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„Am înţeles cât de mizerabilă e

situaţia noastră în lume: prin

simpla noastră existenţă

deranjăm pe alţii..”

- Nicolae Steinhardt
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Zorii unei Europe nu doar necreștină prin legi,Zorii unei Europe nu doar necreștină prin legi,
ci sionist anti-creștină prin războaiele ei…ci sionist anti-creștină prin războaiele ei…

Cezar Adonis

Mihalache

SS-ar putea ca acest
proces de decreștinare a Eu-
ropei, de înlocuire a simbolu-
lui Jertfei Fiului, Crucea, cu
semiluni și menoree, să
reprezinte cea mai mică din-
tre probleme zilei de mâine…
A Europei de mâine… Căci
suntem deja sub asaltul
prigoanei noilor „politici” îm-
potriva creștinilor… Iar Eu-
ropa de mâine, cea a
fanatismului și chiar fascis-
mului religios, și a
dezlegărilor la toate
nefăcutele și îndositele
apucături scârbavnice, inclu-
siv a acelora ce azi țin frâiele
Uniunii, să fie nu doar una în
care semilunile și menoreele
să ia locul stelelor pe steagul
european, ci una în care
manifestările de esență
creștină să fie considerate, a
priori, nepotrivite,
necorespunzătoare și deran-
jante față de noile mentalități
impuse de la Bruxelles, ba
chiar acțiuni cu posibil carac-
ter antisemit… Un altfel de
antisemitism, dar cu același
manual de aplicare și recla-
mare a vinovaților,
vinovățiilor, despăgubirilor și
reparațiilor…

Prigoana Kievului îm-
potriva bisericilor ortodoxe ne
arată zorii cenușii ai zilei de
mâine… Una în care ortodox-
ismul, el întâi – fiind esența
creștinătății, trebuie să
dispară…

Și nu, nu vom avea
nici un fel de reacție reală a
Bruxellului față de genocidul
religios și cultural dezlănțuit
de serviciile și „armadele”
anti-creștine ale evreului
Zelinski, căci imperiul
birocraților neomarxiști nu va
arăta cu degetul nici
încălcarea drepturilor umane,
nici a celor religioase, nici ale
dreptului la manifestare a
majorității ortodoxe… Astăzi
încă o majoritate… Ba, în
paralel, chiar Europa
imperială continuă înlăturarea
creștinismului din ea însăși,
prin țări ce șterg din calen-
darele naționale toate
sărbătorile creștine, inclusiv
ca zile libere, plătite, in-
vocând „efectuarea de
economii ca efort de ajutorare
a Kievului” (Danemarca)…

Modul de operare de
astăzi din Ucraina, ca factor
și front de ofensivă împotriva
Creștinismului, a fost de mult
timp pregătit… Prin crearea
unei false bicefalități a biserici

ortodoxe ucrainiene și contu-
rarea unei bisericii ortodoxe a
Kievului („de stat”, dar nu
laică – nici măcar, ci…
prosionistă), care să justifice
înlăturarea Bisericii Ortodoxe
Ucrainiene vechi, aparținând
de Moscova… Iar dacă
această acțiune, ce astăzi se
manifestă violent prin prigo-
nirea și alungarea preoților
din bisericile de drept alte
ortodoxismului vechi din
Ucraina, inclusiv prin arderea
lăcașurilor de cult potrivnice,
arestarea și chiar tentativele
de ucidere a arhiereilor ce se
opun, dacă va reuși și va
asigura Kievului aceea
biserică ortodoxă artificială
gândită în laboratoarele
geopolitice, nu în Sinodurile
de drept, vom avea în
Ucraina inclusiv o „secu-
larizare” ce va șterge identi-
tatea vechii bisericii ortodoxe
(aparținând de Moscova)…

Iar noi suntem tocmai
la porțile și frontierele acestei
invazii sioniste… A acestui
genocid împotriva Ortodoxis-
mului și apoi a întregii
Creștinătăți… Dar nu mai
avem un Ștefan – apărător al
Creștinătății, care să stea zid
în fața invaziilor… Avem niște
politicieni care nu înțeleg și
niște guvernanți atât de
vânduți că oricum degeaba ar
înțelege… Or, ce vom
face?… Cum ne vom
poziționa pentru a apăra
identitatea, libertățile și poate
însăși esența și existența
ortodoxă, nu doar a aceleia
de drept din Ucraina, cum ar
fi făcut Ștefan cel Mare, ci a
aceleia din lăcașurile în care
arhierei sunt membrii
minorității noastre din
Ucraina?… Mai ales că, în
jurul lor, se înlănțuie spini ce
i-ar putea face să sângereze
cu mult dincolo de orice
închipuire…

Și totuși, este nevoie
și de vigilență dar și de
înțelepciune! Inclusiv în ceea
ce privește apelul de acum al
unor asociații care cer tre-
cerea bisericilor ortodoxe ale
minorității noastre din Ucraina
sub jurisdicția Patriarhiei
Române… Da, până mai ieri,
un demers firesc și nece-
sar!… Cel puțin ca răspuns
față de prigoana declanșată
de autoritățile de la Kiev și
împotriva bisericilor noastre
din Ucraina. Dar, acum, mai
este oare înțelept?…

Să nu uităm că politi-
cienii noștri, guvernanții și
„reprezentatul tuturor
românilor” – șeful statului, nu
au fost în stare nici măcar să

ceară Unirea cu frații noștri
din Moldova… Iar asta în vre-
muri cu mult mai prielnice…
Or, ar avea ei curajul, putința
și, mai ales, înțelepciunea
argumentărilor pentru a
aduce la matca ortodoxă a
țării mamă a bisericilor din
provinciile răpite, în istorie, de
Ucraina?… Și ar fi oare pasul
potrivit, acum?… Inițiativa
asociațiilor care cer Patri-
arhiei Române acest lucru
este de suflet… Dar
ajunge?… Dacă în spate sunt
hăuri cum poate numai
sioniștii, dimpreună cu
neomarxiștii, ar putea
pregăti?…

