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Arheologie
Cetăţuia de la Cucuteni.
Un monument în imagini
şi reprezentări grafice
Mădălin-Cornel VĂLEANU –Iași
Lucian CALANCEA – Iași
Aşezarea preistorică de pe Dealul Cetăţuiei de la
Cucuteni şi-a câştigat un meritoriu loc în literatura ştiinţifică de
specialitate, fiind prima semnalare arheologică de acest tip, care a
şi dat numele său uneia dintre cele mai spectaculoase civilizaţii ale
eneoliticului european.

ercetată de-a lungul timpului de arheologi amatori sau de
reputaţi specialişti în domeniu, Cetăţuia de la Cucuteni sa bucurat de un interes aparte atât din partea specialiştilor,
cât şi a publicului larg. Publicarea volumului monografic
la 120 de ani de la descoperirea staţiunii (Petrescu-Dîmboviţa M.,
Văleanu M.C., 2004) a readus în actualitate interesul faţă de
istoricul cercetării acestei aşezări.
După apariţia volumului monografic au fost publicate o
serie de lucrări de specialitate, care au readus în discuţie aspecte
importate legate de evenimente sau fapte, care erau eronat
interpretate sau prezentate în literatura arheologică (Văleanu M.C.,
2007a, p. I-V; Văleanu M.C., 2007b, p. 10-19). De asemenea,
printr-o serie de noi investigaţii, s-au reidentificat colecţii
considerate pierdute provenite din primele cercetări arheologice
întreprinse pe Dealul Cetăţuiei de la Cucuteni la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi începutul secolului XX (Văleanu M.C., 2007a, p. IV).
Chiar dacă subiectul lucrării de faţă îl constituie
reprezentările grafice şi fotografiile în care apare acest monument,
realizate pe parcursul a mai bine de un secol, pentru o mai bună
înţelegere a celor prezentate este necesar a fi făcute unele trimiteri
asupra istoricului cercetării staţiunii preistorice.
Cea mai veche menţiune documentară identificată până
în prezent privitoare la toponimul Cetăţuia, pentru dealul de la nord
de satul Cucuteni şi vest de satul Băiceni, este în lucrarea lui
Atanasie Fătu intitulată Descrierea şi întrebuinţarea apei simple şi
a apelor minerale din Moldova, tipărită la Iaşi în 1851, care, la
pagina 188, menţiona existenţa unui important izvor cu apă
sulfuroasă la poalele acestui deal. Această lucrare este în fapt sursa
primară de informaţii legate de Dealul Cetăţuiei şi izvorul de apă
sulfuroasă de aici ce se regăsesc în alte cărţi şi dicţionare
geografice care vor fi tipărite ulterior.
Referinţe asupra descoperirilor arheologice de aici vor
apare abia începând cu anul 1884. Despre circumstanţele în care
sunt făcute primele descoperiri arheologice, în literatura de
specialitate a fost acceptată mărturisirea târzie, după 17 ani de la
petrecerea evenimentelor, a lui Th. Burada (Burada Th., 1901,
p.271), susţinută prin trimiteri la documente din epocă. Totuşi, cele
prezentate de aceasta vin relativ în contradicţie cu unele
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evenimente din anul 1885, aşa cum au fost ele consemnate la acel
moment (Nădejde I., 1885, p. 588-589).
Aşa cum am mai precizat şi anterior (Văleanu M.C.
2007a, p. I), nu este în intenţia noastră a pune sub semnul întrebării
această mărturie, sau a aduce cumva atingere memoriei
personalităţii ilustrului folclorist ieşean. Cel mai probabil,
corespondenţa oficială între autorităţile statului pe tema celor
sesizate de Burada la sfârşitul lunii martie 1884 nu a produs niciun
fel de efecte şi au fost uitate foarte repede. Altfel, nu se poate
explica de ce în documentele legate de procesul de stabilire a
hotarelor moşiei Băiceni, ce a avut loc în vara anului 1884 (ANR
DJI-f. PMI, dosar 174, vol. II), documente care oferă informaţii
deosebit de minuţioase şi exacte asupra zonei, nu există nicio
trimitere sau referire la descoperirile arheologice de pe Dealul
Cetăţuiei, deşi însuşi primarul comunei, semnatarul adreselor
menţionate de Th. Burada, a fost direct implicat în acest proces.
Dintre documentele legate de stabilirea hotarelor moşiei
Băiceni aflate în dosarul mai sus menţionat, atrage atenţia cel
realizat la sfârşitul lunii august 1884, intitulat Memoarul comunei
Băiceni redactat de ing. Iulius Dobias 1 (ANR DJI-f. PMI, dosar
174, vol. II, f 41-45), în care este realizată o descriere foarte
scrupuloasă a zonei, cum însuşi autorul raportului menţiona (ANR
DJI-f. PMI, dosar 174, vol. II, f 45 verso). Deşi în acest document
Dealul Cetăţuiei este menţionat de multe ori ca reper cadastral,
precizând faptul că aici există cariere de piatră, propunându-se
chiar realizarea în acest loc a unui stabiliment balnear, datorită
faptului că se poate vedea de aici atât Iaşul, cât şi Ceahlăul (ANR
DJI-f. PMI, dosar 174, vol. II, f 43 verso), totuşi nu sunt
menţionate niciun fel de descoperiri arheologice care ar fi fost
făcute aici, doar cu câteva luni înainte.
Acelaşi Iulius Dobias redactează la data de 18
septembrie 1884 şi actul de stabilire a hotarelor în zonă 2 (ANR
DJI-f. PMI, dosar 174, vol. II, f 11-18), căruia, ulterior, i se
ataşează un plan în trei foi a moşiei, plan care va fi finalizat abia în
12 aprilie 1885. Dealul Cetăţuia este reprezentat în foaia 1 (ANR
DJI, f. P.H. inv. 807), indicându-se chiar lungimile acestuia pe
conturul perimetral al platoului (Fig. 1), fiind în fapt cea mai veche
reprezentare grafică a Dealului Cetăţuiei identificată până în
prezent.
Descoperirile arheologice de la Cucuteni sunt aduse la
cunoştinţa publicului larg prin nota apărută în ,,Revista nouă” din
data de 26 noiembrie/8 decembrie 1884 (an. II, nr. 2), anunţ
nesemnat, dar făcut de Neculai Beldiceanu (Nădejde I., 1885, p.
587). Deşi în iarna 1884/1885, Beldiceanu depune numeroase
eforturi pentru a elucida vechimea acestor descoperiri, acesta
reuşeşte să ajungă la Cucuteni abia la sfârşitul lunii mai 1885,
împreună cu Dimitrie C. Butculescu, un pasionat şi meticulos
arheolog.
1 Într-un document datat 28 ianuarie 1885, îl regăsim pe acesta ca făcând parte din Loja
Masonică Steaua României de la Iaşi (Papuc L., 2006), alături de importanţi membri ai Junimii şi ai
Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi.
2 În unele din documentele legate de procesul de stabilire a hotarelor se face trimitere la un plan cadastral
al moşiei Ruginoasa, vecină cu moşia Cucutenilor, întocmit la 1842 de I. Haubit (ANR DJI-f. PMI, 1884,
dosar 174, vol. II, f. 13), plan folosit anterior în procese legate de stabilirea hotarelor dintre proprietăţile
din zonă, document pe care nu am reuşit a-l identifica în arhivele de la Iaşi.
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Acestuia din urmă îi datorăm cele mai vechi desene cu
Cetăţuia de la Cucuteni, desene care au fost făcute de acesta în
caietul său de teren, alături de care se află numeroase însemnări de
la faţa locului, caiet care astăzi se păstrează în arhiva Muzeului
Municipiului Bucureşti. Doar unul dintre aceste desene (Fig. 2),
realizat în creion, a mai fost publicat anterior (Panait P., 1982, p.
67), restul de trei, din care unul realizat în creion (Fig. 3) şi două
realizate în acuarelă (Fig. 4-5), rămânând până astăzi necunoscute
(Arhiva Muzeului Municipiului Bucureşti, fond D. C. Butculescu,
inv. 12482 B, f. 33, 35, 37).
Desenele făcute în 1885 de Butculescu au o importanţă
deosebită sub raportul înţelegerii sistemului de fortificare al
aşezărilor cucuteniene, în sensul în care purtătorii acestei culturi
aveau o viziune integrată asupra realizării acestuia. Amenajarea
unor şanţuri cu rol defensiv în zona lină a platoului ar fi fost total
inutile pe versantul cu accesul facil.
Or, aşa cum semnalam într-o lucrare anterioară
(Văleanu M. C., 2003, p. 226-227), amenajarea versanţilor unor
aşezări cucuteniene, documentată cu ajutorul fotografiilor aeriene,
primeşte încă o confirmare prin desenele realizate de Butculescu.
Versanţii dealului, în dreptul aşezării cucuteniene, au rămas la fel şi
după 130 de ani (Fig. 5), ceea ce dovedeşte faptul că purtătorii
civilizaţiei Cucuteni reuşiseră să descopere acel unghi de taluzare
care oferă deosebită stabilitate în timp versantului, şi care îl face în
acelaşi măsură şi de neexcaladat, aspect uşor de evidenţiat şi în
cazul multor altor aşezări cucuteniene.
În desenele lui Butculescu se mai observă şi o serie de
alte elemente, precum pădurea care exista la 1885 pe platoul
dealului sau o serie de arbori solitari care vor apărea şi în alte
fotografii realizate ulterior (Fig. 8-9, 16).
Cronologic, urmează schiţele Dealului Cetăţuiei
realizate de Grigore C. Buţureanu (Fig. 6) şi publicate în cadrul
studiului său despre Cucuteni tipărit în 1889 (Buţureanu Gr., 1889,
p. 261). Deşi autorul oferă explicaţii asupra acestor desene, făcând
şi precizări asupra dimensiunilor staţiunii, realizarea lor grafică este
însă departe de realitate. Buţureanu va utiliza aceste desene şi în
alte studii ulterioare (Buţureanu Gr., 1891, p. 303; Buţureanu Gr.,
1897, p.14).
În anul 1894, Serviciul Geografic al Armatei din cadrul
Marelui Stat Major - Secţia III, realizează harta la scara 1:50.000,
foaia Ruginoasa (seria VI, coloana T), în ediţie provizorie (Fig. 7),
în care este redată şi zona Băiceni-Cucuteni, unde este observabil şi
Dealul Cetăţuiei. La sud-vest de acesta este marcat şi pâlcul de
pădure din zonă. Un extras din această hartă a fost folosit şi de H.
Schmidt, în volumul său despre Cucuteni publicat în 1932.
Primele fotografii ale Dealului Cetăţuiei de la Cucuteni
au fost făcute, în anul 1895 de către prof. dr. Obreja din Bucureşti
(Buţureanu Gr., 1937, p. 20), când Beldiceanu descoperea aici cinci
schelete umane. De asemenea, se menţionează că manuscrisul
finalizat în anul 1898 de către Buţureanu, intitulat Preistoria în
România, conţinea nu mai puţin de 450 de desene şi fotografii cu
descoperiri de la Cucuteni (Atanasiu D., 1914, p. XIV). Dacă
despre manuscrisul lui Buţureanu se ştie că a fost distrus în timpul
celui de-al doilea război mondial, despre fotografiile realizate de
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prof. Obreja, în afară de această informaţie sumară, nu se cunoaşte
însă nimic.
Lui Hubert Schmidt îi datorăm cele mai vechi fotografii
cu Cetăţuia de la Cucuteni, care se păstrează până în prezent. Pe
lângă fotografiile publicate în lucrările sale de specialitate asupra
cercetărilor de la Cucuteni (Schmidt H., 1911, fig.1, 5-6; Schmidt
H., 1932, planşa 1, fig.1-6), recent am mai descoperit şi altele,
inedite, în arhiva Muzeului de Pre - şi Protoistorie din Berlin (Fig.
8-21). În fapt, această instituţie, care a preluat patrimoniul fostului
Muzeu Regal de Etnografie, astăzi parte componentă a Muzeelor
de Stat din Berlin, păstrează o bogată documentaţie oficială legată
de săpăturile arheologice pe care Schmidt le-a realizat la Cucuteni,
ce cuprinde adrese, cereri, rapoarte, răspunsuri etc. şi chiar file
bancare sau borderouri de expediere. Toate acestea se regăsesc în
vol. 1 (21 mai 1907 - 31 dec.1914) al fondului intitulat Acta
betreffend archäologische Forschungen in den Balkanländern
(Acte privitoare la cercetările arheologice din ţările balcanice),
fiind regrupate aşa chiar la iniţiativa lui Schmidt (a se vedea nota sa
din 9.02.1910).
Interesant este faptul că în arhiva din Berlin se păstrează
chiar şi documente care privesc realizarea fotografiilor de la
Cucuteni 1 . Astfel, în 18 august 1910, Schmidt solicita muzeului
din Berlin, printr-o scrisoare trimisă din Laugerie Haute (Eyzies,
Franţa), să îi fie expediate, imediat după primirea scrisorii, pe
adresa Consulatului german din Iaşi, mai multe pachete, printre
care se regăseau şi trei cutii galbene. Acestea conţineau
instrumente de desenat şi fotografiat furnizate de von Mengel. La
20 august 1910, directorul muzeului, Carl Schuschhardt, confirmă
expedierea obiectelor spre Iaşi, în arhivă păstrându-se chiar şi
bonul de transport al pachetelor, unde se menţiona, distinct,
aparatul de fotografiat şi plăcile aferente, în greutate de 6 kg şi în
valoare de 200 mărci.
După încheierea campaniei arheologice de la Cucuteni,
în data de 24 octombrie 1910, Schmidt expediază din Tg. Frumos
spre Berlin 11 cutii2, din care una, în greutate de 55 kg, conţinea şi
aparatul de fotografiat.
Aşadar, fotografiile făcute de Schmidt la Cucuteni au
fost realizate exclusiv în cursul campaniei din septembrieoctombrie 1910. Nu se cunoaşte exact numărul fotografiilor
realizate, dar în articolul tipărit în 1911, Schmidt publică trei
fotografii (Schmidt H., 1911, Abb. 1, 5, 6), iar alte şase fotografii
în monografia din 1932 (Schmidt H., 1932, Tafel 1, Abb. 1-6).
Pe lângă aceste fotografii publicate, în arhiva Muzeului
de Pre - şi Protoistorie din Berlin se regăsesc 14 fotografii în
original, anexate raportului asupra săpăturilor realizate la Cucuteni
în 1910, semnat de Schmidt şi datat 6.02.1911, înregistrat la nr.
1177/19113. Trei dintre aceste fotografii sunt reproduse în articolul
tipărit în 1911, respectiv cea de la fig. 6 a raportului (corespunde
1 Documentele se regăsesc în dosarul mai sus amintit, înregistrate sub nr.1652/1910.
2 Pe Scrisoarea de trăsură, borderoul de expediere a pachetelor spre Berlin, se regăseşte
semnătura lui H. Schmidt.
3 O traducere a acestui raport la: Ursulescu N., Rubel Al., 2010. Ipoteza lansată de autori asupra
calităţii fotografiilor (Ursulescu N., Rubel Al., 2010, p. 50 nota 2, p.7 nota 10) a reprezentat doar o
speculaţie, autorii respectivi rezumându-se a consulta doar copiile puse la dispoziţie, nu şi documentele
originale.
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fig.1 din articol) (Fig. 17), de la fig. 8 (corespunde fig.5 din articol)
(Fig. 10) şi de la fig.12 (corespunde fig. 6 din articol) (Fig. 11).
Fotografia de la fig. 13 a raportului, care reprezintă în fapt o
imagine panoramică a zonei de vest a aşezării preistorice, este
interesantă deoarece este compusă din patru fotografii lipite (Fig.
8). Alături de aceasta, şi celelalte zece fotografii prezintă aspecte
inedite, cu detalii din săpătura arheologică (Fig. 9, 12-16, 18-21).
Doar una din fotografiile publicate în monografia din
1932 (Fig. 17) se regăseşte printre fotografiile incluse în acest
raport, fapt ce ne conduce spre ideea că mai există şi un alt lot de
fotografii. Unde ar putea fi păstrate acestea sau dacă se mai
păstrează, sunt întrebări la care doar cercetările viitoare ar putea da
un răspuns1.
Fotografiile realizate la Cucuteni de Schmidt, pe lângă
informaţia arheologică intrinsecă, au o valoare adăugată, legată atât
de viaţa monumentului în sine, cât şi de viaţa locuitorilor din zonă.
Astfel, se observă faptul că Platoul Laiu de la vest era împădurit,
astăzi doar solul specific mai putând aduce aminte de acest peisaj.
Se mai poate observa şi casa pădurarului, pe atunci un punct de
reper al zonei, unii arbori solitari, dintre care unul, surprins în fig.
5, 7 şi 13 a raportului (vezi Fig.8, 9 şi 16), este şi cel desenat de
Butculescu (Fig.4) şi, nu în ultimul rând, detalii despre locuitorii
din zonă şi portul lor cotidian de la începutul secolului al XX-lea.
Pe lângă fotografii, H. Schmidt a realizat şi un plan al
aşezării cu ajutorul ing. A. Savul din Iaşi (Fig. 22), în care au fost
cartografiate atât excavaţiile realizate de el în cadrul celor două
campanii, din 1909 şi respectiv 1910, dar şi cu cele realizate
anterior. Pentru sprijinul acordat, Schmidt a ţinut în mod expres ca
Administraţia Generală a Muzeelor Regale din Berlin să îi trimită
lui Savul o scrisoare oficială de mulţumire (aşa cum reiese şi din
documentele înregistrate la nr. 2677/1909 din dosarul amintit
anterior). Pe planul realizat de Schmidt în 1909 -1910, au fost
transpuse ulterior şi excavaţiile din 1961-1966 (PetrescuDîmboviţa M., 1966).
O altă fotografie interesantă cu Dealul Cetăţuiei de la
Cucuteni este cea pe care am regăsit-o de curând în fondul
fotografic al fostului Muzeu de Antichităţi constituit la iniţiativa
profesorului Orest Taflali pe lângă Universitatea din Iaşi (Fig. 23),
fond care astăzi se păstrează la Institutul de Arheologie din Iaşi
(inv. nr. 506). Fotografia a fost făcută în anul 1920, în timpul unei
excursii organizate cu studenţii secţiei istorice 2 . În prim-planul
acesteia, în zona centrală, stând jos, se distinge şi chipul
profesorului Tafrali, cel care a şi realizat, ulterior, câteva sondaje
arheologice aici.
Un alt desen interesant al zonei este publicat de Victor
Tufescu în articolul său tipărit în anul 1940, care surprinde
versantul de est al dealului de la Cucuteni-Băiceni (Fig. 24), din
care se desprinde şi platoul Cetăţuiei. Deşi articolul încerca să

1 Trebuie să menţionăm aici faptul că mai tânărul coleg Mihai Constantinescu, astăzi cercetător
la Institutul de Antropologie „F. Rainer” din Bucureşti, ne-a informat că a obţinut, în 2005, de la Eugenia
Zaharia o copie a caietul de şantier de la Sărata Monteoru al lui H. Schmidt, ce a fost adus de la Berlin de
către Ion Nestor, în urma perioadei cât a lucrat ca asistent de cercetare (1929-1930) la muzeul din Berlin
(Junker H., Wieder H., 2004, p. 523). Astăzi, această arhivă este încă în proces de inventariere la Institutul
de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, acolo unde, în 2006, am regăsit şi noi colecţia de piese
descoperite la Cucuteni de H. Schmidt (Văleanu M. C., 2007, p. III-IV).
2 Am oferit o copie a acestei fotografii colegilor de la Muzeul Civilizaţiei Cucuteni din cadrul
Muzeului Universităţii din Iaşi, fotografie care a şi fost inclusă în expoziţia de bază.

p. 6

reliefeze o serie de caracteristici legate de geografia umană a zonei,
invocând în sprijinul acestora şi unele argumente de ordin
arheologic, acesta reuşeşte însă să ne ofere, cu o deosebită
acurateţe, pentru prima dată, o ipostază ce cuprinde o perspectivă
asupra zonei aşezării preistorice, dintr-un unghi opus celui surprins
de Butculescu în 1885.
Lucrările mai recente, precum volumul publicat de
Mircea Petrescu-Dîmboviţa în anul 1966, la Editura Meridiane, în
cadrul colecţiei Monumentele Patriei Noastre, sau catalogul primei
expoziţii internaţionale consacrată civilizaţiei cucuteniene,
organizată în 1997 la Salonic (Dumitroaia Gh., Mantu C.M., 1997),
pun în circulaţie fotografii de bună calitate cu aşezarea preistorică
de pe Dealul Cetăţuiei. În 2003, pentru prima dată sunt publicate
fotografii aeriene ale staţiunii preistorice (Văleanu M.C., 2003,
planşa 3), în care sunt surprinse traseele şanţurilor de fortificare,
dar şi secţiunile arheologice, mai vechi sau mai noi. Monografia
staţiunii preistorice de la Cucuteni, tipărită în anul 2004, a inclus în
cadrul ilustraţiei cele mai multe documente grafice de acest tip.
În domeniul monumentelor arheologice, Cetăţuia de la
Cucuteni este un caz aparte, deoarece chiar dacă nu a atras atenţia
prin vestigii arhitectonice, poziţionarea sa dominantă asupra
peisajului geografic al zonei, ca o acropolă care domină valea (aşa
cum menţiona şi H. Schmidt în 1932), a creat şi creează un impact
vizual puternic, având în acelaşi timp o poziţie romantică şi
strategică, aşa cum nota cel fără al cărui efort şi zbucium,
antichităţile de la Cucuteni nu ar fi fost aduse în atenţia publicului
larg (Beldiceanu N., 1885, p. 3).
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Fig. 4 Desen cu un afloriment geologic din zona Cetăţuiei de la
Cucuteni. AMMB, f. DCB, inv. 12482 B, fila 33.

Fig. 5 Zona Cetăţuiei de la Cucuteni, privire spre Tg. Frumos.
AMMB, f. DCB, inv. 12482 B, fila 37.

Fig. 1. Planul Dealului Cetăţuia de la Cucuteni. 12 aprilie 1885.
ANR DJI, f. PH, inv. 807.

Fig. 6 Schiţă a Cetăţuiei de la Cucuteni, după Buţureanu Gr.,
1889.

Fig. 2 Desen al Cetăţuiei de la Cucuteni. AMMB, f. DCB, inv.
12482 B, fila 39.

Fig. 3 Desen cu un afloriment geologic din zona Cetăţuiei de la
Cucuteni. AMMB, f. DCB, inv. 12482 B, fila 35.

Fig. 7 Extras din harta militară la scara 1:50.000, foia
Ruginoasa (seria VI, coloana T), ediţia provizorie,
Serviciul Geografic al Armatei 1894 (sus) şi detaliu cu
Cetăţuia de la Cucuteni (jos).

Fig. 8 Imagine panoramată asupra zonei de vest a Cetăţuiei de
la Cucuteni, realizată de H. Schmidt în 1910.
AMPPIB, f. ABAFB, raport nr. 1177/1911, abb. 13.
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Fig. 9 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţurilor de apărare
ale aşezării - secţiunea A (vedere spre est), fotografie realizată
de H. Schmidt în 1910. AMPPIB, f. ABAFB, raport nr.
1177/1911, abb. 7.

Fig. 10 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţurilor de
apărare ale aşezării - secţiunea B (vedere spre est), fotografie
realizată de H. Schmidt în 1910. AMPPIB, f. ABAFB, raport nr.
1177/1911, abb. 8. Reprodusă şi în Schmidt H., 1911, abb.5.
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Fig. 11 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţurilor de
apărare ale aşezării - secţiunea B (vedere spre vest), fotografie
realizată de H. Schmidt în 1910. AMPPIB, f. ABAFB, raport
nr. 1177/1911, abb. 12. Reprodusă şi în Schmidt H., 1911,
abb.6.
Fig. 12 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţurilor de
apărare ale aşezării - secţiunea C (vedere spre est), fotografie
realizată de H. Schmidt în 1910. AMPPIB, f. ABAFB, raport nr.
1177/1911, abb. 9
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Fig. 15 Detaliu excavaţie arheologică, vatra din şanţul 13,
fotografie realizată de H. Schmidt în 1910. AMPPIB, f.
ABAFB, raport nr. 1177/1911, abb.17.

Fig. 16 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţurilor 12 şi 13
(vedere spre vest), fotografie realizată de H. Schmidt
în 1910. AMPPIB, f. ABAFB, raport nr. 1177/1911,
abb.5.

Fig. 13 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţurilor de
apărare ale aşezării - secţiunea D (vedere spre est), fotografie
realizată
de
H. Schmidt în 1910. AMPPIB, f. ABAFB, raport nr. 1177/1911,
abb. 10.
Fig. 14 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţurilor de
apărare ale aşezării - secţiunea E (vedere spre est), fotografie
realizată de H. Schmidt în 1910. AMPPIB, f. ABAFB, raport nr.
1177/1911, abb. 11
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Fig. 17 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţurilor 12 şi 13
(vedere spre est), fotografie realizată de H. Schmidt în
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1910. AMPPIB, f. ABAFB, raport nr. 1177/1911,
abb.6. Reprodusă şi în Schmidt H., 1911, abb.1.

Fig. 18 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţurilor 12, 13 şi
17 (vedere spre est), fotografie realizată de H. Schmidt
în 1910. AMPPIB, f. ABAFB, raport nr. 1177/1911,
abb.4.

Fig. 19 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţului 17 (vedere
spre nord-est), fotografie realizată de H. Schmidt în
1910. AMPPIB, f. ABAFB, raport nr. 1177/1911,
abb.15.

fotografie realizată de H. Schmidt în 1910. AMPPIB, f.
ABAFB, raport nr. 1177/1911, abb.14.

Fig. 21 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţului 20 (vedere
spre vest), fotografie realizată de H. Schmidt în 1910.
AMPPIB, f. ABAFB, raport nr. 1177/1911, abb.16.

Fig. 22 Planul Cetăţuiei de la Cucuteni cu dispunerea secţiunilor
arheologice. AMPPIB, f. ABAFB, raport nr.
1177/1911, abb.1 (identic cu planul reprodus în
monografia din 1932, Beilage 1).

Fig. 20 Detaliu excavaţie arheologică, zona şanţului 17 (vedere
spre sud),
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Importanța acestei culturi ne-a făcut și pe noi să găsim soluții
pentru a susține financiar și mediatic șantiere arheologice
cucuteniene. Astfel, și cu contribuția dumneavoastră, a celor care
ne ajutați cu donații și sponsorizări, am reușit să realizăm un
parteneriat cu Muzeul de Istorie din Huși și să sprijinim două
șantiere cucuteniene – unul la Averești și celălalt la Crețești –
coordonate de domnul dr. Vicu Merlan.
Câteva dintre descoperirile realizate la Averești în zilele trecute
sunt și aceste frumoase statuete cucuteniene pe care le țin în palmă:

Fig. 23 Fotografie din anul 1920, în timpul unei excursii
organizate cu studenţii secţiei istorice. În zona centrală,
în rândul doi, stând jos, profesorul Orest Tafrali.

Fig. 24 Schiţă-desen a zonei Băicenilor cu Dealul Cetăţuiei.
Tufescu V., 1940.

Noi statuete cucuteniene descoperite pe
șantierul arheologic de la Averești,
susținut financiar de Asociația Geto Dacii
Daniel ROXIN – București
Acum 6-7.000 de ani aceste statuete pe care le țin în palmă
aveau o semnificație deosebită pentru oamenii culturii
Cucuteni, cea mai evoluată cultură europeană a acelor
vremuri.

T

imp de 1.500 de ani, cucutenienii au fost vârful cultural și
tehnologic al Europei iar performanțele lor ar trebui aduse în
prim plan cât mai des.

Într-o climă mediteraneană, populată și cu animele exotice precum
lei, leoparzi sau chiar cobre, cucutenienii au dezvoltat o artă
impresionantă și tehnologii surprinzătoare despre care puteți afla
mai multe urmărind filmul “Fabuloasa istorie străveche din
Carpați”: https://www.youtube.com/watch?v=V0dFZIkqtTE
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Impreună cu arheologul Vicu Merlan, pe șantierul de la Crețești
Mulțumim pe această cale firmei PC NET CA-TV, principalul
sponsor al șantierului arheologic de la Crețești, Vaslui!

ADEVĂRATA OBÂRŞIE A CEANGĂILOR
DIN MOLDOVA
Valeriu POPOVICI URSU - Paris, Franța
Pentru a afla adevărul asupra originii unei populaţii din
Moldova denumită ceangăi, de o deosebită importanţă ne-a
servit cartea « ceagăului » Dumitru Mărtinaş intitulată
Originea ceangăilor din Moldova.1
atorită procesului de secuizare a românilor transilvăneni, a
apărut şi ceangăii în secuime, fenomen pe care cercetătorii
maghiari l-au trecut sub tăcere. Oficialităţile maghiare erau
interesate ca originea românească a ceangăilor să rămână ascunsă,
necunoscută, iar ei să fie consideraţi de toată lumea maghiari
curaţi. Ne fiind semnalată de nimeni, originea reală a fenomenului
ceangău începe a fi uitată, cercetătorii adoptând un limbaj ca acela
lui Domokos Pál Péter: ,, Este greu a da un răspuns la întrebările:
cine sunt ceangăii din Moldova? cine şi când i-a creştinat în
religia catolică? Cine i-a învăţat să vorbească ungureşte?” Din
întâmplare sau intenţionat, autorul uită să mai adauge încă unele
întrebări, care, prin ele însele, sugerau un răspuns : din ce cauză ei
se îmbracă în port românesc, au obiceiuri româneşti şi modul de
viaţă asemănător cu al românilor, cei mai mulţi au nume româneşti
şi marea lor majoritate vorbeşte româneşte în grai transilvănean?
Cum se explică asemănările dintre ceangăi şi românii din
Transilvania? 2
Această populaţie locuieşte pe Valea Siretului şi sunt români
transilvăneni plecaţi târziu, în secolul al XVIII-lea în Moldova, de
religie catolică. În secolul al XVII-lea, trăind în satele în care
locuiau şi secui, ei au fost forţaţi într-o primă fază a secuizării să
treacă la catolicism.
Astăzi, cei mai tineri, după câteva generaţii de la plecarea din
Transilvania, nici nu mai vorbesc ungureşte, însă au rămas fideli
catolicismului. Menţionam faptul ca azi, slujbele se ţin în limba
română, ca la uniaţi.
Denumirea lor de ceangăi, după documente apare foarte târziu,
deci ei nu sunt un popor maghiar cum susţin unii scriitori maghiari
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şi, din păcate şi unii scriitori români, deci ei au fost şi au rămas
români şi doar ungurii încearcă să tragă de ei susţinând că sunt
maghiari.
Acum cîţiva ani, un grup de maşini cu unguri veniţi din
Transilvania şi Ungaria, au descins într-o duminecă la slujba
bisericească într-o localitate din jud. Bacău şi le-au vorbit sătenilor
în maghiară după slujbă, susţinând să ceară preoţi catolici care să le
oficieze slujba în limba lui Arpad! N-a durat mult şi, la
ameninţarea în româneşte că le sparg geamurile de la maşini dacă-i
mai prind pe-acolo, toţi şi-au luat «tălpăşiţa» de frică!
Denumirea de ceangăi a fost atribuită idiomului lor unguresc
amestecat numit csángó beszéd «vorbire corcită», de la verbul
secuiesc csángani «a se corci».
De la graiul lor amestecat, denumirea a fost extinsă şi asupra
vorbitorilor acestui grai, denumiţi şi ei csángok. Faptul nu este greu
de înţeles: ceangăii, români fiind, nu puteau rosti unele cuvinte ale
limbii maghiare, de aceea le înlocuiau cu sunete româneşti
apropiate, care sunau neplăcut pentru urechea secuilor. Ei rosteau
graiul unguresc potrivit bazei româneşti de audiţie şi articulaţie. La
fel se întîmplase odinioară şi macedo-românilor din sudul Dunării,
porecliţi în derâdere ţinţari, după modul caracteristic de rostire a
africatei ĉ ca ţ (de ex. ţinţi, în loc de cinci).
Graiul unguresc al ceangăilor a apărut în decursul procesului de
secuizare din sud–estul Transilvaniei şi nu în Moldova, cum ar
rezulta din relatarea lui Zöld3. Aici a fost adus de vorbitorii lui
numai în sec. XVIII, cu ocazia valurilor de emigrări de peste
Carpaţi.4
Zöld nu precizează originea geografică a ceangăilor. Despre
secuii care se stabiliseră în Moldova în urma masacrului de la
Madefalău (1764), spune că erau originari din ţinuturile Ciuc,
Giurgeu şi Trei Scaune.5
Ce s-a întâmplat la Madefalău, îl vom expune în cîteva cuvinte.
În sec. al XVIII-lea atât tineretul românesc cît şi cel secuiesc din
Transilvania, erau obligaţi de autorităţile austriece să fie înrolaţi
pentru serviciul militar. Din cauza războaielor austriecilor, erau
înrolaţi cu prioritate tinerii din ţările cucerite care erau puşi în
prima linie de luptă, pradă exterminării sigure la fiecare
confruntare cu inamicii, aceştia din urmă, fiind mult mai bine
pregătiţi şi experimentaţi în arta războiului.
La fel s-a întîmplat şi în anul 1914, când Austro-Ungaria a intrat
în război, tinerii români transilvăneni au fost mobilizaţi şi trimişi pe
frontul din Dalmaţia în prima linie de luptă, şi nu unguri sau
austrieci!
Petru Zöld, secui şi pastor catolic în Madifalău, astăzi Siculeni
(jud. Harghita), a participat activ la evenimentele social politice ale
vremii ; în 1763, Zöld ia apărarea secuilor care protestau contra
recrutărilor forţate impuse de austrieci. Venind astfel în conflict cu
autorităţile statului, el este judecat, condamnat şi întemniţat la Alba
Iulia. După un an de detenţiune, reuşeşte să evadeze şi se refugiază
în Moldova, unde rămâne timp de cinci ani, pînă la acordarea
amnestiei politice (1770), când se întoarce acasă şi îşi reia
păstorirea.6
V-am evocat acest episod pentru a vă demonstra că secuii au
avut aceeaşi soartă ca şi a românilor la începutul cuceririi austriece,
solidari cu noi românii cu toate diferendele religioase care ne
separau de noi. Aceasta probează faptul că secuii erau de obîrşie
românească, fapt pentru care austriecii îi tratau ca şi pe români şi
nu ca pe maghiari, aliaţii lor.
Revolta secuilor contra recrutărilor forţate, la care Zöld nu
pomeneşte şi pe românii revoltaţi, care erau mult mai numeroşi
decît secuii, a luat o mare amploare, revolta fiind reprimată cu
forţa, prin masacrul din Madefalău. Această opresiune sîngeroasă a
armatei austriece a dezlănţuit acea migrare forţată a românilor
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transilvaneni, printre care şi numeroşi secui, atît în Muntenia dar
mai ales în Moldova. Migrarea a continuat în tot decursul sec.
XVIII până la începutul sec. al XX-lea.7
Faţă de cele trei judeţe enumerate mai sus, de unde au plecat
românii transilvăneni s-au numărat şi cei plecaţi din ţinuturile
Năsăudului şi Dăbârca. Faptul că cei mai mulţi erau din Secuime,
ni se confirmă şi de către protocolul mânăstirii Şumuleu-Ciuc din
1763, în care sunt amintiţi şi pelerinii catolici moldoveni, veniţi la
sărbătorirea hramului, precizându-se despre ei că sunt ,, e Siculia
originati” şi au îmbrăcăminte albă (,,albis induti vestibus”)8 care, se
ştie este caracteristică românilor.9 Protocolul nu spune însă ce
limbă vorbeau aceşti pelerini din Moldova!10
Este foarte greu de stabilit când a început procesul de forţare a
populaţiei româneşti de a vorbi limba maghiară, deoarece marea
majoritate a populaţiei transilvănene trăia la ţară, departe de oraşe,
unde ungurii începuseră să ducă politica lor de maghiarizare
forţată, deabia în sec. al XVIII-lea. Faptul că secuii au fost cei care
l-au apărat pe Mihai Viteazul contra lui Basta, denotă că ei erau
români, vorbeau şi simţeau româneşte. Deabea din anul 1871, când
ungurii au reuşit să anexeze Transilvania regatului austro-maghiar
– şi nu din sec. XI cum ungurii pretind şi chiar unii istorici români,
din păcate, atestă acest secol – au putut forţa învăţământul din şcoli
în maghiară.
După o perioadă de timp de vieţuire în Moldova alături de
moldoveni, chiar dacă erau catolici şi slujba pe atunci se făcea în
latină, ceangăii au început să-şi piardă limba lor stricată
ungurească, doar bătrânii mai bîlbîiau puţin pe ungureşte. Pelerinii
italieni, trimişi probabil de papalitate, în disperarea că dispare
catolicismul în Moldova, nu vedeau niciun pericol în limba
română. Populaţia catolică, în marea ei majoritate, vorbea
româneşte.
Regresul rapid al limbii maghiare printre ceangăi, la sfîrşitul sec.
XVIII şi începutul sec. XIX, are însă altă explicaţie, mult mai
simplă. În condiţiile de odinioară din Secuime, în Moldova, nu mai
răspundea însă nici unei necesităţi de viaţă, nu mai era de trebuinţă
nimănui. Cu moldovenii, ceangăii se înţelegeau bine în limba
română. La biserică preoţii le vorbeau în româneşte. Odată cu
funcţiunea lui istorică, graiul unguresc îşi pierde orice prestigiu
social şi politic. Într-o bună zi, în primele decade ale sec. XIX; fără
a se şti cum, când şi de ce, acest grai dispare din cele mai multe
comunităţi catolice. El se mai menţine doar în cîteva sate, aproape
toate din grupul sudic, ai căror locuitori cunoscuseră odinioară un
proces mai lung şi mai adânc de secuizare. 11
În marea majoritate a satelor, bilingvismul, îşi încetează însă
existenţa istorică. În problema limbii de pastoraţie, episcopii şi
preoţii italieni s-au situat consecvent de partea limbii române, din
cauza situaţiei obiective, la care se mai adăuga şi înclinarea firească
pe care o simţeau faţă de graiul romanic al enoriaşilor lor. Dacă
misionarii maghiari luptau prin toate mijloacele spre a determina pe
ceangăi să vorbească ungureşte, aceasta în mare parte se datora
unei grave incomprehensiuni. Ca şi învăţaţii maghiari ai vremii, ei
nu înţelegeau că aceştia nu vorbeau moldoveneşte, ci vorbeau în
graiul lor transilvănean tradiţional, pe care nu-l deprinseră nici de
la moldoveni nici de la misionarii italieni. Ei vorbeau româneşte
pentru că erau români transilvăneni. Dacă unii dintre ei erau
bilingvi, vorbind şi ungureşte defectuos, acesta era rezultatul
politicii de maghiarizare din Transilvania.
Faptul că domnitorii fanarioţi din Moldova au acceptat de bună
voie masiva emigraţie de români din Transilvania, a fost şi faptul
dispariţiei a unei mari părţi a populaţiei moldovene, din diverse
motive.
Este bine cunoscut în Istoria Moldovei, la mijlocul sec.XVII,
invazii de oştiri străine, năvăliri de pradă ale tătarilor şi ducerea
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multor locuitori în robie, secetă şi foamete, epidemii care au secerat
o mare parte a populaţiei ţării şi lungul război turco-polon pentru
cucerirea Cameniţei, cu urmările atât de nefaste pentru Moldova. 12
Diferenţa între secui şi ceangăi, la urma urmei este că secuii erau
români maghiarizaţi cu cîteva secole mai înainte decît ceangăii,
aceştia din urmă trăind între moldoveni, în ultimele secole,
majoritatea covârşitoare nu mai vorbesc maghiara, păstrându-şi
doar accentul ardelenesc din vorbire şi confesiunea catolică. Este
dureros faptul că n-au revenit la vechea lor confesiune ortodoxă şi
s-au obstinat să rămână catolici.
Atât ceangăii cît şi secuii sunt români de obîrşie, primii trăind
printre secui au fost forţaţi să treacă la catolicism şi să înveţe
maghiara, dar păstrându-şi obiceiurile şi portul românesc, iar
secuii, rămânând în Transilvania, au fost maghiarizaţi complet.
Un observator străin, de data aceasta un francez, contele
d’Hauterive, secretar al domnitorului Alexandru Mavrocordat,
semnalează în anul 1787 în memoriile sale că „ungurii” catolici din
Moldova sunt dansatori pasionaţi şi interpreţi iscusiţi ai dansurilor
româneşti : Infatigables pour la danse, comme pour le travail, ils
donnent au broule moldave une vivacité, qui le corrige de sa
monotonie naturelle.13 Merită a fi subliniată şi o altă observaţie:
„Neobosiţi la joc ca şi la lucru” şi poezia lor aminteşte despre
pasiunea dansului: „Foaii verĝi ĝi trifoi:/ Asă-i zocu-n sat la noi ; /
Sî-nvîrĉeŝĉi cîĉi doi,/ Sî-năiĉi, sî-npoi”.
Ei sînt cunoscuţi şi astăzi ca oameni foarte harnici şi buni
agricultori.
Un frumos catren spune că omul harnic nu se mai întoarce seara
de la câmp, ci doarme acolo spre a continua munca mai cu spor în
dimineaţa zilei următoare: „Fîŝoru carii fiŝor/ Hoĝińeŝĉi pi ogor,/
Nu sî culcî noapĉa-n ţol,/ Doarńi pi pămîntu gol”.14 Cu privire la
vechimea lor în Moldova, contele d’Hauterive înregistrează
tradiţia populară moldovenescă a vremii, după care „ungurii” s-ar fi
aşezat aici pe timpul lui Ştefan cel Mare şi ar fi deprins limba şi
obiceiurile ţării. (p. 58!) Aici autorul se înşeală, faptul că era şi el
catolic, fiind înfluenţat de opiniile pastorilor catolici maghiari cu
care a venit în contact în Moldova.
Dar semnificativ este faptul, atestat şi în alte regiuni româneşti,
că femeile ceangăilor îşi denumesc, în mod frecvent soţul cu
apelativul: ,,măi române, românu-ńeu, n-o vińit românu, n-o murit
românu”. Dacă femeile ar avea conştiinţa că sunt maghiare,
desigur că nu şi-ar denumi soţul cu acest termen, termen utilizat
doar de româncele neaoşe de la ţară.15 De remarcat faptul, că
româncele de la ţară îşi denumesc şi astăzi soţul „românu meu” este
dovada de ne contestat, că încă din străvechime noi românii nu neam numit altfel decît ROMÂNI, şi nu cum ne-au numit alţii în
antichitate: pelasgi, hiperborei, geţi, traci, daci, valahi ...
În POSTFATĂ a cărţii lui Dumitru Mărtinaş, Dl. Ion Coja
sintetizează ştiinţific adevărata obîrşie a ceangăilor, cităm:
Apartenenţa etnică a ceangăilor,, ca şi al altor grupuri de
populaţie aflate în situaţii cît de cît asemănătoare, trebuie distinsă
de originea etnică. Dacă aceasta se descoperă de către savanţi, în
liniştea bibliotecilor, prin studierea şi interpretarea corectă,
ştiinţifică ş.a.m.d. a tuturor datelor ce intră în discuţie, ceea ce duce
la stabilirea unui adevăr dedus din fapte ale trecutului, impus de
acesta, asupra căruia nu avem cum interveni spre al modifica,
conştiinţa apartenenţei etnice este un dat mai subiectiv şi rezultă în
ultima instanţă dintr-o deliberare intimă, personală, al fiecărui
membru din comunitatea etnică respectivă. Această deliberare ia în
consideraţie mai multe elemente, fiecare „pledând” pentru o
naţionalitate sau alta. Printre aceste elemente, desigur ca foarte
importantă şi la mulţi indivizi decisivă este conştiinţa originii
etnice, ce ştie fiecare despre originea strămoşilor.
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E de la sine înţeles răspunderea mare ce revine istoricilor şi
învăţaţilor care „se amestecă” într-o asemenea chestiune, de care
depinde o „opţiune” atît de importantă. Stabilirea originii etnice
impune, mai mult ca în alte probleme ale istoriei, luarea în discuţie
a tuturor faptelor şi argumentelor, cîntărirea lor fără părtinire, astfel
încît la publicul interesat să ajungă adevărul sau măcar acel adevăr
la care avem acces pe baza faptelor şi dovezilor existente, spre a nu
determina la acest public opţiuni în contradicţie tocmai cu datele,
dovedite ulterior false, pe care s-au bizuit.
Relativ la ceangăi e de semnalat de la bun început că, până la
această carte a profesorului Dumitru Mărtinaş, puţini autori au
afirmat în public originea lor românească. De vreo două sute de ani
circulă printre învăţaţi „legenda” originii lor cumane, iar în
cercurile mai largi tendinţa e de-ai vedea – în Moldova mai ales –
ca pe nişte maghiari moldovenizaţi, ideea originii lor maghiare
sprijinându-se în primul rînd pe catolicismul acestora. Nu este însă
mai puţin adevărat că această idee a fost în circulaţie, chiar cu
insistenţă, de propaganda maghiară de odinioară, căreia publicul
românesc i-a dat toată crezarea, fără să mai ia aminte cît se potrivea
acestă opinie cu limba, porturile, obiceiurile şi tradiţia lor. Un
număr relativ mic de ceangăi care vorbesc ungureşte, unii dintre ei
fiind de origine şi secui, cum recunoaşte cu obiectivitate D.
Mărtinaş, au „confirmat”, în ochii multora, statutul de minoritate
etnică maghiară al întregii populaţii catolice din Moldova.
În aceste condiţii, cu atît mai grăitoare este poziţia ceangăilor
înşişi care, în marea lor majoritate, se consideră români. Ce oare îi
determină pe ei, în pofida tuturor şi fără nici un interes politic,
social, economic sau de altă natură, să-şi zică români şi să nu
primească nici denumirea de ceangăi, pe care o află mai târziu, de
la alţii?
Aşadar, în ciuda poziţiei „oficiale”, a autorităţilor de stat şi a
lingviştilor, a învăţaţilor, a autorilor dr manuale ş.a.m.d., care îi
consideră pe ceangăii din Moldova maghiari de origine şi
apartenenţă etnică, aceştia, nesfătuiţi de nimeni, liberi de orice
constrângere exterioară, ba chiar din exterior primind toate
încurajările de a se considera maghiari, totuşi ei nu încetează să se
considere români, aşadar în primul rînd făcînd asta în ciuda
teoriilor cu privire la originea lor etnică. Apartenenţa etnică, la
care ei aderă absolut nesiliţi de nimeni, este cea românească! (s.n.)
Văzută din interior – şi lucrarea lui D. Mărtinaş oferă publicului
românesc ocazia de a arunca o privire dinăuntrul chestiunii, însuşi
autorul fiind „ceangău” – situaţia e mai uşor de înţeles: ceangăii se
consideră români pentru că vorbesc româneşte (cei mai mulţi), nu
au ştiut niciodată să vorbească (bine) altă limbă, trăiesc după
obiceiurile româneşti, iar tradiţia ce s-a transmis în fiecare familie,
de cele mai multe ori odată cu numele, este tradiţia, apartenenţei lor
etnice româneşti. Temeiul cel mai important al acestei opţiuni, al
apartenenţei lor etnice româneşti, ni se dezvăluie prin lucrarea
profesorului Martinaş; ceangăii se consideră şi sînt români întrucît
originea lor etnică este românească.(s.n.) Fapt dovedit, după
părerea noastră, convingător de către Dumitru Mărtinaş.
O altă realitate, care ne confirmă faptul că cengăii se consideră
români, este faptul că la recensământul făcut în 5 ianuarie din anul
1977, s-au declarat în Moldova doar 5770 de locuitori de
naţionalitate maghiară.16
Aceste fiind faptele, să luăm cunoştinţă de ele şi să punem capăt
unei atitudini care dacă nu a lezat niciodată interesele culturale,
social-economice, confesionale etc. ale ciangăilor, în schimb
deseori i-a îndurerat sufleteşte – văzându-se consideraţi altceva
decît se ştiau ei înşişi că sunt. 17
De curând, studii de paleogenetică la populaţiile europene care
ne înconjoară, cît şi la ungurii din România şi la secuii, atestă ca au
aceeaşi genă ca şi a noastră a românilor, ceea ce întăreşte realitatea
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istorică, că ungurii au fost aproape exterminaţi la Lechfeld în anul
955, şi că populaţia maghiară de azi descinde din românii
panonieni şi transilvaneni, maghiarizaţi şi catolicizaţi sub presiunea
papalităţii.18
O altă mărturie pe care ne-a făcut-o dl. Gabriel Gheorghe, este
că, facând o excursie prin satele maghiare, n-a întâlnit nici-o figură
hunică pe tot parcursul din Ungaria, toate persoanele întâlnite
aveau chipurile ca ale noastre din România!
BIBLIOGRAFIE
1. Dumitru Mărtinaş Originea ceangăilor din Moldova Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985
2. Domokos Pál Péter, A moldvai maghiarzág (Ungurimea din Moldova), (Cluj, 1941) P.238
3, 4, 5, 6. ib.1 p.26 – 29
7. Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII – XX, ed.II, Bucureşti, 1977, p.168,
vezi şi cartea lui D. Mărtinaş, reper 1, pag. 29
8, 9, 10. ib. 1, p.29
11. id. 1, pag. 40
12. id. 1, pag. 21/22
13, 14 id. 1, p. 57/58
15. id., p. 93
16. id., p. 127
17. id. pag. 161–173
18. Gabriel GHEORGHE, Studii de cultură şi civilizaţie românească II, Fundaţia Gândirea, Bucureşti
2005, pag. 92/93, Infuenţa limbii române asupra graiurilor maghiare văzută de la Budapesta; La al XVIIlea Congres Internaţional de Antropologie şi Arheologie preistorică, 1937, în comunicarea Les races
sanguines en Roumanie, se sintetizează rezultatele mai multor analize de sânge pe trei mari şantioane de
populaţie (20.000, 4.000 şi iar 20.000 de persoane, p. 310). Concluziile sînt, în rezumat, următoarele
(p.312):
– Les hongrois de la Roumanie,y compris ceux de la frontière de l’Ouest, étaient encore Roumains dans
une grande proportion, il y a 70-80 ans (Balogh, Bozdog). (s.n.)
– La race sanguine dans le centre de la Hongrie d’aujourd’hui, y compris le coté d’au delà du Danube
(Pannonie) et surtout vers la frontière de l’Est, ressemble à celle de Roumains de Transylvanie, en ce qui
concerne la proportion de la proprieté européenne „p”. (s.n.)
– Dans ces régions les Roumains ont éxisté au moment de l’arrivée des Hongrois (Draganu), puis ils ont
disparus graduellement comme langue, persistant comme race. (s.n.)
– Le fond européen „p” des Roumains des régions montagneuses est plutôt celui des populations des
Alpes, d’Italie de Nord, de la valée du Rhin et de la Scandinavie; en partie du Balcan, etc. (s.n.)

