția, prin
imunizare ca trecere prin
boală și/sau vaccinare, și
tratarea, prin importul de
medicamente care au lipsit,
dar de care nimeni nu se va
face vinovat pentru că
răspunderea și responsabi-
lizarea, prin fișa de post, au
fost diseminate până la dilu-
are… De aceea mor astăzi
atâția românii!… De aceea
murim!… De aceea ne
stingem ca în niște tranșee
săpate direct în carne de
tun… Ne stingem ca într-un
blestem căzut din blestem
de ferpar la rama țării…

Și nu, nu o să moară
țara pe de-a întregul, Klaus
Werner Iohannis, nu-ți mai
afișa zâmbetul ăla sterp…
Dar o să rămâi cu cel mai
funest opis al morții… Pen-
tru că istoria nu uită… Iar de
pe urma ta, de pe rămășița
prezenței tale atât de negre,
va rămâne doar recordul
președintelui având cei mai
mulți români morți pe zi de
mandat…

●

Tratamentul viitorului: „Popamin”, „Gropamin” şi „Amin-Amin”Tratamentul viitorului: „Popamin”, „Gropamin” şi „Amin-Amin”

Maria Diana 
Popescu

CCetatea politică şi
financiară a ţării găzduieşte
de luni bune campionatul
naţional de capă şi 
spadă dintre „sportivii-cam-
pioni” ai corupţiei, 
cărora, inconştient, le-am
încredinţat ţara. Oricîte
manifestaţii s-ar organiza,
aserviţii lui Iohannis rămîn
partea murdară a politicii, pe
care n-avem cum s-o mai
evanghelizăm. Aceşti im-
postori penelişti şi userişti
au promis în schimbului vo-
tului nostru că vom păşi, cu
ei la guvernare, în
bunăstare şi civilizaţie. Că
se vor îngriji ca românii să
nu plătească impozite şi
taxe ca în Europa, ci să fie
plătiţi ca în Europa. Au
promis, minţind cu
neruşinare, că fiecare
român va consuma lapte şi
miere din heleşteul propriu.
Extaziaţi de fotolii au promis
că vor fi cointeresaţi  de
fiecare cetăţean în parte, că
se vor strădui să lucreze
bine cu gramatica,
punctuaţia şi majuscula
corupţiei. După cum vedem,
realitatea a înglodat Româ-
nia în datorii, pandemie şi
sărăcie. Români nevinovaţi

mor arşi în spitalele lăsate
în paragină şi nimeni nu dă
cu subsemnatul în faţa legii.
Demnitatea cetăţeanului a
devenit pentru preşedinte şi
acoliţi un banal cuvînt violat
în repetate rînduri. Profitînd
de faptul că sistemul româ-
nesc de sănătate a fost pus
la zid, mitraliat şi transfor-
mat în crematoriu, vînzătorii
românilor nu se vor opri la
valul patru, nici la a treia
doză de vaccin.

Cei implicaţi în afac-
erea Covid au obţinut veni-
turi fabuloase şi, de aici,
interesul ca pandemia să se
întindă cît mai mult în timp şi
spaţiu. Ca să nu mai vorbim
de „sponsorizările” legale
sau pe furiş, făcute de anu-
mite companii farmaceutice
interesate de vînzarea cît
mai multor vaccinuri. Rafila
se panicase că nu se mai
fac testări, pentru că, spune
gura tîrgului, e plătit şi la
numărul de teste pozitive şi
numărul de vaccinuri
înţepate. Cercel a strîns o
avere considerabilă ca di-
rector la Matei Balş – peste
6 miliarde de lei vechi în
conturi, şi venituri uriaşe din
contracte PFI. Ce sînt
aceste contracte? Poate
forme mascate de şpagă
din partea Pfizer si a com-
paniilor-surori, producătoare

de vaccinuri suspecte. Alo!,
Justiţia, ANAF,  ia verificaţi
contractele lui Cercel, Rafila
şi Arafat! Veţi avea mari sur-
prize!  Pandemia să
trăiască, elitele guvernului
lui Iohannis n-au dureri nici
în cot pentru români.