Ce ar însemna asta
având la Kiev un Zelinski
care, continuu, ne-a acuzat
că, de-a lungul Istoriei, noi
am agresat cu pretenții impe-
riale Ucraina?!… Un ins atât
de dușmănos nouă încât,
chiar sub pucioasa războiului,
a făcut o prioritate din
înlăturarea însemnelor de
drept ale minorității române, a
simbolurilor istorice, de limbă,
iar acum și a acelor reli-
gioase… Nu ar fi acesta mo-
tivul pe care abia îl așteaptă
pentru a ne azvârli alte
acuzații, ca „dovadă” a
pretențiilor noastre imperial-
iste de care ne-a tot acuzat
nedrept?…

Suntem în fața unor
decizii și a luării unor poziții
clare! Dar suntem singuri!
Căci, deși nu este străină de
acest joc, Europa nu va inter-
veni!… Nu pentru noi!… O va
face doar când Zelinski va da
semnalul de ofensivă al sion-
ismului și neomarxismului (și
a altor „isme” la fel de
grețoase azi ca și în restul is-
toriei)… Am putea poate să
mergem în fața organizațiilor
internaționale de drept uman-
itar pentru a semnala și a
cere condamnarea acțiunilor
împotriva minorității noastre
și a bisericilor lor din
Ucraina… Dar unui ministru
de externe, nu doar servil
altor puteri, nu doar umil, ci și
pion pe tabla de șah a unor
interese străine nouă, nu
avem ce să-i cerem… Nici
guvernanților… Poate doar
unora dintre politicieni… Dar
a căror voce s-ar putea
dovedi chiar mai slabă decât
a noastră…

●

Ziua Culturii deculturalizate: Ziua Culturii deculturalizate: 
Tot mai puțin cu Eminescu…Tot mai puțin cu Eminescu…

Mircea 

Chelaru

AAm participat la diferite
manifestări dedicate Culturii…
Nu spun ale cărei culturi. Pen-
tru că inițiativa Ligii Culturale
Române sub patronajul acade-
micianului Victor Crăciun
(veșnică fie-i memoria!) din
2010, susținută în Academia
Română de Marele descifrator
de Eminescu, academicianul
Mihai Cimpoi din Chișinău
(rețineți?), a susținut Źiua
Națională a Culturii Românilor!,
prin „lege ferenda de jure ered-
itare” în Ziua Fondatorului de
Conștiință Națională! Emi-
nescu! Astăzi se face trimitere
la Ziua Culturii Naționale. Din ce
în ce tot mai puțin cu Eminescul
(!) Am suportat inserții mai rău
decât vaccinul „zero-covid„ prin
care, diluarea eminescu este
necesară pentru a atenua
poziția sa naționalist-antisemită!
Avem numele anticriștilor scri-
jelite pe răbojul judecății!! Le voi
publica! Fiți fără de grijă. Ei încă
mișună printre noi și dau direc-
tive din parlament. Da! Parla-
ment cu literă micăăăăă! O zi a
Culturii deculturalizate! O zi
care trebuie să fie bornă de
identitate românească este
expediată în afara Eminescului
nature vitae rumanorum! Ex
eqvo Labiș: „scriu și plâng,
plâng și scriu”. Rândurile aces-
tea, în ajunul nașterii sfântului
pământean al românilor, vă
îndeamnă la a vă privi în sine.
Pentru că El este Sinea Noastră
Comună! Și tot mai adesea,
reazemul pe ultimul Umăr de
Munte! Scriu pentru că mi-au
auzit urechile, ferite de cântecul
ultim al sirenelor globaliste, cu-
vinte necuvenite asupra
Luceafărului. Mereu există în
acest Neam câte un „Ciclop”
care vede minusculul rahat de
muscă de pe Marea Mantie
Albă! Tocmai de aceea voi relua
Manifestul „A treisprezecea
zodie”. Zodia pierii năpârcilor.
Stați împreună! Nu rupeți rân-
durile!

A treisprezecea zodie –
Manifest civic

Oare ce popor nu-şi
caută cu îndârjire simbolul ul-
timei şi desărvârşitei sale
esenţe, care să-i zideacă Iden-
titatea în Eternitate? Oare ce
popor nu s-ar face cetate şi
pumn pentru a-şi apăra chipul
cosmic sau pentru a pedepsi pe
oricare din pângăritorii numelui
său? Cunoaşteţi vreun popor
anume care s-ar lepăda de sine
abandonându-şi ctitorii de
neam? Cu toţii veţi spune: Nu!
Popoarele şi conştiinţele lor
naţionale nu permit a li se ne-
gocia: numele, limba, credința,
obiceiul și martirii. Românii sunt
la fel ca celelalte popoare.

Numai că spre deosebire de
ele, românii acceptă cu prea
mare uşurinţă să cadă sub
vremi şi sub nemeritate asupriri.
Sub astfel de proaste rânduieli
se face că apar lighioane de pe
aiurea, cu nume stâlcite şi
compromiţător traduse în limba
neamului, care ne batjocoresc:
icoanele, sfinții, altarele și mar-
tirii! Celora care trimit în deba-
raua cadavrelor pe purificatorul
de limbă şi ziditorul de
conştiinţă românescă, le
spunem: canaliilor: gata! Că al-
tfel e de rău. Dar rău de tot! Ne-
am săturat să aruncaţi cu
lăturile voastre puturoase, cu
scursurile voastre zoioase şi
otrăvitoare în grădina sufletelor
noastre. Ne-am săturat să vă
tolerăm în numele cuminţeniei
noastre dumnezeieşti pe care o
batjocoriţi încălecaţi pe gru-
mazul nostru! Ne-am săturat să
tot experimentaţi fantasmagori-
ile voastre de drogaţi pe spetele
unui popor apostolic care este
vinovat doar pentru că există și
vă tolerează. Ştim că vă hrăniţi
cu ura faţă de băştinaşi şi vă
aţâţaţi dispreţul fața de 
noi Românii, în discursuri
xenocrate! Aţi priceput,
lighioanelor? Gata! E destul!
Suntem Vii şi trăim în zodia
miracol. Este zodia spaimelor
voastre! Este zodia a treis-
prezecea! Este zodia sfîrşitului
vostru de canalii, oricare v-ar fi
numele! Pocăiţi-vă şi veniţi în
genunchi la altarele noastre
făcute din ruguri de dragoste
pentru neam şi pentru fărâma
de glie ce ne-a mai rămas. Şi
mai aflaţi că pentru noi Emi-
nescu a fost şi va rămîne
adevăratul dezrobitor al
conştiinţelor noastre, marele
mângâietor de suflet românesc
şi primul unificator în aceeaşi
limbă naţională. E s t e
Luceafărul credinței noastre în
ceea ce am fost, suntem şi vom
fi şi de aici înainte. El este noi și
noi suntem El! Oricând şi ori-
unde am fi în această lume
pământeană. Aşa să luaţi am-
inte! Şi mai ştim că, fiind foarte
român, Eminescu vă stă în gât!
Vă sufocă. Acolo Îl vom lăsa
până vă veţi împrăştia ca
nălucile bătute de crivăţul
răzbunării! El este revanşa
noastră eternă. Noi strigăm: „ex
ossibus ultor”!(din mormânt se
va ridica răzbunătorul). Şi el
devine dintr-o dată şi cetate şi
pumn, şi sabie şi scut, şi minte
şi braţ, şi glorie şi smerenie şi
toate cele câte sunt ale noastre,
ale românilor de pretutindeni.
Băgaţi-vă minţile în cap, atâtea
câte v-au mai rămas şi până
când nu v-aţi prăpădit şi ultima
fărâmă de luciditate. Şi să nu
uitaţi: Noi ne tragem din ne-
murire. 