Unele considerații sumare privind
sprijinul acordat ortodoxiei
de către voievodul Constantin
Brâncoveanu în perioada
(1688-1714)
Dragoș CURELEA - Sibiu
Constantin Brâncoveanu a manifestat, în toată durata
domniei sale (1688-1714), o grijă deosebită faţă de sprijinirea
Ortodoxiei, deopotrivă a celei din Orient, dar și a celei des
încercate din Ardealul românesc, supus politicii și presiunilor
de uniație.

A

cest demers esențial de natură cultural-religioasă a domniei
sale s-a materializat prin ctitorii de lăcaşuri sfinte, prin
înzestrate cu danii în bani, în moşii,
în veşminte preoţeşti şi cărţi
liturgice, acestea din urmă fiind
tipărite în mai multe centre din Ţara
Românească, (Buzău, Târgoviște,
Râmnic,
Snagov,
București),
domnul
susţinând
din
plin
activitatea tipografică, atât de
necesară în acea epocă. O grijă
aparte a avut-o domnul muntean și a
manifestat-o cu privire la românii
ortodocşi
din
Transilvania,
majoritari aici, deși nu din punct de
vedere politic, ci doar strict cultural
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și religios, care, după ce în veacul al XVII-lea avuseseră de înfruntat presiunea calvină, se confruntau acum cu pericolul trecerii forţate la unirea cu Roma. Ceea ce a avut ca efect imediat și de
perspectivă diminuarea solidarității și a coeziunii religioase a
românilor din Ardeal, ca urmare a uniției. Pentru ajutarea românilor
transilvăneni, Brâncoveanu a folosit mai multe mijloace. Dincolo
de sprijinul material în bani sau cărţi de cult, domnul muntean a
recurs şi la activitate diplomatică, intervenind la Viena pentru
libertatea de cult a acestora.1 La stăruinţele sale, împăratul Leopold
dă două diplome, pe 12 septembrie şi pe 12 decembrie 1701, pentru
ca românii să nu fie siliţi să se unească cu Roma. Legăturile
politice ale lui Brâncoveanu cu Anglia au fost, de asemenea, puse
în slujba apărării Ortodoxiei din Transilvania, Anglia prin
intermediul diplomației sale acreditate în capitala imperiului
Habsburgic, susţinând revendicările românilor ortodocşi din
Transilvania, sprijinite în mod direct de domnul muntean.2
Construirea de lăcaşuri de cult sau repararea celor anterioare, a
reprezentat o altă manieră esențială de ajutorare a românilor din
Ardealul atât de des încercat de istorie. În decursul anului 1697,
voievodul Brâncoveanu a ctitorit Biserica „Sfântul Nicolae” din
Făgăraş, căreia, pe 17 octombrie 1699, printr-un zapis domnesc îi
acordă dreptul să ia o parte din veniturile vămii domneşti de la
Rucăr. Cronica lui Radu Greceanu consemnează acest eveniment,
remarcând: Pentru că neavându creştinii de acolo biserică, trimisau la Măria Sa, cu multe rugăciuni, ca să le facă o biserică şi,
neapărându-se Măria Sa de un lucru dumnezeiescu ca acesta, stătut-au bucuros după rugăciunea lor şi au trimis de au făcut
biserică mare şi frumoasă, întru pomenirea şi cinstirea celui mare
făcători de minuni, Sfântul Nicolae Mirlicheischii.3 La Sâmbăta de
Sus, în judeţul Braşov, la acea dată în Transilvania dominată de
autoritățiile habsburgice, domnul muntean a construit o biserică de
zid, în locul celei anterioare realizată din lemn, biserică ce va fi
ulterior dărâmată cu tunurile, în încercarea autorităţilor habsburgice
de a distruge ortodoxia în Transilvania și de a-i silii pe români să
accepte unirea religioasă cu Roma. De asemenea, domnul muntean
reface biserica de la Ocna Sibiului, în preajma scaunului săsesc al
Sibiului. Ambele orașe, Sibiul şi Braşovul, bucurându-se în mod
expres de atenţia principelui din Ţara Românească, vor deveni, la
sfârşitul veacului al XVII-lea, dar mai ales în secolul al XVIII-lea,
două centre cu puternică cultură ortodoxă, sprijinite de comunităţile
greceşti 4 de aici, care înfiinţează şcoli şi biserici, cu predare şi
slujire în limba greacă. A se vedea printre acestea și Biserica din
Groapă, construită pentru românii din Sibiu. Păstrând legătura cu
alte centre ortodoxe, precum Epirul ori Trapezuntul, comunităţile
greceşti de aici, care obţin din partea principilor Transilvaniei
dreptul de autoadministrare, aduc în aceste două oraşe
transilvănene cărţi de cult, dogmatice şi apologetice. De pildă, în
1661, Mitropolitul Leontie din Pafos, eparhie din Cipru, lasă ca
donaţie, la moartea sa, survenită în 1661, bibliotecii greceşti din
Sibiu, ediţii veneţiene din Noul şi Vechiul Testament, Evanghelia,
Octoihul, Psaltirea, Triodul 5 , 6 . Printre alţi donatori de cărţi
ortodoxe, găsim şi pe patriarhul Ierusalimului Dosithei Notara, cel
Ştefan Meteş, Relaţiile Bisericii româneşti ortodoxe din Ardeal cu Principatele Române în veacul al
XVIII-lea, Sibiu, 1928, p. 10-11.
2 Andrei Pippidi, Un episod al relaţiilor româno-engleze: Corespondenţa dintre Constantin Brâncoveanu
şi lordul Paget, în Constantin Brâncoveanu, coordonatori, „Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu,
Institutul de Istorie ,,Nicolae Iorga”, Bucureşti, 1989, p. 140-141.
3 Radu Greceanu, Începătura istorii vieţii luminatului şi preacreştinului domnului Ţării Rumâneşti, Io
Costandin Brâncoveanu Basarab voievod, dă când Dumnezeu cu domnia l-au încoronat, pentru vremile şi
întâmplările ce în pământul acesta în zilele Mării Sale s-au întâmplat (în continuare Începătura istorii), în
Cronici brâncoveneşti, ed. citată, p. 85.
4 A. E. Karathanasis, Elenismul în Transilvania, Bucureşti, 2003, p. 64.
5 Ibidem, p. 64.
6 Ioan Aurel Pop, Domnia lui Constantin Brâncoveanu şi românii din Transilvania - realitate istorică şi
reflectare în istoriografia românească transilvăneană din secolul XVIII, în Constantin Brâncoveanu, e
coordonatori, „Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Institutul de Istorie ,,Nicolae Iorga”, Bucureşti,
1989, p. 63-64.
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care a stat o vreme la curtea lui vodă Brâncoveanu şi care a
corespondat cu Athanasie Anghel, mitropolitul unirii cu Roma,
încercând, fără succes, să-l reîntoarcă pe acesta la Ortodoxie.
Constantin Brâncoveanu sprijină, la rândul său, pe românii din
Transilvania, trimiţându-le cărţi, în speță, cărți de cult religios
ortodox. Astfel, danii importante găsim către Mitropolia din Alba
Iulia, către Biserica din Șcheii Braşovului, către Mănăstirea
Sâmbăta de Sus. La biserica din Șcheii Braşovului se aflau, aşa
cum vedem dintr-un inventar al cărţilor bibliotecii, din secolele
XVII-XIX, douăzeci de cărţi brâncoveneşti, multe dăruite de către
domnitor însuşi, precum Biblia, două exemplare din Mărgăritare
scrise de Sfântul Ioan Gură de Aur, douăsprezece Minee, un Triod,
un Penticostar, un Apostol.6
Largă circulaţie în Transilvania a cărții: Pravoslavnica mărturisire,
tipărită la Buzău în 1691 (bazele tipografiei de la Buzău fiind puse
de fostul episcop de Huşi, Mitrofan, cu sprijinul lui Brâncoveanu,
în 1691) şi lucrarea lui Maxim Peloponezianul, Carte sau lumină,
tipărită la Snagov, de către viitorul mitropolit al Ungro-Vlahiei,
Antim din Iviria, meșter într-ale tiparului, în 1699.7 Tipăriturile din
centrele muntene Bucureşti, Snagov, Târgovişte, Buzău şi Râmnic8
ajung nu doar la mănăstiri celebre din Transilvania, ci şi într-o serie
sate izolate, unde găsim cărţi păstrate şi după acţiunea generalui
Bukow, din 1761, îndreptată în contra ortodocșilor. De exemplu, la
biserica din satul Trestia, situată în perimetrul administrativ al
județului Hunedoara în Miropolia Banatului, s-au păstrat opt cărţi
editate în Ţara Românească, iar în biserica de lemn din satul Vălişoara, din acelaşi județ, s-au aflat şapte exemplare de tipărituri
religioase
muntenești,
printre care amintim aici: un
Apostol tipărit la Buzău în
1704 şi un Liturghier apărut
la Târgovişte în 1713 9 ,
numeroase căriţi de cult
scăpând neconfiscate de
autorităţi 10 la acea dată.
Pentru tipărirea cărţilor în
Transilvania,
domnul
muntean trimite la Alba
Iulia pe Ştefan Iştvanovici,
ucenicul mitropolitului Ţării
Româneşti,
Antim
Ivireanul. Aici în capitala
Transilvaniei princiare, Iştvanovici, viitor întemeietor al tipografiei
în Georgia, regelui Wachtang al VI-lea, reliefa meritul voievodului
muntean, Constantin Brâncoveanu, în tipărirea cărţilor de cult în
Transilvania.11
Şi faţă de ierarhii transilvăneni, Brâncoveanu a manifestat grijă fără
precedent și anume, trebuie să ne amintim, ca spre de pildă, de
misiunea sa la Istanbul, încă din 1681, aşadar înainte de a ajunge la
în scaunul domniei țării, cu scopul învederat de a interveni la solii
ardeleni Laszlo Csaki şi Kristof Pasko, reprezentanții Transilvaniei
în capitala Imperiului Otoman, pentru eliberarea din închisoare a
Mitropolitului Sava Brancovici12, care fusese întemniţat şi bătut, pe
nedrept de autorități, deoarece nu acceptase tendinţele de

Ioan Cristache-Panait, Carte, artă şi istorie în Transilvania secolului al XVlll-lea. Un capitol al difuzării
culturii brâncoveneşti, în Studii şi cercetări de istoria artei. Seria artă plastică, Editura Științifică,
București, 1989, nr. 36, p. 39-52.
8 Dumitru Bădară, Tiparul românesc la sfârşitul secolului al XVll-lea şi începutul secolului al XVlll-lea,
Brăila, 1998, p. 144-146.
9 Ioan Cristache-Panait, Contribuţii la cunoaşterea relaţiilor culturale ale populaţiei româneşti din
Transilvania cu Ţara Românească în sec. al XVll-lea, Editura Militară, Bucureşti, 1973, p. 16.
10 Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare, vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1998, p. 302.
11 Ioan Cristache-Panait, op. cit., p. 40.
12 Sava Brancovici a fost canonizat în 1955 şi este prăznuit pe 24 aprilie, împreună cu Ilie Iorest, un alt
mitropolit al Transilvaniei prigonit pentru păstrarea dreptei credinţe.
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calvinizare susţinute de principele Mihai Apaffi.1 În 1698, când a
fost hirotonit la Bucureşti, Athanasie Anghel, ca mitropolit de Alba
Iulia, acesta a primit cadou din partea domnului muntean cărţi de
cult, odăjdii arhiereşti, iar Mitropoliei Ardealului, voievodul i-a
acordat o sumă de bani, deloc puțini, pentru ajutor. După trecerea
lui Athanasie Anghel la unirea cu Roma în 1701, voievodul
Constantin Brâncoveanu solicita pe românii din Braşov să rămână
neclintiţi în credinţa lor, asigu-rându-i că mitropolitul unit
Athanasie Anghel nu are voie, din partea autorităţilor habsburgice,
să-i forţeze să accepte unirea cu Biserica Romei. Așadar, succint,
iată ce le scria, pe 5 iulie 1701, în această privinţă, domnul
muntean braşovenilor: Iar molitva voastră şi dumneavoastră alţi
pravoslavnici, cumcă nimic nu v-aţ lunecat, nici aţi umblat după
aceea, ce aţ păzit curat legea ce pravoslavnică, care de la părinţii
şi moşii voştri o aveţ, de aceasta foarte neu părut bine şi nem
bucurat, căci cunoaştem că a] făcut lucru cinstit şi cuvios, plăcut
lui Dumnezeu şi oamenilor celor înţelepţi, dela care
Dumnezeu rugăm să vă întărească şi să vă păzească
tot în ce strămoşească pravoslavnică lege, să o pute]
ţine şi păzi curată şi nezmintită, căci noi vedem şi de
la curte împărătească dela Beci avem ştire, că
dumnelui piscupul n-are voe împărătească ca să facă
silă oamenilor, fără că numai cei ce vor vre de voia
lor.2 Bucurându-se domnitorul de faptul că braşovenii
și-au păstrat religia, acesta i-a asigurat pe brașoveni că
şi alţi creştini ortodocși din Transilvania şi-au păstrat
credinţa, neabjurând de la linia cea dreaptă: înţeles-am
că şi părinţii dela Făgăraş şi alţi creştini pravoslavnici, iarăşi asemene nimic nu s-au lunecat cu fire, ce şi-au
păzit cinste legii sale, care şi de aceasta mult nem bucurat 3 ,
domnul muntean amintindu-le că îi va ajuta şi îi va păzi în
continuare.
Totodată, trebuie evidențiat, că pe lângă susținerea românilor din
Ardeal, Brâncoveanu ridică biserici în Ţara Românească, chiar
anterior urcării în scaunul domniei, construieşte bisericile de la
Potlogi, judeţul Dâmboviţa (1683), şi Mogoşoaia (1688), pentru
camai apoi, odată ales domnitor, să continue activitatea
ctitoricească, prin celebrele mănăstiri Hurez (1690-1694), cea care
trebuia să devină necropolă domnească şi
Mamul (1696), din judeţul Vâlcea. Biserica
„Sfântul Gheorghe”-Nou, „Sfântul Ioan”Grecesc, „Sfântul Sava” din Bucureşti fiind
refăcute de domn, acesta rămânând celebru în
arhitectură cu aşa-numitul stil brâncovenesc,
folosit şi în perioada următoare lui. 4 Alte
lăcaşuri de cult au fost pictate prin grija
domnului muntean, aşa cum s-a întâmplat, de
pildă, cu biserica Mănăstirii Gura Motrului din
judeţul Mehedinţi, zugrăvită între 1702 şi
1704. În 1694, domnitorul transforma Şcoala
de la „Sfântul Sava”, care exista din vremea
predecesorului său, Șerban Cantacuzino, în
Academie Domnească, 5 ea devenind cel mai
înalt for de învăţământ din ţară, cu programă
de studiu similară instituţiilor de învăţământ superior din acea
epocă. Veniturile pentru buna activitate a Academiei au fost
Paul Cernovodeanu, În vâltoarea primejdiilor, ed. citată, p. 6.
Sergiu Stinghe, Documente privitoare la trecutul romînilor din {chei (1700-1783), Braşov, 1901, p. 1516.
3 Ibidem, p. 16.
4 Răzvan Theodorescu, Constantin Brâncoveanu, between the "House of Books" and Europe, Bucureşti,
2006; G. Popescu-Vâlcea, Constantin Brâncoveanu, iniţiator şi protector al unui nou stil de artă
românească: stilul Brâncovenesc, în „BOR”, anul LXXXII (1964), nr. 9-10, p. 900-915.
5 Adriana Camariano-Cioran, Academiile domneşti din Bucureşti şi Iaşi, Editura Meridiane, Bucureşti,
1971, p. 65-67.
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asigurate, de voievod, în mare parte, din dobânda banilor depuşi de
acesta la Banca Zecca din Veneţia, 6 după cum însuşi domnul ne
spune, într-un act de pe 1 septembrie 1707: Făcut-am domnia mea
ajutor sfintii aceştii case, ca să se poată păzi şi să se ajutoreze spre
bună şi lăudată stare, adică pus-am domnia mea 30.000 de ducaţi
la Ţeca a lui Sfântul Marco, care iaste la domniia veneţiianilor,
care bani i-am închinat să fie în vecie stătători la această sfântă
biserică a Marelui Mucenic Gheorghe, metoh Sfântului Mormânt.
întărindu cu acestu hrisov al domnii mele, ca toată dobânda acelor
30.000 decaţi, care face într-un an 900 de ducaţi, iar taleri fac
810, aceşti bani să se dea fără nici o îndoială la această sfântă
mănăstire. 7 Referindu-se la banii depuşi la Veneţia, Constantin
Dapontes nota: Această cantitate atât de mare nu s-a adunat de la
supuşi, de la locuitorii ţărei, adică de la haragi şi alte dări, după
cum adună acum domnii actuali. Ci tote strânsoarea <de bani>
era din veniturile lucrurilor lui, de la stupi, oi, boi, cai, porci,
grădini şi pământuri şi din unele venituri domneşti
ale cămărei, nu ale visteriei.8
Domnul muntean a făcut numeroase danii în întreg
spaţiul ortodox 9 , ajutând în mod direct mănăstirile
athonite, 10 cele sârbeşti (de la Milesevo, Ravaniţa,
Studeniţa), din Bulgaria, Mănăstirea Sumela din
Antiohia, Mănăstirea ctitorită de Constantin Pogonat
din Rumelia, Panaghia de lângă Ianina, Mănăstirea
Halki (acolo unde va sta o vreme trupul domnului
după uciderea sa), precum şi patriarhiile orientale de
la Ierusalim, Alexandria şi Antiohia. A susținut
edificarea bisericilor ortodoxe în Galata, la Istanbul
(1698) şi la Ismail (1698). Activitatea sa religioasă este cunoscută
în epocă şi apreciată chiar şi de persoane de alte credinţe; de pildă
anglicanul Edmund Chishull, care a făcut parte din suita fostului
ambasador englez la Istanbul, lordul Paget, şi care a vizitat
împreună cu acesta Ţara Românească în 1702, nota despre domnul
muntean, pe care-l cunoscuse personal, că este o fire blândă şi
îndatoritoare, mărinimos, grijuliu de educarea familiei sale şi un
mare ocrotitor al religiei şi, prin urmare, darnic în cheltuielile
pentru tipar şi împărţirea de cărţi, ridicarea de mănăstiri,
împodobirea bisericilor şi alte fapte evlavioase.11
Domnul muntean a trimis cărţi în zonele ortodoxe
aflate sub dominaţie musulmană, care nu aveau
tipar, acesta nefiind permis de islam, tiparul
românesc jucând, astfel, până la începutul veacului
al XVIII-lea, un rol de mare însemnătate în întreg
spațiul oriental ortodox. Ne amintim în acest sens
că, la rugămintea patriarhului de Antiohia
Athanasie Dabbas, care vizitase Ţara Românească
în vremea lui Brâncoveanu, acesta din urmă i-a
dăruit înaltului prelat o tiparniţă cu litere arabe, pe
care o va duce la Alep, tiparniţă care funcţionase
iniţial la Snagov şi care scosese la lumină un
Liturghier greco-arab, în 1701, şi un Ceaslov
greco-arab, în anul următor. 12 Domnitorul
Constantin Bălan, Cultura în Ţara Românească şi Moldova, în Istoria românilor, vol. V, Ediția „Virgil
Cândea”, Bucureşti, 2003, p. 877.
7 Hrisovul de pe 1 septembrie 1707 este copiat în Condica Marii Logofeții (1692-1714), Ed. „M. Bâzgan”,
Piteşti, 2009, p. 425-427, doc. nr. 292.
8 Constantin Erbiceanu, Cronicarii greci carii au scris despre români în epoca fanariotă, Bucureşti, 1888,
p. 172.
9 Theodor.G. Bulat, Daniile lui Constantin Vodă Brâncoveanu pentru orientul ortodox, în „BOR”, anul
LXXXII (1964), nr. 9-10, p. 931-944; Ion Rămureanu, Constantin Brâncoveanu - sprijinitor al Ortodoxiei,
în „BOR”, anul LXXXII (1964), nr. 9-10, pp. 916-930; Nicolae Şerbănescu, Constantin Brâncoveanu ctitor de cultură românească, în „BOR”, anul LXXXII (1964), nr. 9-10, p. 879-899.
10Paul Cernovodeanu, Constantin Brâncoveanu şi Muntele Athos, în „Revista istorică”, anul IX (1998), nr.
3-4, p. 115-121.
11 Edmund Chishull, în Călători străini despre Ţările Române, vol. VIII, p. 197.
12 Mircea Păcurariu, Legăturile Ţărilor Române cu Patriarhia Antiohiei, în Studii Teologice, Sibiu, anul
XVI (1964), nr. 9-10, p. 606-607.
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Brâncoveanu a sprijinit deasemenea şi tipărirea cărţilor de cult cu
caractere georgiene, pentru credincioşii de la Tiflis. Astfel apărea,
în 1710, un Liturghier georgian, care cuprindea şi câteva versuri
române, scrise cu caractere georgiene, dedicate regelui acestei țări,
Wachtang VI.1
În concluzie trebuie afirmat că prin exemplele înfăţişate mai sus,
fără a urmări o prezentare exhaustivă a întregii activităţi religioase
a domnului muntean, care s-a bucurat de o atenţie deosebită din
partea istoriografiei, am dorit să punctăm aici în mod evident,
principalele direcţii ale acesteia, pentru a înţelege mai bine că sfârşitul său martiric în Istambul, a încununat o viaţă dedicată, atât
susținerii, cât și apărării, ortodoxiei. Am văzut, aşadar, că sprijinul
acordat ortodoxiei, în Ţările Române, dar şi în întreg Orientul
ortodox, a comportat în epoca sa mai multe forme și anume: daniile
în bani, obiecte de cult, cărţi tipărite de mare valoare, într-o epocă
în care tiparul nu era bine răspândit în această parte a lumii, precum
şi ctitorirea de lăcaşuri sfinte, deloc puține sau repararea celor
anterioare. De asemenea, prin legături politice şi diplomatice, cu
Anglia şi cu Imperiul Habsburgic, cu Rusia, domnitorul
Brâncoveanu a încercat îmbunătăţirea vieţii românilor din
Transilvania, dorind ca aceştia să fie lăsaţi în mod liber să aleagă
dacă vor sau nu să treacă la unirea cu Biserica de la Roma, fără a fi
forţaţi de autorităţi. Odată cu mazilirea sa, în martie 1714, fostul
domnitor al Țării Românești, a fost nevoit să aleagă între păstrarea
credinţei, cu preţul vieţii sale şi a copiilor săi, şi trecerea la islam,
ca mod de salvare a vieții sale și a fiilor săi. Aşa cum mărturisesc
izvoarele contemporane evenimentului, Brâncoveanu a preferat
moartea apostaziei și renegării valorilor sale creștine, primind astfel
cununa muceniciei, a martirajului întru credință, care a fost
recunoscută imediat de către contemporani săi, dar şi de
istoriografie, iar mai târziu, în mod oficial și de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, începând cu anul 1992 .

LITURGHIERUL GRECESC COMANDAT DE VODĂ BRÂNCOVEANU,
pentru pomenirea lui şi a familiei sale, lucrat de Calinic Ieromonahul(imaginea
îl prezintă pe Sfântul Ioan Gură de Aur) După Victor Brătulescu, Miniaturi şi
manuscrise, stampe.
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Câteva coordonate succinte
privind activitatea Mitropolitului Antim
Ivireanu în vremea domniei lui Constantin
vodă Brâncoveanu
Daniela CURELEA - Sibiu
În sfera ierahilor de seamă și certă valoare, care au făcut
notabile lucruri și fapte în istoria noastră românească, cu precădere
în cea bisericească, se evidențiază de departe mitropolitul Țării
Românești, Antim Ivireanu. De origine georgiană, născut în Iviria
(astăzi în Georgia) în anul 1650,
fiu al lui Ioan și Maria, a primit
la botez numele de Andrei. În
tinerețea sa a căzut sclav în
mâinile turcilor, care l-au dus la
Istambul, pentru a-l vinde la
târgul de robi. După ce a reușit
să scape din sclavie, a trăit ca
frate-călugăr
în
prejma
Patriarhiei ecumenice, loc în
care
a
deprins,
câteva
meșteșuguri, precum, lucrarea
broderiei, pictura pe sticlă, lemn
și perete, respectiv sculptura în
lemn 2 . Tot aici, viitorul
mitropolit a învățat cu sârg
limba greacă, arabă și turcă. Este
aceasta perioada în care fratele Andrei s-a și călugărit, fiind primit
în cinul monahal.3 Adus în Țara Românească, în jurul anului 1690,
din dispoziția voievodului Constantin Brâncoveanu. Ajuns aici, a
deprins tainele tiparului de la fostul eposcop al Hușilor, Mitrofan,4
care în acea perioadă conducea tipografia domnească din București.
Inițial tipograf la Snagov, apoi ieromonah, episcop de Râmnic și în
cele din urmă mitropoilt al țării, Antim Ivireanu a urcat prin
meritele sale treptele ierarhiei religioase din Țara Românească. La
1691, a tipărit o carte în limba greacă, pe care semna: Antim
2 Victor Brătulescu, Antim Ivireanu miniaturist și sculptor, în Biserica Ortodoxă Română,
LXXIV, (1965), nr. 8-9, p. 679-688.
3 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați,
1996, p. 219.
4 Eugen Negrici, Antim, logos și personalitate, Editura Minerva, București, 1971, p. 54; Ion
Rămureanu, Antim Ivireanu, luptător pentru ortodoxie, în Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr.
8-9, p. 831-833.
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ieromonah. În urma alegerii dascălului său Mitrofan ca episcop al
Buzăului, Antim a devenit conducătorul tiparniței domnești din
București. A ostenit aici până în 1694, tipărind alte trei cărți, dar
mai ales o Psaltire românească, cu versurile compuse de el în
cinstea domnitorului Constantin Brâncoveanu, semn că învățase
așa cu se cuvine, limba țării.1 Doi ani mai târziu, Antim din Iviria
se afla la Snagov, unde a înființat o altă tipografie domnească, fiind
egumen al acestei mânăstiri. La conducerea acestei tipografii s-a
aflat până în anul 1701, prin strădaniile sale
fiind publicate un nuăr de 15 cărți, dintre
care 5 în limba română. A tipărit în această
perioadă în principal Liturghierul greco-arab
în 1701, necesar credincioșilor ortodocși din
îndpărtatele Patriarhii ale Antiohiei și a
Alexandriei, înscrindu-se aici în linia
activităților de politică externă, derulată de
voievodul Constantin Brâncoveanu, prin ajutorarea ortodoxiei din
Orient. Aici, la Snagov și-a educat o seamă de tineri în tainele
tiparului, între aceștia remarcându-se Mihail Ștefan, care a tipărit
mai târziu, cărți de cult la Alba Iulia și chiar în Georgia la Iviria,
țara natală a viitorului episcop și mitropolit.
Reîntors în București, în 1701, va continua la tipografia
de aici șirul tipăriturilor, imprimând un număr de 15 cărți, dintre
care s-au remarcat Ceaslovul greco-arab, altă carte esențială pentru
credincioșii din Orient. Tot acum a publicat Noul Testament în
limba română și o serie de alte cărți.2
Calitățile sale și meritele proprii deloc puține, l-au făcut
vrednic în ochii domnitorului, de a fi propus și de a fi ales ca
vlădică al Râmnicului, la 16 martie 1705. Așezat în scaunul
episcopal de la Râmnic, Antim Ivireanu, a adus acolo, tipografia de
la mânăstirea Snagov, punând temeiurile primei tiparnițe din
Râmnic. În decursul celor trei ani în care a păstorit credincioșii
ortodocși din episcopia Râmnicului, a tipărit un număr de 9 cărți,
dintre care trei în
limba română și alte
trei în slavo-română,
toate
având
un
caracter
religios,
fiind cărți pentru
desfășurarea
slujbelor în biserică,
între
care
s-au
detașat: Liturghierul
cu Molitvelnicu –
primele ediții în
limba română.3
După o păstorire de numai câțiva ani la Râmnic, are loc o
nouă schimbare în viața lui Antim Ivireanu. Și anume, în urma
morții mitropolitului Teodosie al Țării Românești, în 27 ianuarie
1708, după o păstorire de 40 de ani, acesta lăsa prin testament scris
și recomanda ca viitor mitropolit pe Antim episcopul de Rîmnic.
Socotind că vlădica acesta este cel mai vrednic dintre toți, pentru a
urca treptele scaunului mitropolitan. A fost ales ca mitropolit și
1 Virgil Cândea, Stolnicul între contemporani, Editura Științifică, București, 1971, p. 63; Damian
P. Bogdan, Viața lui Antm Ivireanu, în Biserica OrtodoxăRomână, LXXIV, (1965), nr. 8-9, p. 689-690.
2 Ion Rămureanu, Antim Ivireanu, luptător pentru ortodoxie, în Biserica Ortodoxă Română,
LXXIV, (1965), nr. 8-9, p. 833.
3 Stelian Izvoranu, Mitroplitul Antim Ivireanu, sfătuitor și îndrumător pentru preoți și duhovnici,
în Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, p. 971-981, Alexandru, I. Ciurea, Antim Ivireanu,
predicator și orator, în Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, p. 775-776.
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înscăunat cu acordul domnitorului Constantin Brâncoveanu, în ziua
de 22 februarie 1708, în Duminica Ortodoxiei, fiind de față la
învrednicirea și înscăunarea sa ca mitropolit, atât Patriarhul
Ierusalimului, cât și cel al Alexandriei. Cu acest prilej de seamă,
Antim, mitroplitul, a susținut o vie și ardentă cuvântare privind
misia sa și îndatoririle preoțimii, arătând prin aceasta care erau de
fapt obiectivele păstoririi sale în scaunul de mitropolit în Țara
Românească.4
În activitatea sa de Mitropolit al
Ungro-Vlahiei, a dovedit vii calități de păstor
religios, de predicator și de bun patriot,
dovedind a înțelege complicata politică a
domnitorului și semnele epocii, atunci când
marile puteri vecine din epocă, erau deja
implicate în problema orientală, vizând
moștenirea teritoriilor balcanice ale Imperiului Otoman de către
puterile creștine: Rusia și Austria. Antim Ivireanu, este acela care
pus bazele tipografiei din Târgoviște, în care au apărut 18 cărți,
dintre care 11 în limba română. S-au evidențiat de la bun început
scrierile românești, având caracter religios, precum: Psaltirea,
Octoihul, Liturghierul, Molitvelnicul, catavasierul, Ceaslovul și
Pildele filosofești. Acum este perioada în care se remarcă o creștere
a numărului de cărți tipărite în limba română. Trebuie reținută
deasemnea și ideia esențială potrivit căreia: mitropolitului Antim
Ivireanu îi revine meritul de a fi introdus pentru totdeauna limba
română în slujba bisericească. 5 În anul 1715, mitroplitul Antim
hotăra mutarea tipografiei din Târgoviște, la București. Tot aici
înființa o nouă tipografie la mănăstirea ctitorită de el a Tuturor
Sfinților. Ambele tipografii au publicat câte o carte până la moartea
sa. În totalul activității sale, puse în slujba ortodoxiei și a afirmației
culturale a românilor, trebuie să amintim, că s-au tipărit în Țara
Românească un număr de 63 de cărți, dintre care 38 scrise de
mitropolit sau sub directa sa îndrumare, celelalte dintre acestea
fiind editate și publicate de către discipolii săi în meșteșugul
tipăririi.
Din totalul acestor 63 de cărți, un număr de 21 dintre acestea au
fost scrise în limba română. Aici este extrem de important și
trebuie să punctăm că un număr de patru cărți scrise în limba
română, de însuși Antim din Iviria. Acestea fiind: Învățătura pe
scurt pentru taina pocăinței, apărută la Râmnic în 1705, urmată de,
Învățătura bisericească la cele trebuincioase și mai de folos pentru
învățătura preoților, apărută la Târgoviște în 1710, alta fiind,
Capete de poruncă la toată ceata bisericească, ce vedea lumina
tiparului tot în Târgoviște în 1714, respectiv, Sfaturi creștine
politice către domnitorul Ștefan Cantacuzino, redactată în limba
greacă și tipărită în București în 1715.6 Însuși marelui mitropolit
datorăm ilustrarea tipăriturilor sale cu gravuri, unele dintre acestea
fiind întocmite cu o artă și măiestrie deosebită și inegalabilă. Tot
marelul exarh, datorăm, o lucrare interesantă rămasă în manuscris
și anume: Chipurile Vechiului și Noului Testament, care cuprinde
în paginile sale un număr de 503 portrete în medalion, cu diferite
personaje biblice, 3 schițe și 8 desene; toate acestea denotă calități
artistice deosebite cu care mitropolitul era înzestrat. Tot de la acest

4 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, Institutul Biblic și de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1981, p. 94; Emil Săvoiu, ,,Capetele de poruncă” ale lui Antim
Ivireanu, în Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, p. 1005-1006.
5 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați,
1996, p. 221.
6 Ioan, V., Georgescu, Antim Ivireanu și locul lui în cultura poporului roman, Biserica Ortodoxă
Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, . 967-970; Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura
Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996, p. 221.
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exarh al plaiurilor Țării românești, ne-au rămas didahiile saleacestea fiind de fapt culegeiri de predici și învățături, care
urmăreau zidirea sufletească a enoriașilor săi prin cuvântul, atât
scris, cât și rostit. Până astăzi, istoria bisericească, prețuiește la loc
de cinste, predicile marelui mitropolit, denumite, didahii, în care
acesta osândea de la înălțimea anvonului, feluritele și deloc
puținele păcate ale epocii sale, îndeobște pe cele ale marii boierimi,
ceea ce inevitabil i-a atras nemulțumirea din parte acestei categorii
sociale. Sunt cunoscute din epoca sa, un număr de 28 de predici, pe
care, mitropolitul, le-a rostit cu ocazia diferitelor duinic și
sărbători, cât și un număe de 7 cuvântări rostite cu diferite ocazii,1
toate acestea relevând un mitropoit, văzut ca un om cu o cultură
deosebită. Într-așe sale predici, acest ierarh, nu a fost câtuși de
puțin, influențat, fie direct, fie indirect, de către alți predicaatori din
epoca sa. Predicile sale sunt, deopotrivă, bine gândite, originale și
mai ales, legate de relalitățile vremii și ale epocii sale. 2
Mitropolitul este ctitorul mănăstirii cu hramul Toți Sfinții din
capitala Țării Românești, actualmente denumită, Mânăstirea Antim,
edificată de el în perioada 1713 – 1715, după o serie de planuri
întocmite de sine. Pentru acastă ctitorie a sa, a întocmit și scris un
așa numit așezământ religios, care nu este altceva decât un
testament cu prevederi, pentru ajutoararea copiilor săraci, cât și a
oamenilor sărmani. Toți aceștia în accepțiunea mitropolitului,
dornici să învețe carte. Ierarhul Țării Românești, s-a îngrijit în mod
direct și de ortodocșii români din Ardeal; el încă din perioada,
1699-1703, când era doar tipograf, trimitea la Alba Iulia, pe fostul
discipol, Mihail Ștefan (Iștvanovici), care a tipărit în Bălgradul
voievodal a lui Mihai Viteazul, două cărți pentru folosul sufletesc
al românilor ardeleni. Câțiva ani, în urma unirii religiose (și
constituirii religiei greco-catolice) de la Alba Iulia, săvârșită de
mitropolitul Athanasie Anghel, în 1701, mitropolitil Antim
Ivireanu trimitea, în mai multe rânduri, scrisori de susținere către
românii din Șcheii Brașovului, îndemnându-i pe aceștia să rămână
statornici, în ceea ce privește dreapta credință ortodoxă,
hirotonisind, deopotrivă, atât preoți, cât și diaconi, de ambele părți
ale Carpaților. Mitropolitul, așa cum am relevat mai sus, a sprijinit,
prin cărți scrise, compatrioții săi din Iviria, trimițând la Tbilisi în
Georgia, pe discipolul său, Mihail Ștefan, care a publicat în capitala
statului georgian, o serie de cărți în limba georgienilor. Pe fondul
mai vechilor sale nemulțumiri față de Imperiul Otoman,
mitropolitul Antim a fost în epoca sa, un mai vechi adversar al
asupririi turcești, considerând în scrierile sale că numai o alianță cu
Rusia, ar putea să ducă țara la înlăturarea jugului otoman. Din
această pricină, cât și ca urmare a uneltirilor împotriva sa,
întreprinse împotriva sa, față de domnitorul Constantin
Brâncoveanu, s-au răcit relațiile dintre vlădică și voievod. 3 În
decursul anului 1712, domnitorul i-a solicitat expres mitropolitului
să-și prezinte demisia din scaunul său. Mitropolitul însă a refuzat,
realizând două apărări scrise, în care și-a prezentat nevinovăția,
relevând că seria nacuzațiilor aduse împotriva sa de către adversarii
săi, nu-și aveau rostul și erau nefondate. 4 Și-a continuat apoi
nestânjenit activitatea sa pe mai multe planuri până la moartea lui
Constantin Brâncoveanu survenită în 1714 și sub succesorul
acestuia, Ștefan Cantacuzino, până în anul 1716.

1 Stelian Izvoranu, Mitroplitul Antim Ivireanu,sfătuitor și îndrumător pentru preoți și duhovnici,
în Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, p. 971-981; Mircea Păcurariu, op. cit. p. 222-223..
2 Mircea păcurariu, op. cit. p. 222.
3 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați,
1996, p. 223-224.
4 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, Institutul Biblic și de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, București, 1981, p. 94; Teodor, M., Popescu, Antim Ivireanu, apostol și
mucenic al dreptei credințe, în Biserica Ortodoxă Română, LXXIV, (1965), nr. 8-9, p. 853-856.
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În urma numirii de către Poarta Otomană a primului
domnitor fanariot, în decursul anului 1716, zilele grele au început
a-l amenința pe bătrânul mitropolit. A fost învinuit de autorități că
ar fi intrat în legătură cu imperialii austrieci și că ar fi complotat
împotriva otomanilor și a domnitorului, a fost arestat din ordinul lui
Nicolae Mavrocordat și depus pentru cercetări în temnița palatului
domnesc. A fost ținut acolo, fiind privat de libertate, vreme de mai
multe săptămâni, solicitându-i-se demisia scrisă. Refuzând să
iscălească propria demisie, domnitorul fanariot Nicolae
Mavrocordat, a cerut Patriarhiei de la Constantinopol, să-l
caterisească pe mitropolit. Acest lucru a fost făcut de către
patriarhul ecumenic, sub influența Porții. În sentința de caterisire,
adică de depunere din funcție și din atribuțiile sale religioase, i s-au
adus diferite învinuiri injuste, pe temeiul cărora, a fost scos din
rândurile arhiereilor și al călugărilor, urmând să fie închis pe viață
în Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai.5
Pedeapsa aceasta, mitropolitul caterisit, Antim, nu a mai
ajuns să o ispășească deoarece, ostașii turci, care l-au însoțit spre
Orientul Mijlociu (teritorii care aparțineau în acea perioadă
Imperiului Oroman), l-au ucis, aruncându-i trupul în valea râului
Tundja, de lângă mai vechea capitală a imperiului, AdrianopolEdirne, în toamna anului 1716. Se săvârșea în acest fel,
mucenicește, asemenea binefăcătorului său, domnul Constantin
Brâncoveanu. Cu prilejul aniversării a 250 de ani, în 1966,
Patriarhia ecumenică de la Constantinopol, a anulat nedreapta,
grăbita și pripita sentință de caterisire, impusă în epocă pe criterii
strict politice.
Ca o concluzie necesară, trebuie spus, că în luna iunie
1992, sinodul Bisericii Ortodoxe Române, a procedat la trecerea în
rândurile sfinților a luminatului și trudnicului mitropolit într-ale
ortodocsiei, Antim Ivireanu al Țării Românești, pomenirea sa,
urmând a se face în fiecare an, pe data de 27 septembrie, dată
semnificând memoria trecerii sale la cele sfinte, în mod martiric,
asemenea voievodului Constantin Brâncoveanu și a fiilor acstuia.6
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Alexandru Ipsilanti (II)
Dragoș MATEI - Roman
Drept răsplată pentru serviciile aduse Imperiului
Otoman, sultanul Abdul Hamid I îl numeşte pe Alexandru
Ipsilanti, la 15 septembrie 1774 domn al Ţării Româneşti,
primind la 7 octombrie firmanul de domnie 1 , chiar dacă
erau numeroşi pretendenţi pentru ocuparea tronului de la
Bucureşti, cum ar fi Ştefan Pârşoveanu, Manole Rosetti,
Nicolae Caragea şi Alexandru Callimachi.

