
De ce nu cred în CORONAVIRUS 
 
"De ce nu cred in CORONAVIRUS "....iată o întrebare,ce vine ca urmare a unor 
răspunsuri...răspunsuri, ce au apărut firesc,ca urmare a unor neconcordanțe 
între declarații și fapte....Eu nu neg existența acestui virus...dintr-un singur 
motiv...GUTURAIUL (Coronavirusul) se manifesta in lume,din toate 
timpurile...Eu sunt contrariat de măsurile care sunt luate la nivel mondial, 
pentru stoparea acestei asa-zise "PANDEMII",Pandemie care, cu ajutorul 
canalelor mediatice și a guvernelor, a devenit ISTERIE....dureros este că o foarte 
mare parte dintre oameni, majoritatea dintre ei făcând parte din clasa medie, 
adică oameni care ar trebui să fie "citiți"...se lasă "duși de nas"și  "înghit" tot 
ceea ce li se spune,fără să-și pună întrebări....întrebări care ar trebui să sune 
cam asa : 
 
-...dacă anul trecut (2019),electrocasnicele (masini de spalat...prajitoare de 
paine...mixere si cuptoare cu microunde) au omorat la nivel mondial  în jur de 
120.000 de oameni...de ce nimeni nu a interzis,folosire acestora , măcar pentru 
o perioadă scurtă de timp ?...deoarece,statistic,acestea au omorat mai mulți 
oameni decat "Covid-ul".... 
 
-...accidentele auto mortale....la nivel mondial, un om moare ca urmare a 
accidentelor auto,la fiecare 24 de secunde...asta înseamnă în jur de 4000 de 
persoane zilnic,ceea ce însemna aproximativ 1,4 milioane de persoane pe 
an...de ce, nimeni nu interzice autovehiculele ?... 
 
-țânțarii omoara aproximativ 1 milion de persoane anual...de ce, nimeni nu ia 
măsuri  drastice împotriva lor ?.... 
 
-...afecțiunile respiratorii,omoară anual 13-15 milioane de oameni...de ce, 
nimeni nu face caz de acest lucru ?... 
 
-...in perioada 2014-2017,doar in Italia (că tot este în centrul atenției),au fost 
bolnavi de gripa de sezon (perioada rece a anului) 5,3 milioane de oameni,din 
care au murit 375.000 (aprox.125.000,pe sezon)....cu mult peste cifra 
deceselor,înregistrate în aceasta perioada...de ce nimeni nu a închis Italia până 
acum ?.... 
 
-...autoritățile cer,o distanta minima,de 1,5 m intre persoane....dar totuși,fac 
totul pentru a a ne ține ,înghesuiți în mijloacele de transport în comun,prin 
reducerea acestora....în timp ce,aproximativ 40% din populație,nu iese din 



casă,restul de 60 % trebuie să iasa afară din varii motive...iar autoritațile au 
redus transportul în comun cu 60%, asta înseamnă un excedent de călători de 
aproximativ 20% față de o zi în care traficul se desfășura normal....de 
ce,măsurile luate de autoritati,nu sunt in concordanta cu declarațiile ? 
 
-...de ce este nevoie ca trusturile media,să dezinformeze și să transforme totul 
într-o isterie ?.... 
 
-...pentru ce este nevoie ca televiziunile din toata lumea,să prezinte imagini 
care nu au legaturacu "Pandemia",dar, care sunt prezentate de acestea,ca 
reprezentand realitatea pandemică... 
 
-...dacă izolarea este obligatorie, și am închis în Romania o grămadă de 
afaceri,pentru a "securiza sănătatea țării",iar deplasările,fără o motivație 
serioasă sunt intrezise...atunci cum "am permis"să plece 50.000 de români,la 
muncă ,în zone roșii ale Europei....?....să înțeleg că este mai ușor să pleci din 
țară, decât să treci dintr-un județ în altul ?... 
 
...întrebări sunt multe și ar lua foarte mult timp, să le pun pe toate...prin 
puținele întrebări pe care le-am pus aici,vreau să ridic un mare semn de 
întrebare asupra credibilității acțiunilor și măsurilor luate la nivel 
mondial....întrebarea care se pune în urma acestor intrebari ar fi :...CARE ESTE 
INTERESUL,LA NIVEL MONDIAL ȘI CE SE URMĂREȘTE DE FAPT ? 
Nu am scris aceste rânduri pentru a clarifica ceva,ci pentru a ridica mai multe 

întrebări.... 

Răzvan Marian Brădeanu 

 