●
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Vasile

Astărăstoaie

LLa sfârșitul anului
2022, cu o discreție suspectă,
Comitetul Național de Coor-
donare a Activităților privind
Vaccinarea împotriva SARS-
CoV-2 (CNCAV) a postat, pe
site-ul RO Vaccinare, un raport
de activitate pentru perioada
2020-2022, intitulat „Rovac-
cinare Misiune Îndeplinită”. Ra-
portul a fost descoperit de
presă în ianuarie 2023. Deși
acest subiect nu mai face parte
dintre preocupările mele, din
pură curiozitate l-am citit și pot
face câteva comentarii.

Trebuie să remarc de
la început concepția și re-
alizarea grafică a Gabrielei
Anghel. Dacă mă rezumam
doar la acest aspect, raportul
m-ar fi convins. Mi-a plăcut mai
ales galeria foto din anexe cu
„eroii pandemiei”, unii plasați la
conducerea diferitelor structuri
nemedicale militarizate.

Am făcut însă
imprudența de a citi mai mult și
atunci au apărut câteva ne-
dumeriri.

În primul rând, ce
înseamnă misiune îndeplinită?
Pe vremea când erau guralivi,
prezenți non-stop în presa
scrisă și pe ecranele televi-
zoarelor, membrii CNCAV afir-
mau că obiectivul lor este de a
atinge o rată de vaccinare de
80-90 la sută din populație. Ra-
portul arată că doar… 41,85 la
sută din populație s-a vaccinat.
Curat misiune îndeplinită…

Apoi, tonul triumfalist
al raportului mi-a adus aminte
de rapoartele plenarelor de
partid (comunist –în vremea
când realizam cincinalul în
patru ani și jumătate), fapt re-
flectat și de cuprinsul raportu-
lui: Mesajul Președintele
României, Excelența Sa Dom-
nul Klaus Werner Iohannis /
Mesajul Prim-ministrului
României, Domnul Nicolae
Ciucă / Mesajul Președintele
CNCAV, Domnul col. dr. Va-
leriu Gheorghiță / Mesajul Sec-
retarului de Stat al MS,
Domnul dr. Andrei Baciu / As-
pecte de interes general / Or-
ganizare și funcționare CNCAV
/ Principalele activități CNCAV
/ etc și se încheie cu Propuneri
/ Concluzii / Calendarul celor
mai relevante momente ale
campaniei de vaccinare / Anal-
iza preliminară a eficienței
vaccinării împotriva COVID-19
în România / Opisul
instrucțiunilor emise de către
CNCAV / CNCAV – final de
mandat.

Lăsând ironia și micile
răutăți deoparte, nu putem să
nu constatăm două aspecte:
toate cifrele (inclusive cele
referitoare la reacțiile adverse)
se referă în special la perioada
27.12.2020 – 31.12.2021, iar
raportul nu conține măcar o
dată sintagma etică medicală.

Legat de primul as-
pect, se afirmă că, în intervalul
27.12.2020 – 31.12.2021, au
fost raportate peste 40.000 de
reacții adverse imediate la

peste 19.000 de persoane și
cinci decese postvaccin dintre
care la 4 s-a infirmat legătura
de cauzalitate cu vaccinul și
unul este și acum în analiză.
Acest număr este doar vârful
icebergului. El trebuie multipli-
cat de 5 până la 9 ori așa cum
cum ne arată numeroase
cercetări (e drept nu în Româ-
nia). Deși CNCAV se laudă în
raport cu implementarea unei
platforme on-line de raportare
a reacțiilor adverse suspectate
pe teritoriul României,
destinată vaccinurilor COVID-
19 și disponibilă pe site-ul ofi-
cial http://www.anm.ro, înca
din 28 decembrie 2020
aceasta nu a fost popularizată
și de aceea nu a fost cunoscut
aproape de loc de public. În
toate aparițiile publice, efectele
adverse au fost
bagatelizate,iar medicii au fost,
prin diferite metode,
descurajați să le raporteze.
Mai mult, nu a existat o moni-
torizare a persoanelor vacci-
nate pentru a se depista
reacțiile adverse și
complicațiile post-vaccinale.
Dar și dacă luăm de bune doar
cifrele raportate, trebuie să
constatăm că a existat o iatro-
genie: peste 19.000 de per-
soane sănătoase s-au
îmbolnăvit din cauza unui act
medical – vaccinarea. Statistic
e puțin, faptic e îngrijorător.

Anul 2022 nu este
deloc pomenit. Este și normal,
pentru că ar fi trebuit să se
vorbească despre
consecințele pe termen mediu
și lung, despre tromboze, de-
spre creșterea morbidității prin
boli autoimmune, despre exce-
sul de mortalitate, despre „epi-
demia” de moarte subită
preponderent la persoane vac-
cinate și ar fi trebuit să se
emită o explicație. Chiar dacă
acceptăm că ele nu sunt ur-
mare a vaccinari, ci a infecției
cu SARS-CoV-2 (așa numitul
long-covid) atunci sintagma că
vaccinul este sigur și eficent pe
care s-a construit campania
publicitara se dovedește a fi
falsă.