N

principalelor articole de export din Ţara Românească către
Imperiul Otoman. Curtea Domnească era folosită, până la venirea
domnului, de boieri ca Divan Domnesc iar Alexandru Ipsilanti
oferea mănăstirii Magulitatisa 6 şi Epitropiei şcolii 7 din
Constantinopole sumele de 100 de taleri/anual. Pentru siguranţa
locuitorior de la graniţa româno-otomană, se organiza serviciul
pazei pe Dunăre, construindu-se în acest sens vase de patrulă
pentru a opri aşezarea dezertorilor turci în Ţara Românească.
Toodată noul domnitor repara mănăstirea Chiajna din Bucureşti8

umai că, numirea sa pe tronul de la Bucureşti, a încălcat

grav tratatul de la Kuciuk-Kainargi, care prevedea clar
domn pământean, ales de Sfatul Domnesc, şi nu domn
grec! Mai mult, consulul Rusiei la Constantinopole,
trebuia convins de a accepta numirea lui Alexandru Ipsilanti ca
domn al Ţări Româneşti, altfel exista riscul unui nou război rusootoman. Mituind pe reprezentanţii ruşi 2 cu pungi de galbeni 3 ,
problema a fost rezolvată, chiar dacă boierii între timp alesese
domn al Ţării Româneşti pe Ştefan Pârşoveanu!
Delegaţia Ţării Româneşti, primită de autorităţi la Constantinopole,
a fost îndemnată de turci să îl recunoască domn pe Alexandru
Ipsilanti, evitând în acest sens reizbucnirea unui nou război rusootoman iar boierii erau asiguraţi că vor primi funcţii în Sfatul
Domnesc.
Imediat, după recunoaşterea lui Alexandru Ipsilanti ca domn al
Ţării Româneşti, delegaţia munteană a fost primită de sultanul
otoman Abdul Hamid I.Delegaţia munteană a confirmat în scris, că
Alexandru Ipsilanti e cea mai potrivită alegere pentru tronul de la
Bucureşti iar Ştefan Pârşoveanu, s-a retras acceptând să primească
o funcţie în Sfatul Domnesc. Prin aceasta, drumul spre Bucureşti
era deschis lui Alexandru Ipsilanti. În prezenţa delegaţiei muntene,
dregătorilor turci şi sultanului Abdul Hamid I, noul domn al Ţării
Româneşti, a primit caftanul de domnie. Pentru intrarea în Ţara
Românească, noul domn a organizat trei luni, acest fast bizantin.
Pentru conducerea Ţării Româneşti, în lipsa sa, a fost numită o
Căimăcămie, formată din trei boieri4, care au condus destinele Ţării
Româneşti între 7 octombrie 1774-2 februarie 1775, în numele
domnitorului Alexandru Ipsilanti.
Alexandru Ipsilanti, a cerut în acest sens la data de 7 noiembrie
1774, un takrir 5 către sultanul Abdul Hamid I, prin care solicita
emiterea unui firman pentru recunoşterea oficială a caimacamilor.
În capitala Imperiului Otoman, noul domnitor a stat până la
sfârşitul lui ianuarie 1775, conducând Ţara Românească, prin
intermediul Căimăcămiei, rezolvând o serie de probleme interne şi
externe ale ţării.
Potrivit Hatişerifului din noiembrie 1774,se reglementa furniturile
capanului, fixând preţul zaharelelor şi preţurile maximale asupra

Mănăstirea Chiajna în ruinele istoriei
Domnitorul Alexandru Ipsilanti primeşte un firman de la sultanul
Abdul Hamid I, prin care autorităţile otomane de la Dunăre şi
raiale 9 erau obligate să respecte privilegiile acordate Ţării
Româneşti după pacea de la Kuciuk-Kainargi 10 . Potrivit
Hatişerifului 11 din 24 decembrie 1774, sultanul Abdul Hamid,
garantează noului domn privilegiile hotărâte la Kuciuk-Kainragi,
care erau definitive pentru Ţara Românească.
Acestui hatişerif prevedea:
I.Ţara Românească era protejată împotriva unui atac austro-rus;
II.Domnul nu putea fi mazilit decât în caz de trădare;
III.Tributul este scutit doi ani de zile;
IV.Legile din Ţara Romanesca trebuiau respectate de către supuşi
turci;
V.Produsele cumpărate în Ţara Românească de către
negustotii turci erau plătite la preţul real al pieţii;
VI.Se iertau boierii munteni care au ucis ostaşi turci între
1768-1774;
VII. Posturile din administraţia munteană erau înfiinţate
numai de către domnitor;
VIII. Lemnele trebuincioase pentru construirea cetăţilor şi
corăbiilor turceşti se făceau din scăderea tributului Ţării
Româneşti;
IX.Se interzicea păscutul vitelor şi oilor supuşilor turci pe
teritoriul Ţării Româneşti.
Însufleţit de un gând nobil, Alexandru Ipsilanti pleacă la sfârşitul
lui ianuarie 1775 spre Ţara Romanească, cu mari speranţe că va fi
primit foarte bine de locuitorii şi va putea domni cu un program
iluminist.
La data de 26 ianuarie 1775, Alexandru Ipsilanti, pleca cu suita sa
spre Bucureşti, luând corăbiile de la Constantinopole până la

. În decembrie 1774.Hurmuzaki, X,P.154.
. In ianuarie 1775.Idem, p. 154.
are dimensiuni impresionante chiar daca azi este in ruine:43 m lungime,18 m înălţine şi ziduri
groase de 1-2 m.Gabriel Mateescu,Chiajna, manăstirea asasinată,în Lumea credinţei,anul I,nr. 3.
9. Braila şi Turnu. Dictionar universal al limbei române, p. 530.
10.Acest firman emis la 4 noimbrie 1774 evidenţia faptul că,,sărmana de acolo să fie ocrotitş şi protejată de
tiranii şi oprimări de orice fel…..atragerea celor care s-au împrăşsiat şi aşezarea la locurile lor şi să fac să
înceteze spaima lor şisă găsească mijloace pentru creşterea bunăstarii lor….raiaua Ţării Româneşti şi să fie
ferită de oprimări şi tiranii....să nu îngănduim nimanui de la serhaturi (n.n cetate turcească)şi cazalele (n.n
adica unitati administrative asemeni judetelor de azi )Dunării,ostaşi sau civili,să intre în Ţara Românească
iar cei care se îndărătnicesc şi insistă, sa fie pedepsiţi prin mijlocirea căpeteniilor lor...’’ Vezi Mustafa Ali,
Istoria turcilor, vol. 1,p. 165.
11.Ordin emis de cancelaria Imperiului Otoman de către mari dregatori având pecetea sultanului.Dicţionar
universal al limbei române,p.293.
6

1 .Firmanul

prevedea:, Când va sosi înalta parafă imperială,să vă fie cunoscut că,răceala şi duşmănia
reciprocă ce se iviseră între Inaltul Devlet cel veşnic şi Statul Rusiei schimbându-se în linişte şi înţelegere
domnia Ţării Româneşti a fost acordată şi dăruită,prin înalta mea bunăvoinţăta împarătească şi prin marea
înţelepciune a persoanei mele purtătoare de coroană,voievodului Alexandru care este pildă printre emirii
Mesiei şi demn de încredere printre mai marii comunităţii creştine......care fiind în trecut dragomanul
Divanului meu imperial,a slujit cu devotament şi credinţă înalta mea împăraţie şi a aratat multă supunere şi
devotament..’’Hurmuzaki, X,p.153.
2.Piotr Rumintev,-reprezentantul Rus la semnarea tratatului ruso-otoman şi Petersov- ambasadorul Rusiei
la Constantinopole.Idem,. p. 154.
3.Numai Rumintev a primit 100 de pungi de galbeni!Idem, X,p. 154.
4 Formata din Ienăchiţă Văcărescu, Dumitrache Ghica şi Mitroplitul Ungro-Vlahiei, Grigore al II-lea.
Idem, X, p. 154.
5 . Raport. www.vocabular.ro
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Kustendji,1 iar de aici a mers spre Karasu, 2 trecând prin Bogazkoy,
3
trecea Dunărea pe un pod de vas anume construit de ţăranii
români, ajungând în dimineaţa lui 3 februarie 1775 , lângă
Bucureşti.
Altădată urcarea pe tron a unui domn provoca o bucurie mare şi
spontană, iar serbările care să dădeau cu acea ocazie erau pornite de
jos în sus. De data aceasta, alaiul de intrare în Bucureşti, a fost
alcătuit de însăşi Alexandru Ipsilantii, desfăşurându-se cu un fast,
adevărat bizantin. 4 Acest alai pe care îl cunoaştem prin intermediul
lui George Potra 5 este cel mai vechi , consemnat în condicile
cancelariei domneşti!
Potrivit acelor condici din cancelaria domnească, alaiul domnesc
era format din oameni ai domniei, descris interesant de un logofăt
domnesc contemporan din secolul al XVIII-lea, aşa descries mai
jos:
,,Steagul catanelor6de ţară, cu căpitanii şi toate catanele armaţi şi călări.
Toate isnafurile ce sunt sub Aga7, călări, şi apoi polcovnicul podurilor8cu toţi
podarii înainte, puşi în două şiruri, pe jos şi cu securile pe umere.
Toţi polcovnicii Agiei, călări şi armaţi
Vel căpitanul cazacilor pământeni, armat şi cu steagul său
Talporoşi dorobănţeşti cu chiverile, pe jos, cu steagurile şi cu muzica lor
Căpitanul de dorobanţi călare, cu zapcii9săi înainte,
Cu câţiva din breaslă armenilor, şi cu steagul său
Cazacii de Agie, pe jos, cu muzica lor/Vânătorii asemenea, cu un edec al Agăi
Căpitanii de Agie armaţi, îmbrăcaţi cu capoturi şi călări
Ceauşul10 Agiei cu polcovnicul Târgoviştei
Polcovnicul vânătorilor cu logofătul Agiei
Aga, pe cal frumos împodobit, cu căciula de samur şi contăş
Stegarul, cu steagul Agiei11, cu mulţi călări pe lângă ei ţiind parpure
Ispravnicul de oraş cu ai săi’’
Însăşi ordinea alaiului a fost hotărâtă până la ultimul detaliu de noul domnitor.
Prin această regulă nouă, alaiul era format din:,
Breasla Spătăriei
Baş-besleaga12cu toţii neferii săi armaţi şi călări
Călăraşii, spătăreii cu zapcii lor, călări tot câte doi
Delii şi tufeccii cu odobaşii lor
Vel căpitanul menzilurilor,13 cu polcovnicul Spătăriei şi postelnicul cel mare.
Lefegii călări cu zapcii săi
Buciumul Spătăriei, cu tobă şi trâmbiţă deosebită,
Şi scutelnicii 14 Spătăriei armaţi/Poteraşii toţi înarmaţi, călări, cu haine verzi
deschise, cu funde la baretele
Lor din cap şi cu muzica lor.
Seimenii armaţi, cu haine roşii, cu funde galbene la berete, cu steagul
Mare, cu muzică, şi cu două edecuri ale Spătăriei
Căpitanii de Spătărie călări, armaţi, cu barete şi capoturi roşii
Polcovnicul de poteră, cu ceauşul Spătăriei/Polcovnicul de seimeni, cu acela de
vânători
Logofătul Spătăriei, cu baş-bulubcbaşa
Spătarul cel mare
Stegarul cu steagul, lejegii cu prapurile şi muzicile lor
Zapcii de Divan
Aprozii vătăşiei şi ai ceauşiei, şi toţi copii din casă ai vătăşiei Divanului
Şi ai vătăşiei păhărnecelilor
Vătaful de visterie, vătaful de păhărnicei
Vătaful de aprozi şi ceauşul de aprozi
Breasla Portăriei15
Portăreii pe jos, cu steagurile lor în şir
Portarul al doilea şi al treilea
.Azi orasul Constanta.Dicţionar universal al limbei române,p. 754.
. In 1865 isi schimba denumirea de Medgidia , in cinstea sultanului Abdul Medjid.Idem, p. 806.
.Azi Cernavoda.Idem, p. 748.
4 .Vezi V.A. Urechia, Istoria romanilor, Bucuresti, 1891, vol I, pag. 27.
5 . In lucrarea Din Bucrestii de ieri, vol. 1, Bucuresti, 1990,p.70-72.
6 . Ostasi.Dicţionar universal al limbei române,p.111.
7 . Seful politiei.Idem,p.12.
8 . Seful podarilor, cei care reparau si ingrijeau podurile.Idem,p.493
9 . Carmuitori a unei plasi, subordonati ispravnicului.Idem,p. 706.
10 .Curier domnesc.p.Idem, 117.
11 .Sediul Agai.Idem,p.12.
12. Şeful breslei. Idem, p. 57.
13.Şeful poştaşilor.Idem, p. 394.
14.Denumirea ţăranilor din Principatele Române care în schimbul unor obligaţii faţă de boieri,erau scutiţi
de plata birului domnesc şi proveneau din rumâni eliberaţi.Georgeta Smeu. Mic dicţionar deistoria
romanilor, p. 115.
15.Cei care erau la poarta judecatoriei.Dicţionarul universal al limbei române, p. 496.
1
2
3

p. 21

Portarul cel mare
Neguţătorii pământeni călări
Neguţătorii de companie, călări
Starostele de negustori
Lipcanii călări, câte doi, cu copii lor
Toţii boierii pământeni, câte doi, după haracterul lor de la clucerul de Arie până
la banul cel mare
Breasla Armăşiei/Armăşeii şi puşcaşii pe jos, câte doi
Armaşul al doilea, cu armaşul al treilea
Armaşul cel mare
Toţii lăutarii pământeni
Muzica europeană
Steagurile domneşti
Trâmbiţele
Tuiurile/Iuruc- baeracul
Sacagii16, după orânduiala lor, cu sacalele
Salahorii cămărăşiei pe jos, cu bastoanele în mână
Edecurile17domneşti, trase câte doi, după rânduială
Comisul al doilea, cu comisul al treilea
Călăraşii18, cu lipcanii19
Vistierul al treilea, postelnicul al treilea
Logofătul al treilea, cu logofătul al treilea,
Logofătul al doilea cu logofătul al doilea
Pitarul cel mare, cu postelnicul al doilea
Un mare clucer, cu un mare căminar
Beizadele/Schiemni-agasi, cu Divan-efendisi
Un ceauş împărătesc, cu alt ceauş,
Un checeliu împărătesc,
Cu un alt checeliu/Iuzbaşa
Trei satâraşi,
Cu trei satâraşi
Iamaccii,
Mataragii
Mataragii-başa
Alai-ceauşlar
Fustaşi şi iar fustaşi
5 căpitani de Spătărie,
5 căpitani de Spătărie
Orta-cusac cu tabla-başa20 şi orta-cusac
Iamacci lui Saracci-baş
Saraci-başa
Ici-oglandar,
Ceauşlari
Doi cavaşi
Doi has-ahîrli împărăteşti
Deli-başa, giuler-agasi
Bas-ciohodarul21tufecci-başa
Ciohodarii pedeştri
Un peic împărătesc,
Alt peic. Domnul
Ciohodari, ciohodari
Tufecci, tufecci
Spătarul al doilea cu sabia şi topuzul22,
Vătaful de Divan cu săgeata şi cucura23
Steagul domnesc cu Sfinţii Constantin şi Elena
Şi cu Sfânta cruce de-o parte,
Iar de alta stema domnească
Sangeacul împărătesc
Copii din casă, cu prapurile împrejur
Cămăraşul cel mare, gramaticul cel mare
Ispravnicul de curte, cupariul
Cafegi-başa,
Ici-ciohodorul
Toţii servitorii şi edeclii Domnului.
Meterhaneaua, pe jos’’24

16.

Persoane care transporta apa cu sacaua pentru a o vinde. Idem, p. 558.
de remorcare.Idem, p. 227.
de cavalerie.Idem, p. 92.
19.Curieri domneşti.Idem,p. 366.
20.Cal domnesc.V.A Urechia, op.cit, vol. III, p.13.
21.Slujitor domnesc.Idem, p. 132.
22.Măciucă asemănătoare unu sceptru,acoperită cu plăci sculptate în argint i impodobite cu diamante.Idem,
em p. 658.
23 Tolba de săgeţi.Idem, p. 182.
24 Vezi Dragos Matei, Studiu privind domnia lui Alexandru Ipsilanti, Manuscris,p.123-126,Roman
17.Cabluri
18.Ostaşi
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Împreună cu slujitorii domneşti, dregătorii din Sfatul domnesc,
membrii familiei şi înalte feţe bisericeşti, Alexandru Ipsilanti a fost
încoronat, domn al Ţării Româneşti cu fast bizantin.
Începea o nouă domnie, chiar dacă situaţia era destul de grea pentru
Alexandru Ipsilanti. Majoritatea ţăranilor era fugiţi în Ardeal şi
Imperiul Otoman, şcolile erau părăsite, armata otomană era încă pe
teritoriul Ţării Româneşti, boierii filoruşi erau refugiaţi în Rusia,
visteria ţării era goală, Curtea Domneasca era în paragină,
nesiguranţa datorită hoţilor, haos economic. Deoarece, Curtea
Domneasca era în paragină, domnitorul să hotărât să îşi stabilească,
temporat, reşedinţa la Mănăstirea Mihai-Voda din Bucureşti.
Alexandru Ipsilanti, sub influenţa iluminismului european apusean,
a iniţiat o serie de reforme , care au vizat administraţia, justiţia,
armata, sistemul fiscal, învăţământul, cultura, relaţiile dintre
clacaşi-boieri, inaugurând un proces de modernizare în toate
domeniile din Ţara Românească.
Activitatea edilitară în prima domnie este impresionantă,
construind un nou palat domnesc, poduri, biserici, grădini,
chioşcuri, un canal pe Damboviţa.
Abia urcat pe tronul Ţării Româneşti, Alexandru Ipsilanti, după
câteva zile la Mănăstirea Mihai-Voda, şi-a ales ca reşedinţă
domnească, casele boierului Nicolae Brancoveanu, plătind o taxă
modică 1 . Aceste case erau aşezate la poalele Mitropoliei. Curtea
Domnească, zisă Veche, nu a putut să îl găzduiască. Năvălirile
turceşti, austriece şi ruseşti, inundaţiile, cutremurele o loviseră
crunt. Mândrul palat domnesc, refăcut de Constantin Brancoveanu,
avea odăile crăpate, foişorul se dărăpănase iar gradina ajunsese
groapa de gunoi a locuitorilor din Bucureşti. Doar biserica Sfânta
Ecaterina, mai rămăsese în picioare, aptă să slujească rugăciunilor.
Aici fusese primit Alexandru Ipsilanti de Mitropolitul Grigorie ÎI,
caimacami, boieri, negustori, meşteşugari, slujitori domneşti în
dimineaţa zilei de 3 februarie 1775. Când s-a încheiat ungerea
domnitorului de către mitropolit, câţiva boieri de încredere i-au
prezentat pe scurt starea jalnică a Ţării Romaneşti dar şi a curţii
domneşti, sfătuindu-l să se aşeze temporar la mănăstirea Mihai –
Vodă şi pe la casele boierului Nicolae Brâncoveanu, până la
repararea Curţii din Bucureşti. Alexandru Ipsilanti, s-a mirat, dar
ieşind din biserica Mitropoliei şi uitându-se cu luare aminte la
Palatul Domnesc, unde ar fi trebuit să locuiască, a găsit sfatul lor
bine intenţionat.
Totuşi, Alexandru Ipsilanti, nu se simţea în largul său,
nici la mănăstirea Mihai Vodă, nici în casele lui Nicolae
Brâncoveanu. Casele lui Brâncoveanu erau apărate doar de un fir
de apă, cărora se înălţa ameninţător Dealul Mitropoliei, cu pâlcuri
de copaci şi tufişuri dese, unde orice nebun sau vreun nemulţumit
ar fi putut afla locul ideal pentru a-l răpune pe domnitor cu un
singur foc de archebază. Personal, Alexandru Ipsilanti a cercetat
Curtea Domnească2şi a găsit că reparaţiile curţii l-ar fi costat 300
de pungi de galbeni! Iar construirea unei nou palat, cu aceaşi
suparafaţă îl costa 150 de pungi de galbeni. Alexandru Ipsilanti, a
ales construirea unui nou palat domnesc, rămas în istorie sub
denumirea de Curtea Nouă. În acest sens, la sugestia marelui vornic
Nicolae Dudescu, domnitorul a ales platoul de deasupra mănăstirii
Mihai-Voda, între străzile Militari şi Cazărmii, azi dispărute.
Această zonă prezenta o singuranţă pentru el şi familia lui. Spre est
şi spre vest, două pante abrupte ce sfârşeau în mlaştini, spre nord
era Biserica Sf. Ilie şi curgea râul Dâmboviţa iar spre sud, era râul
Argeş, cu zone mlăştinoase. Însă, în caz de pericol, Alexandru
Ipsilanti, se putea refugia împreună cu familia sa, în interiorul
mănăstirii Mihai-Vodă.Grăbit de nesiguranţa vremurilor,

Alexandru Ipsilanti, formează o comisie din formată din vel-banul
Dumitrache, vel-vornic Micolae Dudescu şi vel-medelnicerul Ioan
Villara să angajeze meşteri a începe lucrările pentru construirea
unei noi reşedinţe domneşti, care a rămas în istorie sub denumirea
de Curtea Nouă. Cum în Bucureşti, erau doar meşteri ardeleni3, la
ei s-au gândit boierii să îi angajeze. Meşterii ardeleni erau apreciaţi
în secolul al XVIII-lea pentru seriozitatea lor şi respectarea
angajamentelor luate în faţa angajatorului. Aceştia sunt de fapt doar
autorii proiectului noului palat domnesc, însă lucrările începute de
meşterii ardeleni nu a fost terminate de aceştia, deoarece banii
oferiţi de domnie erau puţini. Alexandru Ipsilanti a trebuit să vândă
câteva loturi de pământ din Bucureşti, dar tot nu erau bani de ajuns!
Când li s-a spus că vor primi bani mai puţini, meşterii ardeleni au
părăsit locul de muncă şi au plecat în Ardeal. În locul lor au fost
angajaţi meşteri turci, bulgari, greci şi români. Deşi constituiau o
mână de lucru ieftină, era însă de proastă calitate! Mai mult,
meşterii turci, când au ajuns la repararea bisericii Sfânta Ecaterina,
au refuzat continuarea lucrărilor, plecând la sud de Dunăre.Au
rămas doar meşteri bulgari şi români, coordonaţi de arhitectul
Spiridon Gheorghe Macri, de origine din oraşul moldovean
Roman.Curtea Noua avea forma literei L, era o clădire joasă, cu
două caturi, trei foişoare, patru scări de acces, din care trei erau
interioare. Tronul domnesc se afla în sala mare de sus, construită în
mijlocul palatului.

Interiorul Curţii domneşti Curtea Nouă
La etaj, erau apartamentele domnitorului Alexandru Ipsilanti, ale
doamnei Ecaterina Ipsilanti, ale soacrei domnitorului, Sultana
Moruzzi, ale copiilor, plus un paraclis şi o baie publică. La poarta
cea mare a Curţii domneşti s-a ridicat un turn cu un ceasornic mare
şi un loc în care cânta muzică la evenimente deosebite din familia
domnitoare. În interiorul Palatului domnesc era o pitărie, odăi
pentru slujitori domneşti, garda personală, depozite pentru
alimente, odaia pentru trăsuri, lemne, fân, toare făcute din cărămidă
şi var. La parter, au fost construite camere de lucru pentru membrii
Sfatului Domnesc, domnitorul gândindu-se o conlucrare mai
eficientă în iniţierea de măsuri eficiente pentru modenizarea
instituţiilor din Ţara Românească.De jur împrejurul palatului
domnesc, s-a amenajat un zid crenelat. O frumoasă gradină a fost
amenajată pentru plimbările în aer liber a familiei domnitoare. În
partea sudică a palatului domnesc era caleaşca domnească,
cumpărata din Brno, pentru 20 de pungi de galbeni, fiind distrusă în
1821 de turci. Acolo mai erau caii domneşti şi grajdul. Pereţii
Curţii domneşti au fost acoperiţi cu un muşchi negricios, ca o
catifea. Subsolul Curţii era format din două galerii principale,
pentru o eventuală fugă a familiei domnenşti, în caz de pericol.
Aceste galerii, aveau 60 de metri lungime, 5 metrii lăţime şi înalte
de 6 metri. Erau şi alte 5 galerii mai mici, unde se păstra bunurile

1.

De un galben pe luna.Hurmuzaki, X,p. 154.
în istorie cu denumirea de Curtea Veche.George Aniculoaiei,Biserica de la Curtea
Vecheîmplineşte 450 de ani,în Ziarul de Lumină, 19 ianuarie 2009,
2.Rămasa

p. 22

3.Care

insotisera armata austriaca in razboiul din anii 1769-1774.Hurmuzaki,X,p.154.
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de valoarea ale familiei domnitoare şi butoaiele cu vinul. Tot acest
complex a fost finalizat în decembrie 1776, la care se adaugă
construierea podului peste râul Dâmboviţa.

Curtea Nouă
Curtea Nouă era desigur mare. O latură urca pe fosta stradă MihaiVoda1, alta continua de-a lungul străzii Uranus, până dincolo de
biserica Spirea Veche. A treia latură cobora din strada Uranus, pe
strada Cazărmii, unde se mai văd şi astăzi urmele, un zid, de câţiva
metri. A patra latură, care închidea cadrilaterul, pornea de la
întretăierea străzii Cazărmii cu strada Militari, urcând pe dealul
Arsenalului, paralele cu strada Uranus şi se termina unde întâlnim
azi fosta stradă Mihai-Vodă, în faţa mănăstirii cu acelaşi nume.
Cât a locuit Alexandru Ipsilanti, această curte domnească a fost
frumoasă. Din păcate, după plecarea lui Alexandru Ipsilanti de pe
tronul Ţării Româneşti, ea a ajuns o paragină, chiar dacă au locuit
succesiv domnitorii Nicolae Caragea, Mihai Suţu şi Nicolea
Mavrogheni. În timpul războiului din 1788-1791, Curtea
Domnească a devenit spital pentru militari austrieci şi grajd pentru
căi. Din 1793, locuitorii din Bucureşti au furat lemne, cărămizi şi
piatra. Mai mult clădirea a rămas neglijată. În zilele de 14
decembrie 1799 şi 22 decembrie, incendiile au afectat grav
clădirea. Ioan Caragea, pentru a procura bani pentru construirea de
şcoli a vândut loturi de pământ din jurul palatului domnesc.
Alexandru Ioan Cuza, construieşte în 1860, Arsenalul Armatei iar
Nicolae Ceauşescu a demolat acea clădire, construind hotelul,
Victoria’, distrus de cutremurul din anul 1977; doar câteva urme se
mai pot vedea astăzi din vaşnica clădire.
Pentru o mai bună gospodărire edilitară, domnitorul Alexandru
Ipsilanti înfiinţează Epitropia Obştirilor. Această instituţie se
ocupa de toate problemele edilitare:
A. Repararea sau înnoirea pavajelor cu bârne de stejar şi a
principalelor artere de circulaţie;
B. Iluminarea cu şomoioage cu păcura în anumite ocazii;
C. Impunerea de restricţii locuitorilor din Bucureşti de a arunca
gunoaie în râul Dâmboviţa şi îngustarea albiei râului Dâmboviţa
prin alte mijloace nepermise, cum ar fi animale moarte sau
gunoaie.
D.Atragerea de fonduri pentru şcoli;
E.Asigura securitatea cetăţenilor din Bucureşti;
F.Asigură prin intermediul pompierilor prevenirea incendiilor.
Ordinea era asigurată în Bucureşti de doi demnitari, adică vel-aga
şi vel-spătar; în fruntea Epitropiei obştirilor era un Vornic al
obştirilor. Această funcţie a fost desfiinţată în 1797 de Constantin
Hangerli.
S-a căutat repararea podurilor de lemn şi să se facă altele, în
special în oraşele mari, cum ar fi Bucureşti, Craiova, Piteşti,
Râmnicul Vâlcea. Domnitorul a făcut noi poduri rezistente, cu

ajutorul unor meşteri italieni, aduşi tocmai din Padova. Aceste
poduri din lemn erau făcute asemenea suprastructurii podurilor
propiu-zise.Pe fundaţia de pământ a podului, având o formă albiată
cu un canal prin mijloc, lat de 0,50 m, până la 0,80 m, îmbrăcat în
cărămidă şi prevăzut la distanţa de 150 de cm cu haznele sau
batacuri adânci de 2-3 m pentru colectarea apelor din canale, se
aşezau grinzi, ce se mai numeau urşi, de stejar, de 0,20, grosime şi
lungi de 5-7 m, în sens transversal din în 3 în 3 m. Unde pământul
nu era rezistent, se băteau ţăruşi, iar grinzile se fixau pe ei.
Deasupra grinzilor se aşezau altele, longitudinal, dar din 2 în 2 m,
fiind fixate de primele cu piroane groase. Peste aceste două rânduri
de grinzi se aşezau podinele în sens transversal, unele lângă altele,
fixate cu scoarbe de fier. Podinele erau tot din stejar. Podurile din
timpul lui Alexandru Ipsilanti aveau o lăţime de 5-7 m, era mai
înalt decât pământul învecinat şi nu avea trotuare (Vezi fig. 11).La
podirea uliţelor din târguri, se aplica un alt sistem, ceva mai simplu
dar mai puţin durabil. În mijlocul uliţei se săpa un şanţ îngust şi
puţin adânc, fără a fi căptuşit cu cărămidă.Pe fundaţia de pământ se
aşezau grinzi transversale ca la poduri, iar deasupra lor se fixau cu
piroane groase podinele lipite una de alta în sens longitudinal. Uliţe
au au fost reparate în centrul capitalei, Craiovei, Piteşti, Buzău, dar
care nu au fost durabile.Pe Podul Şerban-Voda, domnitorul
Alexandru Ipsilanti construieşte o casă de primire pentru oaspeţi
turci2, rămasă în istorie sub denumirea de Casa Beilicului, având
rolul de spionare a demnitarilor turci, care soseau în capitala
munteană, şi a fi informat domnitorul de intenţia acestora. Această
clădire a fost construită cu ajutorul meşterilor bulgari şi români,
lângă râul Dâmboviţa, din banii negustorilor bucureşteni. Alt han a
fost construit la Craiova care era pentru oaspeţii din Austria. În
Craiova exista hanul Hurezu, care era în paragină. Domnitorul
Alexandru Ipsilanti, repară această clădire. A rămas, ca amintire o
simplă inscripţie, care poartă numele domnitorului. Astăzi, din
păcate acest han nu mai există, fiind distrus de germani în primul
război mondial.
Pentru prevenirea incendiilor, domnitorul a organizat corpul
pompierilor, construind în Bucureşti, un Foişor de foc, care să
observe direcţia şi locul unde izbucneau incendiile. Pentru deliciul
bucureştenilor dar şi familiei domnitoare, Alexandru Ipsilanti,
construieşte un chioşc la Herestrau, unde seara se adunau boierii cu
soţiile şi copii lor, petrecându-şi zilele libere.
Alexandru Ipsilanti s-a îngrijit că locuitorii capitalei să primească o
apă curată. Pentru acest motiv, el a însărcinat o comisie formată din
specialişti să cereceteze izvoarele şi râurile din jurul Bucureştiului
şi să aducă, prin conducte apă curată în capitala Ţării Romaneşti. În
acest sens s-a construit două cişmele în centrul oraşului Bucureşti.
Acest fapt este amintit în hrisovul domnesc din 2 octombrie 1779,
în care se spune următoarele:, Din dumnezeiască râvna
îndemnându-mă spre cele folositoare şi cu laudă de podoabă la
starea oraşului şi spre bună petrecere a norodului, am pus domnia
mea de s-au alcătuit, aici în oraşul Bucureşti, două fântâni (adică
cişmele), una în Târgul din Lăuntru, pe uliţa ce se zice din
Boiangii, şi alta pe Podu Mogoşoaiei în mahalaua sfintei mănăstiri
Sărindar... însă cu apă curgătoare din izvoare, adusă din depărtare,
cu mare cheltuială, spre a se adăpa obştea cu apă curată şi limpede,
mai ales în vremi zlătoase, când gârla Dâmboviţei trecătoare printrun acest oraş, curge tulbure şi cu multe necurăţenii.’’ 3 Opera lui
Alexandru Ipsilanti a preconizat construirea de cişmele în târguri,
ceea avea să se numească, ţâşnirea apei din perete’’4, minunea ce
putea fi văzută în câteva case boiereşti de pe Podul Mogoşoaiei,

.Ioan Murărescu, Fântani cu ajutorul olanelor,în ,,Observatorul militar’’,nr. 45,din 14-20 noiembrie
2007.
4. Petru Ignat, Cu bastonul prin Bucuresti,în Supliment România Liberă,2-8 iulie 2009, p. 40.
3

1

.Azi pe strada Sapienţei, sectorul 5.www.e-tur.ro
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unde se introduseră instalaţii de pompat, apă chiar în casele lor.
Minunea avea să îl inspire pe Zilot Romanul, care a scrie
următoarele versuri: O iscusinţă a omenirii/Din sec perete
izbucni/Bea deci şi spală-te fără sfială.1
Ca apa este din belşug...
Era pentru prima dată când apa se aducea din afara oraşului pe
conducte construite cu ajutorul olanelor. Alături de cele două
cişmele, au fost construite alte cinci fântâni în Bucureşti. Anume pe
Herestrău, lângă biserica Sf Elefterie zisă Fântâna Ţiganului, alta în
Cişmigiu-azi se mai numeşte Izvorul lui Eminescu, alta era era sub
viia lui Gramant, pe Podul Calicilor, alta era în Cotroceni, în
pădure dar în jos de mănăstire.
Izvorul lui Eminescu din Bucureşti

Mai mult, au avut loc amenajări a izvoarelor de la Giuleşti, în
vederea alimentării cu apă potabilă a tuturor locuitorilor din
Bucureşti. Documentele mai atesta încă alte două cişmele: una era
lângă Biserica Alba iar altă se afla lângă Hanul Ghica-Voda, la vale
în lunca Dâmboviţei.De asemenea, tot dintr-un izvor local era
adusă şi apa ce aprovizona Curtea Nouă. Pentru paza şi îngrijirea
acestor cişmele, domnul orânduieşte un Suiugiu-Basa, 2care avea în
subordine patru suiugii. Suiulgiu-basa a fost menţionat un căpitan
Dumitru. Acesta avea o leafă de 60 de taleri pe lună, ce se plătea
din Fondul taxelor ce se luă de la carele şi buţile cu vin ce intrau în
Bucureşti. El era scutit de la plata taxelor, atât el cât şi familia lui.
Familiei sale avea scutire de la plata taxelor pentru 150 de oi, iar la
dijmărit, o scutire pentru 50 de stupi, precum şi pentru porcii
crescuţi de el în familie. Ajutoarele sale, erau scutiţi de dajdi şi
angarale.La moartea suiulgiului, postul era preluat de unul din fii
săi care cunoştea meşteşugul cişmelelor.
La 28 iulie 1781, Alexandru Ipsilanti dă dreptul lui Dumitru
suiulgiu-basa, să facă o casă pe malul lacului domnesc din
Bucureşti, azi Cişmigiu, care atunci se numea mahalauua Brazi3iar
pentru paznicul acestor cişmele s-a construit o casă ce se afla lângă
Podul Mogosoaiei.
O altă lucrare minunată făcută de Alexandru Ipsilanti a fost
Gradina Episcopiei din Bucureşti; înfiinţată în 1750 de Radu
Văcărescu, a rămas în paragina intre 1768-1775.În 1776,
Alexandru Ipsilanti anganjeaza specialişti italieni, să repare această
grădină, pentru odihna şi recreerea locuitorilor din capitala Ţării
Româneşti. Ea nu mai este astăzi, dar era situată între Podul
Mogoșoaiei şi Uliţa Posta Veche, deoarece a fost distrusă în vara
anului 1790 de trupele austriece.

În timpul domniei sale se ridică şi se repara intre 1775-1782,
monumente de arta bisericească. Venind în Tara Romanesca, în
1775, domnitorul Alexandru Ipsilanti, era mâhnit de situaţia
lăcaşurilor de cult din ţară. A reparat şi construit numeroase
lăcaşuri de cult, dar din păcate, timpul a şters memoria marelui
domnitor; din această cauză nu am putut specifica clar numărul
bisericilor şi manăstirilor reparate/construite, decât după urmele
scrie rămase în aceste lăcaşuri. Primul lăcaş reparat a fost
Mănăstirea Căldăruşani. Alexandru Ipsilanti spunea cu mâhnire
despre acest lăcaş ca, în cursul vremii şi din inperecherea
întâmplărilor, nu numai bună orânduiala ce a fost înlăuntru s-a
stricat, ci încă şi zidurile s-au prăpădit, fiindcă s-au lipsit de multe
din milele ce au avut’’4. Între 1775-1778, prin lucrările iniţiate şi
conduse de arhimadritul Filaret, s-a refăcut turlele bisericii, repictat
sfântului locaş, rezidit şi supraînălţat cu 15 m a turnul clopotniţei,
precum şi adăugarea unui etaj la corpurile de chilii, inclusiv,
amenajarea unei case domneşti şi a unei arhondarii cu 10 încăperi5,
dar şi a unui salon pentru egumen. Domnitorul, nu uita să ofere
danii în bani, scutire de taxe acestui lăcaş de cult.

Mănăstirea Căldăruşani
Mai mult, Alexandru Ipsilanti, oferă, manăstirii Căldăruşani, 200
de bolvani de sare de la Târgul Telega şi dreptul încasării taxelor
din Valea Mieilor, Valea Largă şi Valea Negovanilor.
Mănăstirea Radu-Voda din Bucureşti, a primit şi ea bani, pentru
repararea caselor egumenului şi uşile lăcaşului de cult.

Biserica Radu-Voda în anul 1780
Biserica Şubestii din Câmpulung Muscel a primit bani pentru
reparaţie capitală de la domnitorul Alexandru Ipsilanti. Vechea
pisanie, descoperită la un muzeul de istorie din Curtea de Argeş
descria ajutorul material oferit de domnitor. Reparaţia a fot făcută
după original, lăsând o frumoasă impresie prin frumoasele picturi şi
ornamentaţii în stil brâncovenesc, care îi decorează interiorul şi
exteriorul lăcaşului de cult.

1.

Idem, p. 40.
. Cuvant de origine turcesc care inseamna mai mare peste cismele.Dictionar universal al limbei romane,
p. 627.
3. V.A Urechia, Istoria romanilor, tomul III, Bucuresti, 1891, pag. 503.
2

p. 24

4.Preot
5.

lector Florin Serbanescu, Din cronica manastirii Caladrusani, manuscris, 2006, pag. 23
Unde se primeau oaspetii. Dictionarul univerasal al limbei romane, p. 35.
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Mănăstirea Cotmeana, a primit şi ea subvenţii în bani pentru care,
egumenul acestui lăcaş a putut construi pridvorul, chiliile şi
zidurile de incinta a lăcaşului de cult.
Fata era realizată din cărămidă aparenta, împodobită cu firide şi o
bogată ornamentaţie din discuri de ceramică smăltuita.

Mănăstirea Cotmeana
Mănăstirea Dealul, fiind părăsită, a fost reparată de Alexandru
Ipsilanti, devenind temniţa pentru cei încălcau legea. Biserica,
Sfinţii Ioachim şi Ana’’din Bucureşti a primit bani pentru reparaţi
şi o icoană din argint cu inscripţia, Rugaţi-vă către Domnul
Sfinţilor, pentru robii lui Dumnezeu, Alexandru Ipsilanti şi
Ecaterina Doamn, cu fii sai’’. Această sfântă icoană, aşa cum
confirma tradiţia, a fost comandată de la Constantinopole şi în
cinstea aceste icoane a fost ales hramul cu Sfinţii Ioachim şi Ana.
Alexandru Ipsilanti adaugă în jurul bisericii manăstirii Mărcuţa, un
han cu prăvălii, construit un zid gros, înalt de 7 m şi a fost rezidita
clopotniţa din incintă interioară. O placă de marmură cu iniţialele
domnului 1 şi stema familie Ipsilanti este pusă pe clopotinita 2 ; pe
lângă acestea, a făcut o catapeteasca nouă, a înfiinţat o Tiparniţa. A
închinat biseric aMarcuta către mănăstirea grecesca Halchis.3

Mănăstirea Govora
Au fost şi alte lăcaşuri de cult care au beneficiat de bunăvoinţa lui
Alexandru Ipsilanti: manăstirile Cozia, Arnota, Cornetu, Dintr-un
Lemn, Hurezi, Sf Gheorghe cel Vechi-Bucureşti, Cotroceni., Sf.
Ecaterina, schitul Bontestei4, schitul Ciocanul Muscel5,.
Biserica Mihai-Voda din Bucureşti, a fost reparată din temelii,
primind şi o icoană reprezentând pe Sf. Ioan Teologul. Pentru
cheltuieli, domnitorul Alexandru Ipsilanti, oferă banii strânşi anual
de la vama din balta Galatu. Este repara uşa de la biserica Coltea
iar mănăstirea Tutana este înconjurată cu 16 contraforturi, reparat
turnul şi clopotniţă.
Alexandru Ipsilanti a fost şi ctitor de lăcaşuri de cult. Din
păcate, în spaţiul românesc, singurul lăcaş de cult cunoscut este
doar biserica Sf. Nicolae din Breaza de Sus din judeţul Prahova.
Construită intre 1777-1778, de meşteri ardeleni şi zugravi
moldoveni, a fost ridicată pe temelie de piatră, fiind împodobit la
exterior cu medalioanele sfinţilor ortodocşi.

Biserica Sf. Nicolae din Breaza

Fig.19. Biserica manăstirii Mărcuţa
Prin închinarea acestui lăcaş către mănăstirea Halchis, veniturile au
crescut, făcând posibil, înfiinţarea unei şcoli şi biblioteci la
Mărcuţa.
Mănăstirea Govora, este un alt lăcaş care beneficiază de daniile lui
Alexandru Ipsilanti.Pe lângă faptul că lăcaşul de cult a fost reparat,
se mai adauga un trapez, fiind donata şi o icoană din argint cu
chipul Maicii Domnului.

Io al.Io.Ipsv. 1779.Cirpian Bara, Marcuta –un loc in care ne aminteste de Eminescu, ziarul Lumina
de duminica,5 iulie, 2009.
2.Azi nu mai este clopotul deoarece a fost confiscat de germani in vara lui 1917.Biserica Marcuta, in
Crestinortodox.ro
3.Ciprian Bara- Marcuta, Un loc in care ne aminteste de Eminescu, in ziarul ,, Lumina de duminica’’ 31
mai 2008.
1.Scria
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4

.Fondata in 1756 de Ionita Tatarul a primit din partea domnitorului scutire de la dari, si a fost reparat
acest lacas.In interiorul lacasului a ramas semnat ,, Io Alexandru Ioan Ipsilani.Vezi Constantin Ene- Schitul
Bontestei, In B.O.R, Anul XXVI, nr 2-3, pag. 291-295.
5.Reparat in 1778,primind anual 30 de talerianual,scutire de 6 poslusnici si un dar de 12 poslusnici. Vezi
Dan I. Simionescu- Schitul Ciocanul , B.O.R, Seria II, Anul 45, nr 1, ianuarie 1927.
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Numele și prenumele
membrului

Nr.
Crt.

Calitatea în cadrul Asociațiunii și în

urmat Primului Război Mondial și Marii Uniri, despărțământul alba
iulian avea un număr însemnat de membrii. Suma acestora

Despărțământul Alba Iulia

ridicându-se, în anul 1920, la 87 persoane. În urma Marii Uniri,
odată cu trecerea orașului în administrarea României, pe deoaprte,

1

Gavril Crișan

Membru fondator

2

Dărămuș Cornel

Membru fondator

3

Mârza Atanasiu

Membru fondator

punct de vedere organizatoric. Totodată trebuie remarcata

4

Medrea Dominic

Membru fondator

diversificarea social-profesională a membrilor săi3.

5

Muntean Zaharie

Membru fondator

Astfel în anul 1920, Despărțământul Alba Iulia al Astrei era format

6

Pop Ioan

Membru fondator, mult timp singur
membru fondator

7

Stoica Aurel

Membru fondator

8

Velican Cămil

Membru fondator

cât și ca urmare a creșterii numărului de locuitori, se constată, o
creștere numerică și deopotrivă calitattivă a despărțământului din

din următoriele 8 persoane în calitate de membri fondatori:
Din analiza și interpretarea datelor acestui tabel cuprinzând numele
membrilor fondatori ai Despărțământului Alba Iulia în 1920,

Noi contribuții privind demersurile
organizatorice și evoluția culturală în
cadrul Despărțământului Alba Iulia al
Astrei între anii 1920 – 1925

evident, se poate constata o creștere numerică a acestora, ceea ce
demonstra o consolidare a potențialului și prestigiului economic și
social-cultural al elitei românești din acest oraș 4 . Un alt aspect
esențial de care trebuie să ținem cont este statutul pe care acești
membrii îl aveau în cadrul despărțământului acesta, respectiv în
cadrul Asociațiunii. Ca membri fondatori în acest despărțământ,
existau, 1 medic, 1 economist care avea îndeplinea funcția de

Daniela CURELEA - Sibiu

director de bancă, 1 inginer și 5 avocați, toți având titlul de doctor
în științe juridice.

În cadrul secțiunilor Asociațiunii, merită evidențiată
activitatea în anul 1920, a următorilor membrii corespondenți,

O analiză, urmată de interpretarea datelor acestui tabel, prelucrat ca

care domiciliau în județul Alba.

urmare a parcurgerii paginilor Revistei Transilvania pe anul
publicistic 1920, ne permite să constatăm o diversificare tot mai

ceștia erau: Cacoveanu Ștefan, jude în pensie din Alba

evidentă

Iulia, membru corespondent al secțiunii literar-artistice;

despărțământului. Apar acum, alături de nume mai vechi în cadrul

Zenovie Pâclișan, inspector general în ministerul

acestuia și nume noi. Din punctul de vederea al apartenenței social-

instucțiunii, în București, doctor în Științe istorice și în Teologie,

profesionale a membrilor pe viață, pe lângă avocați și preoți,

membru corespondent al secțiunii de istorie și etnografie, fost

identificăm acum în anul 1920, procurori, judecători, medici,

membru al despărțământului alba iulian; Zaharie Muntean, avocat

învățători, directori de școală primară și chiar înalți ofițeri-

în Alba Iulia, membru corespondent al secținii de Științe sociale;

comandanți ai mărilor unități militare ce făceau parte din

Eugen Mera, director de școală în Alba Iulia, membru

Garnizoana Alba. Este evident faptul că, după înfăptuirea Marii

corespondent al secțiunii Școlare; Aurel Stoica, inginer comasator

Uniri, statutul celor care făceau parte din rândurile Asociațiunii în

din Alba Iulia, membru corespondent al secțiunii tehnico-

acest despărțământ, devine tot mai divers5.

A

a

statutelor

social-profesionale

ale

membrilor

industriale 1 . Ca membru fondator al Casei Naționale central,
Muzeul Asociațiunii” din Sibiu, se numără și instituția de credit,
denumită Izvorul din Alba Iulia2. Pentru prima dată, în anii care au
3

Ibidem, p. 662.

1

Ibidem.

4Transilvania,

2

Ibidem, p. 660.

5

p. 26

LII, nr. 7 – 8, iulie – august, 1921, p. 629.

Transilvania, LII, nr. 7 – 8, iulie – august 1921, p. 662.
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Prezența ca membri pe viață a unui prim-procuror, a doi judecători,
a unui general de divizie, a unui vice-primar, respectiv, a unui
prim-pretor, sunt tot atâtea dovezi ale consolidării rolului și

Nr.
Crt.

Numele și
prenumele
membrului

oameni care au statute social-profesionale și ocupă poziții cheie în
administrarea județului, a orașului, a instituților statului, care au

1

Albini Iuliu

Membru pe viață

Notar în Zlatna

2

Cosciuc Aurel

Membru pe viață

Director de școală în
Ighiu

3

Dăian Valer

Membru pe viață

Vice-primar în Alba Iulia

4

Dumitrean
Felix

Membru pe viață

Judecător în Alba Iulia,
doctor în Științe juridice

5

Gherman
Gregoriu

Membru pe viață

Prim-procuror al
Parchetului Alba Iulia,
doctor în Științe juridice

6

Glodeanu
Dimitrie

Membru pe viață

General de divizie,
comandantul Diviziei 21
Infanterie din Alba Iulia

7

Hațegan
Vasile

Membru pe viață

Notar în Oarda de Jos

8

Marcu Aurel

Membru pe viață

Preot paroh ortodox în
Dumitra, Berghin

9

Marciac Ioan

Membru pe viaă

Avocat în Alba Iulia,
doctor în Științe juridice

10

Morușca
Silvestru

Membru pe viață

Învățător în Alba Iulia

11

Nicola Enea

Membru pe viață

Medic în Carlsbad,
Austria, Doctor în Științe
medicale

12

Patița Rubin
jr.

