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Supravietuirea, in conflict cu democratia
Primii trei morti de duminica si urmatorii trei de luni au sfasiat iluzia ca traim
intr-un videogame, in care doar chinezii, italienii si spaniolii mor pe capete,
iar noi ne-am uita la ei ca la spectacol, fiind, cumva, nu se stie de ce,
intangibili la coronavirus.
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inaintea noastra, aceeasi iluzie o avusesera si italienii, au crezut ca lor nu li se poate intampla
ceea ce se petrece in China si ca ei sunt foarte departe de China.
Exemplul cel mai ironic este dat de Nicola Zingaretti, liderul Partidului Democrat din Italia (aflat in
alianta guvernamentala), care a postat pe Twitt-er, la 27 februarie, o fotografie in care ciocneste
pahare cu apropiatii sai, cu urmatorul comentariu: "Sa nu ne pierdem obiceiurile, nu putem opri
Milano si Italia"; dar, pe 7 martie a anuntat ca s-a infectat.
Circula zvonul ca italienii ar fi "imuno-depresivi" (bariera imunitara mai coborata), facandu-i mai
vulnerabili la virus, dar desi aceasta nu este o informatie confirmata, ea totusi sprijina credinta ca
am avea stea in frunte.
Sentimentul de intangibilitate se subimparte pe categorii de varsta: la categoria de sub 60 de ani,
impresia de securitate este alimentata de faptul ca media de varsta a infectatilor decedati a fost,
un timp, de 81 de ani (acum, insa, a coborat la 79 de ani); in plus, ideea ca boala se manifesta la
tineri ca o simpla gripa sau ca "o pneumonie usoara" ne separa in tineri privilegiati si batrani
vulnerabili.

Divide et impera!
Coronavirus castiga.
Exact astfel de segregari favorizeaza raspandirea infectiei.
in realitate, formidabila putere de contaminare a virusului ataca specia umana ca intreg si prima
bariera contra pandemiei consta in combaterea sa colectiva.
Combaterea colectiva presupune organizarea colectiva, astfel ca societatea sa reactioneze
coordonat, ca sistem unitar.
De aceea, regimurile autoritare reusesc mai bine.
Din combatanti contra pandemiei, indivizii se pot transforma oricand in purtatori de agenti
patogeni, astfel ca masurile de aparare colectiva trans-greseaza drepturile individuale din
democratie - acesta este motivul sovaielilor in adoptarea masurilor de restrictionare a libertatilor,
in Europa.
Exista pericolul ca, odata suprimate, drepturile si libertatile sa fie greu de recastigat.
Pandemia ne modifica viata, social, economic si politic.
•Disciplina chinezeasca fata cu anarhia italiana
Debandada din Italia i-a lasat cu gura cascata pe cei noua experti chinezi care, dupa ce au
participat la combaterea cu succes a pandemiei din orasul Wuhan, au descins si la Milano sa
ajute autoritatile, iar joi au dat glas stupefactiei, intr-o conferinta de presa, relatata de agentiile de
stiri: "Transportul public inca functioneaza, lumea circula si au loc petreceri si cine in hoteluri, si
oamenii nu poarta masti de protectie", a spus Yang Huichuan, Vice-presedintele Crucii Rosii din
China. (vezi nota 1)
Chinezul pare sa fi fost zguduit de un adevarat "soc cultural" la contactul cu "la dolce vita": in
Wuhan, la un semn, n-a mai fost picior de chinez pe drum, dar dincoace, de abia de atunci i-a
apucat pe italieni iubirea de aproape, au iesit mai abitir sa se pupe pe strada, in carciumi si la
piata.
Cu peste 600 de morti vineri, aproape 800 sambata si peste 600 duminica, Italia este tara cea
mai lovita de molima, (mortalitatea de circa 10% dintre infectati este cea mai ridicata din lume).
Explicatia harababurii din cizma peninsulara este ca populatia nu are incredere in guvern.
increderea italienilor in propriul guvern este de 41% si a spaniolilor este de 30% (Spania
urmeaza Italia in topul contaminarii si al deceselor), in timp ce la chinezi, ea se ridica la 90%,
conform sondajului global anual publicat in ianuarie 2020, de Edelman Trust Barometer (vezi
nota 2).
Este oare posibil ca studiul sa nu poa-ta face distinctia intre increderea populatiei in guvern si
obedienta populatiei fata de autoritati?
Raspunsul nu este relevant in caz.