Legat de al doilea as-
pect, pe tot parcursul raportu-
lui nu găsim nicio singură
mențiune despre aspectele
etice deși cel puțin câteva
componente ale strategiei de
vaccinare țin de accest dome-
niu: autonomia persoanei, non-
discriminarea și comunicarea
și informarea publicului (care
potrivit raportului CNCAV
„asigură diseminarea către
mass-media și populație, ca
unică structură abilitată în
domeniu, a informațiilor referi-
toare la evoluția situației
privind vaccinarea, acțiunile
dispuse pentru gestionarea
acesteia și măsurile întreprinse
de autorități pentru realizarea
vaccinării propriu-zise și pentru
monitorizarea reacțiilor ad-
verse”).

Este normală o
asemenea abordare atât timp
cât specialiștii în bioetică nu au
fost consultați. Prima măsura
luată de Domnul Ludovic
Orban – Prim Ministru în mar-

tie 2020 (cu acordul tacit al
PSD și ALDE) a fost să notifice
la Strasbourg suspendarea
aplicării Convenției de la
Oviedo – care statua principiile
etice în biomedicină.

În Convenție, autono-
mia este, fără îndoială, „prin-
cipiul principal” și a fost
consolidată prin instituirea
„consimțământului informat”

Acest principiu
prezuma că oamenii sunt indi-
vizi autonomi, detașați, care
acționează rațional în interesul
propriu. În definirea autonomiei
(și implicit a consimțământului
informat) s-a plecat de la opera
lui Immanuel Kant, care a
susținut că respectul pentru
autonomie decurge din
„recunoașterea faptului că
toate persoanele au o valoare
necondiționată și capacitatea
de a-și determina propriul des-
tin moral”.

Cu alte cuvinte, re-
spectarea autonomiei pacien-
tului este o obligație absolută,
care se exprimă prin faptul că
pacientul trebuie să fie infor-
mat pentru a putea lua decizii
în virtutea propriilor valori pen-
tru că el are dreptul moral de a
trăi în conformitate cu propriile
valori. Respectul persoanei
este fundamentul relației
medic-pacient.

A acționa autonom
înseamnă a decide pentru tine
însuți. Dar ființa umană este o
ființa relațională, experiența sa
este definită în principal de
conexiunea socială
încorporată în relații și dinam-
ica puterii. Fiecare act „au-
tonom” are repercusiuni
dincolo de factorul de decizie
imediat. De aceea, contexte și
practici sociale mai largi pot
sprijini sau inhiba alegerea
individuală. Relația și
interdependența sunt în mod
incontestabil elemente cheie
ale autonomiei, prin urmare
recunoașterea, încorporarea și
respectarea acestora trebuie
să formeze o bază centrală a
furnizării asistenței medicale.
Esențial pentru a pune în
practică aceste deziderate o
constituie o informare corectă
și exhaustivă a pacientului mai
ales cu privire la riscuri într-un
limbaj adecvat.Trebuie să ex-
iste un acces real la o varietate
de opțiuni.

În lucrarea An ethical
framework for public health im-
munisation programs (NSW
Public Health Bulletin 23(6),
profesorul David Isaacs
prezintă șapte principii etice
unanim acceptate, asociate cu
implementarea programelor de
imunizare. Printre acestea
citez „primitorilor de vaccinuri
sau părinților sau îngrijitorilor
lor li se vor oferi suficiente
informații pentru a respecta au-
tonomia și a lua deciziile infor-
mate. Măsurile sau
stimulentele pentru a participa
la programele de imunizare nu
trebuie să fie coercitive. Pro-
gramele de imunizare a
sănătății publice depind de în-
crederea reciprocă, care poate
fi amenințată de circumstanțe
precum publicitatea excesivă

în mass-media”.
Contrar acestor prin-

cipii, raportul se laudă cu fap-
tul că au avut o publicitate
excesivă în mass-media „pen-
tru susținerea acțiunilor de pro-
movare a mesajelor de
vaccinare și responsabilizare
socială ce prezintă vaccinarea
ca fiind soluția optimă pentru
ajungerea la o viață normală,
într-un mediu favorabil și
sigur”. În plus, materialele in-
formative redactate omit datele
relevante, nu oferă o imagine
echilibrată a eficacității și
ignoră incertitudinile; cea mai
comună defecțiune a fost
aceea de a oferi o imagine
supraoptimistă, subliniind ben-
eficiile și nepomenind despre
riscurile și efecte secundare.
Grav este că și după ce s-a
demonstrat că transmisia
virusului nu este oprită prin
vaccinare, că vaccinații se pot
îmbolnăvi și pot transmite
virusurile, materialele nu au
fost modificate/actualizate și în
acest mod s-a pierdut încred-
erea populației. Nu mai
vorbesc despre clipurile public-
itare cu intervențiile unor per-
soane, care nu conțineau nicio
informație și cu care se laudă
CNCAV. Le-am urmărit din nou
și singurul sentiment pe care
mi l-au trezit a fost de rușine
pentru cei care recitau textele.

Absolut îngrijorător
este faptul că, încălcându-se
regulile etice, s-a apelat la re-
sponsabilitatea socială și
individuală, afirmându-se că
prin vaccinarea anti-COVID-19
îi vom proteja pe ceilalți; cei
care nu se vaccinează sunt cei
care nu au sentimente de com-
pasiune, inculți, inconștienți, un
adevărat pericol public, 
care trebuie discriminați,
marginalizați, stigmatizați. Deși
raportul nu dezvoltă acest as-
pect, amintiți-vă de luările de
poziție din timpurile crizei pan-
demice. Acest lucru nu a fost
specific doar României. Într-un
articol, Shaming unvaccinated
people has to stop. We’ve
turned into an angry mob and
it’s getting ugly Rușinarea oa-
menilor nevaccinați trebuie să
înceteze. Ne-am transformat
într-o gloată furioasă și devine
urât) publicat pe 16 decembrie
2021 in The Conversation UK,
Julian Savulescu și Alberto
Giubilini, profesori la Oxford,
adepți ai vaccinării anti-
COVID, condamnă cu
vehemență astfel de practici.
Ei arătau „Un canal de știri a
întocmit o listă de „anti-vaxxeri
care au murit din cauza
COVID-19. Există rușine și pe
rețelele de socializare. De ex-
emplu, un întreg canal Reddit
este dedicat batjocoririi oame-
nilor care mor după ce au re-
fuzat vaccinul. Acest lucru
trebuie să înceteze”. Datorită
prestigiului profesional ei au
determinat autoritățile și
medicii britanici să renunțe în
raportări la precizarea statutu-
lui de vaccinat/nevaccinat. Nu
același lucru s-a întâmplat în
România.