România arată ca o
junglă unde guvernul liberal,
dictatorul multi-premiat şi
clanurile mafiote din
instituţiile statului au primit
titlul de „doctori” în ştiinţele
corupţiei, jafului, vînzîrii şi
hoţiei de stat. Doar-doar or
mai trezi, un pic, interesul
electoratului, aceşti
incompetenţi ai
preşedintelui, corupţi şi
semidocţi care au întors
buzunarele României şi ale
românilor pe dos,
preocupaţi, nu s-o salveze,
ci s-o vîndă, s-o îndese în
propriile hambare, fac din
nou recurs la sufletele
românilor, de o răbdarea
îngerească – românii obidiţi,
striviţi de datorii şi de
neputinţa alungării acestor
impostori cu rang, şi le
promit majorări ale pensiilor
şi salariilor, doar în raport cu
inflaţia, în timp ce preţul
vieţii a crescut, escaladînd
Everestul.

Auzim în stînga, în
dreapta, îi vedem la televi-
zor, zi de zi, pe paraziţii

umani, care au legat soci-
etatea românească, în în-
tregul ei, de „programe”
care n-au de-a face cu
sănătatea, progresul, pacea
şi liniştea socială, ci cu
supunerea omului, cu
lărgirea sărăciei şi corupţiei,
cu lărgirea zonelor de
influenţă ale marilor puteri,
care dispun de clovnii
instituţiilor de stat, toate
marşînd spre controlul total
al individului.  Membranele
societăţii scîrţîie şi tremură
ca piftia, devenind ele însele
convulsive, semn că
această etapă îşi cere
sfîrşitul, semn că nu trebuie
să mai acceptăm o astfel de
lume, în care demnitatea şi
libertatea umană şi-au pier-
dut cursul şi valoarea. Ne
înşelăm crezînd că în afara
acestei lumi, deja prăbuşite,
mai avem o lume în care să
fim liberi: lumea pe fir (on-
line). De cînd cu fascinanta
explozie a internetului ne-
am mutat aproape cu totul
în lumea virtuală, laptopul
permiţîndu-ne s-o deschi-
dem, s-o închidem cînd
vrem, s-o cărăm în spinare
pe stradă, oriunde mergem.
Din lumea virtuală facem
cumpărături, acolo citim
ziare şi cărţi, plătim facturi,
acolo avem prietenii, fa-
milia, însă nivelul de securi-

tate al vieţii pe fir este ex-
trem de redus. Trăim deja în
Matrix. Ne înşelăm
crezîndu-ne liberi, în apele
noastre, în cyberspaţiu.
Miliţienii planetei sînt cu
ochii pe noi. Aceşti miliţieni
se cred dumnezeii planetei
şi pretind că deţin cheia vi-
itorului, că pot comunica cu
alte lumi şi că în cîteva
decenii cosmosul ar putea fi
populat, iar staţiunile
spaţiale vor fi destinaţii de
concediu ale pămîntenilor.
Ei au tîrît omenirea în
mlaştina exagerărilor! Ei
reglează viaţa, pandemiile,
vaccinurile natalitatea,
sănătatea, monedele,
pacea, războiul, comerţul
mondial şi masa de rezerve
planetare. Ei controlează
politica, ştiinţa, medicina,
tehnologia, comunicaţiile,
aerul, apele şi uscatul şi ar
trebui vaccinaţi urgent cu
„Popamin, Gropamin şi
Amin-Amin”. Numai aşa
vom scăpa de ameninţările
unei arme biologice, de cu-
piditatea şi cruzimea com-
paniilor farmaceutice, cu
uriaşe determinări finan-
ciare, în experimentarea
vaccinurilor şi medica-
mentelor noi pe cetăţenii
planetari.“
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