Diferenta de procentaj atribuita de sondaj celor doua natiuni este o explicatie a diferentei in
comportamentul lor (vezi nota 3).
La noi e si mai rau, dar si mai bine.
•Opozitia din Romania a capitulat
Sub presiunea epidemiei, lupta politica si-a pierdut orice sens (daca-l va fi avut vreodata),
Ciolacu si ai lui au ridicat steagul alb si au validiat din nou Guvernul Orban (acelasi cu cel pe care
il trimisesera la plimbare), la repezeala, (votul cu masca pe figura si in transe de cate 10-20 de
parlamentari a durat, totusi, sase ore).
Pandemia noastra este gestionata de un Guvern cu puteri depline numai de noua zile.
Prima confirmare a unei infectii pe teritoriul nostru a avut loc in Gorj, la 26 februarie 2020, adica
in intervalul 5 februarie - 14 martie, in care aveam un guvern interimar.
Asta inseamna ca, vreo 16 zile de molima, in afara de Arafat si Strainu-Cercel, n-am prea avut in
cine sa avem incredere, pentru ca nu aveam un guvern in firea lui.
Declararea starii de urgenta este atribut al Presedintelui Republicii si, deci, masura putea fi
adoptata si in perioada de interimat guvernamental (desigur, Guvernul interimar nu ar fi putut
emite ordonantele de urgenta pentru masurile de acompaniament).
Cu toata aceasta harababura, masurile luate de autoritati ca sa impiedice raspandirea virusului
au o sustinere de peste 80% din populatie, iar increderea in capacitatea statului de a gestiona
situatia este de 50%, conform unui sondaj IRES din 10-11 martie (vezi nota 4).
S-au dus vremurile bune cand aveam 600 de mii de protestatari in Piata Victoriei, sau cand ne
bateau jandarmii la manifestatiile pasnice - masurile luate de autoritati au acum o sus-tinere de
peste 80%.
Deci, chiar si cu guvern interimar, increderea in capacitatea statului e fifty-fifty.
Cam tot fifty-fifty ne-am si comportat sambata, in ultima zi de libertate, cand o jumatate am stat
cuminti in casa, la izolare si jumatate am iesit in parcuri, la soare, in grupuri oricat de mari; acum
nu mai avem voie sa circulam pe afara in grupuri mai mari de trei persoane ("fara a mai socoti si
cainele", vorba lui Jerome K. Jerome).
•Al Treilea Razboi Mondial tinde sa devina planetar
Starea de urgenta completata cu masuri militare de stare de asediu si anestezierea opozitiei
politice arata ca ne aflam, de fapt, pe picior de razboi si cum masurile acestea, treptat-treptat, se
generalizeaza in lume, se cheama ca suntem intr-un razboi mondial, care tinde sa devina
planetar, indiferent ca Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a cerut ieri populatiei sa nu faca
stocuri supradimensionate de alimente, pentru ca "nu vine razboiul".
The New York Times a publicat duminica, 22 martie, o harta cu tarile cu cea mai inalta viteza a
contaminarii (vezi nota 6), de unde rezulta ca in Iran, Italia, Spania, Franta, Germania si Statele
Unite, molima se transmite cel mai rapid.

Johns Hopkins University & Medicine/Coronavirus Resource Center actualizeaza situatia globala
a infes-tarii (vezi nota 7), publicand o lista a tarilor in ordinea descrescatoare a numarului de
virusati confirmati, in care, ieri, 23 martie, primele 15 cele mai virusate tari sunt cele dezvoltate
din Europa, cu exceptia Chinei, Sta-telor Unite, Iranului si Coreei de Sud:
-81,454 China
-59,138 Italia
-35,224 SUA
-29,909 Spania
-24,873 Germania
-21,638 Iran
-16,246 Franta
-8,961 Coreea de Sud
- 7,724 Elvetia
-5,745 Marea Britanie
- 4,217 Olanda
- 3,627 Austria
- 3,401 Belgia
-2,385 Norvegia
-1,934 Suedia.
Explicatia numarului mai ridicat de confirmari in statele dezvoltate ar putea fi superioritatea
sistemelor lor medicale in a decela infectia.
Conform Worldometers (vezi nota 8), coronavirus a infectat persoa-ne din 192 de tari din 195,
cate exista pe glob.
•Prima victima a razboiului este adevarul
"Mass-media ruseasca a des-fasurat o «campanie de dezinformare semnificativa» impotriva
Occidentului pentru a agrava impactul coronavirusului, a genera panica si a semana neincredere,
potrivit unui document al Uniunii Europene vazut de Reuters", a informat agentia Reuters, cu o
saptamana in urma, acuzatii pe care Kremlinul le-a negat, spunand ca sunt nefondate si lipsite
de bun simt.