Membru pe viață

Judecător în Alba Iulia,
doctor în Științe juridice

13

Radeș Virgil

Membru pe viață

Prim-pretor în Ighiu

14

Teculescu
Ioan

Membru pe viață

Protopop ortodox în Alba
Iulia, director al
despărțământului

15

Zlăgneana

Membru pe viață

Institut de credit în Zlatna

fost rezervate până la Marea Unire, elitei social-politice și a celei
economice și profesionale austro-ungare.
Nr.
Crt
.

Numele și
prenumele
membrului

Calitatea în
cadrul
Asociațiunii și în

Statutul și domiciliul

Despărțământul
Alba Iulia
1

Bădulescu
Eugeniu

Membru activ

Căpitan
Ofițer în Alba Iulia

2

Baciu Tiberiu

Membru activ

Stegar
Subofițer în Alba Iulia

3

Bedereag
George

Membru activ

Căpitan
Ofițer în Alba Iulia

4

Boteiu Aurel

Membru activ

Medic în Alba Iulia
Doctor în Științe medicale

5

Bucur Ion

Membru activ

Econom în Limbă

6

Burbău Anghel

Membru activ

Econom în Ighiu

7

Bucerzan
Andrei

Membru activ

Econom în Ighiu

8

Bucerzan
Nicolae

Membru activ

Econom în Ighiu

Cado Nicolae

Membru activ

9

Preot paroh ortodox în
Pâclișa, domicilia în Alba
Iulia

10

Circa Petru

Membru activ

Preot ortodox în Ighiu

11

Cinciu George

Membru activ

Caporal în Alba Iulia

12

Crevean
Anghel

Membru activ

Econom în Șard

13

Cirnoagă
Virgil

Membru activ

Locotenent
Ofițer în Alba Iulia

14

Constantin Ion

p. 27

Membru activ

Locotenent

Statutul și domiciliul

Despărțământul Alba
Iulia

statutului social și politic al românilor în Alba Iulia. În rândurile
membrilor Despărțământului Alba Iulia al Astrei, fac parte acum

Calitatea în cadrul
Asociațiunii și în

Ofițer în Alba Iulia
15

Constantinescu
Victor

Membru activ

Judecător
Președintele Tribunalului
Județean Alba, doctor în
Științe juridice

16

Costea
Cornelia

Membru activ

Învățător în Alba Iulia

17

Costea
Dominic

Membru activ

Preot unit în Ighiel
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18

Domșa Iacob

Membru activ

Croitor în Alba Iulia,
domicilia în Ighiu

19

Dode Loghin

Membru activ

Econom în Ighiu

20

Fodorean Ion

Membru activ

Preot ortodox în Galați,
domicilia în Zlatna

21

Florea
Octavian

Membru activ

42

Oruța Todor

Membru activ

Econom în Poiană

43

Părău Anghel

Membru activ

Proprietar în Ighiu

44

Părău Nicolae

Membru activ

Econom în Ighiu

45

Pascu Petru

Membru activ

Caporal în Alba Iulia,
domicilia în Ighiu

46

Peiculescu
Petre

Membru activ

Sublocotenet, ofițer în Alba
Iulia

47

Pop Antoniu

Membru activ

Proprietar în Bucerdea
vinoasă

48

Pop Cornel

Membru activ

Sublocotenent, ofițer în Alba
Iulia

49

Popilean
Dumitru

Membru activ

Sublocotenent, ofițer în Alba
Iulia

50

Pojan Ioan

Membru activ

Econom în Ighiu

51

Popa George

Membru activ

Proprietar în Ighiu

52

Popescu Ioan

Membru activ

Econom în Ighiu

53

Popescu
Dimitrie

Membru activ

Învățător în Ighiel

54

Radu Felix

Membru activ

Sublocotenent, ofițer în Alba
Iulia

55

Raiciu
Alexandru

Membru activ

Sublocotenent, ofițer în Alba
Iulia

56

Rumler
Maximilian

Membru activ

Sublocotenent, ofițer în Alba
Iulia

57

Roman
Andreiu

Membru activ

Locotenent-Colonel, ofițer în
Alba Iulia

Locotenet – colonel
Ofițer în Alba Iulia, doctor în
Științe medicale

22

Florescu
Anghel

Membru activ

Econom în Ighiu

23

Oerasim
Nicolae

Membru activ

Măcelar în Alba Iulia

24

Oligor Iacob

Membru activ

Secretar în Alba Iulia,
domicilia în Alba Iulia

25

Oroza Nicolae

Membru activ

Econom în Alba Iulia

26

Hațegan Silviu

Membru activ

Secretar în Alba Iulia

27

Ignea Ilie

Membru activ

Comerciant în Ighiu

28

Jurca Ioan

Membru activ

Învățător în Ighiu

29

Juncan George

Membru activ

Econom în Ighiu

30

Maxim Anghel

Membru activ

Secretar în Ighiu

31

Maxim Ioan

Membru activ

Econom în Ighiu

32

Magda Ilie

Membru activ

Preot în Șard

33

Magda Vasile

Membru activ

Locotenent-Colonel
Ofițer în Alba Iulia

34

Mateiu Ieronim

Membru activ

Caporal în Alba Iulia,
domicilia în Șard

58

Roșea Petru

Membru activ

Plutonier-major, subofițer în
Alba Iulia

35

Mărginean
Vasile

Membru activ

Cojocar în Oarda de Sus

59

Samu Samuilă

Membru activ

Pantofar în Alba Iulia

60
Maurer Ioan

Membru activ

Locotenent, Ofițer în Alba
Iulia

Teculescu
Ionel

Membru activ

36

Student în Cluj, domicilia în
Alba Iulia

61

Teșa Ioan

Membru activ

37

Medrea Ioan

Membru activ

Proprietar în Ighiu

Sublocotenent, ofițer în Alba
Iulia

38

Medrea Ioan

Membru activ

Învățător în Țelna

62

Teodorescu
Vasile

Membru activ

Sublocotenent, ofițer în Alba
Iulia

39

Meteș Florian

Membru activ

Secretar de primărie în
Bucerda vinoasă

63

Tortea Dumitru

Membru activ

Econom în Ighiu

64

Todoriciu
Nicolae

Membru activ

Proprietar în Cricău

40

Miclea Nicolae

Membru activ

Econom în Ighiu

41

Muntean
Semproniu

Membru activ

Judecător în Alba Iulia

Pornind de la aceste nume cuprinse în tabel, se poate constata o
creștere a numărului membrilor activi, respectiv, este tot mai
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evidentă diversificarea statutului social și profesional al acestora.

subunități militare din Alba Iulia; 6 subofițeri și soldați gradați; 6

Aspectul acesta scoate în evidență o creștere a bazei organizatorice

profesori și învățători; 1 inginer comasator; 2 notari publici; 1 vice-

și economice a Despărțământului Alba Iulia al Astrei după Unirea

primar al orașului Alba Iulia; 6 preoți; 1 prim-pretor de plasă; 3

cea Mare. Totodată, acest aspect este dovada diversificării

secretari de primării din județul Alba; o instituție de creditare –,

statutelor social-profesionale, ca urmare a impactului ideilor și

Zlăgneana” din Zlantna; 5 meseriași; 3 comercianți; 4 proprietari;

activităților Asociațiunii, atât în rândurile maselor, cât și a elitelor

16 economi – administrator și 1 student. Un alt aspect demn de

sociale, fie administrative, culturale, religioase, școlare sau chiar

remarcat privind organizarea și evoluția Despărțământului Alba

militare. În fond, ca urmare a unui nou tip de mesaj pe care

Iulia al Astrei după anul 1920, l-a reprezentat seria adunărilor

Asociațiunea, prin intermediul despărțămintelor sale, a știut să-l

generale susținute în vederea reorganizării sale. Totodată, pe

transmită. Deasemenea, merită evidențiat numărul mare de ofițeri,

teritoriul județului Alba, au fost susținute adunări de reorganizare a

de subofițeri și soldați gradați, care făceau parte din acest

despărțămintelor Abrud-Câmpeni și Aiud-Teiuș (la un moment dat,

Despărțământ al Alba Iuliei în anul 1920, indiferent de gradul lor.

în urma reorganizării acestuia din urmă, au apărut, Despărțământul

Din interpretarea statistică a celor trei tabele nominale privind

Aiud al Astrei și Despărțământul Teiuș al Astrei, Despărțământul

numărul și statutul membrilor din acest despărțământ pentru anul

Blaj și Despărțământul Sebeș2. Interesant este faptul că între anii

1920, putem formula următoarele afirmații și anume, numărul total

1920 și 1921, a avut loc o cuprindere a orașului Alba Iulia, în

al membrilor era de 87 . Aceștia fiind împărțăți după cum urmează:

traseul a opt turnee teatrale.

1

8 persoane, membri fondatori, 15 persoane, membri pe viață, 64
persoane îndeplineau calitatea de membri ordinari.

Statutul social și profesional al membrilor
Despărțământului Alba Iulia pe anul 1920 împărțiți în
procente
Economiști
1%

Membrii
fondatori
9%

Studenți
1%

Judecători
3%
Procurori
1%

Economiadministratori
18%

Membrii pe
viață
17%

Proprietari
5%
Comercianți
3%

Medici
3%
Ofițeri superiori
5%

Ofițeri inferiori
15%

Meseriași
6%

Membrii
activi Membrii Despărțământului Alba Iulia în 1920
74%

Avocați
7%

Preoți
7%

Instituții de
credit
1%

împărțiți în procente

Secretari de
primării
3%

Graficul nr. 1
Analiza statistică privind statutul social și profesional al membrilor

Prim-pretori
1%

Vice-primar Ingineri
1%
1%
Notari
2%

Profesori și
învățători
7%

Subofițeri și
soldați - gradați
7%

Graficul nr. 2

acestui despărțământ pentru anul 1920, evidențiată în paginile
Revistei Transilvania, se prezentă în felul următor: existau, 3

Unele dintre acestea, vizitând realizarea de spectacole în Alba Iulia

judecători; 1 prim-procuror; 6 avocați; 1 economist, director de

s-au desfășurat și în anul 1921. Aceste reprezentații teatrale, erau

bancă; 4 medici, între aceștia, trei erau civili, iar unul era medic

de regulă susținute de artiști ai Operei Naționale din Cluj și a celei

militar; 4 ofițeri superiori, comandanți de unități ale Armatei, între

din București. Ele constau în alternarea spectacolelor de opera cu

aceștia, remarcăm existența unui general comandant de divizie, a

spectacole simfonice3. La nimente culturale participa întreaga elită

unui colonel, comandant de brigadă și doi locotenenți-colonei, în

a orașului, atât cultural-socil-religioasă, cât și membrii clasei

fruntea unor regimente; 13 ofițeri inferiori, având grade de
sublocotenenți, locotenenți și căpitani, firește comandanți ai unor

2

Transilvania, LII, nr. 7-8, iulie – august 1921, p. XVIII, Anexa VI. b, Conspectul sumar al membrilor
Asociațiunii pe anul 1920.

3

1

p. 29

Transilvania, LII, nr. 7-8, iulie-august, 1921, p. 525-528; Idem, anul LIII, nr. 7-8, iulie-august, 1922, p.
479-480.
Alba Iulia, anul III, nr. 20 / 13 noiembrie 1921; Valer Moga, Astra și societatea. 1918 – 1930, Cluj
Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 498.
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politice din oraș, dar și înalții ofițeri ai Garnizoanei Alba.

militar de Alba Iulia, sub numele de Iustinian Teculescu3.

Evenimentele culturale desfășurate în Alba Iulia, cât și în alte orașe
din Transilvania au fost atent urmărite și descries de publiciștii de
la Transilvania în paginile dedicate evenimentelor culturale care au
avut loc în tot Ardealul între anii 1920 și 1921.

Intrarea în cadrul administrației statului român a acestor
fruntaşi alba iulieni, nu i-a îndepărtat câtuși de puțin de
Asociațiune, pe care o vor deservi încontinuare din postura noilor
lor funcții și demnități. Însă, deoarece activitatea acestora se va

Este de remarcat în ceea ce privește activitatea de

derula în alte orașe și în alte instituții, ei nemaiputând fi nemijlocit

înființare a bibliotecilor pentru popor activitatea voluntară a

implicați în activitatea organizatorică și social-culturală a

membrilor cercului studenților din Putna care au întreprins în sens

despărțământului Alba Iulia se impuneau noi alegeri și un nou

voluntar o serie de acțiuni de constituire a bibliotecilor pentru

birou de conducere la conducerea acestuia. Conform consemnării

popor în comunele din sudul Moldovei, Golești, Adjud, Odobești,

membrilor care au decedat în anul 1922, făcută de revista

Sascu și Puf. Aceștia au adresat o invitație conducerii Comitetului

Transilvania, se poate constata trecerea la cele veșnice a

central al Asociațiunii în Sibiu, dar și biroului de conducere al

următorilor membri, Marcu Aurel, preot paroh ortodox în comună

Despărțământului Alba Iulia, în vederea participări la activitatea de

Dumitra, acesta fiind membru pe viață al Asociațiunii și al

inaugurare a bibliotecii publice din Focșani, dar și a unui număr de

despărțământului Alba Iulia și a protopopului Simeon Micu din

20 biblioteci din județul Vrancea. Drept răspuns, Asociațiunea și-a

Alba Iulia, membru activ în cadrul același despărțământ4.

anunțat participarea la aceste demersuri de inaugurare culturală,
prin intermediul domnilor, Ioan Georgescu, secretarul Asociațiunii
din Sibiu și prof. Ioan Sandu, director al Liceului Mihai Viteazul
din Alba Iulia, prestigious membru al biroului care conducea
Despărțământul Alba Iulia al Astrei 1 . Partciparea delegației
culturale a Asociațiunii în Focșani și în județul Vrancea s-a realizat
în perioada 7 – 9 aprilie 1922. Câteva luni mai târziu, un alt fapt
demn de a fi remarcat, l-a reprezentat prezența marelui compozitor
George Enescu în 13 decembrie 1922 în Alba Iulia, publicul din
acest oraș trasnilvan, făcând cunoștință pentru prima dată cu arta
interpretativă a marelui compozitor2. Începând cu anul 1922 și în
prima parte a anului următor, biroul de conducere al acestui
despărțământ a trebuit reorganizat. Pentru că o bună parte a
membrilor din conducerea sa vor intra în cadrul administrației de
stat, fie în plan local, în Alba Iulia, fie regional, în Cluj Napoca sau
chiar în București. Este cazul avocaților Ioan Pop, devenit Prefect
al Județului Alba, Cămil Velican, devenit primar al orașului Alba
Iulia, iar mai apoi, prefect al județului Alba, Zaharie Muntean,
consilier special al Transilvaniei pe lângă Ministerul Cultelor și
Instrucțiunii Publice și secretar al Resortului de Finanțe în
Consiliul Dirigent la Sibiu, profesorului doctor Zenovie Pâclișan,
inspector superior al educației în Ministerul Cultelor și Instrucțiunii
Publice în București, protopopului Ioan Teculescu, devenit Episcop

Profesorul doctor Zenovie Pâclișan, inspector superior al
educației iar apoi director general în Ministerul Instrucțiunii
Publice, fost membru al Despărțământului Alba Iulia și activist al
acestuia în plan cultural prin organizarea și susținerea unor
prelegeri pentru popor, a publicat în 1923, două mongrafii
științifice de referință în istorie și religie, denumite: ,,Luptele
politice ale românilor ardeleni din anii 1790 – 1792. Studiu istoric
cu anexe documentare” și, Din istoria bisericească a românilor
ardeleni. Teologul vlădicilor uniți”5. Ambele monografii ale sale au
fost receptate în epocă cu un mare interes. Într-un ultim raport
înaintat Comitetului central al Asociațiunii în Sibiu, Iustinian
Teculescu, deopotrivă episcop militar de Alba și director al
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, a făcut următoarele mențiuni
cu privire la situația și activitatea despărțământului pe care îl
conducea. Acesta era destul de mare, având în component 42 de
comune, 12 agenturi în comunele mai importante, 9 biblioteci, din
care 2 în Alba Iulia și 7 în comune. Din raportarea făcută se
desprinde ideea că reorganizarea desprțământului s-a făcut în 1920.
În cadrul despărțământului, episcopal Iustinian Teculescu a
evidențiat o vie și bogată activitate, atât organizatorică, cât și
culturală. Anii care au urmat, 1921 și 1922 s-au caracterizat printrS.J.S.A.S, Fond Astra, nr. 767 / 1921; ,,Astra” Alba Iulia, dosar 3094 / nr. 163; Valer Moga,
Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 – 1948), în Apulum, XXXI / 1994, p. 449.
3

4
1

Transilvania, LIII, nr. 6, iunie 1922, p. 439.

2

Valer Moga, Astra și societatea. 1918 – 1930, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 498.

Transilvania, LIII, nr. 7 – 8, iulie – august 1922, Anexa VII, p. IX – X.

Transilvania, 54, nr. 6-7, iunie – iulie, 1923, p. 293. (de la această data se va numerota anul apariției
revistei Transilvania, cu cifre arabe, nu romane, ca până acum)
5

p. 30
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o scădere, atât a numărului de membrii, cât și a inițiativelor social-

de mai sus, nici Despărțământul Alba Iulia al Astrei. Pentru a fi

culturale, în principal datorită implicării în treburile publice și

depășite aceste impedimente organizatorice, forurile de conducere

administrative ale statului român întregit, a unor dintre membrii

ale Asociațiunii, au adoptat în cadrul adunării generale din Sibiu,

biroului de conducere. În ceea ce privește înscrierea de noi membri,

desfășurată în zilele de 8 și 9 noiembrie 1924 noile statute. Acestea

episcopul Iustinian Teculescu, se declară mulțumit de activitatea

veneau să reglementeze modalitățile de acțiune pe viitor ale

domnului notar Fărcășan Ioan din Zlatna, care în perioada 1921 –

Asociațiunii la nivel generale și ale despărțămintelos sale, la

1923, a procedat la înscrierea în acest despărțământ a 3 membrii

nivelul județelor, în vederea atingerii scopurilor, organizatorice și

fondatori, a 2 pe viață, a 17 membrii activi și a unui număr de 16

culturale ale sale. Tribunalul din Sibiu a validat în data de 6 martie

ajutători. Un alt aspect pe care merită să-l evidențiem aici, este dat

1925, noile statute ale Asociațiunii2 În acest sens, în Sibiu, a fost

de înscrierea de membrii ajutători, ceea ce demonstrează o

elaborate un proiect general de către Comitetul central al

consolidare parțială a statutului economic al acestora după anul

Asociațiunii, supus în dezbaterea despărțămintelor, pentru ca mai

1921. De la toți aceștia a fost încasată suma de 1812 lei, care a fost

apoi acestea să-l poată aproba, nu înainte de a fi aduse acele

depusă cu proces verbal în conturile casei centrale a Asociațiunii .

amendamente la proiect, cerute de unele despărțăminte.

1

În cadrul adunării generale a Asociațiunii care s-a desfășurat în
zilele de 28 -29 august 1923, despărțământul alba iulian a fost
reprezentat votând pentru alegerea lui Vasile Goldiș în fruntea

Printre principiile mai importante, de care s-a ținut cont,
în vederea modificării statutelor, amintim:

Asociațiunii.
Evoluții organizatorice privind modificarea statutelor
Asociațiunii în perioada 1923 – 1924
Problemă deosebit de comlexă a Asociațiunii a fost cea a

1. Să se dea societăţilor culturale posibilitatea unei
colaborări cât mai strânse cu Asociaţiunea, colaborare solicitată în
atâtea cazuri, ca fiind neapărat necesară pentru o lucrare mai
spornică şi efectivă în interesul luminării poporului român.

modificării statutelor organizatorice, astfel încât acestea să

2. Să se dea un rol mai mare principiului de

corespundă noilor realități apărute după Marea Unire. Noi realități,

descentralizare, acesta să fie pus efectiv în aplicare în funcție de

total diferite de cele premergătoare formării statului naţional unitar

cerințele și necesarul fiecărui despărțământ.

în 1918, în care Asociațiunea era chemată să se manifeste
3. Fixarea principiului arondării în general a

organizatoric și cultural în ancadramentul statatl nou apărut. În
acest sens din dispoziția și însărcinarea Adunării generale a
Asociațiunii de la Timișoara din 1923, Comitetul central s-a
preocupat în principal în perioada anilor 1923 – 1924 cu problema,

despărţămintelor Asociaţiunii după plasele administrativeteritoriale şi dându-se posibilitatea ca mai multe despărțăminte
judeţene să se poată organiza în regiuni ale Asociaţiunii.

dealtfel, extrem de complexă și de actualitate, a modificării
statutelor. Evident, trebuie subliniat faptul că statutele Asociațiunii,

4. Să se aibe în vedere lărgirea cercului de activitate al
agenturilor comunale.

adoptate sub impulsul marilor momente din anii 1918 – 1920,
reflectau realități organizatorice și social-culturale premergătoare

5. Se lasă Comitetului central al Asociațiunii din Sibiu,

Marelui Război (1914 – 1918), acestea, însă, în noile realități

latitudinea de a ridica sau scădea, sub rezerva aprobării Adunării

apărute nu mai corespundeau, ca temei juridic-organizațional și ca

generale, cotizaţiile de membri și cuantumul acestora, aspect care

mod de conducere a tuturor întreprinderilor sociale și demersurilor

trebuie să țină cont de evoluția inflației din România3.

culturale. Perioada cuprinsă între anii 1920 – 1925, fiind o etapă a
Tensiuni interne la nivelul conducerii

experiențelor, nu întotdeauna propice îndeletnicirilor și scopurilor

Despărțământului Alba Iulia în cursul anului 1924.

Asociațiunii, ceea ce a afectat, într-un fel sau altul, mai toate
despărțămintele, nefăcând excepție de la această regulă, în perioada

S.J.S.A.S., Statutele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român ,,Astra”, Sibiu,
1925, p.3-5.
2

1

Transilvania, 54, nr. 8-9, august – septembrie, 1923, p. 347.

p. 31

3

Transilvania, 55, nr. 10 – 11, octombrie – noiembrie, 1924, p. 405.
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La nivelul conducerii Despărțământului Alba Iulia, se

președintelui Asociațiunii, Vasile Goldiș, un protest, firește în mai

produce acum o schimbare. Atât în ceea ce privește direcțiunea, cât

multe scrisori, în care reitera nemulțuirile acestei părți a

și conducerea biroului județean, ca urmare a faptului că episcopului

despărțământului vis-à-vis de manevrele inteligenței laice locale,

Iustinian Teculescu, îi era extrem de dificil să se împartă, între

care a impus schimbarea conducerii, ce-i drept provizorie a

datoria de serviciu și cea mai veche, de director al acestui

despărțământului,

despărțământ. Acesta fusese înaintat în funcția de episcop militar

Teculescu.

de Alba Iulia, fiind investit în data de 1 aprilie 1923.

în

urma

renunțării

episcopului

Iustinian

Într-una dintre acesteste scrisori găsim următorul mesaj

În aceste condiții, el a renunțat în același an la funcția de

transmis de protopopul local unit Vasile Urzică, președintelui

președinte. A încercat, să recomande conducerii Comitetului

Asociațiunii, Vasile Goldiș, Ar fi trist de tot, dacă și în sânul Astrei

central al Asociațiunii din Sibiu, un potențial succesor, în persoana

s-ar produce dezbinare, făcând unii cultură națională ortodoxă, iar

lui Aurel Nistor, preot ortodx în comună Arpătac din județul Trei

alții cultură nașională unită”. Această scrisoare este datată în 8 mai

Scaune. Însă această încercare a sa, nu a putut să-și atingă

19242. Ca răspuns, președintele provizoriu al acestui despărțământ,

obiectivul, deoarece preotul mai sus evidențiat, a fost și candidat la

avocatul Zaharie Muntean, s-a adresat Comitetului central al

funcția de protopop ortodox al Alba Iuliei, interesele elitei locale

Asociațiunii, aducând în discuție faptul că biroul și conducerea sunt

alba iuliene, fie religiose, die laice fiindu-i împotrivă. Această

provizorii. Totodată, acesta a oferit în scris conducerii Asociațiunii,

afirmație este veridică fiind confirmată în perioada 1923 – 1924,

asigurările necesare privind alegerea unui nou birou de conducere

prin amânarea alegerii preotului Aurel Nistor în calitate de

statutar, cu ocazia susținerii următoarei adunări generale a

protopop, urmată de alegerea unui birou provizoriu însărcinat să

Despărțământului Alba Iulia3.

conducă despărțământul până la noi alegeri.

Temerile protopopului unit Vasile Urzică, privind

Vedem în tergiversarea alegerii sale, o încercare reușită

acapararea conducerii despărțământului de către inteligența să

de trecere a conducerii acestui despărțământ al Alba Iuliei din

laică, au fost invalidate în timp. Deasemenea timpul a demonstrat

mâna preoțimii ortodocse locale, în mâna inteligenței laice. Aceasta

că nu au existat tendințe și interese îndreptate împotriva

și ca urmare a noilor realități politice, culturale, eonomice, social-

elementului greco-catoic din cadrul acestui despărțământ. Este

demografice, pe care le presupunea noul stat: România Mare. În

suficient să reliefăm prezența în biroul de conducere, a

data de 8 aprilie a anului 1924 în fruntea despărțământului a venit

protopopului unit Elie Magda, ca vicepreședinte, în perioada

un birou provizoriu, avându-l ca președinte pe avocatul Zaharie

cincinalului 1925 – 1930, iar mai târziu, prezența în fruntea

Muntean. Evident se produce acum trecerea conducerii acestui

despăăărțământului, a profesorului Eugen Hulea, acesta fiind din

dspărțământ la elita laică locală. Alături de Zaharie Muntean,

punctul de vedere al apartenenței confesionale, greco-catolic 4 .

întâlnim numele unor tineri intelectuali, precum profesorul Ioan

Despărțământul Alba Iulia, era condus în mod provizoriu, până la

Sandu, ca vicepreședinte, profesorul Horia Teculescu, ca secretar și

proxima adunare generală a sa de către d-l. avocat dr. Zaharie

învățătorul Andrei Floașiu, în calitate de casier

. Această

Muntean, aspect reliefat în paginile revistei Transilvania5. Deși au

întreprindere, de reformare a conducerii despărțământului, prin

existat o serie de probleme interne în cadrul acestui despărțământ,

venirea în fruntea sa a unor intelectuali laici, a fost receptată de

ca urmare a urmare a unui mai vechi conflict mocnit, între partea sa

către membrii elitei religioase greco-catolice, ca o încercare de

laică și cea religioasă, conducerea despărțământului, deși rovizorie,

1

instituire a unui control laic de durată asupra intereselor acestuia.
Cel care a dat glas nemulțumiri locale a greco-catolicilor a fost
Vasile Urzică, protopopul unit din Alba Iulia. Acesta a trimis

2

Alba Iulia, anul VII, nr. 18, 3 mai 1925; ,,Astra” Alba Iulia, Registrul de procese verbale 1925 – 1936, p.
9-12; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 – 1948), în Apulum, XXXI / 1994, p. 449450.

3

Idem, Fond Astra, nr. 980 / 1924;

4

Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 – 1948)..., p. 450.

5

Transilvania, 55, nr. 1-2, ianuarie – februarie, 1924, p. 60.

1

p. 32

S.J.S.A.N., Fond Astra, nr. 692 / 1924; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 –
1948)…, p. 450.
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este citată pentru activitate mulțumitoare, de Asociațiune 1 . În
același, Asociațiunea, dona fund de carte tuturor agenturilor

Numărul
membrilor
fondatori
10%

Numărul membrilor Despărțământului Alba Iulia
împărțiți în procente în funcție de cotizația achitată
(1924)

despărțămintelor, implicit și despărțământului central alba iulian și

Numărul
membrilo
r pe viață
19%

comunelor sale. Au fost deasemenea îmbogățite cu noi volume
bibliotecile despărțământului

2

. În 1924, conducerea acestui

despărțământ a donat Muzeului Asociațiunii, drapelul de luptă al
Regimentului 50 Țara Moților, înființat în vremea revoluției

Numărul
membrilor
activi având
plata cotizației
în întârziere
56%

pașoptiste 3 . Din parcurgerea conspectului sumar al membrilor
Numărul
membrilor
activi cotizanți
15%

Asociațiunii pe anul 1924, despărțământul alba iulian4 se prezentă
în plan organizatoric în felul următor:
Despărțământul Alba Iulia al Astrei în 1924
Numărul membrilor fondatori

12

Numărul membrilor pe viață

22

Numărul membrilor activi cotizanți

18

Numărul membrilor activi având plata cotizației în
întârziere

66

Totalul membrilor = 118

Tabel nr. 4.
Numărul membrilor Despărțământului Alba Iulia al Astrei
în 1924
În urma interpretării statistice, graficul privind statutul
membrilor acestui despărțământ se prezintă după cum urmează:
numărul membrilor fondatori era de 12 persoane, ceea ce semnifică
un procent de 10 % din totalul membrilor pe anul 1924; cel al
membrilor pe viață era de 22 persoane, ceea ce însemna un procent
de 19 % din totalul membrilor acestui desppărțământ pe anul 1924;
numărul membrilor activi, care achitaseră cotizația la zi, era de 18
persoane, acștia reprezentând un procent de 19 % din totalul
membrilor despărțământului în anul 1924; iar numărul membrilor
activi, dar cu plata cotizației în întârziere era de 66 persoane, cee că
semnifică un procent de 56 % din totalul membrilor acestui
despărțământ în anul 1924.
1

Transilvania, 55, nr. 10 – 11, octombrie – noiembrie, 1924, p. 369.

2

Ibidem, p. 375.

3

Ibidem, p. 389.

4

Ibidem, p. 511.

p. 33

Grafic nr. 3. Numărul membrilor Despărțământului Alba Iulia al
Astrei împărțiți în procente în funcție de cotizația achitată în anul
1924
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Contribuți punctuale privind activitatea
culturală și organizatorică în
Despărțământul Alba Iulia al Astrei între
anii 1900 – 1924

Canonicul de Blaj, Vasile Hossu, este numit delegat cultural al
Asociațiunii în Despărțământul Alba Iulia al Astrei4 angajându-se
în activitatea reorganizatorică a acestuia. Demersul de reconstituire
va fi opera conlucrării între Vasile Hossu și avocatul Rubin Patița,
multă vreme secretar al despărțământului și unul dintre oamenii din
biroul alba iulian care cunoștea cel mai bine problemele, atât
organizatorice, cât și culturale și nu numai. La 2 august 1902,
fostul director al Despărțământului Alba Iulia a convocat în Alba
Iulia o adunare în care a anunțat pe cei prezenți de intențiile sale în
ceea ce privește reorganizarea despărțământului, alegerea unui nou
biroul al acestuia și reangajarea membrilor în sensul militării
culturale pentru afirmarea națiunii române. Procesul verbal de
constatare a acestor demersuri reorganizatorice i-a revenit
protopopului de Alba, Simeon Micu, care aducea la cunoștința
Comitetului central al Asociațiunii hotărârile adoptate în cadrul
biroului cercual Alba Iulia, punând accent pe procesul de
reconstituire a desprțământului, pe alegerea unui comitet cercual și
pe formarea unui birou al Desprțământului.

Începutul secolului al XX-lea găsește Despărțământul
Alba Iulia inactiv din punct de vedere cultural.

Î

Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, nr. 1, 1 ianuarie – 1 februarie
1902, p. 54.
1

Calitatea
biroului

în

1

Simeon Micu

Director - președinte

1902

2

Ioan Teculescu

Vice-președinte

1902

3.

Dr. Ioan Marciac

Membru

1902

4

Florian Rusan

Membru

1902

5

Dr.
Alexandru
Fodor

Membru

1902

6

Simeon Moldovan

Membru

1902

Data reorg.
și a alegerii

Tabel nr. 1
Biroul Despărțământului Alba Iulia al Astre în august 1902
Printre membrii ordinari noi care s-au înscris în acest despărțământ
îi amintim pe: Antoniu Pop, Rubin Patița și Ignat Borza 5 . După
numai un an de la reorganizarea sa, Despărțământul Alba Iulia al
Astrei înainta Comitetului central al Asociațiunii în Sibiu, la data
de 28 iulie 1903, procesul verbal al adunării cercuale desfășurate în
comună Bucerdea vinoasă în data de 19 iulie același an. Acest
proces verbal punea în lumină printre altele, faptul că, în cadrul
adunări generale a despărțământului s-au prezentat membrii
biroului din Alba Iulia, cât și membrii din localitate. Totodată, în
cadrul adunării au fost luate spre citire cele două rapoarte. Unul al
comitetului cercual din localitatea Bucerdea vinoasă și cel de-al
doilea al biroului Despărțământului din Alba Iulia. Cei care au luat
cuvântul, au rezentat adunării problemele mai importante din punct
de vedere organizatoric și cultural, pe anul în curs. Tot cu acest
prilej, învățătorul Ioan Dusa a ținut o disertație având tema:

2

Ibidem, p. 62.

4

Ibidem.

3

Transilvania, XXXI, nr. V, iunie 1901, Partea oficială, p. 182.

5

Transilvania, XXXI, nr. V, iunie 1901, Partea oficială, p. 182.

p. 34

cadrul

Crt.

Dragoș CURELEA - Sibiu

n acest sens, Analele Asociațiunii, consemna în 1901, faptul că
unele despărțăminte, printre care și cel din Alba Iulia, dar și cele
din Caransebeș, Lugoj și Zărnești nu sunt active și nu au mai
răspuns la adresele Comitetului din Sibiu 1. Putem aprecia, cu
oarecare nuanțe, că la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul
secolului al XX-lea, Despărțământul Alba Iulia, se afla într-o criză
de organizare dar care se manifestă și în planul activităților
culturale. Acest moment privind inactivitatea culturală a
despărțământului alba iulian, a fost depășită ca urmare a
intervenției Comitetului central al Asociațiunii din Sibiu, în urma
Adunării generale a Asociațiunii din 1902 desfășurată în Oravița,
privind reorganizarea acelor despărțăminte care erau inactive, atât
în plan organizatoric, cât și în plan cultural. În acest sens a fost luat
în discuție și cazul Despărțământului Alba Iulia2. Canonicul grecocatolic de Blaj, dr. Vasile Hossu, este rugat în cadrul Adunării
generale de la Oravița din 1902, să primească asupra sa și sarcina
de reorganizare a despărțământului alba iulian, deoarece, se aprecia
de către prezidiul Asociațiuni întrunit în Oravița, că dr. Vasile
Hossu avea multe legături cu inteligența română din aceste părți3.
În urma asentimentului exprimat privind primirea acestui mandat,

Nume prenume

Nr.
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,,Contra luxului”, iar preotul ortodox Teodor Pop a recitat poezia
,,Școala”1. Pentru aprecierea disertației sale, de către cei prezenți,
învățătorul Ioan Dusa a fost premiat cu 10 coroane (K.) iar
învățătorul Teodor Murgău, pentru înființarea și activitatea unui cor
de plugari, a fost premiat cu 30 coroane. Premierea lor a fost
realizată din bugetul Despărțământului Alba Iulia al Astrei, de către
preotul Ioan Teculescu, ales recent în funcția de președinte al
biroului de conducere al acestui dspărțământ și confirmat în funcția
sa de forurile superioare ale Asociațiunii din Sibiu. Procesul verbal,
al adunării mai consemna înscrierea în cadrul adunării cercuale
care a avut loc în Bucerdea vinoasă a unui număr de 9 membri
ordinari, precum și strângerea cotizațiilor membrilor prezenți în
suma totală a 257 de coroane și 30 de crăițari. Este de evidențiat
discursul avut în cadrul acestei adunări, de avocatul Rubin Patița,
dealtfel membru marcant al despărțământului și refondator al
acestuia. Din discursul său, așa cum este el prezentat în paginile
Revistei Transilvania, se poate constata faptul că avocatul alba
iulian, se oferea să asigure un fond de premiere anual de 30
coroane pentru orice femeie care dovedea că a instruit cel puțin 20
de fete într-ale fiertului, precizarea fiind făcută, atât în ceea ce
privește gătirea hranei calde, însă se făcea referință și la fierberea
hainelor în sensul de spălare și dezinfectare a lor2. Din raportările
făcute în atenția Comitetului central al Asociațiunii în Sibiu și din
procesul verbal semnat de membrii biroului Despărțământului Alba
Iulia al Astrei, rezultă următoarele informații, atât organizatorice,
cât și culturale. În decursul anului 1903, biroul central alba iulian a
susținut patru ședințe organizatorice în datele de 29 ianuarie, 28
iunie, 13 august și 26 decembrie. Parcurgerea proceselor verbale
ale acestor adunări ne determină să remarcăm că din punct de
vedere organizatoric în cadrul despărțământului au avut loc două
ședințe generale, una în Chișfalău în data de 9 ianuarie 1903, la
care au participat doar puțini membri și o alta, în comună Bucerdea
vinoasă la 19 iunie același an, în cadrul căreia participă toți
membrii Despărțământului Alba Iulia al Astrei. O problemă
importantă, dealtefel constant evidențiată de membrii biroului
central al despărțământului, era aceea a numărului redus de
membri. Numărul scăzut al membrilor acestui desprțământ fiind
mereu adus în discuție de conducerea biroului din Alba Iulia, ca un
element negativ, ce trebuia în timp corectat, prin creșterea
constantă a numălui de membri. Era evidențiată ideea, potrivit
căreia, un despărțământ format din puțini membri cu potențial
financiar scăzut, nu putea desfășura o activitate de amploare, ci
doar una strict limitată. Spre pildă, revista Transilvania, evidenția
în paginile sale următorul aspect: și anume prezența în cadrul
Despărțământului Alba Iulia al Astrei în anul 1903 doar a unui
membru fondator, a doi membri pe viață și a 25 membri ordinari.
Totodată era evidențiată următoarea situație. Și anume, cea a
necunoașterii cu exactitate a datelor exacte despre membrii
ajutători din acest despărțământ. Este de presupus faptul că că
membrii ajutători erau mai numeroși, însă din lipsă de informații,
conducerea biroului Despărțământului Alba Iulia al Astrei,

prezidată la acea dată de preotul Ioan Teculescu, nu amintește
deloc numărul acestora în cadrul adunării.
Adunarea generală anuală a membrilor Asociațiuni din
cadrul despărțământului său din Alba Iulia, susținută în 27 iulie
1904, nu a reușit nici ea, să atragă noi membri, iar datorită lipsei de
participanți, nu a fost ales niciun nou birou de conducere al
despărțământului. În aceste condiții, mai vechiul birou de
conducere al Despărțământului Alba Iulia al Astrei, fiind mandatat
de Comitetul central al Asociațiunii din Sibiu cu exercitarea unui
provizorat până la noile alegeri statutare. O problemă importantă
care trebuie, deasemenea subliniată, este acea că în urma unor vii
discuții în cadrul acestei adunări generale din Alba Iulia, nu s-a
reușit stabilirea bugetului despărțământului pentru anul care urma3.
Proiectele de perspectivă ale biroului de conducere din Alba Iulia,
fiind în acel moment, în incapacitatea de a se aplica și de a se
planifica și desfășura activități viitoare, fie organizatorice, fie
culturale. Deasemnea merită evidențiat faptul că în decursul anului
1904, Despărțământul Alba Iulia al Astrei, era format dintr-un
membru fondator, avocatul Rubin Patița, 3 membri pe viață și un
număr de 26 membri ordinari4. Deci în mod inevitabil, puterea sa
economică, cât și cea organizatorică era strict limitată la hotărârile
biroului de conducere din Alba Iulia.
În decursul anului 1905, adunarea anuală a membrilor
Despărțământului Alba Iulia al Astrei a acut loc în comună Benic.
În cadrul adunării, membrii biroului de conducere, au reușit să
întocmească un proiect de buget pentru anul viitor dar și să
reconstituie prin alegeri, biroul despărțământului, în cadrul căruia
intrau: Ioan Teculescu, protopop ortodox din Alba Iulia,
vicepreședinte era ales Enea Bota, secretarul biroului avocat dr.
Constantin Velican, casierul biroului, dr. Rubin Patița iar în calitate
de controlor a fost ales, Ioachim Totoian. Deasemenea, merită
evidențiat că proiectul de buget aprobat de biroul proaspăt ales al
despărțământului, a primit avizul favorabil al Comitetului central al
Asociațiunii din Sibiu. Totodată se impune precizarea că în cadrul
acestei adunări desfășurată în comună Benic, Enea Bota,
vicepreședintele biroului despărțământului a susținut o prelegere
poporală, bine primită de către cei de față și a distribuit în mod
gratuit o serie de cărți celor prezenți. Dacă citim procesul verbal
înaintat de către biroul despărțământului alba iulian, Comitetului
central al Asociațiuni în Sibiu, se poate constata o revenire, o
revigorare a activității în cadrul biroului acestui despărțământ, dar
și în teritoriul arondat. În această direcție, pe linia afirmării
culturale a elitei românești din cadrul Despărțământului Alba Iulia,
în cadrul adunării generale care a fost susținută în Teiuș pe data de
12 august 1906, au fost prezentate celor de față, două dizertații,
dintre care, cea a medicului Ioan Bălan, intitulată Despre beție a
fost bine primită, aplaudată și aprobată de către membrii adunați
aici. Ca urmare a importanței acestei dizertații, s-a hotărât de către
Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, nr. 5 / septembrie-octombrie
1904, p. 233-234.
3

1

Transilvania, XXXIV, nr. 1, ianuarie – februarie 1903, p. 15.

2

Transilvania, XXXIV, nr. 1, ianuarie – februarie 1903, p. 42.

Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român nr. 1 ianuarie – februarie 1905,
p. 12.
4
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membrii biroului alba iulian, publicarea sa în paginile revistei
Transilvania. De remarcat faptul că pe linie organizatorică, în
cadrul acestei adunări s-a luat hotărârea înființării a două agenturi
comunale în Teiuș și Aiud.
În urma ședinței din Teiuș, s-au înscris 6 noi membrii
ordinari și 18 ajutători, taxa achitată imediat de către 13 dintre
aceștia ridicându-se laa suma de 247 coroane. A fost înregistrată și
cererea comunei Dumitra, de a fi primită în teritoriul arondat
Despărțământului Alba Iulia, cerere trimisă spre validare
Comitetului central al Asociațiunii în Sibiu 1 . În cadrul ședinței
lunare a biroului alba iulian care a avut loc în 22 decembrie 1906
au fost rezolvate problemele curente ale conducerii
despărțământului, încasându-se suma restantă din adunarea de la
Teiuș în valoare de 136,70 coroane. Acest fond bănesc a fost
întrebuințat pentru achiziționarea unui schiopticon și pentru
pregătirea și susținerea în diferitele comune ale despărțământului
prelegeri peentru popor. De la membrii biroului a fost încasată
suma de 221 coroane, necesară pentru achitarea diferitelor costuri
ale biroului. În decursul anului 1906, merită evidențiată activitatea
doctorului Ioan Bălan din Alba Iulia, care a prezentat o prelegere
pentru popor, intitulată: ,,Despre beție”, în care atrăgea atenția
despre pericolul consumului de alcool în exces. În această
prelegere a prezentat bolile care pot afecta sănătatea celor ce
abuzează în consumul de vinars ori de vin, boli care pot conduce
chiar la deces. Totodată, autorul acestei prelegeri a evidențiat și
minusurile economice pe care beția le aduce cu sine, în bugetul și
așa redus al unei familii. O altă prelegere pentru popor, având un
fond mai mult moral, a fost cea susținută de învățătorul Ion Bota,
intitulată: ,,Despre datorinţele părinţilor faţă de fii” 2 . Printre
membrii Despărțământului Alba Iulia al Astrei în decursul anului
1907 erau3 următorii:
Nr.
Crt.

Membru
fondator
al
Despărțământului Alba Iulia al
Astrei

Observații

1.

Societatea foștilor nobili husari de
graniță în Teiuș

Societatea era colectivă,
achita o taxă anuală de
peste 350 coroane

Tabel nr. 2.

Cuprinsă între 100 și 200 de coroane

a.

Membri pe viață

Observații

Achitau anual o sumă

Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, nr. III, iulie-august 1906, p.
210.

Domiciliul

1.

Florescu Nicolae

Proprietar

Ighiu

2.

Rubin Patița

Avocat

Alba-Iulia

Tabel nr. 3.
Membrii Despărțământului Alba Iulia al Astrei, statutul lor și
domiciliul
Nr.
Crt.

Membri
ordinari

Observații

Achitau anual o sumă
Cuprinsă între 50 și 100 de coroane

a.

Domiciliul

Statut

1.

Bătăcui
Aron

Notar public

Teiuș

2.

Borza
Ignat

Cantinar

Albă Iulia

3.

Crișan
Corneliu

Învățător

Teiuș

4.

Crișan
Ștefan

Învățător în pensie

Teiuș

5.

Dumitrea
n Ioan

Învățător în pensie

Șard

6.

Frâncu
Amos

Preot ortodox
Benic

în

Teiuș

7.

Frâncu
Ioan

Preot ortodox
Cetea

în

Teiuș

8.

Hagea
Basil

Preot unit în Măgina

Aiud

9.

Iliescu
Irimia

Preot – paroh unit în
Stremț

Teiuș

10.

Lobonțiu
Teodosiu

Proprietar

Albă Iulia

11.

Marciac
Ioan

Avocat și doctor în
Științe juridice

Albă Iulia

12.

Marcu
Aurel

Preot ortodox
Dumitra

Albă Iulia

13.

Meteș
Moise

Notar și proprietar
în Cricău

Ighiu

14.

Micu

Protopop ortodox

Albă Iulia

Membru fondator colectiv al Despărțământului Alba Iulia al Astrei
Nr.
Crt.

Statut

în

1

Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, nr. III, iulie – septembrie
1907, p. 105.
2

3

Ibidem, p. 82.
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Simeon
15.

Moldovan
Simeon

Proprietar

Albă Iulia

16.

Muntean
Iacob

Învățător în Coșlar

Teiuș

17.

Neagoe
Ioan

Preot paroh în Cetea

Teiuș

18.

Patița
Rubin

Avocat, doctor în
Științe juridice

Albă Iulia

19.

Pojar Filip

Preot ortodox
Cojlar

Teiuș

20.

Pop
Antoniu

Proprietar
în
Bucerdea vinoasă

Bucerdea vinoasă și
Ighiu

21.

Enea Pop
Bota

Preot paroh ortodox
în Șard

Șard

22.

Rațiu
Gavril

Preot unit în Cojlar

Teiuș

23.

Roșian
Tănase

Notar de cerc în
Gârbova

Aiud

24.

Rusan
Florian

Preot în Alba Iulia

Albă Iulia

25.

Simeon
George

Avocat, doctor în
Științe juridice

Aiud

26.

Stoica
Aurel

Inginer

Albă Iulia

27.

Spătăcian
George

Învățător în Benic

Teiuș

28.

Tecșa
Vasile

Preot ortodox
Valea Uzei

29.

