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Bomba cu oameni 

 

Precum, declarativ, logica înarmărilor tuturor marilor puteri se bazează pe grija de 

a păstra pacea, tot așa și acțiunile cercurilor doritoare de hegemonie globală se 

manifestă prin înregistrarea indivizilor în fel de fel de sisteme electronice de 

supraveghere și monitorizare, care se face, chipurile, pentru asigurarea libertății 

lor. Libertatea, având una dintre definiții ca lipsa constrângerilor de orice fel, până 

la limita încălcării acelorași drepturi și pentru ceilalți, ne conduce la definirea unei 

arii medii de libertate. Aceasta este suprafața specifică fiecărei persoane, din totalul 

calculat la nivelul globului pământesc. Cum planeta a rămas neschimbată, din 

antichitate, când populația Pământului era de circa o sută milioane de locuitori, 

până în prezent, la peste șapte miliarde și jumatate, puteți calcula simplu că aria 

disponibilă pentru fiecare individ a scăzut în medie de peste șaptezeci și cinci de ori. 

În aceste condiții, este de înțeles că, în afara celor materiale necesare traiului, 

starea psihică a fiecăruia s-a deteriorat, creând probleme tot mai dificile celor 

desemnați cumva, prin moștenire sau prin alegeri, să administreze omenirea.  

Iată, cum teoria lui Thomas Robert Malthus, conform căreia populația crește în 

progresie geometrică, în timp ce mijloacele de subzistență cresc în progresie 

aritmetică, deși combătută de foarte mulți, își face efectele. 

 

Dacă considerăm un alt concept filozofic, acela că macrocosmosul este la fel cu 

microcosmosul, putem face o similitudine cu teoria energiei nucleare, verificată 

deplin de practică, atât cu partea ei pozitivă, centralele nuclear-electrice, cât și cu 

cea negativă, bombele atomice. Energia nucleară se declanșează pe principiul 

masei critice, când două mase mai mici, prin comasare, depășesc un prag peste 

care particulele nu mai pot sta împreună și se produce degajarea explozivă a unei 

cantități uriașe de energie.  

Oare, cei care insistă atât pe ideea de globalizare, atât economică cât și socială, nu 

gândesc că prin desființarea națiilor, care reprezintă niște bariere, ținând cont și 

scăderea continuă a suprafeței specifice disponibilă pentru un individ, prin creșterea 

explozivă a populației, se poate ajunge la o masă critică urmată de o explozie de 

nestapânit? 

  

Pentru explicarea mecanismului de inițiere a exploziei aș pleca de la o idee a lui 

Marin Preda, care spunea: pentru nisip, furtuna nu este un pericol pentru că 

aceleși particule sunt duse de vânt în diverse locuri unde continuă să existe, 

pericolul ar fi de la ceva care le-ar distruge pe fiecare în parte, ca și cum le-ai pune, 

pe rând câte una, pe o nicovală și le-ai zdrobi cu un ciocan. Poate exista o mai 

plastică descriere a diferenței dintre un război și o pandemie?... 



În cazul pandemiei, cum este și acesta de coronavirus, recomandarea considerată 

cea mai eficientă este distanțarea socială care simultan cu apropierea impusă de 

reducerea ariei individuale specifice, descrise mai sus, conduc la un conflict 

existențial ce poate conduce la o explozie socială. 

Dacă aceasta se întâmplă într-unul sau mai multe state, se pot rezolva, dar dacă 

granițele nu mai există, explozia va fi globală. Vă mai amintiți de ce s-a scufundat 

Titanicul???... 

 

Cum, funcție de elementele chimice utilizate sau particulele nucleare implicate, 

bombele nucleare s-au numit: cu hidrogen, cu heliu, cu neutroni etc., oare, cum s-

ar numi o bombă socială după mecanismul de mai sus, stârnită de frica de  

pandemie: bomba cu oameni. 