Acelasi raport consemneaza ca o baza de date a UE a inregistrat aproape 80 de cazuri de
dezinformare cu privire la coronavirus inca din 22 ianuarie, mentionand eforturile rusesti de a
amplifica acuzatiile iraniene online, citate fara dovezi, ca coronavirusul este o arma biologica a
SUA.

Ideea nu este originala, China si SUA se acuza reciproc de faptul ca au creat artificial virusul, iar
opinia ca suntem subiecti ai unui razboi biologic este atat de raspandita, incat a fost
binecuvantata si de cardinalul catolic din Sri Lanka Malcolm Ranjith (vezi nota 9), care cere o
ancheta internationala asupra cauzelor pandemiei cu Covid-19, declarand:
"Stim ca in mai multe zone ale lumii, cercetatori de toate tipurile, din diferite motive, se angajeaza
in cercetari pentru a distruge viata si natura umana. Unii dintre acesti virusi sunt produsele
experimentelor lor fara scop", a spus cardinalul Ranjith, acuzand:
"Acest tip de cercetare nu este facut de oameni din tarile sarace, ci de laboratoarele din tarile
bogate".
Faptul ca ne aflam in razboi este evident; faptul ca acest razboi afecteaza anumite tari dezvoltate
induce ideea ca este folositor uneia sau alteia dintre marile puteri ale lumii.
•Videogame-ul Plague Inc.
in pofida oricarei ironii, ceea ce spune cardinalul Malcolm Ranjith este verosimil.
in 2012, o companie din Marea Britanie, Ndemic Creations, a aruncat pe piata (cu succes
remarcabil) videogame-ul Plague Inc., care anticipeaza scenariul avansat de fata bisericeasca:
- jucatorul incepe prin a-si alege o tara in care sa lanseze agentul patogen (sa zicem, un virus, la
alegere);
- pe masura ce pacientul nr.1 incepe sa-si contamineze apropiatii, jucatorul acumuleaza puncte
cu care opereaza mutatii ale virusului, in caile si capacitatea lui de contaminare, rezistenta la
medicamente, la regimul climateric, simptomatologie, virulenta atacului asupra organelor interne
ale omului;
- victoria in Plague Inc. consta in extinctia omenirii - cand a murit ultimul om de pe Planeta, jocul
afiseaza pe ecran "VICTORY", in timp ce omenirea gaseste vaccinul si supravituieste, pe ecran
apare "DEFEAT".
Autorii videogame-ului au avertizat recent ca Plague Inc. sa nu fie luat drept un simulator pentru
pandemia Covid-19, dar tot ei ne asigura ca jocul este facut foarte similar realitatii.
Cea mai simpla strategie castigatoare pentru distrugerea umanitatii, in acest joc sinistru, este sa
fie folosite castigurile pentru mutatiile de la nivelul contaminarii: daca infectia incepe din China,
care este un loc potrivit datorita populatiei imense, atunci mai intai trebuie aleasa contaminarea
prin aer si apa si intensificat, ulterior, pe nivelul al doilea si al treilea, apoi adaugate injectiile ca
mijloc de conta-minare, insectele, soarecii, pasarile si animalele domestice.
Totul se face succesiv si treptat, pentru ca Organizatia Mondiala a Sanatatii sa nu prinda de
veste si sa nu traga semnalul de alarma, declansand cercetarea pentru antidot; de asemenea, o
escaladare prea timpurie a virulentei atacului biologic ar conduce la esec, pentru ca virusul ar
ucide gazdele contaminate si nu s-ar mai putea propaga.
Jocul afiseaza mutatiile pe care virusul le suporta natural, pe masura amplificarii pandemiei,
ajungand sa paralizeze motrice, sa provoace dementa sau asfixie.
Pornind din China, cel mai greu de infestat sunt Canada, Antarctica si Africa (este vorba si de

temperaturile extreme la care nu rezista virusul); pentru Canada si Antarctica, infestarea are loc
mai lesne prin pasari, pentru Africa prin Insecte, iar pentru Europa prin soareci, in conditiile in
care, oricum, virusii circula prin aer si apa.
Din joc se desprinde concluzia ca transmisibilitatea virusului este cel mai periculos aspect, caci
favorizeaza larga cuprindere a pandemiei si mutatiile naturale.