Teculescu
Ioan

Protopresbiter
ortodox în Alba
Iulia

Albă Iulia

30.

Totoian
Ioachim

Preot
paroh
Micești

în

Albă Iulia

31.

Velican
Cămil

Avocat, doctor ân
Științe juridice

Albă Iulia

în

în

Aiud

Iulia avea un total de 34 membrii, dintre care 1 : un membru
fondator, alți doi pe viață și treizeci și unu personae cu atatut de
membru ordinar. Un an mai târziu, Comitetul central al
Asociațiunii din Sibiu, primea prin intermediul procesului verbal al
ședinței biroului central alba iulian al despărțământului din 24 iunie
1907, o înștiințare referitoare la propunerea acestuia de înființare a
unui nou despărțământ cu sediul fie la Teiuș, fie la Aiud. Totodată,
comitetul central al Asociațiunii era informat și de dorința, mai
mult necesitatea, unei noi organizări a Despărțământului Alba Iulia
al Astrei, rugat spre a trimite publicațiile Asociațiunii pe seama
agenturii din Teiuș. La Sibiu, Comitetul central a luat act de
procesul verbal și a mandatat biroul central al Despărțământului
Alba Iulia de a se ,,pune în înțelegere cu factorii competenți și a lua
măsurile de lipsă, pentru înființarea noului despărțământ” 2 .
Deasemenea a fost luată hotărârea spre a se trimite agenturii din
Teiuș toate publicațiile disponibile 3 , fiind exprimată îngrijorarea
vis-avis de o eventuală nouă criză a despărțământului alba iulian,
recent reorganizat. Tot în anul 1907, conform unei înștiințări
adresată Comitetului cntral al Asociațiunii în Sibiu, care se referă
asupra necesității reorganizării Despărțământului Alba Iulia al
Astrei, se va înființa: Despărțământul Aiud –Teiuș, care va înainta
conducerii Asociațiunii în Sibiu, procesul verbal de constituire 4 .
Din parcurgerea acestui document, rezultă că a fost aleas un
director și un birou al despărțământului Aiud – Teiuș, care în urma
adunării de constituire din Gârbova de Jos, care a avut loc în data
de 22 septembrie 1907, s-au înscris 16 membri ordinari și 53 de
membri ajutători, de la care s-au strâns 242 coroane. Acest nou
despărțământ se compunea din comunele din cercul administrativ
al Aiudului, cu excepția comunei Ocnișoara. Deasemenea, șase
comune din cercul administrativ al Ighiului și anume: Întregalde,
Galda superioară și Galda inferioară, Benic, Mesentea și Oiejdea,
ieșeau din structura Despărțământului Alba Iulia, fiind cuprinse în
spațiul arondat noului despărțământ Aiud-Teiuș. Acesta a fost
condus inițial de preotul Ioan Maior, protopop în Aiud, secondat ca
membri în biroul despărțământului de următorii: George Simeon,
avocat – doctor în Aiud, Candin Suciu, preot în Benic, Simeon
Marcu, paroh în Gârbova inferioară, Cornel Crișan învățător în
Teiuș, Gavril Rațiu, proprietar în Teiuș și preotul Irimie Iliescu,
acum a fost înființată o agentură comunală și o bibliotecă în Teiuș.
Nr.
Crt.

Membrii
conducerii
Despărțământului
Aiud – Teiuș, care
s-a desprins în 27
septembrie
1907
din Despărțământul

Observații

Tabel nr. 4.Membrii ordinari ai Despărțământului Alba Iulia al

Astrei, statutul lor și domiciliul
În aceste condiții se poate constata, în funcție de statutul socialprofesional și de domiciliu, că elită intelectuală, fie laică, fie
religioasă, era parte din acest despărțământ, promovând activitățile
sale, atât în Alba Iulia, cât și în diferitele agenturi comunale ale
despărțământului. În decursul anului 1907, despărțământul Alba

Analele Asociațiunii pentru Literatura română și Cultura poporului român, III, iulie – septembrie 1907,
p. 104.
1

Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, IV, nr. 5-6, septembrie –
decembrie 1906, p. 183.
2

Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, Nr. IV, octombrie –
decembrie 1907, p. 213
3.

4
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Ibidem.

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Istorie
Alba Iulia al Astrei
Achitau anual o sumă
Cuprinsă între 50 și 100 de coroane
Statut

Domiciliul

1.

Ioan Maior

Protopop
în
Aiud, director
al
Despărțământu
lui Aiud-Teiuș

Aiud

2.

Simion George

Avocat
în
Aiud, doctor în
Științe Juridice

Aiud

3.

Candin Suciu

Preot în Benic

Benic

4.

Simeon Marcu

Preot
paroh
ortodox
în
Gârbova
inferioară

Gârbova inferioară

5.

Cornel Crișan

Învățător
în
Teiuș, casier

Teiuș

6.

Gavril Rațiu

Proprietar
Teiuș,
controlor

Teiuș

7.

Irimie Iliescu

Preot

în

Teiuș

Tabel nr. 5.Privind Biroul de conducere – Despărțământul Aiud Teiuș, statutul lor și domiciliul
În ceea ce privește activitatea despărțămintelor sale pentru
răstimpul ianuarie 1907 – martie 1908, Asociațiunea a procedat la o
clasificare a acestora pe patru nivele. În acest sens, se impune
subliniată ideea potrivit căreia, existau: 1. Despărțăminte active, 2.
Despărțăninte cu activitate mijlocie, 3. Despărțăminte cu activitate
slabă, 4. Despărțăminte inactive.
Despărțământul Alba Iulia al Astrei, în conformitate cu
regulamentele mediatizate de Asociațiune în paginile revistei
Transilvania, se regăsea la cel de-al treilea nivel, respectiv, al
despărțămintelor cu activitate slabă 1 . Într-un conspect sumar al
membrilor Asociațiunii, din data de 31 decembrie 1907, în cadrul
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, existau doi membrii pe viață
și 18 membrii ordinari. Erau deasemenea identificate în acest
despărțământ un număr de șase biblioteci, astfel împărțite, 5 în
comunele Bucerdea – vinoasă, Chișfalău, Ighiu, Șard, Țelma și o
biblitecă centrală în Alba Iulia. Totodată în spațiul arondat acestui
despărțământ activau două reuniuni și anume:

1.
1

Reuniunea de citire și cântări a economilor și meseriașilor

Transilvania, XXXIX, nr. 1 ianuarie - martie 1908, p. 22-23.
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din Alba Iulia (această a fost înființată în 1899) și
2. Reuniunea de înmormântare din Alba Iulia, înființată
în 1905. În decursul anului 1907 au fost consemnate și
cele două prelegeri susținute de către învățătorul Ioan
Bota. În prima dintre acestea, vorbește, Despre datoriile
principale ale omului”, aceasta fiind mai mult un
îndreptar moral iar în cea de-a doua intitulată: ,,Despre
chemarea cărturarilor noștrii în sânul Asociațiunii” în care
învățătorul acesta, evidențiază rolul pe care trebuie să-l
aibe inteligența locală în formarea unei conțiințe naționale
și a unei identități specifice poporului2. În ceea ce privește
numărul membrilor ajutători din cadrul agenturilor
comunale nu sunt cunoscute datele exacte cel puțin până
în anul 1910. Ceea ce putem afirma cu exactitate, din
parcurgerea proceselor verbale și a Revistei Transilvania,
este că de regulă existau în comunele despărțămintelor,
una-două persoane care ajutau la organizarea adunărilor
cercuale și se ocupau cu adunarea cotizațiilor, acestea
având statut de membri ajutători3.
În cadrul adunării generale anuale a Dspărțământului Alba Iulia al
Astrei desfășurate în data de 2 august 1908 în comună Totoi, ca
urmare a întocmirii procesului verbal aflăm faptul că au fost
rezolvate problemele de natură curentă, adică înscrierea de noi
membri și colectarea taxelor, dar și faptul că preotul ortodox, Enea
P. Bota, dealtfel vicepreședinte al Despărțământului Alba Iulia al
Astrei, a susținut o prelegere cu tema: Despre maeştrii, bine
receptată de adunare. În cadrul acestei adunări a fost reales biroul
despărțământului pe o perioadă de doi ani. De subliniat faptul că au
fost donate un număr de cărți și s-a înființat o bibliotecă pentru
popor în această comună. Nu în cele din urmă a fost amenajată și o
expoziție de industrie casnică de către femeile din comună,
expoziție premiată de conducerea biroului cu suma de 20 coroane4.
Este de remarcat faptul că dintre cele 51 despărțăminte, atâtea câte
avea Asociațiunea la sfârșitul anului 1908, numai un număr de 21
dintre aceastea desfășurau în conformitate seria de consemnări
publicate de Comitetul central al Asociațiunii din Sibiu în paginile
oficiosului său, o activitate mulțumitoare. În acest sens,
Despărțământul Alba Iulia al Astrei fiind inclus alături de acele
despărțăminte care au desfășurat o oarecare activitate, însă prea
puțin mulțumitoare, atât din puncul de vedere strict organizatoric,
cât și pe linia afirmării culturale a românilor din spațiul arondat
acestui despărțământ5.
Urmărind un conspect sumar al membrilor Asociațiunii,
publicat în paginile Revistei Transilvania, putem constata faptul că
în cursul anul 1909, Despărțământul Alba Iulia al Astrei avea la 1
august, un număr de 3 membri pe viață, 25 membrii ordinari, 7

2

Ibidem, p. 81.

3

Transilvania, XLI, nr. 5, septembrie – octombrie, 1910, p. 389.

Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, nr. IV, octombrie – decembrie
1908, p. 212.
4

5

Transilvania, XL, nr. I, ianuarie – martie 1909, p. 210.
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biblioteci pentru popor în comunele Bucerdea vinoasă, Chișfalău,
Dumitra, Ighiu, Totoi, Țelna și una centrală în orașul Alba Iulia.
Mai funcționa în plus o bibliotecă școlară în comună Șard cu peste
200 volume și două biblioteci parohiale în Alba Iulia. Totodată din
procesul verbal trimis de conducerea biroului Alba Iulia,
Comitetului central al Asociațiunii în Sibiu, exista o observație, din
care se desprinde ideea potrivit căreia, acest despărțământ nu a fost
dotat cu un schiopticon, deși a solicitat în mai multe rânduri unul,
fiindu-i aprobată cererea. Era subliniată de către directorul biroului
acestui despărțământ, preotul Ioan Teculescu, ideea în temeiul
căreia nu au mai fost înființate agenturi comunale iar numărul
reuniunilor sunt tot cele din anii precedenți. Cursurile pentru
analfabeți deși proiectate a se ține în Alba Iulia, nu s-au ținut
datorită lipsei de cadre specifice pentru aceste activități
pedagogice. Taxele adunate, se raporta, se ridicau la suma modică
de 225 coroane și 58 creițari. Sumă apreciată ca fiind suficientă
pentru bună desfășurare a afacerilor interne ale acestui
despărțământ1.
Revista Transilvania face observația în numărul său din
martie 1909, că Despărțământul Alba Iulia a primit din partea
forurilor centrale ale Asociațiuni din Sibiu, un număr de 185 de
exemplare din broșurile bibliotecii pentru popor, iar cu ocazia
adunării din Zlatna, protopopul ortodox Ioan Teculescu a susținut o
cuvântare pentru cei prezenți, în care scotea în evidență care erau
scopurile Asociațiunii, atât în ansamblu, cât și în mod concret în
cadrul Despărțământului Alba Iulia al Astrei. Din raportul biroului
central al despărțământului, cât și din procesul verbal întocmit, se
desprindeau următoarele date și anume că: în decurs de șase luni,
au fost susținute prelegeri pentru popor în opt comune iar în Zlatna,
despărțământul, prin biroul său central din Alba Iulia a înființat o
bibliotecă pentru popor și a fost realiztă de către fruntașii
comunității o expoziție gospodărească 2. Bibliotecile poporale din
cadrul Despărțământului Alba Iulia al Astrei, deși înființate cu
precădere după anul 1878, ele se vor generaliza abia după anii 1905
- 1907. Trebuie subliniată ideea potrivit căreia, pentru înființarea
acestor biblioteci pentru popor, se făceau eforturi financiare, atât
prin diligențele Comitetului central al Asociațiunii din Sibiu, cât și
prin susținerea efectivă de către membrii mai importanți din cadrul
biroului central al Despărțământului Alba Iulia. Dacă în anul 1908,
Despărțământul Alba Iulia, era inclus între acelea care au
desfășurat o activitate organizatorică și culturală prea puțin
mulțumitoare, un an mai târziu, prin mobilizarea membrilor
biroului central din Alba Iulia, activitatea este receptată ca fiind
mulțumitoare. Tot în anul 1909, Comitetul central al Asociațiunii,
pentru a facilita susținerea de prelegeri pentru popor îndosebi în
mediul rural, a susținut aceste demersuri prin distribuirea unor
sume de ajutorare a celor care comunicau în cuantum de 100
coroane, printre despărțămintele cărora s-au acordat aceste ajutoare
pentru stimulare în bani, se numără și cel din Alba Iulia 3 . O
1

Transilvania, , XL, nr. IV octombrie – decembrie 1909, p. 258.

2

Ibidem, p. 356.

3

Transilvania, XLI, nr. I, ianuarie – aprilie, 1910, p. 136.
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preocupare deschisă a tuturor conducerilor Despărțământului Alba
Iulia al Astrei în perioada 1905 – 1909 a fost aceea de reducere a
numărului de analfabeți prin organizarea unor cursuri intense de
alfabetizare. În iarna anului 1908 – 1909, au fost organizate în Alba
Iulia două cursuri de alfabetizare, care s-au finalizat prin
alfabetizare unui număr de 7 persoane înscrise la acest curs. În
fond, prin participarea la aceste cursuri, desfășurate pe timpul
iernii, cursanții au învățat să scrie și să citească 4 . Deasemenea
trebuie subliniat aspectul că instructorii care au susținut aceste
cursuri nu au fost remunerați, ci au activat în mod benevol. Pe linia
organizării prelegerilor pentru popor, în cadrul despărțământului
alba iulian au avut loc, în cursul anului 1909, următoarele prelegeri,
schematizate de noi, în tabelul de mai jos:
Nr.
Crt.

1.

Localitat
ea în
care a
fost
susținută
prelegere
a

Numele celui
care a
susținut
prelegerea

Statutul celui
care a
susținut
prelegerea

Titlul prelegerii

Chișfală
u

Enea P. Bota

Preot paroh
ortodox

Un izvor de
bunăstare și
Folosul și
însemnătatea
măestriilor și a
negoțului.

2.

Cricău

Lucian
Dumitrescu

Preot paroh
ortodox

Despre emigrări,
cauzele și
urmările lor

3.

Dumitra

Simeon
Coman

Student
teolog în
Sibiu

Ai carte, ai parte
și
Icoane din
pomologie

Tabel nr. 6. Prelegerilor pentru popor în Despărțământul Alba Iulia
pe anul 1909
În raportul biroului central al acestui despărțământ pentru anul
1909, înaintat Comitetului central al Asociațiunii în Sibiu, sub
semnătura lui Ioan Teculescu, în calitate de director și a lui Rubin
Patița în calitate de notar, rezultă următoarele date cu privire la
instrucția analfabeților prin cursuri susținute de către învățătorul
Ioan Domșa în Ighiu. Rezultatele acestor cursuri din Ighiu au fost
declarate ca fiind nesatisfăcătoare, în schimb, prin cursurile
organizate în comună Șard de către preotul Enea P. Bota și de
învățătorul Aurel Pop, au putut fi alfabetizați un număr de 7
analfabeți. O altă observație, importantă credem noi, ca urmare a
organizării și susținerii prelegerilor pentru popor, biroul acestui
despărțământ, constata că în teritoriul arondat se manifesta un
interes sporit privind, pe deoparte apicultura iar pe de altă parte,
creșterea
pomilor
fructiferi.
Deasemenea,
conducerea
4

Transilvania, anul XLI, nr. 4, iulie - august, 1910, p. 200.
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Despărțământului Alba Iulia a organizat cu ocazia adunării
cercuale susținută în Zlatna, o reușită expoziție de industrie
casnică1.
În cursul anuilor 1910 - 1911, se evidențiază pentru prima dată o
creștere, considerabilă am putea aprecia a numărului de membri
activi ai despărțământului. Totodată de subliniat este și faptul
diversificării structurilor sociale din care aceștia făceau parte. Mai
jos vom proceda la o schematizare a acestora în funcție de statutul
pe care îl aveau, fie membri pe viață, fie membri ordinari. De
subliniat aspectul că Despărțământul Alba Iulia al Astrei, nu
deținea în anul 1911 o statistică clară a acelor membri ajutători,
deși se evidențiau o serie de oameni care ajutau biroul din Alba
Iulia, cât și birourile cercuale din diferitele comune în demersurle
lor organizatorice și culturale2.
Nr.
Crt.

Totoiu
4.

Bran Sever

Paroh unit în
Drâmbar

Oarda de Jos

5.

Bucur Ioan

Proprietar în
Limbă

Oarda de Jos

6.

Cado Nicolae

Paroh ortodox
în Pâclișa

Alba-Iulia

7.

Cristea
Nicolae

Paroh ortodox
în Valea
Bulzului

Zlatna

8.

Fodor
Alexandru

Doctor în
medicină,
medic în Alba
Iulia

Alba-Iulia

9.

Oiurca
Ludovic

Preot ortodox
în Trimpoele

Zlatna

10.

Magda Iosif

Preot ortodox
în Feneș

Zlatna

11.

Magda Ioan

Paroh ortodox
în Drâmbar

Oarda de Jos

12.

Marcu Aurel

Preot în
Comună
Dumitra

Alba-Iulia

13.

Micu Simion

Protopop
ortodox în
Alba Iulia

Alba-Iulia

14.

Mihălțan
Zaharie

Paroh ortodox
în Limbă

Oarda de Jos

15.

Moldovan
Iuliu

Proprietar în
Comună
Totoiu

Alba-Iulia

16.

Pâclișan
Zenovie

Absolvent de
teologie

Straja și Berghin

17.

Patița Rubin

Avocat, doctor
în Științe
juridice

Alba-Iulia

18

Pojar Filip

Preot ortodox
în Cojlar

Teiuș

19

Pop Antoniu

Proprietar în
Bucerdea
Vinoasă

Ighiu

20.

Pop-Bota
Enea

Preot paroh în
Șard

Șard și Alba-Iulia

21.

Radu Traian

Notar de cerc
administrativ

Zlatna

Observații

Membri
pe viață

Achitau anual o sumă
Cuprinsă între 100 și 200 de coroane

a.
1.

Domiciliul

Statut

Florescu
Nicolae

Proprietar

Ighiu

2.

Nicola
Enea

Medic

Carlsbad - Austria

3.

Patița
Rubin

Avocat

Alba-Iulia

4.

Pop
Ioan

Avocat, doctor în
Științe Juridice

Alba-Iulia

Tabel nr. 7. Membrii pe viață ai Despărțământului Alba Iulia al
Astrei în anul 1911
Nr.
Crt.

Observații

Membri
ordinari

Achitau anual o sumă
Cuprinsă între 50 și 100 de coroane
Statut

Domiciliul

1.

Albini Iuliu

Notar de cerc
administrativ

Zlatna

2.

Baie Traian

Comerciant

Zlatna

3.

Bogdan
Teodor

Învățător în
Comună

Alba-Iulia

1

Ibidem, p. 250.

2

Transilvania, XLII, nr. 4, iulie – august 1911, p. 503.

p. 40

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Istorie

în Feneș
22.

Stanciu Virgil

Preot în Straja

Berghin

23.

Teculescu
Ioan

Protopresbiter
ortodox în
Alba-Iulia
(director al
Despărțământ
ului Alba
Iulia)

Alba-Iulia

Avocat în
Alba Iulia,
doctor în
Științe
Juridice

Alba-Iulia

24.

Velican Cămil

5.

Tabel nr. 8. Membrii ordinari ai Despărțământului Alba Iulia în
anul 1911
În ceea ce privește susținerea de prelegeri pentru popor în
cadrul Despărțământului Alba Iulia al Astrei pentru anul 1911, de
remarcat următoarele asemenea prelegeri. La aceste activități
participau un număr destul de mare de oameni, ajungându-se
uneori ca la anumite prelegeri să fie de față chiar câte trei sute de
persoane din comunitatea respectivă1. Cu privire la numărul celor
care audiau aceste prelegeri, oficiosul Asociațiunii, prezenta faptul
că auditorii acestora, de regulă oscilau între 100 de participanți,
spre pildă la prelegerea susținută de Zenovie Păclișan în comună
Șeușa și 310 de participanți la prelegerea susținută de același
Zenovie Păclișan, în comună Dumitra. Astfel, nu putem să nu
remarcăm interesul crescut al membrilor comunităților locale
românești din Despărțământul Alba Iulia al Astrei, vis-a-vis de
seria acesor prelegeri.
Nr.
Crt.

1.

Localitate
a în care a
fost
susținută
prelegere
a

Numele
celui care a
susținut
prelegerea

Statutul celui
care a susținut
prelegerea

Albă Iulia

Enea PopBota

Preot-paroh
Membru în
biroul
despărțământul
ui

1

Titlul
prelegerii

Folosul și
însemnătatea
măestriilor

7.

8.

9.

10.

11.

Șeușa

Aurel
Marcu

Preot

Asociațiunea

3.

Hăpria

Aurel
Marcu

Preot

Asociațiunea

Zenovie

Absolvent de

Transilvania, XLIII, nr. 5, septembrie – octombrie 1912, p. 354, Anexa IV.

6.

Ciugud

Limba

Straja

Oarda de
Sus

Oarda de
Jos

Totoi

Drâmbar

Și negoațelor

2.
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4.

Ai carte, ai

Dumitra

Pâclișan

Teologie

parte

Aurel
Marcu

Preot

Asociațiunea

Zenovie
Pâclișan

Absolvent de
Teologie

Scris-citit

Zenovie
Păclișan

Absolvent de
Teologie

Asociațiunea

Sever Bran

Preot ortodox

Despre
meserii

Aurel
Marcu

Preot ortodox

Port, limbă,
jocuri și
cântece

Aurel
Marcu

Preot ortodox

Despre
procese

Zenovie
Pâclișan

Absolvent de
Teologie

Asociațiunea

Aurel
Marcu

Preot ortodox

Asociațiunea

Zenovie
Pâclișan

Absolvent de
Teologie

Începutul
națiunii
române

Aurel
Marcu

Preot ortodox

Despre
bibliotecă
poporală a
Asociațiunii

Zenovie
Pâclișan

Absolvent de
Teologie

Scris-citit

Zenovie
Pâclișan

Absolvent de
Teologie

Despre
Asociațiune

Aurel
Marcu

Preot ortodox

Gunoiul
artificial

Zenovie
Pâclișan

Absolvent de
Teologie

Scris citit

Aurel
Marcu

Preot ortodox

Despre
procese

Zenovie
Pâclișan

Absolvent de
Teologie

Ai carte, ai
parte

Tabel nr. 9. Privind prelegerile pentru popor în cadrul
Despărțământului Alba Iulia pe anul 1912
Toate aceste prelegeri au fost susținute într-o serie de
așezări din jurul orașului Alba Iulia. Prin ideile transmise, cei care
le-au susținut, preoți de regulă, au urmărit să formeze și să cultive
în popor sentimente naționale pe deoparte, dar și să ofere informații
despre înființarea, evoluția și rosturile Asociațiunii, ori chiar despre
însemnătatea asocierilor în diferite meserii, ori despre semnificația
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și rostul folosirii îngrășământului artificial în agricultură. Nu în
ultimul rând, se remarcă ideea susținerii școlii și a necesității
învățării. Activități văzute ca temei al ridicării națiunii române, atât
pe cale culturală, cât și pe linia formării unui corp de meseriași și
comercianți români. În cadrul Despărțământului Alba Iulia al
Astrei, a fost organizată și o reprezentație artistic-literară constând
în susținerea unei piese de teatru cu ocazia desfășurării adunării
cercuale în comună Dumitra pe data de 7 iulie 1911. Organizatorul
acestei manifestări artistice a fost biroul alba iulian la inițiativa
preotului Ioan Teculescu cel care conducea acest despărțământ în
acea perioadă. Numărul participanților deși mare, nu a fost
consemnat, astfel nu avem date exacte cu privire la numărul celor
care au participat în cadrul acestei adunări cercuale la această piesă
de teatru1. Dintr-un raport sintetic înaintat Comitetului central al
Asociațiunii, directorul despărțământului alba iulian, preotul Ioan
Teculescu, sublinia o serie de aspecte atât organizatorice, cât și
culturale printre care remarcăm faptul că în cadrul
despărțământului, în anul 1911 nu au fost înființate noi agenturi
comunale. Se găseau n spațiul arondat despărțământului un număr
de șapte biblioteci în comunele: Bucerdea-Vinoasă, Chișfalău,
Dumitra, Ighiu, Totoi, Țelna, Zlatna. La care se adăugau, o
bibliotecă pentru popor în Alba Iulia. Două biblioteci parohiale în
Alba Iulia și Șard, o bibliotecă bisericească în Alba Iulia, la care se
mai adăugau două biblioteci școlare în comunele Chișfalău și Șard.
Deasemenea, din parcurgerea și analiza respectivului
raport, rezulta că în Alba Iulia mai activă: Reuniunea de cetire și
cântări a meseriașilor români, înființată în 1901 și o Reuniune de
înmormântare, dar care era filială a celei din Deva, aceasta din
urmă înființată în 1905. Averea despărțământului era estimată la
suma de 460 coroane. În ceea ce privește organizarea și
desfășurarea prelegerilor pentru popor acestea au fost următoarele:

5.

Oarda
Jos

6.

Hăpria

7.

1

Numele celui
care
a
susținut
prelegerea

Statutul
celui care a
susținut
prelegerea

Titlul prelegerii

Crt.

Localitatea
în care a
fost
susținută
prelegerea

1.

Tâmphaza

Nicolae
Marcu

Preot

Originea
neamului
românesc

2.

Oarda
Sus

Zenovie
Pâclișanu

Absolvent
de
Teologie

Despre datinile
poporului care
formează
sufletul
lui
etnic

de

Oarda
Sus

de

Aurel Marcu

Preot
ortodox

Despre însoțiri

4.

Oarda
Jos

de

Aurel Marcu

Preot
ortodox

Despre însoțiri

Transilvania, XLIII, nr. 5, septembrie – octombrie 1912, p. 373.
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Absolvent
de
Teologie

Bibliotecile
poporale

Zenovie
Pâclișan

Absolvent
de
Teologie

Despre
cântecele
jocurile
poporale

Hăpria

Aurel Marcu

Preot
ortodox

Gunoiul
măiestrit

Dumitra

Aurel Marcu

Preot
ortodox

Despre
însoțirile sistem
Raiffeisen

și

În ceea ce privește o altă mare problemă, aceea a
desfășurării cursurilor pentru analfabeți, era sublinat aspectul că din
motive administrative și electorale, acestea nu s-au mai desfășurat,
deoarece organele locale de conducere au oprit oricefel de
întruniri3. Merită în acest sens subliniată și organizarea în comună
Dumitra a unei expoziții de industrie casnică 4 vizitată cu ocazia
adunărilor cercuale ale acestui despărțământ. Un alt raport sintetic
înaintat la Sibiu, Comitetului central al Asociațiunii, care poartă
semnătura directorului Ioan Teculescu și a dr. Rubin Patița
evidenția situația exactă a despărțământului în decursul anului 1911
și anume că pe teritoriul aflat în arondarea sa existau următoarele
biblioteci, pe care le vom prezenta în mod schematic în cadrul
tabelului de mai jos:5

Crt
.

3.

Zenovie
Pâclișan

Tabel nr. 10. Privind prelegerile pentru popor în cadrul
Despărțământului Alba Iulia pe anul 19132

Nr.
Nr.

de

Comună în
care se află
bibliotecă
pentru
popor/

Nr
volum
elor

Nr.
exact al
cititor.

Alte
biblioteci

Felul/clasific
area
bibliotecii
existente

Nu
exist
au
date

Nu
exista
u date

În comună
Șard două

Una
parohială

Biblioteci

Una
școlară

Despărțămâ
ntul Alba
Iulia
al
Astrei
1.

2

Albă Iulia

Transilvania, XLIV, nr. 4-5, iulie – octombrie 1913, p. 250.

Transilvania, XLII, nr. 4 jubiliar, iulie – august 1911, p. 555; Idem, XLIII, nr. 5, septembrie – octombrie
1912, p. 375.
3

4

Transilvania, XLIII, nr. 5, septembrie – octombrie 1912, p. 305.

5

Ibidem. p. 375.
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2.

Bucerdea Vinoasă

În
Iulia

Alba

3.

Chișfalău

În Ighiu

4.

Dumitra

5.

Ighiu

6.

Totoi

7.

Țelna

8.

Zlatna

Una
parohială
Una
școlară

Tabel nr. 11. Numărul și felul bibliotecilor care existau în cadul

Despărțământului Alba Iulia al Astrei
Trebuie subliniate totodată și circularele emise de
Comitetul central al Asociațiunii în 1911, cu ocazia jubileului
Astrei în atenția directorilor tuturor despărțămintelor cu privire la:
însemnătatea prelegerilor pentru popor 1 atât de necesare din
perspectiva afirmării culturale a națiunii române. Organizarea
cursurilor pentru analfabeți,2 în vederea emancipării prin educație
și cunoaștere de carte. Pentru anul 1911, moment de la care se
poate vorbi despre statistici clare în cadrul acestui despărțământ,
avem următorul tablou, așa cum ni-l prezintă revista Transilvania și
anume:
Nr.
Crt.

Despărțăm
ântul Alba
Iulia
al
Astrei

Membri

Total

Fond.

Pe viață

Ordinari

Ajut.

1

6

24

115

146

ordinari și ceea ce este demn de remarcat, pentru prima dată se știa
exact numărul membrilor ajutători: 115. Dintr-un raport al
secretarului Asociațiunii, Octavian C. Tăslăuanu, înaintat de acesta
Comitetului central al Asociațiunii reieşea informația potrivit căreia
la acea dată Astra dispunea în întreaga Transilvanie de un număr de
10 589 de susținători care ajutau la bună desfășurare a tuturor
activităților Asociațiunii. Deasemenea rezulta că în urma înființării
bibliotecilor pentru popor, au fost răspândite în comune un număr
de 116.479 broșuri cuprinzând diferite titluri. Despărțământul Alba
Iulia era apreciat din punctul de vedere al activităților culturale,
mai puțin însă din punct de vedere al demersurilor organizatorice,
deoarece pe teritoriul său, în perioada 1910 – 1912, nu s-au înființat
agenturi comunale3.
În decursul anului 1912, din punct de vedere
organizatoric, Despărțământul Alba Iulia al Astrei se compunea
din: 1. Membri fondatori, 2. Membri pe viață, 3. Membri ordinari,
4. Membri ajutători. Această situație, dealtfel una dintre cele mai
bune din punctul de vedere al organizării acestui Despărțământ, în
ceea ce privește numărul membrilor săi o vom prezenta schematic
în tabelele de mai jos așa cu rezultă ea din paginile revistei
Transilvania4. Prezentăm aceste date sub formă de tabel deoarece
așa sunt mai ușor de surprins și înțeles. Situația și statutul
românilor din cadrul acestui desprțământ. Considerăm că
procedând în acest fel, este mai ușor de ilustrat evoluția acestor
date, în condițiile în care cunoaștem în această perioadă o
diversificare a statutului membrilor Despărțământului Alba Iulia al
Astrei. La acest moment, membru fondator era avocatul Ioan Pop
din Alba Iulia, acesta fiind doctor în Științe juridic și avându-și
domiciliul în Alba Iulia.
Nr.
Crt.

Membri
pe viață

Observații

1
Achitau anual o sumă

Tabel nr. 12. Schematizare a membrilor Despărțământului
Alba Iulia al Astrei pentru anul 1911
Nr.
Crt
.

Despă
rțămâ
ntul
Alba
Iulia
al
Astrei

1

Cuprinsă între 100 și 200 de coroane

a.

Total activități
Com.

42

Agenturi
comuna

0

Bibli
oteci

8

Prele
geri

11

Conf.

0

Serate
muzical
artistice

1

Tabel nr. 13. Schematizare a membrilor Despărțământului Alba
Iulia al Astrei în anul 1911
În conformitate cu rapoartele Comitetului central al Asociațiunii, în
decursul anului 1912 Despărțământul Alba Iulia, avea doar un
singur membru fondator, opt membrii pe viață, 23 de membri

Statut

1.

Albini
Iuliu

Notar de cerc administrativ în
Zlatna

Zlatna

2.

Florescu
Nicolae

Proprietar în Ighiu

Ighiu

3.

Hațegan
Vasile

Notar în Oarda de Jos

Oarda de Jos

4.

Morariu
Aurelia

Proprietar în Berghin

Berghin

5.

Enea
Nicola

Medic în Carlsbad, Austria

Carlsbad

1

Transilvania, XLII, nr. 4 jubiliar, iulie – august 1911, p. 797-800.

3

Transilvania, XLIII, nr. 5, septembrie – octombrie 1912, p. 300.

2

Ibidem, p. 801-803.

4

Ibidem, p. 318-319.
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Patiţa
Rubin

6.

Avocat în Alba Iulia

Albă Iulia

Tabel nr. 14. Datele cu privire la numărul membrilor pe viață ai
Despărțământului Alba Iulia în decursul anului 1912
Nr.
Crt
.

Membri
ordinari

Observații

17.

Rubin
Patița

Avocat, doctor în
Științe Juridice

Albă Iulia

18

Pojar
Filip1

Preot ortodox
Cojlar

Teiuș

19

Pop Bota
Enea

Preot paroh în Șard

Șard și Alba Iulia

20.

Stanciu
Virgil

Preot ortodox
Straja

în

Berghin

21.

Teculesc
u Ioan

Protopresbiter
Alba Iulia

în

Alba Iulia

22.

Todorea
n Ioan

Preot ortodox
Galați

în

Zlatna

23.

Ungurea
n Ilie

Econom în Beșinău

Berghin

24.

Velican
Camil

Avocat, doctor în
Științe Juridice

Albă Iulia

Achitau anual o sumă
Cuprinsă între 50 și 100 de coroane

a.

b.

Statut

Domiciliul

1.

Baie
Traian

Comerciant
Zlatna

în

Zlatna

2.

Besă
Emanuil

Preot ortodox
Zlatna

în

Zlatna

3.

Bogdan
Teodor

Învățător în Totoi

4.

Bran
Sever

Preot paroh ortodox
în Drâmbar

Drâmbar

5.

Bucur
Ioan

Proprietar în Limbă

Oarda de Jos

6.

Cado
Nicolae

Preot paroh ortodox
în Pâclișa

Alba Iulia

7.

Crișan
Ioan

Vice-notar în Zlatna

Zlatna

8.

Cristea
Nicolae

Preot ortodox
Valea Bulzului

Zlatna

9.

Magda
Ioan

Preot paroh unit în
Drâmbar

Oarda de Jos

10.

Marcu
Aurel

Preot ortodox
Dumitra

în

Alba Iulia

11.

Micu
Simon

Protopop ortodox în
Alba Iulia

Alba Iulia

12.

Mihălțan
Zaharie

Preot paroh ortodox
în Limbă

Oarda de Jos

13.

Moldova
n Iulia

Proprietar în Totoi

Albă Iulia

14.

Montani
Iuliu

Protopop
Zlatna

15.

Păclișan
Zenovie

Absolvent de studii
în Teologie

Straja și Berghin

16.

Pășculeț
Ștefan

Comerciant
Zlatna

Zlatna

Alba Iulia

în

În Alba Iulia

unit

în

în

Zlatna

Tabel nr. 15. Numărul membrilor ordinari ai Despărțământului
Alba Iulia în decursul anului 1912
Din interpretarea acestor tabele se desprinde următoarea idee: deși
majoritatea membrilor acestui despărțământ erau preoți în
comunitățile românești, aparținând ambelor confesiuni: ortodocsă
și unită, se poate constata acum, o diversificare a statutului celor
din cadrul acestui despărțământ. Aspect deloc de ignorant,
deoarece el relevă, o creștere atât numerică, cât și ca poziție socială
a românilor din spaţial comitatului Alba Iulia. (deși în continuare
aceștia aflându-se pe poziții sociale inferioare elitei maghiare din
acest comitat, situația cunoscând o modificare în această directive
doar după Marea Unire). Programul de reducere a numărului mare
de analfabeți din rândul românilor transilvăneni a fost o prioritate
declarată, atât de Comitetul central al Asociațiunii din Sibiu, cât și
a birourilor de conducere a tuturor despărțămintelor 2 . În acastă
direcție de activitate cultural-școlară o prioritate a biroului
despărțământului alba iulian, condus în acea vreme de preotul Ioan
Teculescu, a fost aceea de a diminua numărul ceelor care nu știau
carte în rândurile românilor din spațiul aflat în arondarea sa. Unul
dintre cei mai dăruiți oameni, atât cu suflet, cu înțelegere și tact
pedagogic a fost preotul orthodox Aurel Marcu din cimuna
Dumitra. Acesta, cu începere din data de 10 februarie 1913 a
susținut un curs de instrucție școlară și alfabetizare cu trei grupe de
analfabeți, cu vârste între 16 și 48 ani. Pe aceștia i-a instruit în
deprinderea scrisului, a socotitului și cititului în 60 de ore. La data
Deși din rândurile Despărțământului Alba Iulia s-au desprins în 1907 o serie de membri care au format
Despărțământul Aiud-Teiuș al Asociațiunii, constatăm că, în 1912, deci cinci ani mai târziu, unii dintre
aceștia figurau tot în cadrul Despărțământului Alba Iulia al Astrei, având domiciliul și exercitându-și
statutul social, în spațiul administrativ al Despărțământului Aiud-Teiuș.
1

p. 44

în

Transilvania, XLIII, nr. 6, noiembrie – decembrie 1912, Circulara nr. 2044 / 1912 Cătră Onoratele
Direcţiuni ale despărţămintelor ,,Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului roman” p.
576-577.
2
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susținerii examenului final, dintre cei înscriși la acest curs au
participat în data de 18 aprilie 1913 în Alba Iulia, un număr de 17
persoane. Acestea au dat probele cerute de programa absolvirii
cursului. Rezultatele fiind mulțumitoare, atât la proba de scris, cât
și la cea de citit, respective la cea de socotire primară1. În cadrul
adunării generale susținută de Asociațiune în Orăștie la datele de
14 - 15 septembrie 1913, avocatul Rubin Patița, un nume de mare
importanță în cadrul despărțământului alba iulian, la data amintită
de cel puțin trei decenii, a stăruit pentru ca adunarea generală să
adopte o serie de dispoziții în ceea ce privește înființarea de școli
pentru agricultură și meserii extreme de importante pentru
rezistența national-economică și culturală a românilor din zona
munților Apuseni și din cadrul comitatului Alba. În cadrul aceleiași
adunări, pentru prima dată de la începutul secolului al XX-lea,
comitetul de conducere ale Asociațiunii, declara public și sublinia,
activitatea mulțumitoare, atât organizatorică, cât și culturală a
Despărțământului Alba Iulia sub conducerea directorului Ioan
Teculescu2. În același an, 1913 și în următorul, despărțământul alba
iulian se compunea dintr-un număr de 41 comune, 12 agenturi și 9
biblioteci3, în care s-au susținut un număr de 13 prelegeri pentru
popor și organizate două șezători4. Potrivit unui raport intern, nr.
1405/1914, înaintat Comitetului central al Asociațiunii în Sibiu, de
către conferențiarul pe probleme de agronomie privind seria
prelegerilor susținute de acest funcționar pe anul 1913, reies
următoarele informații privind locația susținerii prelegerii și
denumirea acestora, schematizate succint în tabelul de mai jos5:
Nr.
Crt
.

1.

Cultivarea viilor
4.

3.

5

Zlatna

Foloasele
pomăritului

2

1913

Sădirea
îngrijirea
pomilor

și

Tabel nr. 16. Cuprinzând titlurile prelegerilor agronomice și locația
susținerii acestora în anul 1913
În ceea ce privește raportul intern adresat conducerii
Astrei de către conferențiarul cooperativ privind activitatea sa
desfășurată în decursul anilor 1913 – 1914, rezultă susținerea de
către acest funcționar al Asociațiunii a unor prelegeri având
caracter economic în comunele: Dumitra și Șeușa. Titlurile acestor
prelegeri sunt: Însoțire de credit în ambele comune, în care daltfel
a înființat și o bănci sătești 6 . Dintr-o perspectivă strict
organizatorică, despărțământul alba iulian dispunea în cursul anului
1913 de un număr de 111 membri ajutători în 17 comune, cu 4 mai
puțini decât în anul 1907. Ca profesiuni, aceștia se împărțeau astfel:

Plugari

68

Preoți

6

Învățători

7

Meseriași

17

Funcționari în administrație

1

Funcționari de bancă

2

Foloasele
pomăritului

Studenți

1

Prăsirea vitelor

Militari

1

Avocați

2

Medici

0

Privați și comercianți

4

Institute

2

Albă
Iulia

Prăsirea vitelor

Nr.

Nr.
crt.

Anul susținerii
prelegerii

Prelegeri
agronomice

Plantarea
îngrijirea
pomilor

și

Asigurarea
vitelor

1

Transilvania, XLIV, nr. 3, mai – iunie 1913, p. 181.

2

Transilvania, XLIV, nr. 3, mai – iunie 1913, p. 197.

3

Transilvania, XLV, nr. 7-9, septembrie 1914, p. 293.

4

Ibidem.

5

Ibidem, p. 298.

p. 45

1913

Numărul lor

Titlul prelegerii
susținute

Ighiu

2

Statutul social al membrilor
ajutători
din
cadrul
despărțământului Alba Iulia al
Astrei

Locul
susținer
ii
preleger
ii

Hăpria

Prăpsirea vitelor
Cultura
legumelor

2

1913

Cultura
legumelor
2.

Oarda
de Jos

3

2

1913

1913

111

6

Transilvania, XLV, nr. 7-9, septembrie 1914, p. 306.
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Tabel nr. 17. Date privind statutul social și numărul membrilor
ajutători ai despărțământului în anul 1913
De ce am insistat pe aceste date cu privire al acei membrii
ajutători ai acestui despărțământ? În primul rând, pentru că ele ne
prezintă adevărata situație în rândurile românilor din comunele
arondate acestuia, iar o a doua motivație a mea, constă în
identificarea în mod clar, a situației reale a acestora, pe anul 1913,
făcută abia în decursul anului următor. Din parcurgerea paginilor
revistei Transilvania, în perioada 1870 - 1946, prezentarea clară a
datelor membrilor ajutători o aflăm, doar în 1914. Mai jos vom
prezenta într-o manieră succintă sub forma unui tabel datele
privitoare la membri ajutători ai Asociațiunii existenți în cadrul
Despărțământului Alba Iulia, atât în comunele arondate acestuia,
cât și într-un număr de comune din despărțămintele limitrofe:
Din interpretarea datelor tabelului nr. 17, putem constata faptul că
majoritatea celor care slujeau activitățile din acest despărțământ, în
calitatea lor de membri ajutători, erau țărani, având ca principal
domeniu de activitate, cultura pământului. Urmau apoi într-un
procent semnificativ mai mare, meseriașii, deși până în 1918, nici
numărul acestora nu era foarte mare. Întâlnim totodatăși preoți,
respectiv, învățători, într-un procent destul de scăzut, pentru ca
privații și comercianții să-i întâlnim în procente mult mai mici.
Urmau în procente infime, funcționarii avocații, militarii și unele
instituții. 17 persoane din acest despărțământ, domiciliau în
comunele limitrofe, din cadrul altor despărțăminte, aflate în
imediata arondare a celui alba iulian 1 . (Aiud-Teiuș și AbrudCîmpeni, aspect oarecum explicabil.
În cadrul secțiunii de științe sociale activa, printre alții, așa cum
rezultă din tabelul privind consemnarea membrilor, Asociaţiunii
pentru literatura română şi cultura poporului român” care avocatul
Zaharie Muntean, acesta fiind doctor în Științe juridice 2 . Un alt
membru din cadrul Despărțământului Alba Iulia al Astrei era
inginerul comasator, Stoica Aurel cu domiciliul în Alba Iulia.
Acesta era membru și activă în secțiunea tehnică și industrială 3 .
Din perspectivă organizatorică, în 1914, membrii acestui
despărțământ, în număr de 157, fondatori, pe viață, ordinari și
ajutători îi vom prezenta într-o ordine alfabetică în tabelele care
urmează: Ioan Pop, avocat în Alba Iulia, era membru fondator.
Domicilia în orașul Alba Iulia și contribuia cu o taxă de 350
coroane anual în calitatea sa de membru fondator.
Nr.
Crt.

Membri
pe viață

Observații

Achitau anual o sumă

Statut

Domiciliul

1.

Albini
Iuliu

Notar
de
cerc
administrativ în Zlatna

Zlatna

2.

Florescu
Nicolae

Proprietar în Ighiu

Ighiu

3.

Hațegan
Vasile

Notar în Oarda de Jos

Oarda de Jos

4.

Marcu
Aurel

Preot
ortodox
Dumitra

în

Berghin

5.

Montani
Iuliu

Protopresbiter
Zlatna

în

Zlatna

6.

Morariu
Aurelia

Proprietar în Berghin
și Ighiu

Berghin

7.

Nicola
Enea

Medic în Carlsbad

Carlsbad, Austria

8.

Patița
Rubin

Avocat în Alba Iulia,
doctor
în
Științe
juridice

Albă Iulia

9.

Popoviciu
Nicolae

Preot în Cib

Zlatna

10

Zlăgnean
a

Instituție de credit în
Zlatna

Zlatna

Tabel nr. 18. Numărul membrilor pe viață din Despărțământului
Alba Iulia în anul 1914
Pornind de la interpretarea datelor acestui tabel, privind numărul
membrilor pe viață existenți în despărțământul alba iulian, se poate
constata, în anul 1914, în primul rând o creștere numerică a
acestora. Dacă în anul 1912, existau în cadrul acestui despărțământ
un număr de șase membri pe viață, doi ani mai târziu, în 1914,
existau 10 membri pe viață. Este interesant de subliniat, faptul că
între aceștia, se regăsește o femeie, doamna Morariu Aurelia,
proprietar în Berghin și Ighiu și o instituție de creditare din Zlatna,
intitulată: Zlăgneana. Un alt aspect demn de semnalat constă în
diversificarea statutului profesional și social al membrilor acestui
despărțământ. Ceea ce ne permite să ne gândim la o creștere a
puterii economice a acestora și la consolidarea statutului social și
profesional al elitei românești din comitatul Alba Iulia în perioada
premergătoaare Primului Război Mondial.
Nr.
Crt.

Membri
ordinari

Observații

Cuprinsă între 100 și 200 de coroane
Achitau anual o sumă
Cuprinsă între 50 și 100 de coroane
1

Transilvania, XLV, nr. 7-9, septembrie 1914, p. 310.

