http://www.luju.ro/violul-in-grup-organizat-de-faptuitori-politici

Violul in grup, organizat de faptuitori politici
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Prima solicitare a viitorului prim-ministru, adresata Parlamentului (desi ordinea de adresare intr-o
democratie este “viceversa”!) e aceea de a se adopta “Certificatul Verde” cat mai repede!
E deja evident ca, pentru dreptul de a isi imparti banii din PNNR, cei care dau fondurile au cerut asta! Si nu
numai ca au cerut – au reusit sa impuna, prin cozile de topor pe care si le-au format pe aceste meleaguri
dambovitene, formarea unei coalitii contra-naturii.
Cu doar o zi inainte, prin grija unor multinationale, gardurile despartitoare dintre “oameni” si
“sub-oameni”au devenit o realitate abjecta – este evident ca aceste garduri nu reprezinta o masura
epidemiologica, fiindca imi e greu sa cred ca “plasa de Buzau” este atat de eficienta impotriva unui virus
care nu poate fi vazut cu un microscop clasic! Exista totusi persoane care inca mai cred aceasta mascarada –
cred ca oameni care circula pe sensuri opuse, la mai putin de un metru unii de altii, despartiti de un gard cu ochiuri
de 20 cm … sunt feriti de “boala mileniului”… atat de mult sa fi atrofiat scatofoagia generalizata din media simtul
critic al individului?!
Deja, de astazi, unii “anal-isti” au inceput sa vorbeasca despre “termenul de garantie al vaccinului”, despre
necesitatea repetarii din sase in sase luni a acestuia (nu conteaza care, important e sa le faci, oricare dintre ele –
sunt admise orice combinatii intre serurile prescrise ca fiind sigure, sunt chiar recomandate, desi in prospectele
acestora exista unele dubii privind combinarea lor!)
In Parlamentul Romaniei, un membru al … Comisiei de Aparare! (nu e ciudat ca are aceeasi ascendenta “in
aparare”cu a viitorului prim-ministru?!) cheama de la pupitrul plenului, Politia, cerandu-i nici mai mult nici mai
putin decat sa patrunda in sediul Parlamentului Romaniei si sa retina din plen! o anumita senatoare care
nu poarta masca de protectie… si se dezlantuie peste tot, in “media progresista” o turma de
rumegatoare-corect-politice care saluta aceasta masura ingrozitoare, un atentat formal dar drastic la
adresa oricarui principiu democratic!
Exista cutume ale democratiei, dar cum sa mai vorbim de cutume ale parlamentarismului cand insasi legea
si principiile constitutionale sunt calcate in picioare?! Cutumele parlamentarismului nu permit nici unei
forte organizate pe principii militare sa patrunda in sediul Parlamentului – fiindca un atare comportament este
un afront adus electorilor, care si-au trimis acolo reprezentantii! De aceea exista institutia chestorilor – ei se ocupa
de “ordinea parlamentara”… dar trebuie un pic de aplecare spre studiu pentru a intelege asta! Oricum, istoria ne
demonstreaza ca finalul democratiei incepe prin intruziuni armate in sediile parlamentelor – s-a intamplat
in Grecia antica, s-a intamplat in Roma antica, am avut “Noaptea cutitelor lungi”, si, mai recent, instaurarea
regimurilor militare din Grecia, din Turcia, din tarile Americii de Sud si din cele africane… Putem spune ca
se intrevede apusul democratiei, daca ne bazam pe un sablon socio-istoric !
Ce urmeaza? Aparent, dupa siluirea democratiei, instaurarea unui regim pretins democratic, in care isi dau
mana forte politice antagonice, controlate de actori externi, care se infratesc pentru a mai imparti o halca
din hoitul natiunii, dupa ce i-au pus nu bocancul pe gat ci… o seringa plina cu promisiunea unei vieti
normale, de care se pare ca nu vom mai avea parte vreodata… Daca tacem!
Grotescul si hidosenia unor bicisnici cu aere de conducatori se revarsa fetid peste ceea ce a mai ramas din
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aceasta natiune pe care au aneantizat-o! Suntem condusi de niste ticalosi care proclama zilnic grija fata de o
natiune careia i-au terfelit steagul si pe care incearca sa o vanda, ca niste proxeneti, celui care da mai mult!
Sa nu uitam totusi ca de viata noastra, asa cum era ea, s-a ales praful de aproape doi ani de zile; ca pentru prima
oara dupa 1989 am avut in strada tancuri si blindate, care ne-au aparat de virusul ucigas, cam cum ne
apara gardurile de la mall! ; ca batranii care intarziau mai mult de 10 minute peste “programul inlauntrul caruia
aveau voie sa iasa din case” au fost amendati de niste fiare in uniforma, platite din bani publici; ca cimitirele erau
pazite de Politie, ca nu cumva Lumina Invierii dusa celor adormiti sa “indemne la nesocotirea directivelor
Comandantului Actiunii”; ca publicatii percepute ca ostile Presedintiei (vezi Justitiarul!) au fost suprimate sub
imperiul Starii de Urgenta, fiindca era momentul ca Primul Epidemiolog al Tarii sa isi reverse umorile, precum
paltonul la inceput de manda ; ca accesul la Slujba de Inviere ne-a fost interzis si ca preotilor li s-a sugerat sa
foloseasca pentru Impartasirea cu Trupul si Sangele Domnului “lingurite de unica folosinta”; ca populatiei
i-a fost interzis “de facto”accesul la tratamente medicale; ca bolnavii au fost scosi din spitale in creierii
noptii si au murit in ambulante in timp ce erau transferati spre diverse locatii, pentru a face loc unor
bolnavi care nu au mai aparut ….
Si, in acest rastimp, se maseaza la granitele suprastructurilor statale armate, se dezvolta tehnologii militare carora
aliantele traditionale asaltate de neo-marxism nu le fac fata … si probabil ca maine, cand “zvonuri de razboi” vor
impanzi media, vom intelege ca am fost cobaii inducerii unui anume tip de comportament. Fiindca, daca nu e
pregatire de razboi, e deja un razboi al catorva cu toti ceilalti!
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