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CCoorroonnaavviirruussuull  eessttee  ddooaarr  oo  ggrriippăă..    

TTrrăăiieeșșttee--țții  vviiaațțaa  ffăărrăă  ffrriiccăă!!  
 

Dr. Bruce Lipton 
(biolog cercetător american) 

 

 
Gândiți-vă la asta: noi am fost creați în rai, suntem aici ca să creăm. Asta facem noi. Când 

creăm lucruri bune, raiul este aici, pe pământ (adică trăim fericiți, ne împlinim menirea de 
făpturi create de Dumnezeu - n.n.). Când creăm în mod rău, păcătos, apare lupta și brusc îmi 
spun mie însumi: nu aștepta moartea. Ai venit aici ca să creezi. 

Ce vrei să creezi? Iubire? Coronavirus? Poți să creezi orice, acesta este locul potrivit, dar 
dacă nu știi că toate lucrurile create sunt controlate, atunci devii victima unei lumi scăpate de 
sub control. Și totuși noi am fost creatorii, am ignorat părerile celor din jur, iar acum creăm nu 
cu dorințele noastre, ci creăm cu un plan. 

Către ce ne îndreptăm cu acest plan? Răspunsul este: frică, închidere, căderea sistemului 
cu care mergem. Putem învăța sau nu. Este un moment al luării aminte. 

Ia-ți puterea înapoi! Ești deasupra înțelepciunii puterii, mai presus de orice virus care a 
existat vreodată.  

Trăiești cu frică față de persoana care a tușit lângă tine ori persoana de pe stradă nu arată 
prea bine? Vai, Doamne, trebuie să stau departe de ei. 

În fiecare an aproximativ 0.1% din populație va muri din cauza oricărui tip de gripă cu 
care ne confruntăm an de an. Coronavirus covid-19 nu este diferit de o răceală, e doar o 

răceală rea. E periculos, cu excepția acestui fapt: poate fi tratat. 
Coronavirusul este un virus gripal și ei vor să spună că nu e o gripă. O gripă are o arie de 

simptome. Purtăm unele virusuri gripale fără să știm, dar sistemul nostru imunitar le primește 
și le combate atât de repede încât elimină simptomele, chiar dinainte ca ele să se manifeste. 

Se poate să fi avut aceste virusuri în trecut fără să știi, pentru că acțiunea sistemului 
imunitar le va fi eliminat.  

Înainte de toate, să înțelegem ceva: ce este o gripă și ce este cu sezonul gripal?  
Există un număr de virusuri, rinovirusuri (cel mai frecvent tip de virus care cauzează 

răcelile - n.trad.) și coronavirusuri, care apar anual și care ne aduc toate simptomele unei gripe 
ori ale unei răceli. Virusurile care afectează sistemul respirator au fost erori care au apărut și au 
dispărut. 

Virusurile care se multiplică la temperaturi sub temperatura corpului nostru și infec-
tează o celulă, nu se multiplică la 37 de grade, este prea cald. Așadar, teoretic, dacă temperatura 
scade cu două grade, atunci virusul lovește. Așa că virusul nu lucrează la temperatura corpului, 
ci la una mai rece. 
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De aceea sezonul gripal este asociat cu iarna. Majoritatea persoanelor vor avea simptome 
de gripă, de la cele despre care nici nu știm, până la probleme respiratorii, aceasta este o 
amenințare. Iar problemele respiratorii înseamnă că simptomatologia a forțat organismul, iar 
aceste virusuri au coborât din gât în căile respiratorii până în plămâni, iar sistemul este 
predispus la infecție de către acest virus. 

Ar putea să se înrăutățească, este periculos, însă poate fi tratat. Așadar, a avea probleme 
respiratorii nu este problema extremă, dacă primești tratament. Va dispărea, este doar o gripă 
severă, coronavirus este doar o gripă severă.  

Marea majoritate a populației nu va muri, chiar dacă amenințarea mass-media există. Ei 
nu au ieșit să spună: sezonul gripal va fi mai agresiv anul acesta, aveți grijă de voi! Nu. Ei au spus 
că gripa aceasta agresivă va ucide milioane de oameni. 

Iar frica devine o problemă. În unele țări au început să testeze pe toată lumea, dar ghiciți 
ce au aflat? Aproximativ 50% din populația care a fost testată a fost expusă anterior la acest 
virus, dar nu a avut simptome. Cu alte cuvinte, un număr masiv de persoane, jumătate din 
populația care a fost testată, a fost expusă deja și NU ARE SIMPTOME. 

Aceasta arată un lucru foarte important: că sistemul lor imunitar funcționează atât de 

bine încât, deși au fost expuși, acel virus nu a fost capabil să preia controlul asupra 

sistemului, datorită rezistenței sistemului lor imunitar.  
Cea mai mare problemă pe care o avem este frica de virus. Într-un răspuns cu frică, 

biologia corpului se schimbă, își concentrează energia în a scăpa de frică. Atunci când este 
necesar să ne protejăm, biologia se va adapta la un răspuns pe măsură, care oprește creșterea și 
întreținerea funcțiilor corpului, închide sistemul imunitar. Stresul închide sistemul imunitar 

pentru a conserva energia. Da, poți avea o problemă respiratorie și poate cauza suferință, dar 
ghiciți ce? Poate fi tratată. 

 
 
Adresa materialului video tradus și transcris: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=18ZAps57kFQ 
 
 

traducere din limba engleză de 

prof. Patricia V. 


