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Miroase a lovitura de stat, cu SRI scos din priza si Iohannis scos la incitare
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Se intampla miscari deosebit de periculoase in societatea romaneasca. Forte obscure par sa
planuiasca o noua lovitura de stat, prin actiuni bine gandite ale unor grupari finantate din exterior. Sunt
toate semnele!
Pentru cine nu stie, loviturile de stat nu se dau cu mase mari de oameni in strada - acelea sunt revolutii - ci cu trupe
mici, bine organizate, plasate in posturi cheie, gata sa actioneze la momentul potrivit, dupa planul gandit, in
momentul producerii deliberate a unui eveniment de natura sa produca un impact major emotional, astfel incat
statul sa fie adus in incapacitate de reactie.
O recenta lovitura de stat, care a reusit, s-a produs imediat dupa 30 octombrie 2015 – data producerii tragediei de
la Colectiv, in care au murit arsi de vii 64 de tineri, iar alti 180 au fost raniti. “A fost nevoie sa moara oameni ca
aceasta demisie sa se produca!” - a fost concluzia sinistra a presedintelui Klaus Iohannis dupa debarcarea
fortata a premierului PSD Victor Ponta, amenintat de elemente din statul paralel ca va fi arestat, dupa ce in strada
s-au regizat iesiri de revolta populara de catre grupuri si ONG-uri cu finantare externa, care incitau la ocuparea
Guvernului si Parlamentului. Si dupa ce au fost inflamate toate canalele diplomatice. Sa nu uitam ca mai toti
romanii nu cred in ideea unui accident datorat “coruptiei din administratie”, ci mai degraba in existenta unei maini
criminale, care a dorit sa produca un maidan ucrainian si la Bucuresti.
Succesul loviturii de stat de la finele lui 2015 a fost eliminarea PSD, dar si a oricarui alt partid de la
guvernare, si aducerea unui guvern tehnocrat - Ciolos, impus de afara, cu tinta clara spolierea resurselor
Romaniei si dirijarea banilor de investitii catre mari firme straine. Totul s-a reusit si cu grupuri mici din servicii,
justitie si ONG-uri, care au reusit sa insufle politicienilor teama ca vor fi luati cu dosare penale daca nu vor face
pasul inapoi. Numai si numai rezultatul catastrofal al guvernarii Ciolos, care a reaprins sentimentul de
patriotism si mandrie al romanilor, a facut ca PSD sa revina la guvernare, intr-o proportie covarsitoare, la
alegerile din decembrie 2016, dupa ce populatia s-a prins ca eram dirijati de afara, impotriva intereselor
noastre, prin asa-zisa guvernare tehnocrata, concept care nu va mai fi imbratisat pentru multa vreme in
Romania. Votul popular din decembrie 2016 a intors situatia in favoarea romanilor, spre necazul marilor ambasade,
al multinationalelor, ONG-urilor sorosiste si mafiei din statul paralel.
In ianuarie 2017, pe fondul unui eveniment nesperat de catre dusmanii Romaniei – emiterea de catre
Guvernul PSD Grindeanu a OUG 13/2017 (declarata ulterior constitutionala de CCR) – s-a incropit din mers
un nou plan de lovitura de stat, la care s-au raliat forte imense externe. Serviciile au manipulat masiv retelele
de socializare de tip Facebook, multinationalele si-au trimis angajatii in strada (au fost vazuti in strada pana si sefi
de banci straine care de ani de zile nu platesc un lei impozit pe profit la stat); ONG-urile sorosiste si-au scos toti
activistii in strada; marile ambasade au luat foc impotriva guvernului cu mesaje diversioniste ca democratia/justitia
este pusa in pericol; coada de topor anti-nationala numita DNA a deschis un abuziv dosar penal impotriva
Guvernului; iar in februarie 2017 s-a incercat debarcarea Puterii proaspat realeasa de popor. Foarte multi tineri au
cazut prada manipularii infernale si au iesit in strada, fara sa realizeze ca ieseau impotriva intereselor nationale. In
masele de manevra si cele manipulate, s-a coborat in geaca rosie insusi presedintele Klaus Iohannis, care
a cerut caderea Guvernului PSD si i-a numit “penali” pe membrii Executivului pe care tocmai il investise in
functie.