Raportul recunoaște
indirect că informațiile au fost

selectate într-o manieră, care
sugerează cenzura. Citez „În
vaccinarea împotriva COVID-
19, am beneficiat de sinteze de
monitorizare cu sprijinul
RADOR, Ministerului Afacerilor
Interne și Ministerului Apărării
Naționale, precum și de supor-
tul AFP, agenția acreditată de
META (Facebook) pentru fact-
checking în România. Reacțiile
au fost preluate în mainstream
mass-media și au fost realizate
mai multe reportaje privind
modul de moderare și de com-
batere a informațiilor false
privind vaccinarea împotriva
COVID-19. Postări publicate
pe pagina #ROVACCINARE
De asemenea, prin postările
publicate pe pagină am încura-
jat implicarea comunităților în
descurajarea promovării
informațiilor false, raportarea
acestora prin mecanismele in-
terne ale rețelelor sociale, dar
și semnalarea derapajelor
medicilor activi în mass-media
la Colegiul Medicilor din Româ-
nia și la CNA. În plus, pentru a
semnala veridicitatea canalelor
oficiale de comunicare online
ale CNCAV, am întreprins de-
mersurile necesare pentru ver-
ificarea conturilor oficiale din
rețelele sociale și am menținut
o strânsă legătură cu
reprezentanții META pentru
Europa. Cu toate aceste efor-
turi depuse, fenomenul
promovării informațiilor false în
grupurile și de conturile din
România nu a putut fi stopat.
Mecanismele interne de verifi-
care a informațiilor ale plat-
formelor sociale nu sunt
calibrate și susțin generarea
de conținut propriu, indiferent
de natura și veridicitatea aces-
tuia. Cele mai multe informații
false au fost promovate după
anumite intervenții ale unor
medici în emisiuni difuzate de
mainstream mass-media și an-
umitor persoane publice fără
expertiză în domeniul sănătății
publice, cu preponderență la
trei televiziuni din România”.

Ca să înțelegem, car-
acterul științific și medical al
unor opinii a fost validat de mil-
itari, polițiști, ziariști etc.,
deveniți cu toții experți în pan-
demii. După mine este însă
preferabila opinia unor
profesioniști recunoscuți, cu
practică medicală adevărată și
fără așa-zisa expertiză în
sănătatea publică față de cele
ale unor birocrați/politruci
obedienți și limitați, fără
practică medicală, chiar dacă
au o așa-zisă expertiză în așa-
zisa sănătate publică. Apro-
pos, stimați membri CNCAV,
domnul Vasi Rădulescu atât de
apreciat și promovat în raport,
ce expertiză are?

Raportul nu
pomenește nimic de măsurile
coercitive și discriminatorii
(condiționarea accesului la
locul de muncă, în instituțiile de
învățământ de vaccinare) sau
stimulative (accesul fără
testare în locuri publice a celor
vaccinați deși aceștia puteau
transmite virusul).

●
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Este necesar un tribunal!Este necesar un tribunal!

Maria Diana

Popescu

CCum arunci sub
preş un scandal? Cu un alt
scandal. Cui pe cui se
scoate! Peste Raportul „Ro
vaccinare – Misiune
îndeplinită” ziariştii au arun-
cat, la ordin, scandalul
proxeneţilor Tate, nutreţ
pentru a se pierde din
vedere tema Covid care a
încheiat socotelile cu viaţa
multor români. Degeaba
murmuraţi acum vaccinaţilor
şi staţi ca iepuraşul fricos
aşteptînd efectele adverse
ale vaccinului! Îmi pare rău
de voi, mai ales de cei care
au fost obligaţi prin natura
serviciului să se vaccineze!
Dar, „cocu’ mic”! Aţi mîncat
mici pe gratis în Obor, aţi
primit vaucere de 100 de lei
şi alte privilegii! Din aceste
pricini de mîndrie vă fereaţi

de nevaccinaţi ca de ciumă.
Vă mai amintiţi de cea mai
mare monstruozitate a is-
teriei pentru vaccinare?
Bradul de Crăciun de la
Palatul Copiilor Bucureşti,
împodobit de nişte sceleraţi,
în stil demonic, în exclusivi-
tate, cu 19.000 de doze din
vaccin. Împotriva acestor
oameni cu deviaţii mintale
nu se inventează un vac-
cin?

Antivacciniştii şi
nevaccinaţii au fost timp de
doi ani huliţi, dezonoraţi,
privaţi de demnitate în soci-
etate, la serviciu ameninţaţi
cu şomajul, li se creau cu-
loare speciale de intrare şi
ieşire în magazine şi
instituţii, de parcă erau
leproşi. Cine în 2020, 2021

şi începutul lui 2022
îndrăznea să conteste
siguranţa şi eficienţa vac-
cinurilor era etichetat
conspiraţionist, era cenzurat
şi discreditat. Şi eu, sub-
semnata, pentru protestele
împotriva vaccinării din edi-
toriale am primit porţia
consistentă de cenzură şi
înjurătură. Se ştia dinainte
administrării vaccinului de-
spre efectele adverse, dar
acestea  au fost acoperite
cu dîre negre, rămînînd şi
acum secrete oficiale!
Medici competenţi şi cu cin-
stea la purtător din întreaga
lume au organizat
conferinţe la nivel mondial,
au tras serioase semnale de
alarmă cu privirea  la  grav-
itatea serului de vaccinare.
Circulau pe net filmuleţe
demonstrative ale acestor
medici care avertizau
asupra scopului şi
periculozităţii vaccinului.

