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LUPTA ROMANILOR PENTRU DEMNITATE A DAT ROADE – Avocatul Dan Chitic la mitingul contra vaccinarii
obligatorii: „Nimic nu e mai important decat libertatea noastra, a copiilor nostri... Datorita voua am avut cele
mai mici restrictii din Europa. Ati iesit in strada pentru drepturile celor ce au stat acasa... Spre deosebire de
alte popoare, am iesit, am stat demni, darji cand altii n-o faceau... Va luptati c-un Goliat mai mare decat cel
biblic. Sunteti pe cale sa-l invingeti... Dumnezeu va e alaturi”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 26.07.2021 13:28

A dat roade lupta romanilor pentru drepturile si libertatile fundamentale, dusa de cel putin un an incoace, in
pandemie: tragand linie, vedem ca Romania a avut si are cele mai lejere restrictii din intreaga Europa.

Mesajul de imbarbatare le-a fost transmis de catre avocatul Dan Chitic (foto) celor peste 3.000 de romani adunati
in Piata Universitatii sambata, 24 iulie 2021, la protestul impotriva vaccinarii obligatorii, organizat de catre
matematicianul Pompiliu Diplan, liderul miscarii „Starea de libertate”.
Iar aceasta lupta trebuie sa continue intr-un ritm cel putin la fel de sustinut precum cel de acum, i-a indemnat
maestrul Chitic pe oamenii prezenti la miting. Si trebuie sa continue cu credinta ca Dumnezeu ne este alaturi si ne
va ajuta sa invingem un nou urias Goliat, la fel cum imparatul David l-a invins la vremea lui, a punctat avocatul.
Totodata, preintampinand criticile venite dinspre fanaticii vaccinarii, Dan Chitic a subliniat ca participantii la
manifestatie nu se impotrivesc vaccinurilor la modul general, fara discernamant, ci doar ideii de a-i transforma pe
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romani in cobai, prin injectarea cu asa-zisele vaccinuri impotriva COVID-19 – in realitate, niste seruri despre care
insisi producatorii lor au recunoscut ca inca se afla in faza de testare, pana in 2022-2023.
Amintim ca Lumea Justitiei v-a prezentat deja discursul altui avocat prezent la miting. Este vorba despre profesorul
Gheorghe Piperea, care a indemnat la boicotarea masiva a orice afacere care le cere clientilor la intrare
prezentarea dovezii de vaccinare, precum si la plangeri penale impotriva angajatorilor care isi concediaza salariatii
nevaccinati (click aici pentru a citi).