2

Ibidem, p. 341.

3

Transilvania, XLV, nr. 7-9, septembrie 1914, p. 344.

p. 46

1.

Baltariu

Statut

Domiciliul

Avocat în Alba Iulia

Albă Iulia
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Ioan
unit

Cado
Nicoae

Preot paroh
Pâclișa

3.

Circa
Petru

Preot ortodox în Ighiu

4.

Costea
Dioniziu

Preot
ortodox
Nădăjdia

5.

Dărămuș
Cornel

Medic în Alba Iulia,
doctor în Medicină

Albă Iulia

6.

Dumitre
an Ioan

Învățător
pensionar

Ighiu

7.

Handa
Ioan

Preot ortodox în Oarda
de Jos

Oarda de Jos

8.

Micu
Simion

Protopop ortodox
Alba Iulia

în

Albă Iulia

9.

Muntean
Elena

Medic, soție de avocat
în Alba Iulia

Albă Iulia

10.

Muntean
u
Zaharie

Avocat în Alba Iulia

Albă Iulia

11.

Onea
Ștefan

Preot unit în Almașu
Mare

Zlatna

12.

Patița
Rubin

Avocat în Alba Iulia,
doctor în Ștințe juridice

Albă Iulia

13.

Pojar
Filip

Preot în Cojlar

Teiuș

14.

Pop
Antoniu

Proprietar și comeciant
în Bucerdea Vinoasă

Bucerdea Vinoasă

15.

PopBota
Enea

Preot paroh în Șard

Șard

16.

Teculesc
u Ioan1

Protopresbiter
în Alba Iulia

Albă Iulia

17.

Todorea
n Ioan

Preot ortodox în Galați

Zlatna

18

Rușan
Florian

Preot în Alba Iulia

Albă Iulia

19

Șandru
Vasile

Învățător în Oarda de
Jos

Oarda de Jos

20.

Șerban

Avocat în Alba Iulia,
Doctor
în
Științe

Albă Iulia

în

în

Albă Iulia

2.

în

Șard,

ortodox

p. 47

juridice

Vlad
Virgil

Farmacist în Alba Iulia

Albă Iulia

Ighiu

Tabel nr. 19. Numărul membrilor ordinari ai Despărțământului
Alba Iulia în decursul anului 1914

Zlatna

Interpretarea datelor acestui tabel ne permite să afirmăm două
aspecte esențiale și anume: prezența feminină, în rândurile
membrilor ordinari ai despărțământului. Acum constatăm apariția
în calitate de membru ordinar al unei doamne medic în Alba Iulia,
Muntean Elena, soție de avocat. Deasemenea, avocatul Rubin
Patița își păstra deopotrivă și calitatea sa mai veche în cadrul
despărțământului, aceea de membru ordinar, deși era membru pe
viață al Asociațiunii și participant în cadrul birourilor de conducere
care s-au succedat în fruntea desprțământului alba iulian, vreme de
mai bine de trei decenii și jumătate. Este interesant de semnalat și
prezența în rândurile membrilor ordinari a unui farmacist, Vlad
Virgil. Această profesiune, implicând o specializare și calificare
crescută, multă vreme nefiind accesibilă românilor. Diversificarea
profesiunilor și a ststutelor sociale și economice ale membrilor
despărțământului apare acum tot mai evidentă. Dacă multă vreme,
elita românească, era formată în cadrul despărțământului de
avocați, notari și preoți și învățători începând cu anul 1910, se
remarcă prezența și a altor profesiuni: medici și farmaciști,
comercianți și proprietari. Nu în ultimul rând, ca urmare a
liberalismului în gândire și a mișcării de emancipare a femeii, se
constată, ca semn al progresului, în rândurile membrilor
despărțământului și prezența unor femei în calitate de proprietare
sau medici. Statute social-profesionale, mult timp rezervate
bărbaților. Din analiza datelor cuprinse în Conspectul sumar al
membrilor Asociațiunii la 1 august 1914 2 în acest despărțământ
existau: 1 membru fondator; 9 membrii pe viață; 21 membrii
ordianari; 111 membrii ajutători și o instituție de credit în Zlatna.
Așadar, totalul membrilor Asociațiunii din cadrul Despărțământului
Alba Iulia fiind de: 143. Situația internațională complicându-se în
urma declanșării Primului Război Mondial în 28 iulie 1914,
apariția revistei Transilvania se va face, din lipsă de fonduri
adecvate, mai greu, apărând acum, maxim de 2 ori pe an. În acest
sens, reliefarea activității din cadrul despărțămintelor, acolo und
aceasta mai avea loc, se va face destul de anevoios. În ceea ce
privește activitatea Despărțământului Alba Iulia al Astrei, pe anul
1915, este menționată numai donarea unui fond de carte de 163
exemplare către acesta de către Asociațiune, pentru a putea fi
trimise soldaților români mobilizați pe front, fie în nordul Italiei fie
în Galiția 3 . Pentru susținerea financiară a despărțămintelor,
Comitetul central al Asociațiunii a hotărât acordarea de premii și
subvenții a câte 100 coroane, pentru continuarea activității
culturale, printre altele și despărțământului alba iulian 4 . Dintr-o

Teculescu Ioan, a fost vreme de mai bine de două decenii, directorul Despărțământului Alba Iulia al
Astrei, având una dintre cele mai îndelungate perioade de conducere a unuia dintre despărțămintele
Asociațiunii.
1

21.

Aurel

2

Transilvania, XLV, nr. 7-9, 1 septembrie, 1914, p. 380.

3

Transilvania, XVLII, nr. 1-6, iulie 1915, p. 92.

4

Transilvania, XVLI, nr. 7-12, 1 decembrie 1914, p. 104.
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În perioada anilor 1914 – 1915 au fost susținute în față
unui număr mare de auditori, un număr de șapte prelegeri pentru
popor în patru comune, după cum urmează:
A. În comună Chișfalău, Ioan Dusa a susținut o prelegere
Despre școală, în care prezenta rostul cursurilor pentru analfabeți
și semnificația școlii, atât pentru o viață mai bună, cât și pentru
educarea și sensiblizarea omului. În aceiași comună, preotul
ortodox, Sever Ban, a vorbit oamenilor adunați în biserică, Despre
pomărit, subliniind semnificația cultivării pomilor fructiferi și a
importanței fructelor în dieta personală a omului și în starea sa de
sănătate1.

-

B. În comună Bărăbanț, Doctorul Ioan Baltariu a vorbit în fața
unui auditoriu despre: Cum să-și țină poporul demnitatea,
evidnțiind valoarea morală a demnității, a corectitudinii, a bunului
simț2.

-

C. În cadrul comunei Sântimbru, preoții ortodocși, Aurel
Marcu și Sever Ban au susținut două prelegeri, privind procesele în
instană și felul în care oamenii trebuie să se apere atunci când au
dreptate, respetiv, despre cultura pomilor fructiferi și despre felul în
care trebuie cultivată și îngrijită o livadă.

-

D. În comună Coşlar: Ioan Dusa a vorbit celor de față Despre
şcoală și semnificația educației pentru viitorul persoanei iar Liviu
Dumitreanu: Despre datinile rele, superstiții și de deochi3. În ceea
ce privește conferințele științifice și seratele artistice, trebuie
subliniat că asemenea manifestări culturale nu au avut loc în cadrul
acestui despărțământ în perioada 1914 – 1915. În mod sigur, în
noile condiții impuse de Primul Război Mondial, nici nu prea
existau motivele reale pentru asemenea activități. Un aspect
important din punct de vedere organizatoric care trebuie semnalat
aici este înființarea de către dr. Zaharia Muntean, împreună cu
Nicolae Iancu, coonferențiarul cooperativ al Asociațiuni, a unui
număr de trei bănci rurale, în comunele: Cetea, Dumitra și Șeușa4.
Despărțământul Alba Iulia al Astrei
În 1914

1

Transilvania, XVLII, nr. 7-12, 1 decembrie 1915, p. 113-114.

2

Ibidem.

3

Transilvania, XVLII, nr. 7-12, 1 decembrie 1915, p. 113-114.

4

Ibidem.

p. 48

0

2

1

2

3

1

1

6
5

În alte comune

Privațieiri/com
erciani
Institute

1

Total

Medici

2
0

Avocați

8

Militari

Meseriași

4

9

Tabel nr. 20. Clasificarea social-profesională a membrilor ajutători
din cadul acestui despărțământ în 1914
Din punct de vedere numeric, din interpretarea datelor
acestui tabel, privind numărul membrilor acestui despărțământ,
împărțiți pe profesiuni, în anul 1914, se constată un ușor regres în
comparație cu anul 1913, explicabil dacă ne gândim, că odată cu
începutul Primului Război Mondial, o parte a membrilor ajutători
din acest despărțământ au fost mobilizați în armata austro-ungară și
duși pe front. Dacă în 1913, existau, spre exemplu numărul
membrilor plugari erau de 68, ceea ce însemna în procente 61 %
din totalul membrilor ajutători ai acestui despărțământ, în perioada
1914 – 1915, membrii plugari erau doar 22 dintr-un total de 65
membrii ajutători. Dintr-o perspectivă statistică, surprinsă în
paginile revistei Transilvania, situația socială și profesională a
membrilor ajutători din cadrul Despărțământului Alba Iulia al
Astrei, în anul 1915, se prezenta astfel:
Nr.
crt.

Statutul
social
al
membrilor
ajutători
din
cadrul
Despărțământului
Alba Iulia al Astrei

Numărul lor

1

Plugari

22

2

Preoți

4

3

Învățători

8

4

Meseriași

20

5

Funcționari
administrație

6

Funcționari de bancă

3

7

Studenți

1

8

Militari

0

9

Avocați

2

10

Medici

1

11

Privați și comercianți

2

12

Institute

1

-

Nr
.
crt
.

Învățători

2
2

Preoți

1

Plugari

raportare înaintată de biroul Despărțământului Alba Iulia sub
semnătura directorului său, preotul Ioan Teculescu, Comitetului
central al Asociațiunii în Sibiu, situația organizatorică în perioada
1913 – 1915 se prezenta astfel: existau în cadrul despărțământului
un număr de 41 comune, 12 agenturi, 9 biblioteci în Alba Iulia,
Bucerdea-vinoasă, Chișfalău, Dumitra, Hăpria, Ighiu, Oarda de Jos,
Totoi, Țelna.

Funcționari în
administrație
Funcționari de
bancă
Studenți

Istorie

în

1
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Tabel nr. 21, Clasificarea social-profesională a membrilor ajutători

8.

Popovici
u
Nicolae

Membru pe
viață

Preot ortodox în
Cib

Zlatna

9.

Zlăgnean
a

Membru pe
viață

Instituție
credit

Zlatna

din cadrul acestui despărțământ în perioada 1914 - 1915
Trebuie semnalată prezența, ca membru în cadrul secțiunii literarartistice a lui Ștefan Cacoveanu, jude în pensie din orașul Alba
Iulia. Acest element este relevant din perspectiva participării la
viața culturală a românilor din Transilvani, a membrilor din cadrul
Despărțământului Alba Iulia al Astrei. Un alt membru al acestui
despărțământ a fost Aurel Stoica, care de profesoie inginer
comasator, activa în calitate de membru al secțiunii tehnicoștiințifice 1 . Dintr-o simplă trecere în revistă a membrilor
despărțământului alba iulian pe anul 1915 putem constata o scădere
drastică a numărului membrilor săi, aspect pe care am încercat a-l
surprinde în tabelul de mai jos.
Nr.
Crt.

TOTAL = membrii pe viață: 9
1.

Baltariu
Ioan

Membru
ordinar

Avocat, doctor în
Științe juridice

Alba Iulia

2.

Cado
Nicolae

Membru
ordinar

Preot
ortodox
Pâclișa

Alba Iulia

3.

Circa
Petru

Membru
ordinar

Preot ortodox în
Ighiu

Ighiu

4.

Costea
Dioniziu

Membru
ordinar

Preot în Nădăjdia

Zlatna

Despărţă
mântului

5.

Handa
ioan

Membru
ordinar

Preot ortodox în
Oarda de Jos

Oarda de Jos

Albă
Iulia

6.

Micu
Simion

Membru
ordinar

Preot protopop
ortodox în Alba
Iulia

Alba Iulia

7.

Muntean
Elena

Membru
ordinar

Medic, soție de
avocat (Zaharie
Muntean)

Alba Iulia

8.

Onea
Ștefan

Membru
ordinar

Preot ortodox în
Almașu Mare

Zlatna

Zlatna

9.

Pojar
Filip

Membru
ordinar

Preot ortodox în
Cojlar

Teiuș

Ighiu

10.

Pop
Antonia

Membru
ordinar

Proprietar
Bucerdea

în

Bucerdeavinoasă

Observații

Membrii
2

Calitatea

1.

de

Ioan Pop

Membru
fondator

Statut

Domiciliul

Avocat, doctor în
Ştiinţe juridice

Alba Iulia

TOTAL = membru fondator: 1

paroh
în

1.

Albini
Iuliu

Membru pe
viaţă

Notar în Zlatna

2.

Florescu
Nicolae

Membru pe
viață

Proprietar
Ighiu

3.

Hațegan
vasile

Membru pe
viață

Notar în Oarda
de Jos

Oarda de Jos

11.

Teculesc
u Ioan

Membru
ordinar

Protopresbiter în
Alba Iulia

Alba Iulia

4.

Marcu
Aurel

Membru pe
viață

Preot ortodox în
Dumitra

Berghin

12.

Todorea
n Ioan

Membru
ordinar

Preot ortodox în
Galați

Zlatna

5.

Morariu
Aurelia,
născută
Bătăcui

Membru pe
viață

Proprietar
Ohaba

Berghin

13.

Rusan
Florian

Membru
ordinar

Preot
Iulia

Alba

Alba Iulia

14.

Șerban
Aurel

Membru
ordinar

Avocat, doctor în
Științe juridice

Alba Iulia

Nicola
Enea

Membru pe
viață

Medic, doctor în
Științe medicale

Carlsbad,
Austria

15.

Vlad
Virgil

Membru
ordinar

Farmacist
Alba Iulia

Alba Iulia

Patița
Rubin

Membru pe
viață

Avocat, doctor în
Științe juridice

Alba Iulia

6.

7.

în

în

în

în

Tabel nr. 22. Datele membrilor Despărţământului Alba Iulia al Astrei

pentru anii 1914 - 1915

1

Transilvania, XLVI, nr 7 – 12, 1 decembrie 1915, p. 178, 181.

2

Ibidem, p. 183.

p. 49

Pornind de la analiza numărului membrilor acestui despărțământ se
constată următoarea situație. Și anume că, numărul total al
membrilor acestui despărțământ a cunoscut o reducere constantă,
indiferent că erau fondatori, pe viață, ordinari sau doar ajutători,
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situație surprinsă în întreaga perioadă a Primului Război Mondial.
Aspect dealtefel de înțeles, dacă ne gândim la mobilizarea multora
dintre membrii Asociațiunii, pe frontul din nordul Italiei sau pe cel
din Galiția. Și după Marea Unire din anul 1918, Despărțământul
Alba Iulia al Astrei, câțiva ani s-a confruntat cu probleme
organizatorice și cu un regres în plan cultural, elemente ce pot fi
surprinse cu ușurință în paginile revistei Transilvania, în perioda
1919 – 1924. Situația aceasta oarecum neplăcută a persistat în
cadrul Despărțământului Alba Iulia al Astrei, până la reorganizarea
sa statutară, pornind de la noile regulamente din 1925. Deasemenea
trebuie evidențiată aici și reducerea numerică constantă a
membrilor ajutători, fapt care poate fi explicat prin același complex
de factori cauzatori și anume mobilizarea bărbaților în armatele
Austro-Ungariei și pauperizarea familiilor românești, dar nu numai.
O altă cauză este reprezentată de criză economică care a afectat
Transilvania în perioada 1914 – 1918 și chiar în perioada
următoare. Aspect evidențiat și în numărul de apariții ale revistei
Transilvania, care nu a depășit niciodată, în această perioadă, două
asemenea numere editate pe an, în perioadă mai sus amintită.
Un aspect important care trebuie evidențiat în ceea ce privește
activitatea membrilor despărțământului alba iulian, în prima parte a
anului 1916, este acea donație cuprinzând un număr de 27 de acte
Revoluția de la 1848 – 1849 în Transilvania, făcută de avocatul dr.
Rubin Patița fondului arhivistic al Asociațiunii1. În raportul geneal
făcut de Comitetul central al Asociațiunii în Sibiu, cu ocazia șeinței
de lucru privind activitatea pe anul 1916 se constată că direcțiunea
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, dar și alte 28 despărțăminte
din Transilvania, au rîspuns la Circulară nr. 342/1916, că din
condiții specifice, activități culturale, prelegeri, șezători, serate
literar-artistice, ori înființarea de noi agenturi nu s-au putut realiza2.
Potrivit aceluiași raport au fost trimise pentru sodații aflați în
convalescență la Alba Iulia, un număr de 40 de abecedare, pentru ai deprinde pe aceștia cu scrisul și cititul 3 . Comitetul central al
Asociațiunii din Sibiu a transmis în cadrul despărțământului său din
Alba Iulia, un număr de 163 de cărți gratuite pentru a fi înmânate
elevilor sârguincioși din școlile poporale, ca fond de premiere4. În
cadrul Despărțământului Alba Iulia, la 1 noiembrie 1916, numărul
membrilor cu privire la situația lor pentru perioada 1914-1915, era
de 25. În ceea ce privește numărul membrilor ajutători, datele
despre aceștia în conformitate cu lista sumară a membrilor 5 ,
Asociațiunii preciza existența a unui număr de 65 membrii
ajutători. Totalul membrilor 6 acestui despărțământ se prezenta
astfel:

Nr
.
crt
.

Despărțământul Alba Iulia al Astrei

Membr

Membr
pe viață

Fond.
1.

1

10

Memb

Membr

ordinari

ajutători

Totalul membrilor
acestui
despărțământ

16

65

92

Tabel nr. 23. Numărul membrilor Despărțământului Alba Iulia în
anul 1914
Se constată în aceste condiții impuse de participarea AustroUngariei la Marele Război, o scădere evidentă a numărului
membrilor Despărțământului Alba Iulia al Astrei, situație surprinsă
elocvent în paginile revistei Transilvania, în toată această perioadă.
Realitatea aceasta fiind explicabilă, pe fondul mobilizării multora
dintre membrii din cadrul tuturor despărțămintelor Astrei din
Transilvania.
Situația
numărului
total
a
membrilor
Despărțământului Alba Iulia al Astrei a cunoscut o scădere
drastică. În cursul anului 1915, pornind de la analiza conspectului
sumar cuprinzând datele membrilor Asociațiunii, se poate constata
faptul că în mai existau doar 25 membrii. Situația acestora se
prezenta după cum urmează: 1. Membru fondator; 9 membri pe
viață; 15 membri ordinari7.
Un alt aspect, important în accepțiunea noastră, care
transpare din parcurgerea rândurilor revistei Transilvania, pentru
această perioadă și care trebuie semnalat, este lipsa datelor de
oricefel cu privire la numărul membrilor ajutători pentru anul 1915.
Element, care este esențial în comparație directă cu perioadă
anterioară. Lipsa unor date de acest fel despre numărul acestora și
statutul lor social și profesional, nu semnifică câtuși de puțin faptul
că Despărțământul Alba Iulia al Astrei, ca urmare a desfășurării
Primului Război Mondial, nu mai avea membri ajutători, ci datorită
necunoașterii de carte în rândurile majorității acestora, multe dintre
activități, fie culturale, fie organizatorice, nu au mai fost
consemnate, cu numele și calitatea membrilor participanți. Aceasta
poate și de teamă față de eventualele represalii venite din partea
autorităților vremii, care nu vedeau cu un ochi prea bun,
manifestările Asociațiunii, mai ales, în vreme de război.
Anul 1917 a însemnat pentru Despărțământul Alba Iulia
al Astrei, o perioadă de așteptare, marcată printre alte activități de
distribuirea gratuită de cărți pentru soldații aflați în convalescență
prin diferitele spitale, dar și pentru copii și tinerii premianți din
cadrul diferitelor institute de învățământ 8 . Un alt fapt demn de
semnalat desfășurat în cursul anului 1917 l-a reprezentat donația
făcută Muzeului Asociațiunii de către avocatul Rubin Patița, a unui
număr de 32 scrisori vechi privind evenimentele revoluționare din

1

Transilvania, XLVII, nr. 1-6, 1 iulie 1916, p. 80.

2

Transilvania, XLVII, nr. 7 – 12, 1 decembrie 1916, p. 99.

3

Ibidem, p. 102.

4

Ibidem. p. 104.

5

Transilvania, anul XLVI, nr. 7 – 12, 1 decembrie 1915, p. 208.

7

Transilvania, XLVII, nr. 7-12, 1 decembrie 1916, p. 163.

6

Ibidem.

8

Transilvania, XLVIII, nr. 7 – 12, 1 decembrie 1917, p. 104.

p. 50
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Transilvania anilor 1848 – 18491. Trabuie evidențiat că fruntașul
acestui despărțământ alba iulian a mai cedat Muzeului Asociațiunii
și alte documente din perioada Revoluției pașoptiste din
Transilvania. La finalul anului 1917, dintr-o perspectivă strict
organizatorică, în cadrul acestui desprțământ întâlnim 17 persoane
și o instituție de credit având calitate de membrii.
Inevitabil, perioada de război, dar și înaintarea în etate a
unora dintre membrii Despărțământului din Alba Iulia, la care se
poate adăuga și efectele unei puternice crize economice, care i-a
împiedicat pe unii dintre membri să-și achite cotizațiile anuale a
făcut ca situația numerică a acestora să nu fie pe deplin surprinsă în
paginile Revistei Transilvania. Fără îndoială acestea sunt doar
câteva cauze care au condus Despărțământul Alba Iulia al Astrei, la
un număr atât de redus al membrilor săi2. Situație care nu s-a mai
întâlnit de la sfârșitul secolului al XIX-lea, perioadă în care,
despărțământul a trecut printr-o altă perioadă de criză, în ceea ce
privește, organizarea și conducerea sa.
Din analiza datelor privind consemnarea membrilor
Asociațiunii în diferitele secțiuni ale acesteia pentru anul 1917,
situație evidențiată cu claritate în paginile Transilvaniei, aflăm
următorii membri ai Despărțământului alba iulian: Ștefan
Cacoveanu, jude în pensiune în Alba Iulia, membru corespondent
al secțiunii literar-artistice; Zaharie Munteanu, avocat în Alba Iulia,
membru corespondent al secțiunii de științe sociale; Vasile Micuda,
învățător în comna Cetea, membru corespondent al secțiunii școlare
și pedagogice; Aurel Stoica, inginer comasator în Alba Iulia,
membru corespondent al secțiunii tehnico-industriale3.
În decursul anului 1918, Despărțământul Alba Iulia al
Astrei, din punct de vedere organizatoric se prezentă în felul
următor: 1 membru fondator, avocatul Ioan Pop, doctor în Științe
juridice, care domicilia în orașul Alba Iulia. 5 membri pe viață,
aceștia fiind: Albini Iuliu, notar în Zlatna, Hațegan Vasile, notar în
Oarda de Jos, Marcu Aurel, preot ortodox în comună Dumitra, însă
care domicilia în comună Berghin, medicul Nicola Enea, doctor în
Științe medicale, Popoviciu Nicolae, preot paroh în Cib, dar care
domicilia în Zlatna și o instituție de credit, Zlăgneana” din Zlatna.
9 membri ordinari, aceștia fiind: Cado Nicolae, preot paroh ortodox
în Pâclişa, cu domiciliul în Alba Iulia, Circa Petru, preot orhodox
în Ighiu, Fodorean Ioan, preot în Galați, având domiciliul în Zlatna;
Handa Ioan, preot orthodox în Oarda de Jos, Onea Ștefan, preot
ortodox în Almașul Mare, acesta domicilia în Zlatna, Pojar Filip,
preot în Cojlar, domicilia în Teiuș, Pop Antoniu, proprietar în
Bucerdea vinoasă, Teculescu Ioan, protopresbiter în Alba Iulia
(director al despărțământului) și Vlad Virgil, farmacist în Alba
Iulia4.
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Potrivit conspectului sumar, prezentat de Revista
Transilvania, la 1 decembrie 1918, cu referire la perioada 1917 și
1918 numărul membrilor din cadrul despărțământului alba iulian
era de 16, care se grupau în felul următor: 1 membru fondator;
membrii pe viață, 6; membrii ordinari, 9. Situația membrilor
ajtători era total necunoscută5 la acel moment. În decembrie 1918
revista Transilvania deplângea, trecerea la cele veșnice, a unui
dintre vechii și statornicii membrii din acest despărțământ, avocatul
dr. Rubin Patița, moment de doliu și vie aducere aminte a sa printre
cei care l-au cunoscut și apreciat6. Un alt fapt important pe care
trebuie să-l semnalăm aici, l-a reprezentat, adunarea și consultarea
corpului didactic din cadrul școlilor secundare, consultare care s-a
desfășurat la Alba Iulia, în data de 2 decembrie 1918. Cu această
ocazie, cei prezenți, au hotărât în majoritate, înlăturarea din planul
de învățământ, a materiilor didactice impuse de autoritățile austroungare. Se distingeau în anul 1918, în calitate de membrii
corespondenți ai diferitelor secțiuni al Asociațiunii, următorii:
Ștefan Cacoveanu, membru corespondent al secțiunii literar –
artistice; Zaharie Muntean, membru corespondent al secțiunii de
științe sociale; Aurel Stoica, membru correspondent al secțiunii
tehnice și industriale. Aceleași nume le regăsim ca membrii
corespondenți în aceleași secțiuni ale Asociațiunii și în decursul
anilor precednți.
Activitatea
organizatorică
și
culturală
a
Despărțământului Alba Iulia al Astrei între anii 1918 1924
În ceea ce privește activitatea pro-unionistă a membrilor
acestui despărțământ, în cea de-a doua parte a anului 1918, trebuie
să precizăm că în acest sens, au militat, avocatul Rubin Patița jr,
fiul veteranului memorandist Rubin Patița7. Din parcurgerea listelor
cu membrii Consiliului Național Român și a Consiliului Militar
Român de la Alba Iulia, se poate constata suprapunerea membrilor
biroului cercual al Despărțământului Alba Iulia cu membrii din cele
două organisme mai sus evidențiate. Printre numele marcante ale
despărțământului alba iulian, ce se regăsesc suprapuse pe ambele
liste, se remarcă: preotul Ioan Teculescu, vreme de mai bine de
două decenii, în fruntea biroului de conducere a intereselor Astrei
în acest despărțământ, în calitate de director. Acesta era totodată și
președintele Consiliului Naţional Român din Alba. Avocații: Ioan
Pop, Rubin Patița jr., Zaharie Munteanu, Ioan Marciac; protopopul
Vasile Urzică – membrii ai Comitetului Național Român. În
Consiliul Militar Român, au activat în calitate de membrii,
următorii: medicul Dominic Medrea și protopopul Florian Rusan.
Numele acestora se găsea și pe lista biroului cercual al
despărțământului alba iulian. Avocații, Cămil Velican și Zaharie
Muntean, Ioan Marciac și preotul militar Vasile Debu, au fost
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începutul secolului al XX-lea.
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fruntașii despărțământului delegați în cadrul Marii Adunări
naționale de la Alba Iulia 1 . Unii dintre acești membrii ai
despărțământului alba iulian se vor implica în politică și vor activa
în administrație după anul 1919. Merită evidențiate aici cazurile lui
Ioan Pop, care a devenit după Unire, prefect de Alba. Avocatul
Zaharie Muntean, a fost un timp, primar al orașului Alba Iulia, apoi
secretar general în cadrul Directoratului General al Ministerului de
Interne din Cluj. Preotul ortodox Ioan Teculescu, multă vreme aflat
în fruntea biroului de conducere al Asociațiunii în acest
despărțământ, a fost înaintat în funcția de episcop militar de Alba
Iulia.
Din punctul de vedere al susținerii prin burse a tinerilor
elevi merituoși, cât și a acelora aflați în stare financiară dificilă sau
chiar grea, Asociațiunea a susținut prin intermediul
Despărțământului său din Alba Iulia, pe elevul Liciniu Roșca, în
Nr.

Membrii ai
Secțiunilor

Membrii
fondatori

Membr
ii pe
viață

Membrii
ordinari

Crt.

Membrii
de
onoare

Totalul
membrilor
Asociațiunii
în 1918

1

7

313

181

584

1083

2168

clasa a VII-a a gimnaziului din Alba Iulia, cu 100 coroane, bani
proveniți din Fundațiunea Anonimă din Comitetul Dobâca 2 . La
sfârșitul anului 1918, numărul total al membrilor Asociațiunii era
de 21683. Clasificarea acestora o prezentăm schematizată în tabelul
care urmează:
Tabel nr. 25 Numărul total a membrilor Astrei la 1 decembrie 1918
Un aspect important, pe care merită să-l evidențiem aici, este
donația făcută Muzeului Asociațiunii, de către generalul-baron Ioan
Boeriu, a steagului aparținând regimentului 50 infanterie din Alba
Iulia, din care în perioada Marelui Război, au afăcut parte unii
membrii ajutători ai despărțământului alba iulian 4 . După Marea
adunare de la Alba Iulia, finalizată prin unirea Transilvaniei cu
România și constituirea instituțiilor tranzitorii ale Transilvaniei,
precum Marele Sfat Național, cu rol legislaativ și Consiliul
Dirigent, având caracter executiv, situația Despărțământului Alba
Iulia al Astrei se prezenta astfel:

-

existau un număr de 12 agenturi comunale și

9 biblioteci populare, acestea erau cele apărute și dezvoltate în
perioada conducerii
Despărțământului Alba Iulia al Astrei sub conducerea preotului
Ioan Teculescu în calitate de director. Printre noile probleme
organizatorice ale Asociațiunii apărute după Marea Unire se pot

identifica în paginile revistei Transilvania, după anul 1919-1920,
următoarele 5 : necesitatea unei noi organizări teritoriale a
despărțămintelor Asociațiunii, care să corespundă mai bine noilor
realități, o nouă organizare a agenturilor comunale în cadrul acestor
despărțăminte, o nouă organizare și grupare a bibliotecilor,
centrale, regionale, comunale, în funcție de necesitatea acestora, o
nouă organizare și grupare teritorială a muzeelor și a secțiilor
acestora, cu precădere în centrele reședință de județ, cât și în marile
orașe, o reorganizare a caselor naționale, în plan central, regional,
orășenesc și în sate. La toate acestea, se impunea, relansarea
activității de susținere a prelegerilor pentru popor și a conferințelor
pentru intelectuali, o regândire a modului de acordare a premilor, a
organizării de expoziții casnice și de artă și știință, a desfășurării
festivalelor. Publicațiile și cursurile pentru adulți trebuiau
regândite, astfel încât acestea să aibe un impact crescut la nivelul
locuitorilor, atât din mediul urban, cât și în mediul rural. Acest
amplu program va ocupa un loc important în sfera demersurilor
organizatorice și cultural-sociale întreprinse de Asociațiune după
perioada anilor 1919 – 1920.
Președintele Asociațiunii, Andrei Bârseanu, anunța printro circulară emisă în atenția tuturor despărțămintelor, încă din data
de 30 aprilie 1919, reluarea activității: Acum, ajungând cu ajutorul
lui Dumnezeu, în împrejurări cu totul prielnice desvoltării noastre
culturale, credem că este de datoria noastră a tuturora, să ne punem
la lucru cu sufletele înălțate (...) Să faceți pregătirile pentru ținerea
adunării cercuale a despărțământului, în vara acestui an, când se va
ținea și adunarea generală a instituțiunii noastre, care nu s-a mai
putut întruni din vara anului 1913” 6 . Un factor demn de a fi
remarcat în ceea ce privește reorganizarea despărțământului alba
iulian, îl reprezintă contribuția președintelui Asociațiunii din acea
perioadă, Andrei Bârseanu, care a activat, în acest sens, în calitate
sa de revizor școlar pentru Regiunea Sibiu, în Consiliul Dirigent al
Transilvaniei. În trei rânduri a participat la inspecții școlaradministrative în Liceul Mihai Viteazul din Alba Iulia. Aceste
inspecții s-au succedat la intervale scurte în timp între anii 1919 –
1921. Prezența sa în cadrul acestei instituții de învățământ este
consemnată în datele de 19 septembrie 1919, 27 aprilie 1920 și
între zilele 28 – 30 martie 1921. În toate aceste rânduri,
președintele Asociațiunii, a asistat profesorii acestui liceu, în cadrul
lecțiilor desfășurate. A oferit tuturor cadrelor didactice o serie de
îndrumări de natură pedagogică și școlară. Și fără îndoială i-a
chemat să consolideze rândurile Astrei, prin înscrierea lor în
Despărțământul Alba Iulia7.
Un alt aspect esențial de această dată de natură
economică constă în reorganizarea e baze noi a sistemului de
5

Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, dosar 3094 / document din 3 octombrie 1920; Valer Moga,
Evoluția Despărțământului Alba Iulia al Astrei după 1918, în Astra 1861 – 1991 130 de ani de la
înființare, Bibliotea Astra Sibiu, Sibiu, 1992, p. 46.
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Transilvania, LI, nr. 2, iunie 1920, p. 220.

Transilvania, LI, nr. 1, mai 1920, p. 126-128; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, dosar 3094; Valer
Moga, Evoluția Despărțământului Alba Iulia al Astrei după 1918, în Astra 1861 – 1991 130 de ani de la
înființare, Biblioteca ,,Astra” Sibiu, Sibiu, 1992, p. 46.
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Transilvania, L, nr. 1-12, 1 decembrie 1919, p. 69.
Anuarul Liceului ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, anul școar 1919 – 1920, p. 5; anul școlar, 1920 – 1921,
p. 6; Gheorghe Iancu, Contribuția Consiliului Dirigent la consolidarea statului național unitar roman
(1918 – 1920), Cluj Napoca, Dacia, 1985, p. 267; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918
– 1948),..., p. 445.
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Ibidem, p. 28.
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cotizații pentru membrii Asociaațiunii. Această hotărâre a fost
adoptată în adunarea generală din 18 – 18 octombrie 1920, pornind
de la raportul unui comitet care a analizat situația economică
internă, cauzată de anii de război și de existența unui număr mare
de restanțieri, în ceea c privește colectarea cotizațiilor. În funcție
însă de noul statut economic al membrilor, exista, evident, o
clasificare și o diferențiere economică pe care o vom prezenta
succinct după cum urmează: taxa de membru fondator al Casei
Naționale era de 1000 lei, echivalentul a 2000 coroane; taxa de
membru fondator al Asociațiunii era de 400 lei, echivalentul a 800
coroane; taxa de membru pe viață al Asociațiunii era de 200 lei,
sumă care echivala cu 400 coroane; taxa de membru activ (sau
ordinar) era de 10 lei care trebuiau achitați anual, ceea ce echivala
cu 20 coroane. Membrul ajutător (sau auxiliar) achita o sumă de 2
lei pe an, echivalentul a 4 coroane1. O altă principală problemă a
Asociațiunii o reprezenta necesitatea unei noi arondări a
despărțămitelor, aceasta pentru o mai bună omogenizare a
populației și mai ales pentru o facilitare a demersurilor
organizatorice și a celor culturale, astfel încât conducerile acestor
despărțăminte să fie eficiente în ceea ce privește demersurile lor.
Această nouă reorganizare se va realiza câțiva ani mai târziu, în
1925.
În ceea ce privește reluarea activității în cadrul Despărțământului
Alba Iulia, atât din punct de vedere organizatoric, cât și pe linie
socială și culturală, trebuie făcută precizarea că faptele acestea în
sine, sunt relansate în urma adunării generale din 11 iulie 1920.
Această adunare raporta existența unui număr de 88 membri,
structurați după cum urmează:
un membru fondator al Casei Naționale; membri fondatori în
număr de 9; 15 membri pe viață; 50 de membri activi2.
Întrunirea membrilor acestui despărțământ care a avut loc
în Alba Iulia s-a realizat într-un moment care era marcat de
amintirile și ecourile Marelui Război. Conducerea vechiului birou a
acestui despărțământ s-a aflat în incapacitatea de a prezenta un
raport clar privind activitatea desfășurată, în special inactivității
care a marcat evoluția organizatorică și culturală după 1914 3 .
Printre atribuțiile mai importante ale conducerii despărțămintelor,
în conformitate cu statutele Asociațiunii, enumerăm aici: colectarea
taxelor și înscrierea de noi membri, ambele având ca principal
menire adunarea unor sume necesare, ori cel uțin suficiente, privind
desfășurarea în condiții nune a celorlalte activități 4 . În perioada
anilor 1919 – 1921, evoluția acestui despărțământ s-a făcut în mod
lent, atât dintr-o perspectivă organizatorică, cât și în planul
manifestărilor sociale și culturale. Au existat totuși o serie de
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Transilvania, LI, nr. 1, mai 1920, p. 123.
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Fond Astra, nr. 915 / 1920; Transilvania, 52, nr. 7-8, iulie-august 1921, p. 549-551; Valer Moga,
Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 – 1948), în Apulum, XXXI / 1994, p. 441; Valer Moga,
Evoluția Despărțământului Alba Iulia al Astrei după 1918, în Astra 1861 – 1991 130 de ani de la
înființare, Bibliotea Astra Sibiu, Sibiu, 1992, p. 47-49.

conferințe susținute în Alba Iulia și unele prelegeri pentru popor,
susținute de preoți în comunele Dumitra, Oarda de Jos, Berghin și
Ighiu. Printre cei care au susținut conferințe în Lancrăm și Cut, îl
amintim pe converențiarul literar al Asociațiunii, Ion Georgescu.
Tot el a susținut și o prelegere pentru popor în Sebeș.5.
Din perspectivă strict organizatorică în anul 1919 numărul
membrilor Despărțământului Alba Iulia al Astrei a fost de 39
persoane. Acestea proveneau din diferite medii social profesionale.
Vom prezenta în tabelul care urmează acești membri precizând în
dreptul fiecăruia care a fost în epocă statutul lor social-profesional.
Din parcurgerea listei Despărțământului Alba Iulia al
Astrei, evidențiată în paginile Revistei Transilvania, putem constata
o creșetere a elementului militar, atât ofițeresc, cât și o creștere a
numărului de subofițeri, de diferite grade. Evident, acesta era
rezultatul direct al unei prezențe militare românești însemnate în
acest oraș începând cu anul 1919. Printre membrii
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, putem remarca acum și
pantofari, respectiv, un număr de trei cojocari, măcelari și croitori.
O altă schimbare notabilă care apare în urma Marii Uniri din 1918,
este aceea că membrii ordinari sunt redenumiți prin apelativul de
activi6.
Un factor esențial care se opunea desfășurării în condiții
optime a demersurilor culturale și organizatorice ale Asociațiunii,
era reprezentat de numărul mult prea mare al despărțămintelor
existente. Această supradimensionare a lor, a determinat în anul
1920, ca forurile de conducere din Sibiu ale Asociațiunii, să vadă în
numărul prea mare o principală problemă care trebuia rezolvată cât
mai repede cu putință, în vederea eficientizării demersurilor
desfășurate în cadrul despărțămintelor. Se impunea așadar, în noile
condiții de viață, pe care le presupunea noul ancadrament statal, al
României Mari, o reorganizare și o rearondare a despărțămintelor și
a agenturilor sale comunale. În aceste condiți, Comitetul central al
Asociațiunii, a recomandat direcțiunii despărțămintelor județene,
înființarea despărțămintelor de plasă7.
Din perspectivă strict organizatorică, Despărțământul
Alba Iulia al Astrei, deținea în 1899, un număr de 86 localități în
arondarea sa8. După anul 1919 și mai ales în 1920, directorul său
Ioan Teculescu, a raportat Comitetului central al Asociațiunii, un
număr de 42 comune în arondarea sa. Un număr mare, din care
erau active numai 12 agenturi comunale. O estimare făcută, privind
numărul optim de comune în arondarea unui despărțământ județean
nu trebuia să fie mai mare de 20 9 . Supradimensionarea
despărțământului, dispariția vechiului birou de conducere, ca
5

Transilvania, LI, nr. 3, iulie 1920, p. 409.

6

Ibidem, Anexa VI, p. 678.

7

Transilvania, LI, nr. 2, iunie 1920, p. 217; Idem, LIII, nr. 5, mai 1922, p. 382-384.
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urmare a pătrunderii în viața politică și în administrația statului a
unora dintre membrii acestuia, contestarea făcută de protopopul
greco catolic al Alba Iuliei a biroului provizoriu de conducere ales
în 1924, sunt cauze care au stat la temelia unei perioade de apatie,
după entuziasmul relansării activității acestui despărțământ în
1920. Tot în decursul anului 1920, conducerea Asociațiunii din
Sibiu a solicitat guvernului României, încuviințarea desfășurării
unei loterii din a cărei rezultate și venituri, firește, în urma
acoperirii în totalitate a taxelor și a impozitelor cuvenite fiscului și
după achitarea premiilor în bani pentru câștigătorii loteriei, era
vizată rezolvarea unor probleme culturale. Cu privire la
despărțământul Alba Iulia, Asociațiunea, dădea curs unor mai vechi
solicitări făcute de conducerea acestuia și anume: ridicarea unei
statui ecvestre a lui Mihai Viteazul, voievodul unificator al celor
trei Țări Române la Alba Iulia și amplasarea acesteia în cetatea
dublei uniri, respectiv, edificarea unui grup statuar privindu-i pe
funtașii răscolaei românești de la 1784-1785, Horea, Cloșca și
Crișan, tot în orașul Alba Iulia. Totodată a fost ridicată problema
edificării unui Muzeu al unirii în Alba Iulia 1 . Elita românească,
după 1918, începe a prinde un contur și a se diversifica din punctul
de vedere al apartenenței sale social profesionale. Dacă până la
Marea Unire din 1918, elita românească se confunda în cele mai
multe cazuri cu biroul Despărțământului Alba Iulia al Astrei, fiind
în majoritate formată din câțiva avocați, o serie de preoți ortodocși
și uniți, respectiv, unii proprietar rurali și învățători. După anul
1918, întâlnim mulți ofițeri, atât inferiori, cât și superiori,
funcționari statali, chiar fruntași ai cojocarilor și pantofarilor din
Alba Iulia, alături de care, vor activa încontinuare, preoții, avocații,
proprietarii rurali și comercianții din oraș. În orașul Alba Iulia
activau lăcașuri de cult, atât ale românilor ortodocși, cât și ale
Greco-catolicilor. Exemplificăm succinct aici cele patru biserici ale
românilor, cele două protopopiate, unul ortodox, celălalt unit.
Ființa aici, în urma unei legi, încă din 1921, Episcopia
ortodocsă a Armatei, în fruntea căreia a fost numit Ioan Teculescu,
vechiul director al despărțământului alba iulian, devenit ca urmare
a tunderii sale în cinul monahal, episcopul militar de Alba Iulia,
Iustinian Teculescu2. În cursul anului 1921, a fost înființat în Alba
Iulia, Liceul, Mihai Viteazul” în care vor activa profesional o serie
de cadre, care se vor afla și în biroul județean de conducere a
acestui despărțământ. Numim aici, profesorii: Ioan Sandu, Leonte
Opriș, Horia Teculescu și Eugen Hulea. Din raportul directorului
Ioan Teculescu, privind activitatea dspărțământului pe care îl
conducea în perioada 1920 – 1921, înaintat Comitetului central al
Asociațiunii în Sibiu, aflăm următoarele date și anume: în această
periadă, în cadrul acestuia existau un număr de 42 comune, 12
agenturi comunale și 9 biblioteci, repartizate după cum urmează. În
Alba Iulia două iar câte una în comunele Bucerdea-vinoasă,
Chișfalău, Dumitra, Hăpria, Ighiu, Oarda de Jos, Țelna și Totoi.
Tot în decursul anului 1920, membrii acestui despărțământ au ales

un birou de conducere format din: protopopul Ioan Teculescu,
director al despărțământului, avocatul Zaharie Muntean, secretar,
consilierul comunal, Valer Dăian, casier și medicul Dominic
Medrea, membru. Au mai fost cooptați în acest birou, judecătorul
Victor Constantinescu, președinte al Traibunalului Alba, Gregoriu
Gherman, prim procuror al Parchetului Alba, Gavril Crișan,
director de bancă, preotul Florian Rusan, protopop. Preoții Vasile
Debu, ortodox și Elie Magda, unit. Emanoil Comănescu, profesor
de liceu și judecătorii, Felix Dumitrean și Rubin Patița jr.,
respectiv, avocații Cămil Velican, Athanasiu Mârza, Ioan Pop și
Ioan Marciac. Ca urmare a rolului și sprijinului pe care Garnizoana
Alba l-a oferit desprțământului, în cadrul biroului îi aflăm și pe
generalul de divizie, Dimitrie Glodeanu, colonelul Tuhăs și alți trei
ofițeri cu grad de locotenent-colonel3.
Pentru aceiași perioadă de timp, în cadrul comunelor
arondate despărțământului au fost susținute patru prelegeri în Ighiu
de către directorul despărțământului, presbiterul Ioan Teculescu,
una de către generalul Glodeanu, comandantul Garnizoanei Alba
Iulia, o alta de către colonelul Tuhăs, care era adjnctul
comandantului acestei garnizoane și una susținută de preotul
ortodox Ioan Popa din comună Bucerdea vinoasă. Aceasta din
urmă, fiind susținută de către acest preot, atât în Ighiu, cât și în
comună în care era paroh. În toate aceste prelegeri au fost oferite o
serie de sfaturi poporului român, necesare acestuia, în urma noilor
condiții, în care după Marea Unire, era chemat să existe și să se
manifeste în ancadramentul statal al României Mari4.
În cadrul acestui despărțământ au avut loc și două adunări
cercuale. Una susținută în Alba Iulia, în data de 11 iulie 1920, dată
de la care s-a procedat la reorganizarea pe noi baze a
despărțământului și una în comună Ighiu la data de 19 septembrie
1920, în cadrul căreia au fost înscriși o serie de noi membrii, după
cum urmează: 1 membru fondator al Casei Naționale; membrii
fondatori ai Asociațiunii în număr de 7 persoane, membrii pe viață,
9 persoane, 37 membri activi (odinioară vreme, până în 1918,
aceștia numindu-se ordinari) membrii ajutători, 29 persoane din
mediul rural. De la toți aceștia, conducerea despărțământului a
încasat suma de 6152 lei, parte din acești bani rămânând la
dispoziția conducerii pentru cheltuilelile neesare bunei organizări și
a unei optimei activități 5 . Elita ofițerească din garnizoana Alba
Iulia, făcea parte din rândurile membrilor acestui despărțământ.
Amintim aici pe generalul de divizie Dimitrie Glodeanu,
comandantul Diviziei 21 Infanterie și colonelul Tuhaș,
comandantul Brigăzii 54 Infanterie. Procesul verbal al
despărțământului evidenția pe toți ofițerii superiori și inferiori din
cadrul marilor unități militare de infanterie, Regimentele 91 și 107
ambele de infanterie. În paginile de mai jos vom cuprinde în tabele
membrii despărțământului, procedând totodată la o analiză și
S.J.S.A.S., Fond Astra, nr. 915 / 1920; S.J.A.A.S., ,,Astra” Alba Iulia, dosar 3094, nr. 167; Transilvania,
LII, nr. 7 – 8, iulie – august, 1921, p. 790;
3

1

Transilvania, LI, nr. 11, noiembrie 1920, p. 956.

