
Dictatura Coronei, Partea II 
 
“Este mai uşor să înşeli oamenii decât să-i convingi că au fost înşelaţi.” Mark Twain 
 
 

Nu exista un “nou Coronavirus”! 
 
Până în ziua de astăzi, nu există nicio publicație științifică despre un “nou Coronavirus”, care 
să îndeplinească măcar un criteriu din cele patru postulate ale lui Koch! 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Postulatele_lui_Koch 
https://mariusmioc.wordpress.com/2020/03/17/dr-wolfgang-wodarg-despre-isteria-coronaviru
sului-regele-e-gol-video/ 
 
 
Testul PCR pentru Coronavirus bazează pe presupuneri și nu este validat până în ziua 

de astăzi! 
 
Testul PCR “dezvoltat” de Christian Drosten 
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045 se 
bazeasă doar pe supozitii: „Înainte de a anunța public secvențe de virus din cazuri cu 
2019-nCoV, ne-am bazat pe rapoarte de pe rețelele de socializare, care anunțau detectarea 
unui virus asemănător cu SARS. Prin urmare, am presupus că un CoV legat de SARS este 
implicat în focar.“ 
 
Până în ziua de astăzi, testul PCR nu este validat, doar acceptat! 
https://ioncoja.ro/testele-sunt-pentru-idioti/ 
și chiar inventatorul testului zice că testul PCR “nu este valid pentru a detecta un virus.” 
http://www.monitorfg.ro/2020/07/22/kary-mullis-inventatorul-pcr-rezultatele-testelor-pcr-in-ca
zul-unui-virus-sunt-false/ 
În prospect scrie: “Utilizarea prevăzută: Acest produs este destinat detectării Coronavirusului 
2019-Novel (2019-nCoV). Rezultatul acestui produs este doar pentru referință clinică și nu 
trebuie utilizat ca singura dovadă pentru diagnostic și tratament clinic.” 
https://www.creative-diagnostics.com/pdf/CD019RT.pdf 
 

Persoanele testate pozitiv nu transmit virusul! 
 
“Persoane” testate pozitiv, dar “asimptomatice nu transmit virusul.” 
https://romania.europalibera.org/a/misterele-covidului-de-la-asimptomaticii-nu-transmit-virus
ul-la-canabisul-previne-infec%C8%9Bia/30648502.html 
https://mariusmioc.wordpress.com/2020/06/18/studii-medicale-infectatii-asimptomatici-cu-co
vid-19-nu-transmit-boala-nici-simptomaticii-nu-transmit-dupa-mai-mult-de-8-zile-de-la-primel
e-simptoame-foarte-slaba-transmitere-a-infectiei-covid-la-t/ 
 

Al doilea val, cu orice preţ! 
De multe zile, mass media prezintă un tablou grav despre al doilea val. Dar, se tace despre 
faptul că se fac mai multe teste ca niciodată. 
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Masca nu protejează, ci este un simbol politic! 

 
Masca este un atac la libertate. Prin obligaţia de a purta  mască şi sancţiuni enorme  pentru 
cei care nu o fac, ne supunem ideologiilor. 
Dr. Traian Ionescu, fost expert al OMS zice: “[...] purtarea măștilor poate deveni ”toxică” 
pentru copii.” 
https://magnanews.ro/2020/09/exclusiv-dr-traian-ionescu-expert-in-sanatate-publica-avertize
aza-ca-purtarea-mastilor-poate-deveni-toxica-pentru-copii/ 
În școli se controlează nemilos cu polițiști înarmaţi. Doamna X, învatatoare, povestește: “Un 
domn de la DSP, însoţit de un poliţist înarmat a urlat în holul școlii, de ce nu poarta copiii 
măști în mod corespunzător! Şi acest lucru s-a întâmplat la clasă cu copii de 6 ani... 
Copiii mor din cauza mastilor: 
https://www.gsp.ro/gsp-special/stiri-extrasport/doi-baieti-murit-alergau-cu-masti-597987.html 
 
 

Nu Corona ucide, ci isteria!  
 
