Mircea Georgescu

COVID-19
si
,

Noua Ordine Mondialã

Andreas
Print

CUPRINS

Pãpuºarii ºi pãpuºile lor / 5
– Ordinul Iluminaþilor / 9
– Protocoalele înþelepþilor Sionului / 10
– Masa Rotundã / 11
– Conspiraþia deschisã / 13
– New Age / 14
– Francmasoneria / 15
– Societatea Fabianã / 17
– Lista neagrã / 18
– Complotul Apocalipsei 2.012 / 19
Paranoia pãzeºte pepenii / 20
– Imaginile subliminale / 21
– Persuasiunea / 23
– Spãlarea creierului / 23
– Manipularea / 24
– Discriminarea pozitivã / 25
Covid-19, un blând copil / 31
– Decese cauzate de Mama Naturã / 32
– Decese datorate exclusiv omului / 33
– Decese cauzate de rãzboaie / 35
– Ciuma antoninã / 36
– Ciuma lui Iustinian / 37
– Variola japonezã / 37
– Ciuma bubonicã / 37
– Ciuma pneumonicã / 38
– Variola / 39
– Holera / 39
– Ciuma italianã / 40
221

– Marea ciumã a Londrei / 41
– Ultima ciumã bubonicã / 41
– Focul Sfântului Anton / 41
– Transpiraþia englezeascã / 42
– Febra galbenã / 43
– Gripa ruseascã (1) / 43
– Ciuma Manciurianã / 43
– Gripa spaniolã / 44
– Vãrsatul de vânt / 44
– Gripa asiaticã / 45
– Gripa Hong Kong / 45
– Gripa ruseascã (2) / 45
– Pandemia de gripã tip A / 45
– SIDA / 47
– SARS-CoV / 50
– Febra hemoragicã Ebola / 51
– Sindromul respirator din Orientul Mijlociu / 51
– Epidemiile în România / 52
– Principalele cauze de deces în Uniunea Europeanã / 55

Panicare vs. Adevãr / 57
– Încãlzirea globalã / 57
– Rãspândirea bolilor / 60
– Poluarea datoratã dioxidului de carbon / 61
– Dezastre cosmice / 63
Teoria conspiraþiei privind pandemia / 64
Pandemia ºi teama de moarte / 89
– Teoriile privind apariþia pandemiei COVID-19 / 89
– Perfidul Covid-19 / 95
– Vaccinarea, un subiect fierbinte ºi controversat / 98
– Cât de corectã este numãrãtoarea morþilor de Covid? / 104
– Probabil = confirmat / 106
– Mituri despre noul coronavirus / 116

222

– Lupta lui Donald Trump cu China, OMS,
Covid ºi Hillary / 119
– Cea mai mare înºelãtorie a Diavolului / 126

Lupta cu pandemia în lume / 131
– Bãtrâneþea, un necaz destul de mare / 132
– Relaxarea pro ºi contra / 139
Salvarea naþiei în varianta româneascã / 144
– Poliþia nu, nu e cu noi... e pe noi! / 147
– Dupã 15 mai / 161
– Lupta Guvernului laic cu credincioºii ortodocºi / 166
– 15 mai - 19 mai / 168
– La noi ca la nimeni / 180
– Periculoºii bãtrâni / 190
– Medicina, bat-o vina / 200
Cui prodest? / 207
Concluzie / 215
ªtiri de ultimã orã / 216






Moto:
Vorba i-a fost datã omului
spre a-ºi ascunde gândurile.
CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD

Pãpuºarii ºi pãpuºile lor
Nefiind eu nicidecum vreun Vergiliu – fãrã nicio legãturã
de rudenie între ilustrul poet latin, pe numele sãu Publius
Vergilius Maro, autor al epopeii în versuri Aeneis, consideratã epopeea naþionalã a romanilor, ºi Virgil van Dijk,
fotbalistul olandez care joacã pe post de fundaº central la
Liverpool FC, în Premier League din Anglia, ºi la echipa
naþionalã de fotbal a Olandei –, indignarea nu îmi va stârni
versul (asemenea lui), ci proza, chiar dacã „semnele“ sunt
cã nu va folosi la nimic.
ªi nu va folosi la nimic, deoarece majoritatea oamenilor
se conformeazã, din „spirit de turmã“, pãrerii pe care alþii o
pot avea despre ei – cei „ascultãtori“ ºi obedienþi –, blamându-i pe aceia care „rup rândurile“, ferindu-se de a fi
amendaþi pentru cã îºi cer libertatea, ignorându-i, ba chiar
criticându-i, pe cei ce o fac.
Libertatea este un concept filosofic, rezumat prin sintagma lipsa constrângerilor, dar conceptul de libertate existã
doar pentru cã o importantã majoritate, manipulatã abil sau
supusã unor intransigente ºi drastice legi – dupã cum voi încerca sã demonstrez – are aceeaºi pãrere despre acesta, eu
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fiind întotdeauna sceptic atunci când mai mulþi sunt de o
aceeaºi pãrere, girându-l în crez ºi citându-l cu toatã încrederea pe Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens, pe numele sãu): „Când vezi cã ai aceeaºi pãrere cu majoritatea, e
bine sã mai reflectezi o datã.“
Abraham Lincoln, al ºaisprezecelea preºedinte al Statelor Unite ale Americii, funcþie pe care a exercitat-o începând
cu luna martie 1861 ºi pânã la asasinarea sa, în aprilie 1865,
afirma: „Cei care îi priveazã pe alþii de libertate nu meritã
sã fie liberi“. Cam aceeaºi idee susþinea ºi Antoine-Marie
Roger, viconte de Saint-Exupéry: „Nu pui temelia libertãþii
când împuºti pe cei ce gândesc altfel decât tine“.
La ora la care concepusem în minte aceastã lucrare, nu
ºtiam dacã aceste gânduri voiam sã vi le spun în Cuvântul
înainte al viitoarei cãrþi – adãugatã celor 120 deja publicate
– sau ele se vor rezuma a fi un simplu strigãt de deznãdejde
– irosit pe facebook –, vãzând cu câtã seninãtate se acceptã
cãlcarea în picioare a libertãþii individuale, sub pretextul
„protejãrii speciei umane“, acceptându-se ad literam (se
citeºte „ad bouleam“) directivele unei organizaþii a Noii
Ordini Mondiale – în a cãrei existenþã o cred acum a fi
foarte posibilã, deºi anterior am privit-o cu oarecare rezerve.
Am multe de spus – ºi nimic de bine – despre OMS, UE,
ONU ºi chiar despre persoane. Mã întrebam dacã acest
Covid-19 este pandemie sau închipuire. Inspirat de inegalabilul Nenea Iancu mã oprisem la subtitlul Pandemia fandaxia1.
Cred cã e cazul a vorbi mai întâi despre teama comunã
în teoriile conspiraþiei asupra unei Noi Ordini Mondiale,
1