S.J.S.A.N., Fond Astra, Documentul 869 / 21 iulie 1923; Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, dosar
3093, documentul din 12 iulie 1923; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 – 1948), în
Apulum, XXXI / 1994, p. 443.
2

p. 54

4

Ibidem, p. 549.

5

Ibidem.
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clasificare grafică a statutului acestora (membrii fondatori, membrii
pe viață, membrii activi), respectiv la o analiză a ponderii în
procente a diferitelor statusuri social-profesionale deținute de
membrii Despărțământului Alba Iulia în anul 1920. Atât pentru
sprijinul moral oferit, cât și pentru susținerea financiară a
despărțământului, conducerea biroului Alba Iulia, s-a aflat în
postura de a aduce vii mulțumiri conducerii Garnizoanei Alba și
întregului corp ofițeresc din cadrul acesteia1.
În perioada anilor 1923 – 1925, despărțământul alba
iulian s-a aflat într-un proces amplu de reorganizare, de reafirmare
a sa. În această perioadă s-au afirmat în cadrul conducerii biroului
cercual Alba Iulia o serie de intelectuali tineri, cadre didactice la
școlile și liceele din Alba Iulia. Amintim în treacăt pe Aureliu
Pipoș, Leonte Opriș, Ioan Sandu, Rubin Patița jr. Horia Teculescu
și Eugen Hulea. Din rândurile acestora s-au afirmat prin activitatea
întreprinsă, profesorii Ioan Sandu și Eugen Hulea În anul 1925, în
fruntea Despărțământului Alba Iulian, a fost ales prin vii aclamații
de susținere, ca urmare a desfășurării adunării generale din Cricău,
în data de 23 aprilie, în calitate de președinte, profesorul Ioan
Sandu, director al Liceului, Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Ca
secretari ai Despărțământului județean Alba Iulia, au fost aleși,
profesorul de Limba și literatura română, Horia Teculescu, între
1925 – 1926 și apoi pentru o perioadă mai îndelungată, profesorul
de Istorie, Leonte Opriș2. Printre obiectivele declarate ale acestui
nou birou de conducere, amintim, realizarea de monuente artistice,
înființarea unui muzeu al anilor 1848-1849 în localitatea Vidra, în
casa lui Avram Iancu, adaptată la aceste noi exigențe. Ridicarea
unui monument a lui Avram Iancu în Abrud, era un alt obietiv
declarat3.
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Cuprinzând numele și statutul social
Despărțământului Alba Iulia al Astrei

Leonte Opriș, 10 ani de activitate culturală în județul Alba, Alba Iulia, 1930, p. 2.
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directorilor

Directorii Despărțământului Alba Iulia al Astrei în perioada 1870 – 1947
Presonalitățile Despărțământului Alba Iulia al Astrei între anii 1870 - 1948
Numele și prenumele

Statutul social și profesional

1

Axente Sever

Mare proprietar în Cricău

2

Nicolae Gaetanu

Avocat

3

Alexandru Tordășanu

Preot protopop ortodox

4

Nicolae
Vist

Ofițer superior în pensie

Nr.
Crt.

1

2

al

Sandor

de
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5

Nicolae Ivan

Preot protopop ortodox

6

Alexandru Pipoș

Avocat, doctor în drept, fost comite
regal în Zărand

7

Rubin Patița

Avocat, doctor în drept, membru al
Partidului
Național
Român,
memorandist

8

Gregoriu Mezei

Proprietar

9

Mateiu Nicola

Avocat, doctor în drept

10

Vasile Hossu

Canonic Greco-catolic de Blaj

11

Ioan Teculescu

Preot protopop ortodox,
Episcop militar de Alba

12

Horia Teculescu

Profesor de Limba și Literatura
Germană și Română

13

Zaharie Muntean

Avocat, doctor în drept,

Personalitățile Despărțământului Alba Iulia al Astrei între anii 1870
- 1948

Podul de la Cernavodă
– construcția care a uimit Europa

Dacă podurile de lemn dominau secolele trecute, perioada
modernă le-a rezervat un loc cu totul secundar în istoria
construcţiilor inginereşti.
ncepând din secolul al XIX-lea, toate podurile din lemn
executate pe teritoriul ţării noastre, destul de numeroase, au avut
un caracter provizoriu, ele urmând a fi inlocuite, mai devreme
sau mai tarziu, cu poduri metalice sau din beton.

Î

Inspector guvernamental
14

Ioan Pop

Avocat, doctor în drept,
Prefect de Alba

15.

16

Ioan Sandu

Cămil Velican

Profesor de istorie, director de liceu
în Alba Iulia
Avocat, doctor în drept,
Primar al orașului Alba Iulia

17

Zenovie Păclișanu

Preot, profesor de istorie și religie,
Doctor în istorie și religie
Inspector general și director în
Ministerul Educației din București

18

Romul Boca

Notar public în Alba Iulia, doctor în
drept

19

Leonte Opriș

Profesor de Istorie și Religie în Alba
Iulia

20

Virgil Cucuiu

Profesor de Istorie în Alba Iulia

21

Eugen Hulea

Profesor de Istorie, director de liceu,
inspector
școlar,
Delegat
al
Asociațiunii pentru județele din
sudul Transilvaniei

22

Alexandru Baba

Preot orthodox în Alba Iulia,
Vicar eparhial de Alba Iulia

23

Nicolae Igna

Medic militar, Locotenent – colonel
Director al Spitalului militar
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Construirea unui pod de cale ferată peste Dunare care să lege Ţara
Românească de Marea Neagră devenise necesară încă din timpul
domniei lui Barbu Ştirbei. În anul răscumpărării liniei CernavodăConstanţa (mai precis, la 10 decembrie 1882), guvernul român
lansează un concurs internaţional pentru proiectarea a doua poduri
mari peste Dunăre şi peste braţul Borcea, pe linia CernavodăFeteşti. Dar nici unul dintre cele opt proiecte prezentate comisiei de
examinare, în anul 1883, de firme din Franţa, Germania, Elveţia şi
Belgia nu a fost acceptat. După trei ani, in 1886, are loc un al
doilea concurs, la care participă cinci firme, dar rezultatul rămâne
acelaşi.

Într-un moment de stralucită inspiraţie, comisia îi propune lui
Anghel Saligny să prezinte un proiect. În decembrie 1887,
guvernul, prin Ministerul Lucrărilor Publice, îl însărcinează oficial
pe Saligny cu elaborarea proiectului liniei Feteşti – Cernavodă. E o
decizie surprinzătoare, ţinând seama de faptul că numai cu câţiva
ani în urmă acelaşi minister refuzase să ia asupra să răspunderea
executării unor tabliere mici, lucrarea fiind preluată de firme
particulare.
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Înainte de a începe proiectarea, Anghel Saligny îşi formează o
echipă de ingineri specialişti de la Şcoala Natională de Poduri şi
Şosele, printre care Ion Băiulescu, N. Herjeu, Şt. Gheorghiu, Alex.
Bădescu, V. Christescu, Gr. Cazimir, P. Zahariade şi alţii, aduşi
mai tarziu. O data rezolvate toate problemele de ordin tehnic şi
economic, echipa de specialişti îşi începe practic activitatea de
proiectare, reuşind, după o munca intensă, să termine, la 1
decembrie 1889, elaborarea formei finale a proiectului.

După numai un an (la 9 octombrie 1890), timp în care au fost
repartizate şi demarate lucrările de pregătire, a început şi lupta
pentru învingerea greutăţilor apărute în execuţie. Un lucru care nu
trebuie omis ar fi faptul că terasamentele liniei ferate Feteşti –
Cernavodă, care leagă între ele podurile lui Anghel Saligny, au
constituit la vremea lor cea mai mare şi cea mai importantă lucrare
de terasamente realizată în ţara noastră. Una peste alta, lucrările la
podurile dunărene au durat cinci ani. Ziarul Times scria:“o
realizare surprinzatoare la Cerna-voda”, iar Ilustrazione Italia
afirma: “e o lucrare care poate fi luată ca model chiar şi de alte ţări,
cu mijloace tehnice mai înaintate”.

Legătura feroviară dintre Feteşti şi Cernavodă are o lungime de 21
km şi cuprinde podurile peste Braţul Borcea şi peste Dunăre. Podul
de peste Dunăre are o deschidere centrală de 190 metri şi alte 4
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deschideri de 140 metri, alături de un viaduct cu 15 deschideri de
60 metri. Podul se află la 30 m peste nivelul apelor mari ale
Dunării pentru a permite trecerea vaselor cu cele mai mari catarge.
Podul peste Borcea cuprinde 3 deschideri de câte 140 metri şi un
viaduct cu 11 deschideri a 50 metri. În Insula Borcea, care în acea
vreme constituia o baltă, pe care o traversa un tronson de 14 km al
căii ferate, s-a mai realizat un viaduct de 34 deschideri a 42 metri.
Cu rampele de acces, cei 4087,95 metri de poduri formau, la acea
vreme, cel mai lung complex de poduri construit în România şi al
treilea ca lungime din lume. Deschiderea centrală de 190 m era cea
mai mare din Europa continentală. Costul total al tronsonului de
linie ferată Feteşti-Cernavodă, inclusiv liniile de cale ferată şi
staţiile, a fost de 35 milioane lei aur.

Ziua de 14 septembrie 1895 a fost desemnată drept data
ianugurării. Ceremonia a fost una fastuoasă. Conform programului
serbării un tren a plecat la ora 9 din Gara de Nord, invitaţii
ajungând la Cernavodă la ora 12. În cadrul ceremoniei de rigoare,
cu discursuri şi urale din partea asistenţei, Regele Carol I a pus
ultimul nit al podului ce urma sa-i poarte numele. După ce regele
Carol I a bătut ultimul nit, un nit de argint, s-a zidit documentul
inaugurării şi s-a celebrat serviciul religios, trenul de încercare
format din 15 locomotive a trecut pe pod cu o viteza de 60 km/h,
într-un zgomot infernal produs de fluierele locomotivelor, de
sirenele vaselor de pe Dunăre şi de muzicile fanfarelor. După acest
tren a trecut un al doilea rezervat “oaspeţilor”, cu o viteză de 80
km/h. În tot acest timp, Anghel Saligny, al cărui nume nici nu a
fost rostit la eveniment, a stat sub pod pe o şalupă, alături de
muncitorii cu care lucrase la realizarea măreţei opere pentru a-i
demonstra rezistența.
Primul ministru de atunci a spus o frază celebră: „Măria Ta! Cu
ostaşii ţării ai învins în câmpiile Bulgariei, iar cu meşterii ţării ai
îngenucheat măreaţa Dunăre.” La rândul său, suveranul exclama:
„Săvârşirea Podului peste Dunăre, dorit de un sfert de veac de
Mine, este astăzi un fapt îndeplinit şi uriaşă se ridică înaintea
noastră această falnică operă ca o mărturie vădită a tăriei Regatului.
Geniul omenesc, în care se răsfrâng progresul şi avântul puternic al
României, a învins toate greutăţile, a înlăturat toate piedicile, spre a
executa această trainică şi nepieritoare lucrare, care trebuie să arate
lumii că vrednic este poporul român de frumoasa sa chemare la
gurile Dunării şi porţile Orientului”.

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Istorie

Prețurile și salariile la 1900

Înainte de supermarketuri și hipermarketuri au fost
negustorii ambulanți.
ceștia nu vinedeau mai scump decât la piață. Uneori o
făceau chiar mai ieftin, pentru că se aprovizionau
dimineața devreme și nu mai scumpeau marfa peste zi, așa
cum se întâmpla uneori la piață. Dar și atunci când vindeau mai
scump, tot merita să cumperi de la ei.

A

Calitatea mărfii era mai bună și proaspătă. În plus, era vândută de
persoane cunoscute, care nu aveau nici un îndemn să înșele, pentru
că își pierdeau clienții și nu mai câștigau alții noi. Totul se întâmpla
într-o vreme în care articolele de consum se găseau din belșug tot
timpul. Veniturile erau următoarele:
copistul, curierul, impiegatul( cei mai mici funcționari) aveau 60 de
lei pe lună, chiar 120 la 1890
șeful de birou peste 260-270
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căpitanul 360-400
medic de circumscripție- 480
salahor- 2 lei pe zi
un muncitor calificat 3-4 lei

Prețurile
pâinea albă- 47 de bani la 1878
pâinea neagră- 20 de bani
jimblă(franzelă)- 30 de bani (la 1906)

un ou- 15 bani, iar la 1906 la același preț două ouă
o găină- 2 lei, iar la 1906 1,25-1,50 de lei
un pui- 1 leu, iar la 1906 60-70 de bani
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hazlii, uneori minipoezii. Tot Giurescu ne evocă negustorul
ambulant din fața școlii de pe Știrbei, care vindea zaharicale și
covrigi, făcând serioasă concurență vânzătorului de braga din colț
cu Berzei. ”Puteai să cumperi de la el rahat, pistil, acadele și alte
bunătăți; pentru cinci parale îți dădea și rahat și pistil, jumătate la
fiecare”. Braga, acea băutură făcută din orz, sănătoasă și
răcoritoare, pistil, salep, limonadă erau deliciile ce le găseai peste
tot. Străinii care veneau în România erau în dubiu, se aflau în
Europa sau în Asia? Nici, nici. Erau în țara care îmbina armonios
civilizația Occidentului cu aromele Orientului.
un curcan 4 lei la 1878 și 7-8 lei la 1906
1 litru de lapte de vacă- 62 de bani la 1878 și 40 de bani la 1906
cașcaval- 1,67 de lei la 1878 și 1,80 de lei la 1906
vin- 3,5-6 lei. Era mai scump vinul de Dobrogea față de cel din
Moldova deoarece era în cantități mai mici.

Târgul de la Grădiştea de Vâlcea
La principalele alimente, între Independență și 1906, prețurile scad,
iar slariile cresc. În plus prețurile nu erau fixe, deseori se ajungea la
mica tocmeală. Cei mai buni negustori erau cei care cunoșteau bine
meșteșugul tocmitului. Pe vremea aceea se spunea că nu reclama
era sufletul comerțului, ci cinstea. Ce era bun era bun, și era și mai
bun dacă știai să-l lauzi. Cei mai buni dintre negustori erau figurile
familiare ale târgului. Cei care vindeau lapte proaspăt, brânză, unt,
caș, cașcaval, smântână sau iaurt în București proveneau din satele
vecine: Fundeni, Dobroești, Cioplea, Dudești, Pantelimon,
Ghencea. Fiecare familie își avea lăptarul ei.

”Olteanul, a venit olteanul”, scrie istoricul Constantin Giurescu.
”Cei mai mulți dintre acești olteni erau tineri, până în 30 de ani.
Mergeau grăbiți, aproape alergând, cu coșurile săltând și strigânduși marfa. Aveau străzile lor pe care umblau obișnuit și clienții lor.
Intrau în curte, puneau coșurile jos și dacă nu vedeau pe vreunul
de-al casei strigau”. Aveau strigările lor simple, sau cuvinte țipate,
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Ilie FÎRTAT - Arad
La începutul secolului al XVIII-lea majoritatea
locuitorilor Olteniei îşi câştigau existența din cultura
pământului şi din creşterea animalelor, cele două ramuri
fundamentale ale economiei medievale a ţărilor române.
n cadrul
dezvoltării schimburilor comerciale din Ţara
Românească un rol important l-au jucat târgurile şi bâlciurile
înfiinţate în oraşe şi sate. Târgurile şi bâlciurile au cunoscut o
creştere numerică începând din secolul al XVIII-lea, ca urmare a
intensificării relaţiilor economice din societatea românească.
Aruncând o privire asupra comerţului din Oltenia, ca
provincie istorică a Ţării Româneşti, constatăm că resursele
agricole au constituit o importantă sursă de aprovizionare a
Imperiului Otoman, a Imperiului Habsburgic sau Transilvania.
Alături de cereale locuitorii vindeau numeroase turme de vite, aşa
cum menţionau documentele vremii sau cum remarcau în scrierile
lor o serie de călători străini, fascinaţi de atmosfera de epocă din
bâlciurile care se organizau în oraşele, târgurile şi satele din
Oltenia.
Târgul săptămânal, limitat prin aria relativ restrânsă a
zonelor pe care le punea în contact, mai oferea și posibilitatea de
realizare a unor schimburi, așa-zisul troc, revelând încă o trăsătură
a caracterului său elementar. (Șerban Pacostea ”Oltenia sub
stăpânirea austriacă (1718-1739)” Editura Enciclopedică, Bucureşti
— 1998, pag.108.)
După felul proprietăţii pe care erau organizate bâlciurile,
acestea erau ale moşnenilor,
mânăstirilor sau boierilor. Cele aparţinând moşnenilor existau din
cele mai vechi timpuri şi
funcţionau în virtutea drepturilor pământului. (Eugen Deca,
Consideraţii istorico-etnografice asupra comerţului din Vâlcea în
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perioada secolelor al XVIII – XIX – lea, pag. 397. www.muzeevalcea.ro/ )
Târgul de la Grădiştea, la fel de vechi ca multe alte
târguri din Oltenia, a avut, cred, două statute în timp şi anume:
- târg boieresc, până în anul 1912 când a fost vândut de
către proprietarul Barbu Tomescu moşnenilor grădişteni. Acesta-l
cumpărase în anul 1899 de la boierii Pârâianu ce deţineau pământ
în Grădiştea şi dreptul de a organiza târg. Acest locuitor, Barbu
Tomescu, în unele istoriografii locale este trecut ca boier, dar eu
cred că se exagerează, el nu era decât un locuitor mai înstărit.
Trebuie menționat faptul că satele ce compun astăzi comuna
Grădiștea au fost sate de moșneni, excepție făcând satul
Străchinești. Dar printre proprietățile moșnenești se găseau și
proprietăți ale boierilor din familiile Pârâianu și Pleșoianu, familii
ce-și aveau conacele în satele Pârâieni respective Pleșoiu – azi
aparținătoare de comuna Livezi. Și dacă este așa, atunci din anul
1899 târgul de la Grădiștea devine târg moșnenesc.
- tîrg al moşnenilor de la 1912 când afost cumpărat de
obştea sătească grădișteană de la Barbu Tomescu, odată cu întreaga
moșie a acestuia.
Târgul se desfăşura în centrul comunei, pe un platou ce
ţinea de punctul Câmpul Mare. Mai sus de locul acesta, spre Dealul
Muierii, se găseşte o cruce de piatră. Bătrânii spuneau că această
cruce a fost ridicată în memoria unui negustor grec ucis de turci în
acel loc.
Ca primă atestare documentară a acestui târg putem
considera actul prin care la 10 august 1865, Primarul satului
Săscioara, judeţul Vâlcea, Radu Ciochină, eliberează o adeverinţă
prin care Ilie Ilinca, văduvă din acest sat, poate vinde în Târgul din
Grădiştea un bou asigurând totodată că animalele din satul
Săscioara sunt sănătoase. (Fondul D. Cumpănaşu, 1469-1913,
Arhivele Statului, Bucureşti, Nr. Inventar 1610 ).
Dar târgul de la Grădiștea are o vechime cu mult mai
mare! El funcționează cu siguranță începând din secolul al XIXlea, înainte de anul 1865. Ca argument folosesc faptul că nu se
regăsește menționat în lista întocmită de Eugen Deca în ”
Consideraţii istorico-etnografice asupra comerţului din Vâlcea în
perioada secolelor al XVIII – XIX – lea”, listă întocmită pentru
secolul al XVIII - lea.
În anul 1899 ( 10 septembrie), Ecaterina I.B Pârâianu şi
Ion Pârâianu vând lui Dumitru B. Tomescu, o moşie de 220 de
stânjeni, lângă apa Olteţului, şi dreptul ce-l avea de a face bâlci pe
ea de două ori pe an şi târg săptămânal. (Fondul D. Cumpănaşu,
1469-1913, Arhivele Statului, Bucureşti, Nr. Inventar 1610 ).
În anul 1912, Dumitru B. Tomescu vinde respectiva
moşie sătenilor agricultori din comuna Grădiştea cu dreptul ce-l
avea asupra bâlciurilor anuale şi târgurilor săptămânale, iar
locuitorii să plătească impozitul funciar pentru terenul ocupat de
târg şi “ patenta târgului în sumă de 78 lei şi 08 bani cu zecimile ce
vor veni ”. ( Fondul D. Cumpănaşu, 1469-1913, Arhivele Statului,
Bucureşti, Nr. Inventar 1610 ).
Din anul 1970, Târgul de la Grădiştea funcţionează într-o
altă locaţie, în centrul comunei, pe un teren din domeniul public şi
are o suprafaţă de 1, 14 ha. Este împărţit în două sectoare, animale
şi piaţă (legume, fructe, lactate, peşte, preparate din carne, bazar,
etc.). A beneficiat de multă atenţie din partea primăriei, trecând
prin mai multe etape de modernizare.
Târgul de la Grădiştea a fost şi este un târg săptămânal, se
ține sâmbăta, iar în cursul anului au loc trei târguri anuale ( în
vechime se organizau doar două astfel de evenimente pe an) şi
anume: 21 mai – ziua Sf. Împăraţi Constantin şi Elena;15 august –
Sf. Maria sau popular Stă`Mărie şi 14 septembrie, popular Cârstovu
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- Înălţarea Sfintei Cruci. Aceste târguri anuale, azi, nu mai au
fastul de altădată!

Momente din viața lui Corneliu Zelea
Codreanu
(Procesul de la Severin)

(13 septembrie 2014 – 115 ani de naşterea lui Corneliu
Zelea Codreanu)

Preşedintele Tribunalului a primit 19.300 înscrieri de apărători din
toată ţara. Cu două zile înainte, au început să soseascã trenuri
întregi cu studenţi. Ieşenii au venit şi aici în nuăãr de trei sute. De
asemenea, în numãr mare, au venit şi bucureştenii, clujenii şi
cernăuţenii. Printre sosiţi era şi o delegaţie a Focșanilor, în frunte
cu fostul prim-jurat de la 14 martie, Mihail Caras care acum se
înscrisese ca apãrãtor în num ele juraţilor focşăneni. Sosiserã şi
martorii acuzãrii: poliţiştii din Iaşi. Dezbaterile procesului s-au
deschis în sala Teatrului Naţional, preşedinte fiind Dl. Consilier
Varlam. Pe banca acuzãrii, alãturi de mine, erau: Moţa, Tudose
Popescu, Gârneaţa, Co rneliu Georgescu, Radu Mironovici. Pe
banca apãrãrii: prof. Cuza, prof. Gãvãnescul, Paul Iliescu, prof.
Sumuleanu, Em. Vasiliu-Cluj, Nicusor Graur, întreg baroul din
Turnu Severin etc.
Sala era arhiplinã, iar afarã, în jurul teatrului, aşteptau peste 10.000
de oameni.
S-au tras la sorţi juraţii. Au ieşit urmãtorii: N. Pălea, G. N.
Grigorescu, J. Caluda, I. Preoteasa, G. N. Grecescu, D. I. Bora, V.
B. Jujescu, C. Vãrgatu, C. Surdulescu, Adolf Petayn, P. I. Zaharia,
G. N. Boiangiu, I. Munteanu şi G. N. Ispas. Au depus jurãmântul şi
s-au aşezat grav pe locurile lor. S-a citit actul de acuzare. Au urmat
integoratoriile. Am povestit lucrurile aşa cum s-au întâmplat.
Ceilalţi cinci au rãspuns şi ei la interogatoriul ce li s-a fãcut,
spunând adevãrul: cã nu au fostamestecati în nici un fel în faptele
care se judecã.
Martori ai acuzãrii erau: un jidan şi poliţiştii de la Iaşi. În şedinţa
au negat totul. Nu era nimic adevãrat. Toate bãtãile,

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Istorie
toateschingiuirile erau purã invenţie. Negau chiar şi certificatele
medicale eliberate de prof. Bogdan, medicul legist.
Atitudinea aceasta, dupã ce juraserã pe cruce cã vor spune adevãrul
şi numai adevãrul, a provocat indignarea întregii sãli.
Pe unul din martori, comisarul Vasiliu Spanchiu, pe care-l vedeam
transformat acum în cea mai blândã fiinţa, nu vãzuse şi nu fãcuse
nimic, ridicându-mã, cu voia preşedintelui, l-am întrebat tare şi plin
de indignare:
Nu eşti d-ta acela care m-a lovit cu pumnul peste fatã în grãdinã la
d-na Ghica? Nu sunt.
Nu eşti d-ta acela care băgai pe studenţi cu capul în cãldarea cu
apã, atunci când, spânzuraţi cu picioarele în sus, erau bătuţi la
tãlpi?
Nici nu am fost pe acolo; eram în oraş pe atunci.
Pe faţa lui, prin gesturile lui, din atitudinea lui întreagã, se vedea cã
minte, cã jurã pe cruce şi minte. Mulţimea din salã clocotea de
indignare. Deodatã, ca o expresie a acestei indignãri colective, un
domn sare din mijlocul mulţimii, îl apucã pe comisar în braţe şi-l
scoate pe sus afarã din salã.
Era dl Tilicã Ioanid. Îl auzim îmbrâncind pe comisar pe scãrile din
dos:
– Canalie, sã pleci de aici că nu-ţi garantăm viaţa.!
Apoi adresându-se tuturor comisarilor din Iaşi:
– Aţi schingiuit în mod barbar, cu mâinile voastre pe aceşti copii.
Dacã aţi fi fãcut aşa ceva la Turnu Severin, aţi fi fost măcelăriţi pe
stradã de lume. Prezenţa voastrã aici murdăreşte acest oraş; plecaţi
cu primul tren, altfel va fi rãu de voi. Acest gest a fost de altfel bine
venit, cãci lumea era cu sufletele încãrcate. El a produs o uşurare în
întreaga salã.
Cãlãii erau umiliţi şi umblau salutând pânã la pãmânt şi cerşind
câte o micã atenţie de la cel mai umil purtãtor de fundã tricolorã.
Parcã noi nu suntem buni români! Dar ce sã facem? Am avut ordin.
Nu! Canalii! N-aţi avut suflet de pãrinte şi de român. N-aţi avut
onoare de oameni. N-aţi avut respect pentru lege. Aţi avut ordin?
Nu! Aţi avut suflete de trãdãtori. Aşa le spunea lumea pe strãzi.
**
Urmeazã apoi timp de vreo douã zile audierea martorilor apãrãrii,
printre care bãtrânul profesor Ion Gãvãnescul de la Universitatea
din Iaşi, le însuşi bruscat de prefectul Manciu cu ocazia congresului
profesorilor universitari, la cãrui preşedinte era; ofiţerii, foşti
comandanţi şi profesori ai mei la Liceul Militar şi Şcoala de
Infanterie. Vin pe rând copiii schingiuiţi şi părinţii lor sã refacã în
fata judecãtorilor, aproape plângând, scenele de durere şi umilire la
care au fost părtaşi.
Partea civilã a fost reprezentatã de Dl. Costa-Foru, şeful unei loji
masonice din capitalã.
**
Apãrãtorii au vorbit în ordinea urmãtoare: D-nii Paul Iliescu, Tache
Policrat, Valer Roman, Valer Pop, Sandu Bacaloglu, Em. VasiliuCluj, Cacanãu, Donca Manea, Mitulescu, Virgil Netă, Neagu
Negrileşti, Henrietta Gavrilescu, prof. Dr. Sumuleanu, prof. Ion
Gãvãnescul, prof. A. C. Cuza. Urmeazã o serie de declaraţii scurte,
fãcute de D-nii: Mihail Caras, Colonel Vasilescu Lascãr, bãtrânul
preot Dumitrescu din Bucureşti, Colonel Cãtuneanu, studentul Ion
Sava în numele studenţilor din Iaşi, Dr. Istrate în numele
studenţilor din Cluj, studentul I. Rob pentru studenții din Cernăuţi,
Dragoş în numele studenţimii din capitalã, studentul Cameniţa
pentru Turnu Severin, Ion Blãnaru pentru studenţii fãlcieni,
Comandor Manolescu, Alexandru Ventonic pentru negustorii
creştini din Iaşi, Costicã Ungureanu, Petru Vasiliu, Grecea, Cãpitan
invalid Peteu-Ploiesti, M. Negru-Chisinãu.
Ultimul cuvânt l-am avut eu. Eu am spus: –Domnilor juraţi, noi am
luptat şi tot ce am fãcut, am fãcut numai din credinţa şi dragoste
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pentru țarã. Ne luãm angajamentul de a lupta pânã la capãt. Acesta
este ultimul meu cuvânt.
Era în dupã amiaza zilei a şasea a procesului, 26 mai 1925.
**
Am fost introduşi toţi şase într-o camerã. Aşteptam rezultatul. Cu
mai puținã emoţie, dar totuşi cu emoţie. Peste câteva minute, auzim
în sala cea mare tunete de aplauze, strigãte, urale. N-am avut vreme
sã judecãm mai mult, pentru cã uşile s-au deschis şi mulţimea ne-a
luat, ducându-ne în sala de şedinţe. Lumea, când am apãrut purtaţi
pe umeri, s-a ridicat în picioare, strigând şi fluturând batistele.
Preşedintele Varlam era cuprins şi el în valul de entuziasm cãruia
nu i-a putut rezista. Juraţii erau fiecare la locurile lor, în piept
purtând toţi câte o fundã tricolorã cu zvasticã.
Mi s-a citit verdictul de achitare, dupã care am fost luat pe sus şi
dus afarã, unde se aflau peste zece mii de oameni. Cu toţii am
format un cortegiu şi nea-u dus pe braţe, pe strãzi, în timp ce lumea
de pe trotuare arunca flori. Am fost condus în balconul d-lui Tilicã
Ioanid, de unde, în câteva cuvinte, am mulţumit tuturor românilor
din Turnu Severin, pentru mare lor dragoste pe care mi-au arãtat-o
cu prilejul acestui proces.
SPRE IAŞI
Dupã ce am mulţumit prin câteva vizite fãcute severinenilor pentru
modul cum s-au purtat cu mine, am plecat a doua zi spre Iaşi cu un
tren special. În garã erau mii de oameni cu flori, care veniserã sã ne
petreacã şi sã ne împodobeascã vagoanele. Trenul special nu era
pentru mine: el era al celor peste 300 de ieşeni care veniserã la
proces, la care se mai adãugaserã vagoanele focşănenilor,
bârlãdenilor şi vasluienilor. Am plecat. În urmã, a rãmas mulţimea
fluturând din batiste şi manifestându-şi dragostea şi dorinţa ei de
luptã, prin urale care fãceau sã clocoteascã vãzduhul. Stând la
geam, mã uitam înapoi spre mulţimea aceea mare de oameni, din
care nu cunoscusem mai înainte pe nimeni şi care acum se
despărţeau de noi cu lacrimi în ochi, ca şi cum ne-am fi cunoscut
de zeci de ani. În gând mi-am fãcut o rugãciune, mulţumind lui
Dumnezeu pentru biruinţa pe care ne-o dãduse.
Abia acum, trecând din vagon în vagon , am putut sã-mi revãd
camarazii de la Iaşi, vorbind cu fiecare în parte şi bucurându-ne toţi
cã Dumnezeu ne-a fãcut biruitori şi ne-a scãpat din aceastã
primejdie, din caretoti duşmanii noştri credeau cã nu voi mai putea
scãpa.
Într-un compartiment erau prof. Cuza şi prof. Sumuleanu cu d-na.
Mergeau satisfăcuţi, înconjuraţi de dragostea noastrã.
Toate compartimentele erau, care mai de care, mai frumos
împodobite cu flori şi cu verdeaţă. Mai ales cã la staţia urmãtoare
Turnului Severin, un nou val de flori ni-l aduseserã, fãrã sã ne fi
aşteptat, ţăranii cu preoţii lor, cu învăţătorii şi cu copii de scoalã, cu
toţii îmbrăcaţi în costume naţionale. În toate gãrile, lume multã
aştepta sosirea trenului. Nu era o primire din acelea oficiale şi reci.
Nu-i aduseserã pe oameni nici datoria, nici teamă, nici interesul. Pe
la marginea mulţimii am vãzut bãtrâni care plângeau. Oare de ce?
Ei nu cunoşteau pe nimeni din cei care eram în tren. Pare cã cineva
necunoscut îi împingea, şoptindu-le tainic:
– Veniţi la garã, pentru cã din toate trenurile care trec, este unul
care merge astãzi pe linia destinului românesc. Toate merg pentru
interesul celor din trenuri, acesta merge pe linia neamului, pentru
neam.
Mulţimile au câteodatã contact cu sufletul neamului. Un minut de
viziune. Mulţimile vãd neamul, cu morţii, cu tot trecutul lui. Îi simt
toate clipele de mãrire, ca şi acelea ale înfrângerii. Simt cum
clocoteşte viitorul. Contactul acesta cu neamul întreg e plin de
înfrigurare, de cutremur. Atunci mulţimile plâng.
Aceasta va fi fiind mistica naţională, pe care unii o criticã, pentru
cã nu ştiu ce este şi pe care alţii nu o pot defini, pentru cã nu o pot
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trãi. Dacã mistica creştină cu finalul ei, extazul, este contactul
omului cu Dumnezeu, printr-un „salt din natura umanã în natură
divinã” (Crainic), mistica naţională nu este altceva decât contactul
omului sau al mulţimilor cu sufletul neamului lor, printr-u salt pe
care acestea îl fac, din lumea preocupãrilor personale, în lumea
eternã a neamului. Nu cu mintea, cãci aceasta o face orice istorie, ci
trãind, cu sufletul lor.
Când trenul, împodobit cu drapele şi verdeaţa, a intrat în Craiova,
peronul gării era plin de peste zece mii de oameni, care ne-au
ridicat pe sus şi ne-au dus în dosul gãrii, unde cineva ne-a urat bun
venit şi biruinţa. A vorbit prof. Cuza şi am vorbit şi eu câteva
cuvinte. La fel am fost primiţi în toate gãrile mari şi mici, dar cu
deosebire la Piatra Olt, Slatina şi Piteşti. În cele mai multe din
aceste localităţi, aşezate de-a lungul liniei ferate, nu erau
organizaţii naţionaliste, nu fãcuse nimeni manifeste ca sã-i cheme
pe oameni la garã şi totuşi peroanele erau pline cu mii de oameni.
La Bucureşti am sosit pe la orele opt seara. Am fost luat în braţe de
pe peron şi scos în dosul gãrii. Acolo pe întreg pãtratul acela era o
mare de capete ce se prelungea de pe Calea Grivitei pânã dincolo
de Şcoală Politehnicã. Cred cã erau peste 50.000 de oameni,
cuprinşi de un entuziasm cãruia nu-i putea sta nimic în cale. A
vorbit prof. Cuza. Am vorbit şi eu. De altfel în toatã ţara era un
curent naţionalist aşa de puternic încât ar fi putut conduce L.A.N.C.
la guvernarea țării.
Treceau nefolosite, în acele zile, cele mai mari momente tactice
politice ale acestei mişcări, cu care ea nu se va mai întâlni
niciodatã. Profesorul Cuza n-a ştiut sã valorifice un mare moment
tactic cu care atât de rar se întâlnesc mişcările politice.
Pentru orice observator obiectiv, cunoscãtor al luptelor politice,
soarta L.A.N.C. a fost pecetluitã din acel moment.
***
Am plecat. Toatã noaptea ne-au ieşit oameni înainte prin gãri. La
Focşani erau în garã peste o mie. Era ora trei noaptea. Ei aşteptau
aici de cu searã, de la ora patru. Voiau sã ne oprim mãcar o zi la ei.
Dar am plecat înainte. În tren s-a suit o delegaţie cu Hristache
Solomon, Aristotel Gheorghiu, Georgicã Niculescu şi alţii. Mi-au
spus:
–Dacã nu am avut bucuria sã avem procesul la noi, trebuie sã faci
nunta. La 14 iunie dimineaţa, trebuie sã soseşti la Focşani. Vei gãsi
totul aranjat.
Delegaţia s-a dat jos la Mărăşeşti, dupã ce am promis cã la 14 iunie
voi fi la Focşani.
Dimineaţa, peste mãsurã de obosit, am ajuns la Iaşi. Studenţimea şi
lumea din oraş erau la garã. Ne-au luat pe sus şi ne-au dus prin oraş
pânã la Universitate. Acolo erau cordoane de jandarmi. Mulţimea a
rupt cordoanele şi a pãtruns înãuntru, ducându-ne pe sus în aulã.
Aici a vorbit prof. Cuza. Dupã aceea lumea s-a împrăştiat în ordine.
Ne-am dus fiecare pe la casele noastre. Eu am revãzut cu drag
căsuţa din strada Florilor, de care mã despărţisem cu opt luni în
urmã. A doua zi, am plecat la Huşi, unde mama mã aştepta,
plângând, în pragul casei.
Peste câteva zile, am fãcut cununia civilã la Primăria din acest oraş.
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Caracterul participării României la
războiul împotriva URSS
Petre TURLEA
Caracterul războiului purtat de o ţară, împotriva altei ţări
sau comunităţi statale depinde de ţelurile pe care aceasta le
urmăreşte.
are au fost ţelurile urmărite de România în lupta împotriva
U.R.S.S.? Ele apar cu claritate în Ordinul dat de Ion
Antonescu:

C

„OSTAȘI,
V-am făgăduit din prima zi a noii Domnii și a luptei mele naționale
să vă duc la biruință; să șterg pata de dezonoare din cartea
Neamului și umbra de umilire de pe fruntea și epoleții voștri.
Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor
strămoșești și a bisericii, lupta pentru vetrele și altarele românești
de totdeauna.
OSTAȘI,
Vă ordon: treceți Prutul!
Sdrobiți vrăjmașii din răsărit și miazănoapte. Desrobiți din jugul
roșu al bolșevismului pe frații noștri cotropiți. Reîmpliniți în trupul
țării glia străbună a Basarabilor și codrii voevodali ai Bucovinei,
ogoarele și plaiurile voastre.
OSTAȘI,
Plecați azi pe drumul biruințelor lui Ștefan cel Mare ca să
cuprindeți cu jertfa voastră ceea ce au supus strămoșii noștri cu
lupta lor. Înainte. Fiți mândri că veacurile ne-au lăsat aci strajă
dreptății și zid de cetate creștină. Fiți vrednici de trecutul românesc.
OSTAȘI,
Veți lupta cot la cot, suflet de suflet, lângă cea mai puternică și
glorioasă armată a lumii. Îndrăzniți să vă măsurați vitejia și să vă
dovediți mândria, camarazilor nostri. [...]
OSTAȘI,
Înainte ! Să luptați pentru gloria Neamului. Să muriți pentru vatra
părinților și a copiilor voștri. Să cinstiți prin vitejia voastră
amintirea lui Mihai Vodă și a lui Ștefan cel Mare, a martirilor și
eroilor căzuți în pământul veșniciei noastre cu gândul țintă la
Dumnezeu.
Să luptați pentru desrobirea fraților noștri, a Basarabiei și
Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieții și a căminurilor
batjocorite de păgâni cotropitori.
Să luptați pentru a ne răzbuna umilirea și nedreptatea. V-o cere
Neamul, Regele și Generalul Vostru.
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OSTAȘI,
Izbânda va fi a noastră. La luptă.
Cu Dumnezeu înainte!
Comandant de căpetenie al Armatei:
General Ion Antonescu
22 iunie 1941″
Toate aceste ţeluri erau drepte, iar războiul românilor a fost drept.
De menţionat că intrarea României în război a fost determinată de
una dintre consecinţele Pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august
1939: ocuparea de către URSS a Basarabiei şi nordului Bucovinei,
în urma ultimatumului din iunie 1940. În dreptul internaţional,
ultimatumul fiind un act de forţă, urmările lui sunt socotite de
neacceptat. Învingătoare în război, URSS a impus teza caracterului
nedrept, de agresiune, al războiului purtat de România în Răsărit şi
a patronat condamnarea la moarte a lui Ion Antonescu, iniţiatorul
războiului.
În toată perioada comunistă s-a menţinut asupra Mareşalului
eticheta de „criminal de război”, deşi a fost un adevărat erou al
Neamului Românesc.
După 1989, interpretarea caracterului războiului purtat de România
împotriva URSS a fost o temă majoră a istoriografiei româneşti, dar
şi a dezbaterilor politice; partizanatul şi-a spus din nou cuvântul. La
30 mai 1991, am propus Camerei deputaţilor păstrarea unui
moment de reculegere în memoria celui care iniţiase şi condusese
războiul, Ion Antonescu. Toţi deputaţii s-au ridicat în picioare,
inclusiv preşedintele Camerei, fostul ministru comunist al
Tineretului, Dan Marţian. Gestul parlamentarilor însemna, evident,
că ei consideră drept războiul dus împotriva U.R.S.S.. Au existat şi
proteste venite din partea Comunităţii evreieşti şi din partea
Senatului S.U.A..
Altă poziţie a fost adoptată de către Preşedintele României, Ion
Iliescu. La 5 aprilie 1991 acesta a semnat, la Moscova, un Tratat
între România şi URSS, prin care reconsfinţea graniţa dintre cele
două ţări, pe Prut. Aşadar, recunoştea ca juste consecinţele Pactului
Ribbentrop-Molotov şi, prin urmare, afirma că războiul purtat de
Ion Antonescu pentru dezrobirea Basarabiei şi a nordului
Bucovinei ar fi fost nedrept. Protestele majore din țară au făcut ca
Tratatul să nu fie ratificat de Parlament. În schimb, prima instituţie
reprezentativă a Naţiunii, Parlamentul României, va adopta, la 24
iunie 1991, „Declaraţia privind Pactul Ribbentrop-Molotov şi
consecinţele acestuia pentru țara noastră”:
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„În numele poporului român, Parlamentul condamnă acest pact ca
fiind, ab initio, nul şi neavenit. Tot astfel trebuie să fie considerată
şi consecinţa directă a acestei înţelegeri secrete dintre Stalin şi
Hitler: notele ultimative ale Guvernului Sovietic din zilele de 26 şi
27 iunie, urmate de ocuparea cu forţa, la 28 iunie 1940, a
Basarabiei, nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţa, împotriva
voinţei populaţiei din aceste străvechi teritorii româneşti, acţiune
care a reprezentat o încălcare brutală a suveranităţii, independenţei
şi integrităţii teritoriale a României.
Pactul Molotov-Ribbentrop a fost şi este repudiat de cancelariile
multor state. La 24 decembrie 1989, Congresul deputaţilor
Poporului din URSS a condamnat «semnarea Protocolului adiţional
al Tratatului din 1939, [...] şi a altor înţelegeri secrete cu
Germania» şi a recunoscut că acestea sunt, din punct de vedere
juridic, lipsite de temei şi valabilitate, din momentul semnării lor,
venind « în contradicție cu suveranitatea şi independenţa unor state
terţe » [...].
Parlamentul României [...] solicită Preşedintelui Ţării, Guvernului
României, tuturor forţelor politice din Ţara Noastră să acţioneze în
spiritul acestei Declaraţii, în vederea îndeplinirii năzuinţelor
legitime ale populaţiei din teritoriile româneşti anexate cu forţa, în
urma înţelegerilor secrete, stabilite prin Pactul MolotovRibbentrop.
Parlamentul României îşi exprimă convingerea că deplina afirmare
a aspiraţiilor legitime ale românilor – astfel cum Istorias, Justiţia şi
Morala consacră de drept – trebuie să reprezinte o misiune nobilă şi
înălţătoare pentru toate forţele responsabile ale Ţării, indiferent de
opţiunea lor politică.”
Declaraţia a fost votată în unanimitate, dezbaterile întărind ideile
documentului, inclusiv caracterul just al războiului purtat de
România împotriva URSS. Din toate discursurile, cel mai apreciat a
fost cel al lui Radu Câmpeanu, preşedintele PNL :
„Când Mareşalul Antonescu, sprijinit de cele două mari partide din
acea vreme, PNL şi PNŢ, a ordonat să fie trecut Prutul, în
momentul acela, toată suflarea românească era în spatele lui,
întreaga naţiune română era în spatele Armatei Române. [...]
Declaraţia de război a fost făcută nu pentru un sentiment de
duşmănie îndreptat împotriva Uniunii Sovietice, ci exclusiv pentru
recuperarea unui teritoriu care era al nostru. Prin ea, sacrificiul
părinţilor noştri, ai fraţilor noştri, Poporul român s-a înscris, a ştiut
să se înscrie în destinul său naţional. [...] Un popor care nu ştie săşi apere drepturile, cu orice risc, este un popor sortit la pieire.”
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Singura voce care s-a ridicat, în acea zi de 24 iunie 1991, împotriva
condamnării Pactului Ribbentrop-Molotov, a fost a lui Adrian
Năstase, pe atunci Ministru de Externe: „Astăzi este o altă realitate
decât cu cinci decenii în urmă. [...] Putem înţelege abordările
emoţionale ale unor forţe politice de la noi, dar nu le împărtăşim,
deoarece implicaţia lor imediată este aceea de a emite pretenţii
teritoriale asupra Basarabiei şi a celorlalte teritorii româneşti.”
La 28 noiembrie 1991, Parlamentul României a adoptat o altă
declaraţie, privind Drepturile României asupra nordului Bucovinei,
Ţinutului Herţa, Ţinutul Hotin şi a judeţelor din sudul Basarabiei.
Era prilejuită de anunţata proclamare a independenţei Ucrainei,
care urma să cuprindă şi teritoriile româneşti menţionate.
Parlamentul afirma drepturile României asupra acestora,
reconsfinţind justeţea războiului din 1941, pentru reunificarea lor.
La 4 aprilie 1993, Guvernul Nicolae Văcăroiu trimetea o notă
Guvernului Ucrainei, cerând începerea unor tratative privind
trasarea graniţei dintre cele două state; aşadar, nu recunoştea
graniţa la care se ajunsese în urma pactului Ribbentrop-Molotov.
Era încă o acceptare a caracterului drept al războiului purtat de Ion
Antonescu. Din păcate, prin Tratautul semnat în 1997, de către
Preşedintele Emil Constantinescu, cu Ucraina, a fost reconfirmată
graniţa existentă, deci, războiul din 1941, cu URSS, era, din nou,
considerat ca agresiune. Prin tratat se încălcau drepturile istorice
ale românilor şi, de aceea, au existat mari proteste ale acestora, atât
în Ţară, cât şi în străinătate. Ministrul de Externe, Adrian Severin,
i-a acuzat pe protestatari, într-un comunicat, de lipsă de
patriotism: „Ministerul de Externe atrage atenţia tuturor cetăţenilor
României, precum şi românilor din afara ţării, că agitaţia negativă
care se face în jurul Tratatului cu Ucraina nu este expresia forţelor
patriotice, ci acţiunea unor cercuri străine de interesele ţării.”