“Isteria COVID-19 provoacă efecte mai rele decât virusul însuşi. Măsurile guvernanților sunt 
de-a dreptul criminale!” 
https://mariusmioc.wordpress.com/2020/05/04/isteria-coronavirus-ucide-cazuri-concrete/ 
Şi totul se bazează pe minciuni - minciuni din partea presei şi minciuni din partea consilierilor 
plătiţi de stat! 
Falsificarea datelor în scopul menținerii minciunii covid-19 prin ordin: “Se Pot Declara Morți 
De Covid Și După 2 Teste Covid Cu Rezultat Negativ.” 
https://mariusmioc.wordpress.com/2020/06/10/ordin-al-ministrului-sanatatii-se-pot-declara-m
orti-de-covid-si-dupa-2-teste-covid-cu-rezultat-negativ/ 
Distanţarea socială, izolarea și carantina sunt măsuri inumane! Familii care n-au voie să 
participe la înmormântarea celor dragi, morţi aduşi din spitale şi puşi direct în groapă... e 
strigător la cer! 
 
 

Semnele unei dictaturi totalitare: 
 
Ideologii totalitare care se bazeaza pe convingere, nu pe conştienţa critică, crează imaginea 
unui “duşman”, în ziua de astăzi oameni critici, cu o altă parere. 
 
Propaganda și educaţia este dirijată de stat, prin îndoctrinare și manipulare. Sunt anunţuri 
repetate în  mass-media și în magazine. 
 
Libertatea civică și drepturile umane sunt călcate, tot așa ca și libertatea de exprimare, 
libertatea presei, libertatea religioasa, libertatea conștiinței şi libertatea educației. 
 
Ştirile sunt influențate, în mare măsură, de către conducere. 
Cine are o altă părere e numit “infractor pentru zădărnicirea combaterii bolilor”. 
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Libertatea de exprimare este restrânsă sau nu mai există, din cauza cenzurii. Multe 
Videoclipuri pe YouTube și Vimeo sunt șterse: 
https://mariusmioc.wordpress.com/2020/04/25/cenzura-in-vremea-coronavirusului/ 
 
“Fake-News-uri” adevărate ies din politică și presă: 
https://rgnpress.ro/2020/06/03/raportul-exploziv-al-unui-inalt-functionar-german-care-denunt
a-pandemia-covid-19-drept-o-falsa-alarma-globala-oamenii-care-mor-de-coronavirus-sunt-ce
i-care-statistic-ar-fi-murit-a/ 
 
https://mariusmioc.wordpress.com/2020/04/04/ticalosia-autoritatilor-italiene-camioanele-cu-
morti-de-covid-19-si-cosciugele-asteptind-sa-fie-incarcate-video/ 
 
https://newstrack.ro/italia-imagine-socanta-postata-de-un-preot-400-de-sicrie-pregatite-pentr
u-cei-ucisi-de-covid-vezi-orasul/ 
https://adevarul.ro/international/europa/lampedusa-merita-premiul-nobel-pace-1_525664b1c
7b855ff561efd8d/index.html 
 
Cel mai grav este că poporul acceptă dictatura totalitară pe bază acestor minciuni! 
 
 

Link-uri ulterioare și informative: 
 
https://mariusmioc.wordpress.com/covid-19/ 
https://www.facebook.com/vasileastarastoae 
https://www.facebook.com/razvan.constantinescu1 
“1984”, un roman distopic creat de George Orwell. În acest roman nu a existat un vinovat 
sau un duşman, acesta a fost inventat pentru că oamenii au nevoie să urască pentru a putea 
fi imbecilizaţi. Trăim aproape ca în 1984. Avem la televizor, constant, minute de ură, avem o 
nouă limbă, avem chiar şi Poliţia Gândirii. Cum apare cineva care zice ceva împotriva 
dictaturii sanitare, imediat e desfiinţat şi ridiculizat mediatic. Ca şi atunci, durabilitatea 
acestui sistem stă tocmai în teroare, iar oamenii şi-au pierdut sensibilitatea. Vă recomand 
această carte (sau filmul)!  
 
Nu credeți în știri oficiale! Nu purtați mască unde nu este obligatoriu, altfel susținem acest 
sistem dictatorial! Cine refuză acum strânsul mâinii ca salut, ar fi făcut și salutul nazist în 
dictatura nazistă! 
 
 

https://www.cristoiublog.ro/poarta-masca-prefa-te-ca-ti-pasa/ 
“Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este puterea. Izbăveşte pe cei târâţi la moarte 

şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiaţi. Dacă zici: Ah! N-am ştiut!...Crezi că 
nu vede Cel ce cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău? Şi nu va 

răsplăti El fiecăruia după faptele lui?” (Proverbe 24:10-12)  
 
 

Christian Müller 
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