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Instigatorul national a renuntat la obligatia de a fi mediator si a incitat din strada la ura, la discriminare, impotriva
democratiei, intr-o maniera cum nu s-a mai vazut vreodata la presedintele unei tari. Un adevarat atentat impotriva
ordinii constitutionale, de la care, de atunci si pana azi, Iohannis nu a incetat sa se opreasca. A aruncat continuu
etichete de “penali” impotriva guvernantilor (discriminare pentru care in 2018 Consiliul National pentru
Combaterea Discriminarii l-a amendat). Din 2017 si pana in prezent presedintele Iohannis a semanat continuu
ura si vrajba in societate, astfel incat, mai ales din cauza lui, in anul centenarului societatea este mai
divizata ca oricand.
Am prezentat cele de mai sus pentru a semnala faptul ca Romania se afla din nou sub pericolul unei
lovituri de stat. Cu Dacian Ciolos scos pe tusa la incalzire, pentru a fi readus sa preia Guvernarea.
Am senzatia ca ceva ingrozitor, mult mai tragic decat crima de la Colectiv, pluteste in aer si e pe cale sa se
produca, cu scopul ca PSD sa fie alungat de la Guvernare impotriva votului popular.
Se observa ca metodele de actiune s-au exacerbat pana la mesaje fasciste si amenintari cu moartea.
ONG-urile cu finantare sorosista sunt toata ziua in strada. Partidele de Opozitie (PNL si USR) actioneaza ca agenti
straini, incitand la violente verbale si chiar fizice, totul culminand cu refuzul presedintelui de pune in aplicare decizia
obligatorie a CCR de revocare a sefei DNA si mai cu seama cu incitarile acestuia, explicite, ca lumea sa iasa in
strada si sa faca tot ce se poate pentru daramarea Guvernului PSD – ALDE. Extrem de grav, Presedintia Romaniei
a incercat un santaj asupra unui judecator al CCR, pentru a-l forta sa plece spre a-i face loc la CCR sefei DNA,
care trebuie revocata, si trebuie sa i se gaseasca un post de vaza, dar cu imunitate. Singura noutate prezenta e ca
marile ambasade si multinationale nu mai apar, cel putin la vedere.
Analizati cu atentie ultima declaratie, dinaintea motiunii PNL impotriva Guvernului PSD Dancila, a
instigatorului national Klaus Iohannis: “cel mai mare partid din Romania se constituie intr-un grup de
presiune sau grup de lobby pentru un infractor... pericolul e ca Guvernul poate da OUG fara sa fie
constitutional, presedintele nu poate verifica constitutionalitatea. Cred ca trebuie sa tragem linie si sa
terminam cu acest sistem de OUG. Aproape toate guvernele le-au folosit, cu precadere in vacanta de vara.
Societatea civila trebuie sa fie alerta si dac? apar OUG care nu ar trebui sa existe, cum a fost OUG 13, sa
protestam cu toat? fermitatea impotriva acestei chestiuni”.
Deci iata cum Presedintele minte deliberat, incalca obligatia de mediere, si incalca prezumtia de nevinovatie
(lumea cu scaun la cap nu crede in condamnarea lui Dragnea din partea ICCJ care functioneaza pe protocol cu
DNA si SRI), si incita masele la ura de clasa si sa iasa in strada impotriva Guvernului legitim, cu un mesaj
care se constituie intr-un adevarat atentat la ordinea constitutionala.
Cum poate sa afirme Klaus Iohannis ca exista pericolul ca Guvernul sa dea ordonante de urgenta, si ca
acesta trebuie oprit, cand emiterea unor asemenea acte normative este dreptul constitutional al
Guvernului!?!
