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Daca de pe teatrul de razboi stirile sunt inca accesibile, cand vorbim despre Imperiul
eremit de la rasarit, despre China, nu exista nici o certitudine privind noutatile. Stim sigur ca Shanghai este blocat
sub pretextul epidemiei de covid, dar asa a fost o intreaga lume pana sa izbucneasca previzibilul razboi din
Ucraina. Cei care spuneau ca masurile epidemiologice seamana a pregatire de razboi au fost ridiculizati… dar
timpul le-a dat dreptate.
Si daca ceea ce se intampla in Shanghai este de fapt o pregatire de razboi ? China trage niste invataminte
din incrancenarea evidenta a Occidentului de a mentine starea de beligeranta, din lipsa oricaror eforturi de
detensionare a conflictului. Invata si se pregateste ! Si, in timp ce se pregateste, o China care sie insasi isi este
suficienta ( si se si antreneaza pentru asta !), cu o maiestrie orientala, duce in colaps intreaga economie
mondiala, sugrumand lanturile de distributie si aprovizionare. Sunt vizibile sutele de nave din intreaga lume
care asteapta sa fie incarcate in jurul porturilor chinezesti si pe care nu are cine sa le opereze. Si daca Rusia are
rezerve de sute de miliarde de dolari, care o ajuta sa se mentina economic, bani stransi doar din exportul
de materie prima, poate ca ar fi cazul sa ne intrebam cat de mari sunt rezervele Chinei, care a devenit
“fabrica lumii”de zeci de ani si a exportat doar produse finite !
Din China nu vin stiri, vin presupuneri, invesmantate ideologic de o presa care si-a dat masura in ultimii doi ani- o
presa platita din bani publici pentru a descuraja orice opinie care contravine naratiunii oficiale.
Si totusi ce se intampla in China ? Imaginile cu oameni care se arunca pe geam par sa fi fost imagini mai vechi
cu persoane care s-au sinucis din cauza esecului in afaceri. Circula insa o filmare de douazeci de secunde in care
un oficial apostrofeaza intr-un autobuz o persoana care nu se supune restrictiilor, reprosandu-i atitudinea si
indemnand-o sa se conformeze fiindca tot ceea ce se intampla e rezultatul situatiei internationale, care va duce la
un razboi cu Statele Unite… Acest scenariu teribil poate duce intreaga omenire intr-un conflict ingrozitor – imaginativa un domino de nestavilit – o invazie a Taiwanului, o reincepere a conflictului din Coreea, amplificarea tensiunilor
din Orientul Mijlociu, reinceperea unor tulburari in fosta Iugoslavie – totul poate deveni peste noapte un cosmar !
Cainii razboiului au fost dezlantuiti de mintile bolnave ale unor indivizi pentru care razboiul este un
intrument si nu un cataclism ! Impotriva acestor indivizi care se hranesc demonic din suferinta semenilor lor
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trebuie ca toata lumea sa se revolte cerand Pace – acea Pace ale carei virtuti le intelegem doar atunci cand ea e
pe cale sa lase locul demonicului Razboi. Crestinii mai au si nadejdea Rugaciunii. Sa ne rugam pentru Pace in
aceasta Saptamana a Patimilor si pentru ca alaturi de Hristos sa invie si Speranta !
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