Totuşi, mulţi naivi i-au cata-
logat pe antivaccinişti drept
zvonişti, conspiraţionişti, i-
au pus la zidul infamiei şi au
dat fuga la porţia serului
periculos, îndemnaţi de
propagandiştii siniştri, la
indicaţiile preţioase ale
OMS: Iohannis, Arafat,
Tătaru, Cîţu, Gheorgiţă,
Jurma, Musta, Marinescu,
Gelu Dumincă şi alţi vînduţi
care s-au vaccinat în faţa
televiziunilor, nu cu vaccin,
ci cu vitamine, probabil,
pentru a convinge mun-
danul. Iată că de la
conspiraţie la adevăr e cale
scurtă!  La fel se va întîmpla
şi în Ucraina cu Zelenski,
cînd se va dovedi că şi-a
tîrîrt populaţia în război şi
pribegie pentru senilul

Biden şi clanul lui. Se va
dovedi că tot ceea ce se
prezintă pe piaţă ca adevăr
în legătură cu Putin este
manipulare pe placul
aceluiaşi unchiaş ramolit,
corupt, util doar „Marii
resetări”, criminal de război,
dus cu pluta de butonarii
Casei Albe.

Victimele vaccinării
sînt mult mai numeroase
decît „zgîrcitele” raportări
oficiale. Au murit mult mai
mulţi români, recensămîntul
confirmă procentual acest
fapt. Şi nu din cauza Covid,
ci a vaccinului. România se
află pe primele locuri la
numărul morţilor Covid şi
post Covid neraportate,
înaintea Chinei, Indiei etc.
Rata mortalităţii este un real
„succes” al vaccinării din
„Ro vaccinare – Misiune
îndeplinită”, un raport fals,
pentru care pionul Valeriu
Gheorghiţă, scos de la şefia

Comitetului Naţional de Co-
ordonare a Activităţilor
privind Vaccinarea şi numit
comandant al Spitalului
Clinic de Urgenţă „Prof. dr.
Agrippa Ionescu”, drept
răsplată, şi Arataf trebuie
judecaţi şi încarceraţi, nu
decoraţi de schiorul-biciclist-
navetist, cum s-a întîmplat
cu Arafat. Ăsta trebuia de-
mult arestat pentru cele-
brele izolete devenite
invizibile şi uriaşele preju-
dicii aduse statului român.
Arestaţi-i pe Arafat cu cele-
brele izolete şi uriaşele
fraude!  La fel şi Gheorghiţă,
Musta, Jurma, Iohannis,
Cîţu, Marinescu, pentru oa-
menii legaţi de paturi şi arşi
de vii în spitalele incendiate.
Oare cum or fi luat foc? Au

dat vina pe buteliile de oxi-
gen! Unde sînt procesele-
verbale de constatare ale
pompierilor? Acum nu se
mai aprind spitalele…
Coincidenţe?

În perioada Covid,
Iohannis dădea asigurări că
efectele vaccinării „sunt
imaginare”. La fel şi televiz-
iunile puterii instigau la vac-
cinare! Jurnaliştii care au
fost plătiţi pentru pro-
movarea campaniei de vac-
cinare trebuie chemaţi în
faţa anchetatorilor! Să dea
seama pentru cele spuse şi
scrise! Vă amintiţi că în pe-
rioada Covid Iohannis a
decretat suplimentarea lefu-
rilor jurnaliştilor! Dacă aveţi
victime în familiile voastre
cereţi-le despăgubiri!
Aşteptăm un altfel de Nürn-
berg pentru artizanii
vaccinării! Nu la fel cu cel de
la finele celui de-Al Doilea
Război Mondial, cînd crimi-

nalii învingători i-au „jude-
cat” pe criminalii învinşi, ci
unul care să facă dreptate
morților aruncaţi în saci.

Serul aşa-zis anti
Covid s-a dovedit extrem de
eficient şi de sigur pentru
călătoria în lumea de din-
colo. Cunosc persoane care
au murit la cîteva ore după
vaccin deşi erau tineri.
Îndrăzneşte cineva să se
ridice împotriva criminalilor
care au ucis cu seringa, au
manipulat, au privat
populaţia de drepturi şi
libertăţi în perioada masca-
radei de tristă amintire,
Covid,  cînd oamenii erau
luaţi cu forţa în celebrele
izolete, internaţi în spitalele
groazei, unde li se confiscau
telefoanele, se închideau

uşile cu cheia, li se interz-
icea orice legătură cu exte-
riorul, apoi primeau
resemnaţi vaccinul în per-
fuzie şi butonul de  oxigen
dat la maxim. De la butelia
de oxigen industrial care le
ardeau plămânii… În acest
mod am pierdut pe cineva
drag din familie, care a ple-
cat pe picioare la spital, cu
un alt diagnostic, fără să fi
fost infectat cu Covid. La
cîteva zile am fost anunţaţi
că are Covid şi s-a întors în
sumbrul sac de plastic. Ar
trebui dezgropaţi toţi morţii
sigilaţi în sac!  Ar trebui traşi
la răspundere toţi medicii
care i-au avut în grijă!
„Medicii din prima linie” cum
i-a botezat Iohannis, cărora
le-au fost suplimentate
substanţial veniturile în
„războiul Covid” împotriva
populaţiei. Drept pentru
care, azi, oamenii au ajuns
să se sperie de medici, să
refuze spitalele, trata-
mentele, spItalizările. Deci,
ce trebuie să facem cu ne-
mernicii care au ucis pre-
meditat? Vorbim de o crimă
în masă! E necesar un acel
Nürnberg!  Ce mai
aşteptăm? Avem şi medici
de excepţie şi de bună
credinţă care nu şi-au
murdărit mîinile şi nici
conştiinţa! Cinste lor!