Redam intregul discurs al avocatului Dan Chitic (vezi video):
„Doamne, ce frumosi sunteti! Va dau cuvantul meu de onoare ca vad in fata ceva minunat: un dar de la Dumnezeu.
Pentru ca vad in fata oameni liberi. Dumnezeu ne-a dat sa fim liberi si atunci cand alegem bine, si atunci cand
alegem rau. Ne-a dat libertate. O libertate pentru care suntem responsabili in fata noastra, a copiilor nostri si mai
ales in fata lui Dumnezeu. Nimeni din lumea asta nu are dreptul sa ne ia ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Nimeni nu
are dreptul sa ne ia libertatea. Dumnezeu ne-a facut liberi. Si noi, pentru libertate si pentru viata, suntem gata sa
imbracam camasa mortii.
Pentru noi nimic nu este mai important decat libertatea noastra si libertatea copiilor nostri. De aia suntem
aici si suntem nu putini, ci suntem multi prin calitatea noastra. Va stiu, va vad, ne stim. Si voi, dragii mei,
mana asta de oameni, sunteti cei care meritati aplauzele si iubirea acestui popor. Datorita voua acest popor
a avut cele mai mici restrictii din Europa: pentru ca ati iesit in strada si ati stat pentru drepturile celor care
au stat acasa. Pentru cei de acasa, eu va multumesc voua si dati-mi voie sa va aplaud!
Suntem putini? Nu. Suntem multi. Si stiti ce face puterea noastra – nu doar unitatea noastra. Nu doar
pentru ca fiecare dintre noi credem si simtim la fel, ci pentru ca suntem de partea binelui, suntem de partea
adevarului. Noi stim cu cine ne batem. Voi stiti cu cine va bateti. Ati iesit aici, stiind ca toti nenorocitii astia
(si nu vorbesc doar de la noi din tara), toti sunt cu ochii pe voi, toti stiu cine sunteti si stiti (asa cum stiu si
eu) ca nu avem cum sa avem puterea lor. Avem o putere mult mai mare, caci cu noi este Dumnezeu. Cu noi
este Dumnezeu, caci noi suntem de partea libertatii si a adevarului. Si de asta le strigam acum ceea ce
striga intreaga lume: li-ber-ta-te! (n.r. Urmeaza scandari.)
Traim intr-o lume in care drepturile au devenit un lux, in care ni se spune ca nu ne mai putem permite sa
fim liberi, in care dusmanii invizibili (ca au fost ei teroristi sau ca sunt ei acum virusi) sunt motivul pentru
care ei ne baga in lagare. Lumea noastra a devenit un lagar. Dar lagarele noastre, asa cum au fost si
lagarele comuniste, sunt campii de libertate. Pentru ca noi Il avem inlauntru pe Dumnezeu, pentru ca nimic
nu poate scoate asta din inimile noastre si pentru ca suntem gata sa facem orice pentru a spune adevarul.
Suntem aceeasi mana de oameni care eram si acum un an de zile. Si voi, noi toti am spus de acum un an
de zile ceea ce acum pare a fi un adevar demonstrat stiintific: aceasta pandemie nu este nimic altceva
decat pretextul instaurarii unei dictaturi globale. Este motivul pentru care ei ne-au luat dreptul de a ne
inchina. Nu doar noua, crestinilor. Ma uitam zilele trecute la Mecca: erau o mana de oameni. La Mecca –
acolo unde mergeau milioane de credinciosi in credinta lor. O mana de oameni vor sa-L ia pe Dumnezeu.
De la noi nu-l pot lua! Noi am stat in fata bisericilor atunci cand nu puteam intra in biserici. Noua nu ne
poate lua nimeni libertatea, pentru ca o avem in sange.
Iar ceea ce se intampla acum cu crearea celor doua categorii de cetateni (cei nevaccinati si cei privilegiati):
dragii mei, noi suntem majoritari. Si suntem majoritari pentru ca noi nu am vrut sa intram in jocul lor, nu
am acceptat seruri experimentale. Nu pentru ca ne opunem de plano vaccinurilor (nu ne intereseaza).
Pentru ca nu acceptam sa fim cobai. Pentru ca am spus de la inceputul anului astuia ca atunci cand te
vaccinezi, ai mai multe riscuri decat beneficii. Ce se intampla in ziua de astazi? Vedem clar ca daca te
vaccinezi poti sa te imbolnavesti, ai sanse mult mai mari sa faci tromboze si alte complicatii, despre care
daca am vorbi, am fi tratati drept nebuni. Dar ei stiu ca noi incepem sa stim adevarul. Si daca nu-l stim, il
simtim.
Iar, dragii mei, ceea ce va rog pe toti care sunteti aici si pe toti care sunteti acasa: nu cedati! Soarta acestui popor
nu sunt cuvinte mari. Nu ce-dam! (n.r. Urmeaza scandari.)
Dragii mei, sunteti minunati, pentru ca sunteti daruri ale lui Dumnezeu. Va luptati cu un Goliat mai mare in
proportie decat cel biblic si sunteti pe cale sa-l invingeti. Nu renuntati la lupta cea buna! Ramaneti fermi in
convingerile voastre, pentru ca avei dreptate! Si nu uitati: Dumnezeu este alaturi de voi. El este Cel care va
va da putere, care ne va da putere sa invingem. Nimic altceva. Ramaneti fermi, demni, frumosi, asa cum
sunteti!
Slava Domnului ca suntem cum suntem! Suntem un popor care, spre deosebire de alte popoare, am iesit si
am stat demni si darji in momentul in care altii nu o faceau. Acum sunt peste 60 de orase mari in care se
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manifesteaza. Sunt milioane de oameni care suntem impreuna, care spunem toti: 'We will all be there'.
Suntem toti aici si suntem toti impotriva dictaturii. Li-ber-ta-te! (n.r. Urmeaza scandari.)”.
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