Cand Guvernul Ciolos, cu fosta ministresa a Justitiei Raluca Pruna, au dat in 2016 o OUG in care au modificat
peste noapte peste 100 de articole din legislatia si procedura penala, Iohannis a tacut. Pentru ca era din tabara
Ciolos. Sa nu uitam de acest Ciolos, PNL i-a platit anii trecuti milioane de lei pe afise electorale cu care au fost
impanzite toate marile orase. De unde pana unde atatia bani dintr-o data pentru Ciolos?
Cred ca Presedintele Romaniei se apropie pas cu pas de situatia de a fi acuzat de inalta tradare, pentru
atentatele sale repetate impotriva ordinii constitutionale. Deja a incitat explicit la blocarea activitatii
Guvernului intr-un domeniu in care e Executivul este abilitat de Constituie: sa emita ordonante. Asta este o
actiune clara impotriva ordinii constitutionale!
Si mai am o observatie impotriva SRI. Care mimeaza ca s-a retras din jocul protocoalelor, desi nu e asa, dar
care azi face un joc antiromanesc extrem de periculos. SRI controleaza tot mediul on-line prin unitatea sa
militara Cyberint (infiintata ilegal prin hotarare secreta CSAT, nu prin lege).
Pe retelele de socializare in ultimele saptamani ne-am umplut de mesaje fasciste, care incita la intrarea cu
topoare si furci in Parlament si Guvern, omoratul demnitarilor, violatul sotiilor si fiicelor lor, si alte
asemenea acte care pun in pericol siguranta nationala. In lege sa scrie ca SRI “previne” si “inlatura”
pericolele la adresa sigurantei nationale. Dar SRI nu face nimic impotriva acestor infractori, in vreme ce
manifestarile fasciste prolifereaza in strada si pe retelele de socializare. Cred ca SRI e pe care sa tradeze din
Romania, asa cum a tradat-o sub epoca Maior-Coldea cand a pus control pe natiune prin protocoalele ilegale. De
data asta prin neimplicare intr-o situatie infractionala in care are obligatia sa intervina.
Atentie mare, romani, in aceasta perioada la Klaus Iohannis, la Eduard Hellvig, la ONG-urile sorosiste si la
mafia din statul paralel! Pericolul unei mari nenorociri pluteste in aer! Chiar in anul cand ar trebui sa
sarbatorim in unitate 100 de ani de la Marea Unire!
P.S. – Avem semnale ca mitingistii de profesie din strada, care au inceput sa se certe pe Facebook pe bani, sunt
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finantati din exterior, la negru, prin monede electronice Bitcoin, tocmai pentru a nu exista urme ale finantari lor,
acest domeniu fiind nereglementat in Romania. Si ca in anumite centre, aceste monede electronice sunt convertite
in lei si valuta, carate la plasa, si apoi impartite intre derbedei. Ce pazeste SRI?
P.P.S. - Foarte posibil ca lovitura de stat sa se incerce cu ajutorul DIICOT, care sa ceara urmarirea penala a
premierului Viorica Dancila pe natanga plangere penala a presedintelui PNL Ludovic Orban, aia cu "inalta tradare"
pentru intentia de mutare a ambasadei Israelului de la Tel Aviv la Ierusalim. Iar apoi, la simpla cerere, Klaus
Iohannis sa dispuna suspendarea din functie a premierului si sa provoace astfel caderea Guvernului. Ar fi o
reeditare, mult mai nemernica, a loviturii de stat de dupa crima de la Colectiv. Doar ca in aceasta ipoteza, tara va fi
adusa in colaps, Opozitia nu va putea forma un guvern, presedintele va fi suspendat si acuzat de inalta tradare de
Parlament, iar PSD va ajunge la 80% in preferintele electoratului. Orice procuror DIICOT ar incerca un asemenea
abuz va sfarsi prin a fi arestat intr-un an doi, pentru ca nu e de conceput ca un oficial roman poate fi acuzat de
inalta tradare in favoarea SUA si Israelului, care vor mutarea ambasadei. Sigur statul mafiot are in intentii mai mult
decat atat...
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