Înspăimîntător şi
condamnabil este faptul că
şi acum datele oficiale
manipulează din nou, rata
de  raportare fiind ajustată
prin diminuarea numărului
de cazuri reale de reacţii
grave, mutilări pe viaţă şi
morţi subite. Vaccinul n-a
oprit Covidul. Nici nu fusese
creat pentru asta. Putin a
fost cel care a reuşit. Tot
Putin a oprit şi vaccinarea!
Odată cu debutul războiului,
Covidul a dispărut de pe
paginile principale ale
ziarelor şi ecranelor tv! Fără
Putin, vacciniştii ar fi obligat
acum la doza a opta! Statul
român, prin „dispărutul”
Cîțu,  achiziţionase  vaccin-
uri de miliarde de lei. Să ne
amintim că în noiembrie
2021 guvernul PNL-USR-
UDMR a încercat să
introducă legea vaccinării
obligatorii. Dacă nu înce-
pea, „Operațiunea din
Ucraina”, caricatura de
recensămînt,  efectuat la
comandă externă pentru in-
formare externă din Româ-
nia, număra, poate, sute de
mii de persoane în minus“.

●
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Cei 120 de „Frăsinei” ai Bucovinei Românești din Ucraina Cei 120 de „Frăsinei” ai Bucovinei Românești din Ucraina 
și „pilații” războiului religios…și „pilații” războiului religios…

Cezar Adonis

Mihalache

SSunt 120 de parohii
pe care Patriarhia Română
tocmai le-a condamnat…
Să-și ducă singure Crucea,
chiar dacă Aceasta va fi
arsă în pârjolul prigoanei
ucrainiene… A statului
ucrainean și a „noii” sale
biserici ortodoxe, ca sabie
de înlăturare a vechiului prin
„legile” unui talmud de-
cretând că ortodoxismul
vechi este egal „putinismu-
lui”. Și nici nu știi ce va fi fost
de fapt în poziționarea Pa-
triarhiei noastre… A „Patri-
arhiei Române” și,
subliniază probabil temători
de o delimitare cât o de-
sprindere ritualică în ochii
credincioșilor, „a Bisericii
Ortodoxe Române”… De-
spre ce va fi fost vorba în
detașarea (ideologică mai
mult decât, măcar!,
ecumenică) a Patriarhiei?…
Despre abandonare,
lepădare sau trădare?… Ori
toate acestea
dimpreună?!… Un lucru
este însă cert… Rușinea
săvârșită va rămâne mult
timp ca una dintre cele mai
grele anateme pe care Pa-
triarhia a pus-o… Și nu, nu

împotriva unor biserici
străine ființei noastre, căci,
și de nu ar fi fost ale
românilor din Ucraina, ele
sunt ființă, trup, ale Orto-
doxiei, ci împotriva fraților
arhierei din acele biserici,
aproape ca o lepădare de
ortodoxia (veche) dintr-un
alt context regional și „ideo-
logic”…

Și va fi greu de tre-
cut peste palma dată de
către Patriarhie întregii
Ortodoxii… De parcă
aceasta nu ar mai fi taina
Jertfei, a luptei, a dreptății, a
apărării acelora ce sunt de-
un sânge creștinesc… Și se
prea poate ca vorbele
înfășurate în explicații cât
un lat de palmă peste ceafa
celor ce nu au întrebat dintr-
o neascultare, ci au cerut
ajutor, să fie închinate unui
lăcaș altfel aparținător…
Poate nu iudelor, dar, cel
puțin, unor „pilați”…

De ce acceptă însă
Sinodul nostru lucrarea
spălării pe mâini dintr-un
lăcaș parcă închinat
lașități?… Cum vor mai trăi
arhiereii și preoții noștri Sfin-
tele Slujbe, pentru împlini
Cuvântul Domnului, știind
că frații de sânge, ce au
avut chemarea în a sluji în
altarele unor Biserici rupte

de țara mamă, au fost lăsați
singuri?… Singuri în fața
unei prigoane tot mai vio-
lente… De ce nu împlinesc
măcar ei slujbe de alăturare
cu cele ale sfinților părinți ce
sunt acum prigoniți?… Pen-
tru că nu a cerut nimeni ca
BOR să acționeze prin fapte
pentru protejarea preoților
români alungați din biseri-
cile noastre din Ucraina, din
părți ale trupului nostru, fu-
rate… Dar nici să ajungem
să asistăm la o lapidare prin
lepădare semănând cu un
al doilea „document de
legământ cu blestem”
săvârșit de preoți împotriva
fraților lor…

Suntem martori, nu
doar ai prigoanei, ai
înlăturării preoților români
din altarele lor, ci a
transformării bisericilor
noastre din Ucraina în
lăcașurile altora… La în-
ceput al acelor altora
mascați în haina noului orto-
doxism, pentru a se lepăda
apoi și de aceasta și a-și
arăta colțurile tot mai
ascuțite… Un proces la care
punem și noi umărul prin
nedreptele anatemizări ven-
ite dinspre Biserica Mamă
din Patria Mamă, de parcă
preoții de acolo sunt vinovați
că bisericile le sunt arse iar

ei alungați…
Iar Patriarhia nu s-a

delimitat doar de niște
ziduri… Ci de zidirile fraților
arhierei, frați întru’
săvârșirea Sfintelor Taine, în
comunicatul de justificare
făcându-se vorbire despre
„preoții comunităților de
etnie română din Ucraina”…
Nu despre preoții, deja Sfinți
Părinți, din bisericile
românilor din Ucraina…
Adică, o lepădare, căci
aceasta nu mai este doar o
„delimitare”, și de sfintele
lăcașuri, și de preoții
altarelor lor…

Or, în fața prigoanei
fraților tăi primează im-
punerile politice primite?!…
Cât de cinic trebuie să te-
arăți pentru a plânge de
milă Ucrainei, „invadate și
agresate militar”, cerând
însă celor ce îndură
prigoana și alungarea din
partea tocmai a aceleia
căreia îi plângi de milă, fie și
sub acest jug al războiului,
să îndure?… Chiar să nu te
revolte drama preoților
noștri de acolo?!… Cărora,
cu neobrăzare, deși nu-i
recunoaște ca fiind de ființă
cu Biserica Noastră, chiar
dacă ei sunt, prin însăși
Sfânta Taină a Ortodoxiei,
Patriarhia îndrăznește a le

cere „să se adecveze”…
Cui? Procesului de
decreștinare pornit în
Ucraina?… Să se lepede de
lăcașurile lor pentru ca
acestea să fie poate „con-
vertite” de laicii mozaicali ai
Kievului, nu?!…

Sau în această
răceală numită delimitare
este de fapt vorba despre
altceva?… Iar această
chemare adresată preoților
români din Ucraina, pentru
„a se adapta realităților de
acolo”, aproape ca o im-
punere la ascultare, să
ascundă lucruri cu mult mai
grave?… Poate o
deznaționalizare ca proces
de ucrainizare a
minorităților, prin care
românii noștri nu vor fi
obligați doar să treacă la
biserica ortodoxă înființată
de statul ucrainean, ci să
renunțe chiar la identitatea
lor etnică…

●

Nu pot avea înțelegere sau iertare Nu pot avea înțelegere sau iertare 
pentru propagandiștii holocaustului!pentru propagandiștii holocaustului!