Medicii confirma ca transferurile multiple ale virusului pot conduce la intarirea virulentei tulpinii:
cercetatorii spanioli sustin ca virusul Covid 19 a suferit, deja, o mutatie si ca ei se confrunta,
acum, cu un alt tip de virus decat cel care a fost invins in China.
La 28 februarie, China a interzis jocul Plague Inc., sub pretextul ca include "continut ilegal" (jocul,
insa, poate fi cumparat in afara Chinei), motiv pe care autorii britanici nu l-au inteles.
O explicatie plauzibila pentru interdictia chineza este ca, in genericul videogame-ului, care
sumarizeaza jocul intr-un film foarte scurt, este aleasa China drept tara care sa fie prima infectata.
Este o coincidenta cu realitatea, care atarna in jocul acuzelor reciproce dintre China si SUA.
Este de mentionat ca o companie ruseasca s-a grabit sa copieze jocul companiei britanice,
dandu-i, insa, jucatorului, nu sarcina lugubra sa extirpe oamenii, ci scopul nobil sa-i protejeze de
pandemie (jocul nu are succes).
Daca astfel de jocuri au razbatut pe piata civila, este greu de crezut ca cercetarea militara nu a
dezvoltat simulari de acest fel.
•Apocalips
Pandemia Covid-19 pare sa vina la momentul oportun, cand nu mai poate fi ascuns absurdul
evolutiilor financiare la nivel planetar, cand circa 12 milioane de persoane raspandite pe Glob,
detin atati bani de buzunar cati numara datoriile tuturor statelor lumii.
Datoriile planetare intrec de patru-cinci ori Produsul Intern Brut, iar diferenta continua sa creasca,
neincetat.
Pentru ca pamantenii sa-si acopere datoriile, ar trebui sa stea acasa si sa doarma 4-5 ani, timp in
care economia sa fie tot atat de productiva, ca atunci cand toti erau trezi si munceau.
Nonsens.
Acelasi nonsens cu care ne confrunta si pandemia - trebuie sa ne izolam ca sa facem
contaminarea imposibila, dar trebuie sa muncim impreuna ca sa producem cele necesare izolarii.
Lumea financiara a intrat intr-o fundatura, nu mai are un inteles si asta chiar ne afecteza rosturile
vietii.
in absenta imaginatiei, omenirea are doar solutia unui razboi, ca sa o poata lua de la capat.
Si indiferent ca el a fost pus la cale sau nu, razboiul are loc si probabil ca va transforma in mod
concret modul nostru de viata, punandu-i capat celui vechi.
Nu acesta este intelesul termenului de "apocalips": la origini, el a semnificat revelatia lumii care

vine.
Dar pentru asta, e necesara imaginatie si buna credinta (vezi nota 10).
--------Nota 1
"Cei care au gestionat in mod direct criza din Wuhan sunt surprinsi ca exista prea multa lume pe
strada, ca prea multi oameni folosesc transportul public si prea putini poarta masti de protectie",
a declarat Attilio Fontana, presedintele Lombardiei, la aceeasi conferinta de presa de joi de la
Milano, la care si el a fost prezent.
Nota 2
Sondaj online pe 28 de piete, in total peste 34.000 de respondenti, lucrarile de teren au fost
efectuate intre 19 octombrie si 18 noiembrie 2019, conform Edelman Trust Barometer.
Nota 3
Neincrederea in propriul guvern nu este un defect al gintei latine, ci este indusa de insisi
politicienii italieni si poate ca vine si din faptul ca, lung timp dupa al Al Doilea Razboi Mondial,
rata inalta a productivitatii in industrie a sustinut economia, in pofida frecventelor crize politice
interne, decupland puterea politica de strategia economica. De altfel, la inceputul mileniului al IIIlea, circa o treime din economia italiana era subterana, o proportie care a scazut la circa 12%, in
ultimii ani. Neincrederea in autoritati si piata neagra sunt cele doua componente principale de la
temelia indisciplinei populatiei, coruptiei si incapacitatii de guvernare.
Nota 4
Daca pandemia ar fi avut loc pe timpul lui Dancila, brambureala noastra ar fi intrecut-o pe a
italienilor: conform unui sondaj INSCOP din luna mai 2019, increderea in Guvern era in
primavara anului trecut de 12,4%, iar in Parlament, de 9,8%.
Dimensiunea economiei noastre subterane din anul 2016, estimata de Fondul Monetar
International intr-un raport din 2018, era de 26,3% din Produsul Intern Brut al tarii, proportie care
ne situa pe locul al patrulea in UE.