Fandaxie – închipuire. (DEx)
6

consideratã a fi condusã de o puternicã ºi secretã elitã
mondialã, ce conspirã a conduce, în cele din urmã, întreaga
lume, considerându-se cã un guvern mondial autonom ar
urma a înlocui rapid statele naþionale suverane.
Cã este aºa, stau mãrturie numeroase evenimente, istorice sau contemporane, vãzute ca paºi mici într-un plan
mare aflat în plin curs de desfãºurare, spre a obþine dominarea întregii planete prin adunãri secrete politice ºi procese decizionale, suspiciunile fiind frecvent alimentate de
o serie întreagã de evenimente, considerate semnificative,
în principal din politicã ºi finanþe.
„Paranoicii“ susþinãtori ai teoriei conspiraþiei (printre
care mã numãr) acuzã guverne, corporaþii ºi mass-media
de a fi implicate în procesul de fabricaþie a unui consens
(inter)naþional bazat pe frica de Putere, un lucru care le
convine, de fapt chiar acesta fiindu-le scopul.
Cei care nu cred în viitoarea Nouã Ordine Mondialã ºi
în Teoriile conspirative, surzi ºi orbi, ignorã chiar evidenþa,
cãci „Pãpuºarii“ nu-ºi ascund deloc intenþiile de impunere
a unei supremaþii a elitelor – în sensul cel mai rãu, al celor
ce guverneazã alãturi de cei care îi aduc la putere – prin tot
felul de legi, decrete ºi taxe, pe principiul „Nu-l lãsa sã respire“, sau îngrãdiri: religioase, sexuale, culturale ºi etnice,
bazate în principal pe principiul discriminãrii „Divide et impera“ („Dezbinã ºi guverneazã“).
Teoriile conspirative privind punerea în aplicare a unei
Noi Ordini Mondiale (atrãgându-vã atenþia cã nu trebuie
uitatã nici „etapa intermediarã“, a impunerii unei „ordini
naþionale“) trebuie privite cu toatã seriozitatea, fiind cât se
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poate de important sã îi recunoºti sub mãºtile lor fãþarnice
ºi sã le (re)cunoºti metodele „de lucru“.
Dintre toate metodele folosite, Controlul minþii este pe
primul loc, „instrumentele lor de lucru“ presupunând o
gamã largã de tactici de a submina autocontrolul unui individ în gândurile sale proprii, comportament, emoþii sau
decizii.
Aceste tactici includ totul, de la Candidatul Manciurian
– un fel de agent de spãlare a creierului – pânã la operaþiuni
inginereºti psihologice (cu apã fluorizatã, publicitatea subliminalã, Spectrul de Difuzare a Sunetelor Tãcute (SDST), precum ºi operaþiuni de parapsihologie (Proiectul Stargate),
folosindu-se interceptãri (de telefonie ºi internet), supravegherea locaþiei individuale (prin carduri bancare, GPS, camere de supraveghere a traficului ºi, se pare, ºi prin noile cãrþi
de identitate), nefiind de omise nici manipularea mass-media
ºi persuasiunea, toate cu scopul de a influenþa ºi, implicit,
de a conduce masele.
La toate acestea adaug: „Apocalipsa“, „Discriminarea pozitivã“, „Încãlzirea globalã“ ºi (sic!) „Rãcirea globalã“, precum
ºi „Topirea gheþarilor“, consecinþe pretinse ale poluãrii, ºi fel
de fel de pandemii catastrofice – chiar subiectul acestui volum
–, neuitând desigur a aminti ºi frica de dispariþie nu a unui
milion ori a douã-trei miliarde de oameni, ci a tuturor, câþi
or fi ei sã fie la vremea aceea, cauzatã de „dezastrele cosmice“.
*
Fãrã a ºti cu certitudine cine este „Pãpuºarul-ºef“ în instalarea „Noii Ordini Mondiale“, dar având de ales, ar fi de amintit câþiva dintre cei mai de seamã suspecþi: „Iluminaþii“,
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„Sfârºitul lumii“, „Francmasoneria“, „Protocoalele înþelepþilor
Sionului“, „Masa rotundã“, „Conspiraþia la vedere a lui
Wells“, „New Age“, „Lista neagrã“ ºi „Complotul Apocalipsei
2012“.
*
Amintim cã Ordinul Iluminaþilor – fondat la 1 mai 1776
de Adam Weishaupt, primul profesor de drept canonic de
la Universitatea din Ingolstadt, Bavaria de Nord – a fost o
societate secretã, formatã din liber-cugetãtori, liberali, republicani ºi pro-feminiºti, recrutaþi din lojile masonice din
Germania. Aceasta îºi propusese sã promoveze perfecþionismul prin intermediul ºcolilor de mistere. În anul 1785,
refigurând un scenariu ce funcþiona din cele mai vechi timpuri ºi nu s-a pierdut nici în cele contemporane, deloc pe
placul puterii, Ordinul a fost infiltrat, dezbinat ºi suprimat
de cãtre guvernul bavarez, pentru un presupus (?) complot
ce urmãrea sã rãstoarne în final toate monarhiile ºi religiile
de stat din Europa.
Existenþa ºi în prezent a acestei Organizaþii, care pune
la cale Noua Ordine Mondialã, este o teorie conspirativã
dintre cele mai vehiculate, la ora aceasta, dupã cum se
desfãºoarã evenimentele, aflându-ne în plinã acþiune a sa,
singura deosebire faþã de anul 1785 fiind cã acum, la nivelul
maselor, nu se mai vorbeºte nimic despre ea, nici de rãu,
nici de bine.
Scopul final al creãrii unui singur stat multinaþional, dar
fãrã naþiuni istorice, nu este o noutate, încercãri similare,
dar prin acþiunea forþei, putând fi considerate: Imperiul lui
Alexandru Macedon, Imperiul Roman, Imperiul Otoman,
Imperiul Mongol, precum ºi încercãrile din timpuri ceva mai
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