Ion 

Coja

DDin textul așa zis
Testament semnat de Wil-
helm Filderman, cel mai
mult m-a impresionat fraza
următoare: „Am fost martor
al unor mișcătoare scene de
solidaritate între români și
evrei în momente de grea
încercare din timpul imperi-
ului nazist în Europa”. 

Și mă întreb unde
sunt consemnate aceste
„mișcătoare scene de soli-
daritate între români și evrei
în momente de grea încer-
care din timpul imperiului
nazist în Europa”! La un mo-
ment dat un ambasador
SUA la București a anunțat
că este interesat să afle de-
spre acei români care în anii
prigoanei anti-semite s-au
arătat solidari cu evreii, le-
au întins o mână de ajutor,
salvatoare!

Cunoșteam câteva
cazuri și i-am scris
excelenței sale, întrebându-
l cum să procedez ca să-i
fac cunoscute cele aflate de
mine întâmplător despre
„solidaritatea între români și
evrei”! 

N-am primit niciun
răspuns! Persoanele impli-

cate, oameni în vârstă, au
dat colțul între timp, iar eu
nu m-am ostenit să con-
semnez relatarea „scenelor”
respective! M-a apucat și un
soi de lehamite: domnul am-
basador, era evident, se
trezise vorbind și el! Nu-l in-
teresa de fapt subiectul!…

În contextul creat de
minciunile ordinare scornite
pe seama suferințelor
evreiești, cei ce aveau de
relatat „scene de solidaritate
între români și evrei” s-au
simțit în afara jocului, îm-
potriva curentului denigrator
la adresa românilor. S-au
simțit timorați de avalanșa
incriminărilor și s-au abținut
să intre în discuție cu alt
punct de vedere! Să intre în
contra sens cu valul de min-
ciuni scornite pe seama
românilor anti-semiți din
naștere! 

Așa că mărturiile
acestora au rămas necon-
semnate. S-au pierdut! Așa
cum s-ar fi pierdut bunăoară
și amintirea faptei al cărei
erou a fost tatăl meu, Za-
haria Coja, împreună cu pri-
etenul său Alexandru
Spiegel.

Despre evreul
Alexandru Spiegel am găsit
după 1990 o amplă relatare
în Cartea Neagră a lui Mata-

tias Carp. Potrivit cunoscu-
tului scornitor de enormități,
Alexandru Spiegel ar fi fost
ucis de legionari la Hârșova,
la început de ianuarie 1941,
când legionarii l-ar fi expus
la stâlpul infamiei o zi
întreagă, după care l-ar fi
ucis apoi pe bietul ovrei în
bătăi crunte!… Citind
paginile respective din miz-
erabila carte mi-am adus
aminte că tata avusese un
prieten evreu, Spiegel. Mai
trăia maică-mea, am între-
bat-o dacă știe ceva despre
acest Spiegel și am aflat
adevărul, cu totul altul:

Spiegel acesta a
fost condamnat să stea zi
lumină la stâlpul infamiei, în
centrul urbei, expus oprobri-
ului public. 

Vina sa – se pare că
dosise alimente strategice
pentru speculă, o 
mică găinărie, care 
atrăgea această pedeapsă
educativă. Alături de evreul
Spiegel, în aceeași zi la
același stâlp al infamiei au
mai fost expuși și trei țărani,
pentru delicte minore, de
același fel. Despre ce i se
întâmpla evreului Spiegel s-
a aflat la Constanța, printre
alții a aflat și Zaharia Coja,
prieten bun al evreului.

Acesta, numitul Za-

haria Coja, a luat o mașină
„de piață”, adică un taxi cum
se vor numi mai  târziu, i-a
încărcat portbagajul cu de-
ale gurii și s-a dus la
Hârșova, să nu-și lase pri-
etenul singur, a descins la
fața locului și au pus de un
pic-nic hibernal. Din câte îmi
dau eu seama, totul se pe-
trecea la o zi după ce Za-
haria Coja își serbase ziua
de naștere, așadar acesta,
mă gândesc eu, nu făcea
altceva decât să respecte
tradiția și să dea de băut de
ziua sa. Încerc să-mi
închipui scena, regret că n-
am știut de isprava asta a
tatei ca să-l fi descusut ca
lumea, dar și din puținul
care a ajuns la cunoștința
mea pot spune că „scena de
solidaritate” este
extraordinară!…

Mișcătoare scene
de solidaritate între români
și evrei… S-a pierdut am-
intirea lor. Nu a existat nicio
preocupare din partea
evreilor să le consemneze!
Iar românii, conform tradiției
strămoșești, după ce faci un
bine, o faptă creștină, las-o
uitată și mergi mai departe,
nu-ți da singur prea mare
importanță. A face o faptă
bună ține de normalitatea
vieții și a condiției de om. Nu

are nimic extraordinar din
punctul de vedere româ-
nesc. Zaharia Coja așa a
văzut lucrurile.

Dar nemernicii de
politruci ai holocaustului,
care au scornit atâtea crime
și abuzuri puse în seama
românilor, numai ca să
acrediteze minciuna
criminală a holocaustului din
România, sunt demni de în-
treg disprețul oricărui om
normal! Nu-i pot ierta că au
lăsat să se piardă mărturiile
despre omenia de care
evreii au avut parte de la
românii de noi! Evrei care
au urâțit lumea! Au murdărit
imaginea Omului! Au depre-
ciat valoarea ființei umane!

Așa ceva nu pot să
ier!

●