Nota 5
"Pana astazi, 23 martie (n.r. ieri), pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de
persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus)", dintre care, "73 au fost declarate
vindecate si externate" si 6 au decedat, pana la invhiderea editiei.
"De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte
143 de noi cazuri de imbolnavire", cu varste intre 5 ani si 76 de ani.
"Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 11.223 de teste, din care 277 in unitati
medicale private.
Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 5.066 de persoane pentru care se
efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte

72.247 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala."
https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-23-martie-ora-13-00/
Nota 6
https://www.nytimes.com/interactive/ 2020/world/coronavirus-maps.html
Nota 7
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Nota 8
https://www.worldometers.info/ coronavirus/
Nota 9
https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-cardinal-seeks-probe-into-cause-of-covid-19/87470
De mentionat ca Sri Lanka figura, ieri, cu 87 de infectati confirmati, 3 insanatositi si niciun deces.
Nota 10
Citeste cartea mea din 2016, Solutia crizei/ Terminus a quo (Editura RAO si BURSA), disponibila
in romaneste pe piata si in engleza, gratuit, pe site-ul nostruhttps://www.bursa.ro/the-crisissolution-terminus-a-quo/
•Informatia corecta
Prin comparatie cu ceea ce se intampla in Italia si Spania, noi pare ca suntem mai feriti, dar
Raportul de ieri (vezi Nota 5) al Grupului de Comunicare Strategica (GCS) ilus-treaza ca, de fapt,
habar n-avem care este stadiul pandemiei de Covid-19 in Roma-nia, pentru ca avem aproape 72
de mii de persoane in izolare la domiciliu (care se afla sub monitorizare medicala), dar numarul
de teste facute pana acum este de circa 11 mii.
Numarul de infectati raportat oficial zilnic de fapt nu este nici pe departe numarul total de infectati
din tara, ci doar cei confirmati prin testare.
Noi nu primim raportul despre ritmul imbolnavirilor, ci despre ritmul in care se fac testele.
Deci, cand citim ca "pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 576 de cazuri de persoane
infectate", nu aflam cati infectati avem, ci la cati au confirmat boala tes-tele, cu mentiunea ca nu
am testat decat o mica parte dintre suspecti.
Cand Raportul GCS afirma ca "au fost prelucrate 11.223 de teste", nu este vorba de 11.223 de
persoane testate, pentru ca la fiecare persoana se fac mai multe tes-te pentru confirmare.
Asta inseamna ca, de fapt, ieri, nu erau doar 576 de infectati, ci vreo 5-6000 sau chiar si mai
multi, din care numai 576 erau confirmati prin testare.
Raportarea riguros corecta a situatiei influenteaza comportamentul populatiei (care poate
intelege astfel severitatea masurilor adoptate), cat si adecvarea deciziilor autoritatii.

Cat timp autoritatile ascund ca este posibil ca numarul infectatilor sa fie de 13 ori mai mare decat
numarul celor confirmati, autoritatile nu au de ce invinovati populatia de indisciplina. De aceea,
cele 20 de mii de kituri de testare (2 milioane de testere) care, duminica, au fost anuntate de
agentia de stiri Yonhap (http://en.yna.co.kr/view/ AEN20200322002500315) ca vor fi importate
din Coreea de Sud in urma unui contract mijlocit de guvernul nostru cu o firma de acolo, nu
reprezinta echipament de testare pentru doua milioane de persoane, ci pentru de doua - patru ori
mai putine (n.n. - firma noastra contractanta este Unifarm SA).
Ele sunt esentiale pentru combaterea pandemiei prin cunoasterea evolutiei sale la nivelul intregii
populatii, dar si la nivel de individ - strategia testarii a adus victoria rapida impotriva pandemiei
din Coreea de Sud.
-------•Debutul bolii
La 31 decembrie 2019, Comisia de sanatate din Wuhan, Hubei, China, a informat OMS despre
un grup de cazuri de pneumonie acuta cu origine necunoscuta in provincia sa. La 9 ianuarie
2020, Centrul chinez pentru controlul si prevenirea bolilor (CCDC) a raportat identificarea unui
nou coronavirus (ulterior identificat ca SARS-CoV-2) drept cauza. in urma evolutiilor focarului de
COVID-19 in China continentala, de la sfarsitul lunii ianuarie 2020, Italia a instituit, (la 3 februarie)
masuri de ecranare imbunatatite, inclusiv camere termice si personal medical in aeroporturi.
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