Un alt moment în care reprezentanţi ai României şi-au afirmat
credinţa că nu trebuiesc înlăturate consecinţele Pactului
Ribbentrop-Molotov a fost la 28 aprilie 2000, prin încheierea de
către Petre Roman, Ministru de Externe, a Tratatului cu Republica
Moldova, recunoscând astfel graniţa de pe Prut. Faptul a provocat o
fermă declaraţie de protest a istoricilor români din România,
Basarabia, nordul Bucovinei şi din Serbia: „Astăzi, 13 mai 2000,
participanţii la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională cu tema «
1600-1918-1920. Istorie şi actualitate » au adoptat documentul
intitulat « Declaraţia pentru unitatea tuturor românilor » [...] A
sosit momentul definirii ca prioritate a politicii externe româneşti,
integrarea pe toate planurile – economic, cultural, religios – a
tuturor românilor, astfel încât să putem rezolva împreună
problemele majore ale existenţei noastre ca naţiune unitară.
Considerăm că acestei priorităţi trebuie să i se subordoneze
integrarea europeană şi euro-atlantică a României şi că Prutul nu
trebuie să devină frontiera de răsărit a Uniunii Europene. După
validarea de către actuala putere a tratatului capitulard cu
Ucraina, prin care se recunoaşte de jure apartenenţa la Ucraina a
unor teritorii româneşti, se încearcă acum validarea unui tratat
între România şi Republica Moldova care, în ignorarea adevărului
istoric, consfinţeşte consecinţele Pactului Ribbentrop-Molotov, din
23 august 1939. Acest tratat constituie o nouă şi gravă prejudiciere
a intereselor naţionale ale României. În consecinţă, cerem
Preşedintelui României să nu semneze, şi Parlamentului României
să nu ratifice textul de tratat între România şi Republica Moldova,
parafat la 28 aprile 2000. Considerăm că validarea unui asemenea
tratat nu poate avea loc fără o largă consultare a societăţii civile,
mergând până la organizarea referendumului naţional.”
Glasul istoricilor întărea ideea drepturilor româneşti asupra
teritoriilor pierdute în urma ultimatumului sovietic din 1940,
întărea ideea caracterului drept al războiului început la 22 iunie
1941.
În 2011, declaraţia actualului Preşedinte al României, Traian
Băsescu, conform căreia – aflat în condiţiile de atunci – şi el ar fi
dat ordinul de trecere a Prutului, a stârnit o adevărată furtună.
Dovadă că după 20 de ani de la aşa-zisa revoluţie, foarte mulţi
dintre oamenii politici au renunţat a mai fi patrioţi.
Dincolo de interesele de moment ale unora sau altora, Istoria
demonstrează ferm dreptul românilor asupra teritoriilor care le-au
fost răpite de U.R.S.S., în 1940. ca urmare, demonstrează şi faptul
că războiul dus între 1941 şi 1944, pentru recuperarea teritoriilor
răpite, a fost un război drept, iar cel care l-a iniţiat, Mareşalul Ion
Antonescu, este erou al Neamului Românesc !

Lagărul… (IV)
(Zorii eliberării din lagărul sovietic)

Lina CODREANU – Huși
Fragment din cartea-document Viaţa ca o poveste,
lagărul – un coşmar. Cap. Docoment original (Memorii despre
prizonierat, notate de Panaite T. Ionică – manuscris)
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D

upă 1 ianuarie 1948, după ce s-a terminat războiul la noi
în ţară şi în alte părţi s-au mai îmbunătăţit lucrurile: a
început să ni se dea 700 gr. [de] pâine la zi, curăţenie mai
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bună, faţă de cea proastă pe care o avusesem până atunci. Dar ce
folos era pentru noi, căci noi, toţi prizonierii, nu mai eram nici 10%
buni, toţi eram bolnavi, betegi şi slăbiţi de atâtea greutăţi pe care
le-am petrecut în cei 3 ani de prizonierat. Au fost anii grei ai
suferinţelor, dar tot nu mi-am pierdut curajul [cu] care am ajuns
până în anul 1948. Ştiu că prinsese a ne da câte 7 dintr-un pachet de
ţigări pe zi ca să ne mai treacă de dor de pământul românesc şi de
copiii cei mici lăsaţi acasă. Mulţi fumau, căci erau fumători de
acasă, dar eu nu am fumat înainte de a fi prins şi luat prizonier.
Deci, dacă am văzut că ruşii nu au de gând să ne mai dea drumul
acasă să ne mai vedem şi noi copiii şi toată familia, eu eram supărat
tare, de nu mai ştiam ce să fac. Slăbisem de tot, nu mai aveam nici
o speranţă, m-a văzut un doctor neamţ, care a stat de vorbă cu mine
şi mi-a spus că de ce sunt aşa slăbit şi sunt supărat, iar eu i-am spus
că mă gândesc mult acasă, iar el m-a întrebat dacă fumez sau nu.
Eu nu fumam şi nici nu fumasem niciodată în ţară sau acasă.
Atunci mi-a dat un sfat că să încerc să fumez ca să mai uit de cele
doruri de acasă. Şi am început să furdagesc1 câte o ţigară când mi
se făcea dor de cei de acasă. Şi aşa treptat mai mă amelioram cu
dorul, cu câte o ţigară de puteam să mai trăiesc. Şi au fost timpuri
grele că mult m-am luat cu fumatul, dar doctorul mi-a spus că dacă
eu nu fumez, nu-mi mai văd casa şi copiii.
Deci în continuare lucrurile şi viaţa au mers tot cam greu,
căci slăbisem şi munca era tot aşa cum era de la început: lucru în
fiecare zi la tot felul de lucrări. Lucram unde aveau nevoie la
săpături, la încărcat vagoane, la descărcat vapoare de pe Volga, la
tot ce ne punea lucram, căci nu aveam nici o posibilitate de
schimbare. În schimb, dacă nu voiai să lucrezi, nu-ţi dădea porţia
de mâncare pe care o aveai.
Nu după mult timp, în anul 1948, printre lucrătorii lor civili
şi ai noştri am auzit bucuria că ne va da drumul acasă, dar când nu
se ştie. Tot lucrând aşa în fiecare zi, pe la începutul lunii aprilie
1948, am primit bucuria de la şefii noştri că în cursul lunii mai
1948 ne va da drumul acasă, dar data când va fi nu se ştie, dar noi
tot nu credeam. De ce [?], căci ne-au mai amăgit ei, şefii noştri ruşi,
şi nu s-a adeverit nimic. Era timp când ne muta dintr-un lagăr în alt
lagăr şi aşa nici de data asta nu am mai crezut, cu toate că de data
aceasta s-au adeverit lucrurile.
Dar tot aşa lucrând în fiecare zi, am auzit şi prin fabrică [de
la] ruşi civili [că] a sosit timpul să ne dea drumul şi nouă acasă la
copii, la nevastă, căci tare eram nerăbdător de atâta timp lipsiţi
[prin] străinătăţi. Pe la jumătatea lunii aprilie, într-o bună zi sfântă
pentru noi, mi s-a spus de [către] şeful nostru, comandantul de
lagăr, că să nu mai ieşim la lucru pe termen de 15 zile, căci ne
pregăteşte să ne facă convoiul şi să ne ducă şi pe noi în ţară, cei
care am mai rămas în viaţă până în prezent.

1 Probabil, să răsucesc fire de tutun. În DEX:
furda, furdale, s. f. (La sg. cu sens colectiv).
Rămăşiţe (de calitate inferioară) de la prelucrarea
lânii, a blănurilor, a tutunului. Din bg. furda. Cf. tc.
hurda.
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Din toate cele scrise aici să rămână cu o amintire toţi ce vor
citi. Căci gândit să fie lucrurile de acolo petrecute în aceşti 4 ani de
prizonierat, de străinătate şi munci şi chinuri grele, după acestea
toate petrecute şi îndurate aici, pe pământ rusesc.
Am avut fericirea şi zile să ajung odată ca să aud bine şi că
ne va da drumul acasă, deci până la ziua sosirii nu a mai fost mult.
Era pe la sfârşitul lunii aprilie 1948 când s-au deschis porţile
Lagărului Nr. 6, după care timp am fost număraţi toţi cei care am
mai rămas până atunci şi ne-au încolonat la rând, ca în armată,
unde am pornit la gara lor la îmbarcat pe tren cu direcţia România.
Mergând prin oraşul Stalingrad, vedeam coji de ouă roşii pe
marginea străzilor şi numai atunci mi-am dat seama că este
probabil Paştele sfânt al nostru românesc, căci altfel nu aveam de
unde să ştim când sunt sărbătorile cu sfintele Paşti, cu Hristos a
înviat. Era cam pe la 4-5 mai când am aflat că e Paştele nostru.
După ce am fost îmbarcaţi la tren cu direcţia spre Ţara Noastră
Românească, eram foarte nerăbdători. Ne-au îmbarcat şefii noştri
care ne conduceau pe un tren cu 2000 de prizonieri. Şi am pornit la
drum spre România. Ce bucurie era pentru noi cei care am scăpat
cu viaţă! După 3 zile de transport neîntrerupt cu trenul, am ajuns la
Nipru Petrovschi, un oraş foarte mare în Ucraina, unde am fost
opriţi şi alimentaţi, controlaţi, cu o pauză de 3 ore, unde iarăşi ne
descurajasem că ne va da jos şi ne va pune iarăşi la lucru, căci mai
păţisem noi de aceste lucruri, dar de data aceasta nu a mai fost aşa.
Am pornit iarăşi la drum spre Ţara Românească.
Nu a trecut mult şi au dat semnalul de tren şi a pornit trenul.
Ce mai bucurie era pentru noi toţi că vom ajunge şi noi sănătoşi
acasă! Dar, totuşi, am mai avut mult de mers până la graniţă cu
România. Am trecut Ucraina după 2 zile de mers prin Ucraina, am
ajuns în Basarabia, unde nu după mult timp, cam o zi am ajuns la
graniţă, la pod, la Ungheni, pod peste Prut în apropierea Iaşului.
Cea mai mare bucurie [pe] care am avut-o noi în tot timpul
cât am stat ca prizonieri [a fost] când am oprit trenul la pod şi am
văzut pământ românesc, unde am fost opriţi, daţi jos din vagoane,
număraţi, să nu lipsească cineva, controlaţi, alimentaţi, inspectaţi
om cu om şi vagon cu vagon, de o comisie sovietică de comisari.
Toţi eram îmbrăcaţi în ţinută militară. Tot controlul şi inspecţia a
durat 3 ore.
După care timp s-a terminat controlul şi a sunat semnalul de
tren, [când] am trecut Prutul în Moldova noastră în marginea
oraşului Iaşi. Am fost traşi pe o linie oprită, unde m-am dat prima
dată jos, când am ajuns să călcăm pe pământ românesc toţi acei
care au mai rămas în viaţă.
Atunci era zi de sărbătoare, căci venise multă lume de
primprejur să ne vadă, că se auzise că a sosit în Iaşi un convoi de
prizonieri şi toţi cei care aveau pe cineva dispărut sau nu ştia de el,
a venit să vadă dacă nu se află ceva de[spre] el. Iar noi ne uitam să
vedem pe cineva de pe aproape şi cum mai trăiesc ai noştri români.
Ajunsesem şi a doua zi din luna lui mai 1948 pe pământ
românesc, pe când aşteptam cu cea mai mare nerăbdare toţi cei
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sosiţi în ţară din anii şi zilele chinuite ce le-am avut de suferit în
prizonierat, ce le-am avut de suferit şi chinuit în urma războiului pe
care l-am avut de suferit în Rusia. Era ora când a sunat locomotiva
plecarea cu trenul la oraşul Focşani, lagăr de triere a prizonierilor
de război, unde am fost duşi cu trenul, după care timp am trecut
prin Tecuci-gară, unde am găsit primii cetăţeni care m-au cunoscut
şi m-au văzut de a dus vestea la familia mea acasă, la copii şi la
nevastă că eu am venit în ţară şi sunt trecut cu trenul la Focşani, la
lagărul de triere şi în curând voi veni acasă. Nu se poate închipui,
mă gândeam eu, ce mare bucurie aveau soţia mea şi cei 3 copilaşi
când au auzit că eu am să vin acasă. A fost cea mai mare sărbătoare
pentru cei doriţi şi pentru mine personal1.
Ajunşi la Focşani, la lagărul de triere, ne-au ţinut 3 zile de
ne-am refăcut şi ni s-a dat ce trebuia de drum, unde noi ne-am
bucurat f. mult că am ajuns în ţara noastră românească. Apoi am
primit după 3 zile Ordinul de repatriere, îmbrăcăminte cum nu se
putea mai proastă şi câte 200 lei de cheltuială. Dar noi şi eu, slabi şi
prăpădiţi şi rufoşi cum eram, am ieşit pe poarta lagărului, când miam făcut sfânta cruce că am scăpat de cele mai mari şi grele
suferinţe ce poate avea un om în viaţă. Am scăpat de santinelele ce
ne-au escortat în jurul lui [a] 5 ani de zile. Adică am scăpat cu zile
din gheara morţii.
Iată că a sosit momentul şi ceasul care m-a pus în libertate, după o
mare suferinţă din închisorile ruseşti. Acum a sosit timpul de am
ajuns şi zilele [în] care suntem şi noi cei care am mai scăpat din
prizonierat. Am început să ne uităm şi noi şi eu pe străzile
Focşaniului, liberi – cea mai mare bucurie pe care am avut-o
vreodată. Mergând prin oraş, au venit zeci de femei, oameni,
veniseră şi bătrâni şi priveau la noi cum eram slabi şi îmbrăcaţi în
diferite forme, cu fel de fel de haine, unele ruseşti, unele nemţeşti,
ca nişte cerşetori scăpaţi din închisoare. Unde ne întrebau unii dacă
nu [i]-am văzut pe cei ce-i căutau, fraţi de-ai lor, băieţi şi soţi daţi
dispăruţi din război. Dar noi le-am răspuns numai ce ştiam noi câte
ceva, dar greu.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR),
arăta recent că România va putea intra în zona euro abia după ce o
autostradă va trece Munţii Carapaţi, pentru a permite şi dezvoltarea
altor zone decât a câtorva enclave unde s-au concentrat investiţiile
străine, Bucureştiul fiind pregătit să treacă la euro, dar este tras în
jos de „Las Fierbinţi“. „Când cineva studiază economia, are
producerea venitului şi distribuţia. Faptul că România are
distribuţia mai mult sau mai puţin polarizată, că România se
dezvoltă polarizat, în câteva enclave, mai ales în zone în care sunt
investiţii străine directe, Bucureşti, Constanţa, Craiova, Piteşti,
câteva zone din Transilvania, ţine de altceva decât de un indice
agregat care este legat de creşterea economică“, spunea Mugur
Isărescu.
„Adevărul“ a realizat o radiografie care susţine, prin cifre,
argumentele guvernatorului BNR. România a avut anul trecut un
PIB de 628,6 miliarde de lei, mai mare cu 3,5% decât în 2012, dar
o cincime din el a fost generat numai de Bucureşti, iar o altă
cincime de Timiş, Constanţa, Braşov, Prahova şi Cluj. La polul
opus, cele mai sărace judeţe din România – Covasna, Mehedinţi,
Tulcea, Sălaj şi Vaslui – produc de-abia 4% din PIB-ul ţării.
Bucureşti-Ilfov, pregătit pentru zona euro
Dacă luăm în calcul gradul de dezvoltare al zonei Bucureşti-Ilfov,
am putea spune că România este pregătită să intre în zona euro.
Capitala are un PIB/cap de locuitor de peste 84.000 de lei, aproape
de trei ori mai mult faţă de media naţională. Salariul mediu net se
apropie de 2.400 de lei pe lună, cu 50% peste media naţională, în
timp ce rata şomajului depăşeşte cu puţin 2%. Iar asta se explică
ţinând cont de faptul că firmele înregistrate în Bucureşti generează
peste o treime din cifra de afaceri totală a companiilor din România
şi cumulează cam tot atât din numărul total de angajaţi din mediul
de afaceri. Cele mai mari companii multinaţionale care activează în
România au sediul în Capitală. De exemplu, OMV Petrom, care
până în 2012 a fost cea mai mare companie din ţară, cu afaceri care
au depăşit 4 miliarde de euro, are sediul în Bucureşti. La fel şi
giganţii Telecom, Orange, Vodafone şi Cosmote.

INFOGRAFIE ANALIZĂ Cât de ruptă e
România între bogaţi şi săraci

Industria, principalul motor de creştere Judeţul Timiş urmează
Bucureştiului în clasamentul privind valoarea Produsului Intern
Brut pe cap de locuitor, respectiv 47.670 de lei. Aici, salariul mediu
net este de aproape 1.700 de lei, iar rata şomajului este de numai
1,5%.

Indicatorii economici reflectă discrepanţe regionale tot
mai mari care duc, practic, la două Românii, cu realităţi
diferite. În timp ce judeţele Vaslui, Botoşani şi Teleorman se
zbat într-o sărăcie la limita subzistenţei, Capitala, Timiş,
Braşov, Constanţa şi Sibiu prosperă pe fondul dezvoltării
industriei.

În Timiş activează aproximativ 6.100 de companii străine, fiind
judeţul care a atras cei mai mulţi investitori străini. Iar asta datorită
poziţionării la graniţă, fiind o poartă către Vest. Datorită forţei de
muncă ieftină, mulţi străini au ales să-şi deschidă în Timiş unităţi
de producţie, în special în domeniul componentelor auto, cum sunt
Continental, Delphi Packard sau TRW Automotive.

olarizarea economiei româneşti a ajuns la apogeu: Vaslui,
Botoşani, Teleorman, Neamţ şi Mehedinţi generează un
Produs Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor mai mic de
20.000 de lei, la jumătate faţă de cele mai bogate judeţe: Timiş,
Braşov Constanţa, Sibiu şi Argeş. Bucureşti şi Ilfov produce un
PIB/cap de locuitor de peste 76.000 de lei.

Şi judeţul Braşov, unde PIB/cap de locuitor se ridică la peste
43.000 de lei, se dezvoltă, în bună măsură, datorită investiţiilor
masive pe care le-au făcut străinii în unităţile de producţie a
componentelor auto. Companii precum Schaeffler, Preh sau Quin
au fiecare peste 400 de angajaţi. În judeţul Braşov sunt înregistrate
peste 20.000 de firme, iar salariul mediu net depăşeşte 1.550 de lei
pe lună. Cea mai mare companie din „inima“ României este lanţul
Selgros Cash&Carry, cu peste 4.000 de angajaţi.

P

1 Sublinierea autorului.
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Constanţa, ajutat de poziţia strategică
Constanţa, judeţ cu un PIB/cap de locuitor de 40.000 de lei, a intrat
în vizorul investitorilor români şi străini datorită poziţionării
strategice lângă Marea Neagră. Judeţul Constanţa a devenit în
ultimii ani un punct de atracţie pentru investiţiile în industria
navală, petrol şi gaze, energie din surse regenerabile sau
agricultură. Cea mai mare companie din judeţ, care conduce detaşat
clasamentul, este Rompetrol Rafinare, cea mai mare rafinărie din
România şi singura care are ieşire directă la Marea Neagră. Aici,
salariul mediu net este de 1.500 de lei pe lună, iar şomajul
depăşeşte cu puţin 3%.
Sibiu, cu un PIB/cap de locuitor de
aproape 38.000 de lei, este un alt judeţ care s-a dezvoltat
semnificativ în ultimii ani datorită investiţiilor însemnate ale
străinilor în industria componentelor auto. De exemplu, Continental
Automotive System avea la sfârşitul anului trecut aproape 2.400 de
angajaţi la Sibiu, iar anul acesta au anunţat extinderea activităţii în
judeţ. În Sibiu, salariul mediu net este de 1.510 lei pe lună. Sibiul
este urmat de Argeş, cu un PIB/cap de locuitor de puţin peste
35.000 de euro, judeţ unde îşi desfăşoară activitatea cea mai mare
companie din România, dar şi cel mai mare exportator – Dacia.
Producătorul de autoturisme a devenit în 2013 cea mai mare
companie de pe plan local, după ce a surclasat OMV Petrom cu o
cifră de afaceri de 18,4 miliarde de lei (4,16 miliarde de euro).
Mulţi investitori au venit în Argeş pentru a furniza componente
fabricii de la Mioveni şi pentru a fi mai aproape de aceasta. În judeţ
există 40 de furnizori de piese pentru Dacia. Din cele mai mari 20
de companii din judeţ, 12 lucrează în auto sau în industria
componentelor auto şi se numără printre furnizorii Dacia, potrivit
„Ziarului Financiar“.

Vaslui, Botoşani, Teleorman, Neamţ şi Mehedinţi. În Vaslui,
judeţul cu cel mai mic PIB/cap de locuitor – 14. 640 de lei şi cu cea
mai mare rată a şomajului din ţară – 10,43%, majoritatea tinerilor
au luat calea străinătăţii pentru a supravieţui. Aici, salariul mediu
net lunar nu depăşeşte 1.200 de lei pe lună, iar cele mai mari
afaceri din judeţ sunt cele din agricultură.
Botoşani, cunoscut drept polul sărăciei, generează un PIB/cap de
locuitor de puţin peste 16.000 de lei şi trăieşte, în special, de banii
trimişi în ţară de românii care lucrează în Spania sau Italia. Aici,
doar unu din opt locuitori are un loc de muncă, în timp ce numărul
pensionarilor este cu 50% mai mare decât al salariaţilor. Salariul
mediu net este de numai 1.185 de lei pe lună, iar rata şomajului este
de 4,5%.
De asemenea, din economia moartă a României mai fac parte
judeţele Teleorman, Neamţ şi Mehedinţi, cu un PIB/cap de locuitor
mai mic de 20.000 de lei, cu o rată a şomajului peste medie, cu un
salariu mediu net mai mic de 1.300 de lei/lună şi cu o industrie
inexistentă.

Lipsa unei autostrăzi pe Valea Oltului între Piteşti şi Sibiu
generează pentru Dacia costuri suplimentare de 60 de euro pentru
fiecare maşină transportată la export. Salariul mediu net este în
Argeş de aproape 1.650 de lei, însă rata şomajului este de aproape
5,5%, peste media naţională.
În categoria judeţelor dezvoltate din România se mai încadrează
Gorj, unde activează Complexul Energetic Oltenia, Alba (cu
investiţii masive în industria componentelor auto), Arad şi Cluj.

Sfârşitul programat al României
Adevăraţii stăpâni ai lumii nu mai sunt guvernele ţărilor,
ci conducătorii grupurilor multinaţionale financiare sau
industriale şi ai unor instituţiilor internaţionale „opace” (FMI,
Banca Mondială, OCDE, OMC,UE băncile centrale).
Judeţele moarte
La polul opus, în rândul judeţelor cu o activitate economică
aproape inexistentă, cu şomaj mare şi cu o populaţie sărăcită se află
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rin urmare, cei care conduc lumea nu sunt aleşi în mod
democratic, în ciuda impactului deciziilor lor asupra vieţii
populaţiei. Puterea acestor organizaţii se exercită la o
dimensiune planetară, în timp ce puterea statelor e limitată la o
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dimensiune naţională. De altfel ponderea societăţilor multinaţionale
în fluxurile financiare a depăşit-o de mult pe cea a statelor.
Responsabilii organizaţiilor care exercită puterea reală nu sunt aleşi
în mod democratic şi publicul nu e informat în ceea ce priveşte
deciziile lor. Raza de acţiune a statelor este din ce în ce mai redusă
datorită existenţei unor acorduri economice internaţionale în
privinţa cărora care cetăţenii n-au fost nici consultaţi, nici
informaţi.
Toate aceste tratate elaborate în ultimii cinci ani (GATT, OMC,
AMI, NTM, NAFTA) vizează un scop unic: transferul puterii
statelor către organizaţii non-alese, cu ajutorul unui proces numit
“globalizare”. Cetăţenii continuă să voteze, dar votul lor a fost golit
de orice conţinut. Ei votează pentru alegerea unor responsabili care
nu mai deţin practic adevărata putere. Tot astfel, deoarece nu mai
este nimic de hotărât, programele politice de “dreapta” şi de
“stânga” au ajuns să se asemene atât de mult în toate ţările
occidentale.
De mai bine de 20 de ani, de cînd România a intrat pe mîna
străinilor care au regizat şi susţinut (împreună cu alogenii şi “cozile
de topor” româneşti) lovitura de Stat din decembrie 1989, se aplică
un program diabolic, care pentru unii pare incredibil, vizînd
lichidarea Poporului Român, precum si a României ca Stat…
Preşedinţii alogeni ai României, toți afiliați la Masonerie si alte
organizații oculte, împreună cu eternul guvernator al BNR,
Mugurel Constantin Isărescu, membru de vaza al Ordinului
Illuminati, cu guvernele şi majorităţile parlamentare pe care le-au
format şi cu care i-au păcălit pe români, au pus în aplicare
numeroasele etape ale acestui plan diabolic de terorizare şi
exterminare a Poporului Român.
Manipulările făcute de profesionişti, numeroasele scenarii,
stratageme şi diversiuni şi-au atins scopurile şi majoritatea
populaţiei nu a înţeles ce se urmăreşte şi de ce de către cei care,
prin fraudarea alegerilor, au fost aleşi să conducă România.
Niciodată, Poporul Român nu a fost consultat prin Referendum
Naţional şi nu a decis în legătură cu prezentul şi viitorul său,
respectiv pe următoarele teme: orînduirea socială; valorificarea
bogăţiilor naturale; privatizarea; programul de dezvoltarea
economică şi socială; aderarea la Uniunea Europeană;
împrumuturile externe. În locul şi împotriva Poporului Român au
decis mulţi alogeni care s-au aflat sau se află în funcţiile de
preşedinte al României, prim-miniştri, miniştri, conducători ai
Parlamentului, senatori şi deputaţi, membri ai Consililului de
Administraţie al Băncii Naţionale a României, şefii altor instituţii
centrale de Stat. Pe baza unor comenzi externe, alogenii din fruntea
României au făcut praf şi pulbere toate ramurile economiei
naţionale existente la începutul anului 1990, au desfiinţat peste 5
milioane locuri de muncă, au alungat din ţară peste 4 milioane
cetăţeni români şi continuă depopularea ţării, au facilitat jefuirea
societăţilor comerciale privatizate şi a bogăţiilor naturale, au înrobit
Poporul Român, luînd credite de peste 200 miliarde euro, din care
s-au rambursat 60 miliarde de euro. La toate acestea se adaugă
genocidul pus la cale şi aplicat împotriva cetăţenilor români.
Niciodată, în ultimii aproape 21 de ani, preşedinţii României nu au
prezentat Starea reala a Naţiunii!
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Cât despre preşedintele Băsescu , acesta evita să-i informeze
Poporul Român şi să răspundă la următoarele întrebări:
1) De ce din valoarea de 700 miliarde euro a societăţilor comerciale
privatizate nu au intrat sume în Bugetul de Stat?
2) De ce reprezentanţii Statului Român au cerut celor care s-au
privatizat să accepte să fie încheiate numeroase contracte de
privatizare cu clauze secrete sau confidenţiale?
3) Ce sume s-au încasat la Bugetul de Stat în urma concesionării
sau vînzării bogăţiilor naturale ale Poporului Român, a căror
valoare este de peste 1.000 miliarde de euro?
4) Care a fost destinaţia celor peste 200 miliarde de euro, care au
fost împrumutate de la băncile străine în ultimii 21 de ani?
5) De ce nu au fost atrase fondurile europene de circa 30 miliarde
euro cuvenite României, cine sînt vinovaţii şi cîţi au fost
condamnaţi penal sau măcar arestaţi pentru 29 de zile?
6) De ce nu există un Program Naţional de Dezvoltare Economică
şi Socială a României pe termen mediu şi lung?
7) De ce şi în ce scop, în timpul Guvernelor Boc I-V, au fost
lichidate peste 400.000 IMM-uri?
8 ) De ce se acţionează sistematic pentru demolarea “stîlpilor”
societăţii româneşti: Şcoala, Biserica, Sănătatea şi Cultura?
9) Cine a pus la cale şi ce urmăreşte prin genocidul împotriva
Poporului Român?
Românii nu pot înţelege şi nici unul dintre cei care au condus sau
conduc România nu încearcă să-i lămurească de ce, după ce s-au
vîndut societăţile comerciale cu o valoare de peste 700 miliarde
euro, s-au concesionat bogăţiile naturale cu o valoare de 1000
miliarde euro, s-au luat credite externe de peste 200 miliarde euro,
ei au ajuns cei mai săraci cetăţeni ai Europei? România condusă de
Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu împreună
guvernatorul Isărescu a ajuns să ofere locuitorilor săi cele mai mici
salarii şi pensii din Europa, iar cetăţenii români găsesc în ţară
alimentele de bază la cele mai mari preţuri din Europa. La cererea
FMI, reprezentat de catre diabolicul Maestru Illuminati, Jeffrey
Franks, Regimul Băsescu-Boc a tăiat 30-50% din salarii şi a
micşorat pensiile. Premierul Emil Boc, în ziua de 15 septembrie ac,
a precizat în Parlament că se va tăia din pensii în anul 2011. Ce om
normal poate crede că dezvoltarea României se bazează pe tăierea
şi impozitarea pensiilor de mizerie? Acelaşi premier a spus că
există un deficit de 4-6 miliarde euro la Bugetul Asigurărilor
Sociale de Stat, care are tendinţa să crească. Premierul-filozof Emil
Boc insultă inteligenţa românilor. Deficitul respectiv va scădea
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sigur ca urmare a genocidului la care sînt supuşi pensionarii, a
micşorării pensiilor şi a impozitării tuturor pensiilor.
Ca urmare a măririi de către PDL, UDMR şi UNPR a vîrstei de
pensionare la 65 de ani pentru femei şi pentru bărbaţi, guvernanţii
au luat în calcul că mulţi dintre angajaţii de acum nu vor mai
ajunge să se bucure de statutul de pensionar. Însă, acelaşi premier
Boc nu a răspuns şi nu răspunde la următoarele întrebări: de ce
avem acest deficit; cum s-a ajuns în această situaţie şi cine
răspunde; cine sînt vinovaţii pentru desfiinţarea a peste 5 milioane
locuri de muncă şi de ce au fost ele lichidate; cine a luat peste 10
miliarde euro din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat şi i-a virat în
Bugetul de Stat, de unde au fost cheltuiţi pentru clientele politică?
Noua Lege a pensiilor, impusă de FMI, se va materializa printr-o
nouă tăiere a acestora şi prin eliminarea pensiei minime de 350 lei,
condamnîndu-i pe majoritatea pensionarilor la exterminare. Din
păcate, mulţi militari care s-au pensionat au fost păcăliţi de către
Guvernul Boc V şi au dat o declaraţie prin care au acceptat să le fie
recalculate pensiile, de fapt să le fie micşorate. În paralel cu
scăderea puterii de cumpărare a populaţiei, s-au scumpit foarte
mult medicamentele. După datele statistice, cca. 2 milioane de
cetăţeni români care suferă de boli grave sînt supuşi la holocaust.
Un holocaust diferit de cel al evreilor din timpul celui de al II-lea
război mondial. Milioane de români sînt supuşi unui genocid, sînt
omorîţi cu zile, la ei acasă, de către cei care îi terorizează, îi
batjocoresc şi îi otrăvesc cu aditivi alimentari cancerigeni, de
aproape 24 de ani. După ce au luat, în condiţii înrobitoare pentru
Poporul Român, o centură de siguranţă de 20 miliarde de euro
pentru anii 2009-2010, Regimul Băsescu-Boc-Isărescu a stabilit că
un nou acord de tip preventiv cu FMI, şi noul împrumut, de 30-40
miliarde de euro, va ajunge numai la Banca Naţională pentru a plăti
datoriile scadente şi dobînzile uriaşe către băncile străine. Probabil
că din acest împrumut se vor achita şi cele 4-5 miliarde de euro
pentru achiziţionarea sicrielor zburătoare F-16, în anii 2011-2012.
Un alt alogen, din fruntea Comisiei de Apărare din Parlament, îi
amăgeşte pe români susţinînd că sicriele zburătoare se
intenţionează a fi achiziţionate pe baza unui credit cu o perioada de
graţie de 5 ani, adică Poporul Român va fi bun de plată doar după
scoaterea din uz şi casarea sicrielor zburătoare americane.
Intreb încă o data: cine şi de ce au luat credite externe fără
aprobarea Poporului Român prin Referendum Naţional sau prin
legi, aşa cum prevede Constituţia; de ce nu s-au încheiat contracte
de credit cu FMI şi nu s-au stabilit obligaţiile şi despăgubirile
pentru FMI în cazul în care în urma “indicaţiilor” date nu se
înregistrează o creştere economică şi a nivelului de trai a
populaţiei; cine a decis şi care a fost destinaţia împrumuturilor
externe; care au fost obiectivele de investiţii realizate din creditele
externe; care este calendarul de rambrursare a împrumuturilor către
băncile străine; din ce resurse se vor rambursa creditele externe şi
în cîte decenii? Se ştie că, în Regimul Ceauşescu au fost negociate
17 împrumuturi de la FMI, care au fost folosite în Interes Naţional,
pentru realizarea unor mari obiective de investiţii pentru
dezvoltarea multilaterală a României şi creşterea nivelului de trai al
populaţiei. În primăvara anului 1989, cu mari sacrificii, Poporul
Român a plătit întreaga datorie externă. Ca urmare, după ce a lăsat
ţara fără datorii externe, Ceauşescu şi soţia sa au fost împuşcaţi, în
Sfînta zi de Crăciun a anului 1989, de către alogenii care au pus
mîna pe Putere.
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Milioane de români se întreabă: cum vor plăti şi cînd cei care au
îndatorat Poporul Român cu peste 140 miliarde de euro şi cei care
au risipit aceste sume uriaşe pentru a asigura creşterea profiturilor
băncilor străine, precum şi pentru clientela lor politică?
De ce nu se spune că Banca Naţională plătește la băncile străine
miliarde de euro. Nici guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nu a
informat poporul. Cu toate acestea, Regimul Băsescu-Boc se
plîngea că nu sînt bani, fără să precizeze de ce s-a ajuns în această
situaţie. S-a aflat că, în perioada 15-17 octombrie 2011, la
Bucureşti a avut loc Reuniunea Regională Europeană a Comisiei
Trilaterale, componentă a Clubului Bilderberg. Iniţiativa pentru
locul de desfăşurare a acestei întîlniri anuale aparţine alogenului
guvernator al BNR, Mugur Isărescu, singurul cetăţean român
membru al Comisiei Trilaterale, membru al Ordinului Illuminati…
Guvernele vin şi pleacă, dar uriaşa datorie externă rămîne. După
aproape 24 de ani de jaf, corupţie şi haos, de politici îndreptate
împotriva Poporului Român, s-a ajuns ca România să aibă cea mai
mare datorie externă din Istoria sa, datorie care este programată să
crească în continuare. Această datorie externă uriaşă este cea mai
grea moştenire lăsată Poporului Român de regimurile capitaliste
post-decembriste. Unii dintre neprietenii Romaniei plănuiesc şi
acţionează pentru ca datoria externă a României să ajungă la peste
200 miliarde de euro, şi atunci să pretindă, printr-un Tribunal
internaţional (care se va înfiinţa), ca plata să reprezinte o parte din
teritoriul naţional, respectiv Ardealul, unde să fie “mutat” un mic,
cunoscut
şi
mult
mediatizat
stat
străin.
Pentru atingerea acestui scop, s-a acţionat sistematic împotriva
Poporului Român şi a României, în ultimele două decenii.
Responsabilii puterii economice provin aproape în totalitate din
aceleaşi cercuri, din aceleaşi medii sociale. Ei se cunosc între ei, se
întâlnesc, împărtăşesc aceleaşi idei şi aceleaşi interese.
Deci în mod natural ei toţi împărtăşesc aceeaşi viziune a ceea ce ar
trebui să fie lumea viitoare ideală (pentru ei). Slăbirea statelor şi a
puterii lor. Destabilizare. Privatizarea serviciilor publice.
Dezangajarea totală a statelor din economie, incluzând aici
sectoarele educaţiei, cercetării, şi la un moment dat al poliţiei şi al
armatei, destinate să devină sectoare exploatabile de către
întreprinderi private. Îndatorarea statelor cu ajutorul corupţiei, a
lucrărilor publice inutile, a subvenţiilor date întreprinderilor fără
justificare, sau a dispenselor militare. Când se acumulează un
munte de datorii,se trece la privatizare şi la desfiinţarea serviciilor
publice. Cu cât un guvern este mai mult sub controlul “Stăpânilor
lumii”, cu atât mai mult el trebuie să mărească datoria ţării sale.
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Sărăcirea angajaţilor şi menţinerea unui nivel de şomaj ridicat,
întreţinut prin dislocarea şi mondializarea pieţei muncii. Aceasta
măreşte presiunea economică asupra salariaţilor, care sunt atunci
gata să accepte orice salariu şi orice condiţii de muncă. Reducerea
ajutoarelor sociale, pentru a creşte motivaţia şomerilor de a accepta
orice muncă pentru orice salariu. Ajutoare sociale prea ridicate
împiedică şomajul să facă presiune în mod efectiv asupra pieţii
muncii.
Organizaţiile multinaţionale private se dotează în mod progresiv cu
toate atributele puterii statelor: armate (1), reţele de comunicaţii,
satelite (2), servicii de informaţii, fişiere ale indivizilor (3),
instituţii judiciare (stabilite de OMC şi AMI, acord conform căruia
o astfel de organizaţie multinaţională va putea să târască un stat în
faţa unei curţi de justiţie internaţionale speciale).
Etapa următoare – şi ultima – pentru aceste organizaţii ar fi să
obţină puterea poliţienească şi militară care corespunde noii lor
puteri, creând propriile lor forţe armate, deoarece armatele şi
poliţiile naţionale nu sunt adaptate pentru apărarea intereselor
acestor organizaţii în lume.
La un moment dat, armatelor li se va solicita să devină întreprinderi
private, prestatoare de servicii, lucrând pe bază de contract cu
statul, ca şi cu orice alt client privat capabil să le plătească
serviciile. Dar, în etapa ultimă a planului, aceste armate particulare
vor servi intereselor marilor organizaţii multinaţionale şi vor ataca
statele care nu se vor plia pe regulile noii ordini economice.

Bugetul ţării de pe vremea
FANARIOŢILOR este identic cu cel din
zilele noastre. Cine sunt turcii de azi?
V-aţi întrebat cum arăta bugetul ţării pe vremea
fanarioţilor? Ce făceau Domnii români cu banii statului, pe
vremea când oficial, ţările române erau complet subjugate de
turci, pierzându-şi autonomia politică pe care o păstrase cu
greu, vreme de secole?
e fiecare dată când politicienii români vor să facă un apel
demagogic la trecut, se afirmă cu emfază că “vremurile
când se plătea tribut la Înalta Poartă au trecut”.
Cu toate acestea, un demers al celor de la CriticAtac arată foarte
clar că între vremurile în care Domnitorul ţării era numit de la
Constantinopol şi zilele noastre, nu este nicio diferenţă.
Perioada fanariotă s-a terminat o dată cu Mişcarea lui Tudor
Vladimirescu de la 1821.

D
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Corporaţiile multinaţionale
pun stăpânire pe lume
Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii speculează
tot mai mult sărăcia unor ţări predominant agricole, pentru a
asigura marilor corporaţii surse de materii prime şi forţă de muncă
ieftine. În 2006, mai mult de 100 de ţări în curs de dezvoltare au
fost implicate în acorduri de liber schimb sau tratate de investiţii
bilaterale. Asistăm practic la o confiscare pas cu pas a autorităţii
locale şi la înlocuirea ei cu autoritatea unor corporaţii
multinaţionale, interesate doar să obţină profit, nu contează prin ce
mijloace. Primii care au de suferit sunt oamenii şi mediul. Sclavia
modernă, migrările masive de populaţie, degradarea crescândă a
drepturilor omului, poluarea mediului sunt doar câteva dintre
consecinţele politicii de exploatare duse de investitorii străini.
Descurajarea agriculturii sănătoase

Ce înseamnă PRIVATIZAREA în
România?
Privatizările din România înseamnă vânzarea pachetului
majoritar către o firmă privată, iar transferul este vânzarea
controlului într-o firmă către un stat străin. Aşa s-a întâmplat cu
Petrom, care a fost preluat de statul austriac, cu Romtelecom, care
a fost dat statului grec; trei reţele de distribuţie a energiei electrice,
în frunte cu Muntenia Sud, care era şi cea mai prosperă, au ajuns pe
mâinile statului italian; Electrică Oltenia - la statul ceh; Distrigaz
Sud - este a statului francez... Noi nu am privatizat, noi am făcut
transferuri şi ne batem cu pumnii în piept ca asta trebuia să facem.
De fapt, aşa ne-am legat de mâini singuri şi ne-am privat de
atuurile noastre economice.

Populaţia acestor ţări trăieşte în cea mai mare parte de pe urma
agriculturii sau a manufacturilor. Posibilitatea de a oferi materie
primă pentru pieţele economice europene şi americane, mari
consumatoare şi exportatoare, poate părea pentru ele un fel de
mană cerească şi o soluţie pentru a eradica sărăcia. Lucrurile nu
stau însă deloc aşa, aceste acorduri mai mult agravează problema
decât să o rezolve. Speculând sărăcia, nevoia de hrană, de locuri de
muncă, de securitate şi de tehnologizare a acestor ţări, SUA şi UE
le impun condiţii total dezavantajoase pentru ele. Prin acordurile de
liber schimb, SUA şi UE obţin reduceri substanţiale de preţ şi de
taxe vamale pentru a importa materii prime şi produse sub costul de
extracţie sau de producţie al acestora. Astfel că îşi permit apoi să
vândă în aceste ţări mărfurile marilor corporaţii la preţuri de
dumping (mult sub preţul pieţei locale), aducând în pragul
falimentului economia şi agricultură autohtonă. În mod natural,
resursele unei ţări ar trebui utilizate în primul rând pentru
acoperirea nevoilor populaţiei. Deviind însă cursul firesc al acestor
procese prin propria curte, SUA şi UE ies de două ori în câştig.

Privatizările din România au fost de fapt transferuri
Lucrurile nu se limitează doar la atât. Prin aceste acorduri sunt
impuse reguli care îi anihilează pur şi simplu pe producătorii
autohtoni. Spre exemplu, fermierii locali nu mai au dreptul de a
face schimb de seminţe şi nici măcar de a păstra sau de a utiliza
rezervele de seminţe pe care le au. În schimb, investitorii străini au
o maximă libertate de a patenta noi specii de cereale, legume sau
plante. În state precum Peru sau Columbia guvernele nu mai au
dreptul să respingă cererile de patentare venite din partea unor
firme care nu pot indica precis provenienţa seminţelor. Astfel se
încurajează introducerea unor organisme modificate genetic,
dăunătoare sănătăţii. În astfel de condiţii, existenţa fermierilor care
trăiesc de pe urma agriculturii devine problematică, în timp ce
profiturile unor multinaţionale agricole cresc fără încetare.
Drepturi totale pentru investitorii străini, nicio şansă pentru
naţiunile sărace
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Tot mai multe acorduri comerciale şi prevederi investiţionale
împiedică guvernele să controleze investiţiile străine. Investitorii au
dreptul să dea în judecată ţările respective dacă au pierderi de
profit, aici fiind incluse şi pierderile anticipate, în cazul în care
guvernele schimbă legile în interesul publicului şi nu al marilor
coporaţii.
Mai mult de 170 de ţări au semnat acorduri care le permit
investitorilor străini să apeleze direct la curţi internaţionale de
arbitraj, fără a mai trece întâi prin tribunalele din ţările respective.
Cum cele mai multe din aceste curţi internaţionale sunt controlate
de SUA şi UE, ele nu au cum să ţină cont şi de interesul naţiunilor
sărace. Armata de jurişti şi de avocaţi din spatele acestora primeşte
onorarii exorbitante din partea marilor corporaţii. Acordul nuclear
semnat de SUA şi India în martie 2006 va fi scump plătit de
poporul indian. În paralel cu acest acord, despre care nu s-au aflat
foarte multe detalii, premierul indian Manmohan Singh şi
preşedintele american George Bush au semnat şi un alt tratat
intitulat „Iniţiativa de restructurare şi modernizare a agriculturii”
(Knowledge Iniţiative on Agriculture – KIA). Sub pretextul
bunelor intenţii de a ajuta India rurală să se dezvolte, această
iniţiativă ascunde interesele firmelor Monsanto (cel mai mare
producător de alimente modificate genetic), Archer Daniels
Midland (companie de comerţ agricol) şi Wal-Mart (cel mai mare
lanţ de magazine de vânzare cu amănuntul la scară mondială).
Agricultura Indiei sacrificată în schimbul concesiilor în
domeniul nuclear
KIA este deci o pârghie prin intermediul căreia Monsanto are acum
acces liber la seminţele diferitelor specii de plante agricole indiene,
Archer Daniel Midland va monopoliza comerţul cu produsele
agricole ale micilor producători din India, iar Wal-Mart va domina
piaţa de vânzare cu amănuntul. Printre consecinţele previzibile ale
acestei iniţiative se numără falimentarea a 40 de milioane de
vânzători particulari şi afectarea sănătăţii populaţiei prin pervertirea
produselor alimentare agricole.
Cooperativele de agricultori încearcă să ţină piept companiilor
americane, pentru ceea ce ei numesc „securitatea alimentară” a
naţiunii şi viitorul agricultorilor. În ultimii 10 ani, în India s-au
sinucis peste 28.000 de ţărani ca urmare a datoriilor financiare pe
care le-au acumulat în anii cu recolte slabe. Concurenţa produselor
americane a contribuit din plin la această situaţie dezastruoasă.
Aceasta însă nu l-a oprit pe premierul indian să deschidă calea
invaziei companiilor de profil. Detaliile KIA sunt deocamdată
ţinute secrete, dar este evident că primul ministru Singh a fost de
acord să sacrifice agricultura Indiei în schimbul concesiilor în
domeniul nuclear făcute de SUA.
Graţie KIA – Iniţiativa de restructurare şi modernizare a
agriculturii – Monsanto şi Statele Unite au cerut să aibă acces liber
la băncile de seminţe şi de gene ale Indiei şi de asemenea au
solicitat modificarea legii de proprietate intelectuală în acest
domeniu. Noua lege permite companiei Monsanto să breveteze
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diferitele tipuri de seminţe şi de gene şi reduce dispoziţiile care
protejează interesele şi drepturile agricultorilor. Aceasta nu este
doar o lovitură dură la adresa agriculturii indiene, dar şi la adresa
sănătăţii populaţiei, din cauza efectelor nocive ale alimentelor
modificate genetic.
Proteste de stradă împotriva lanţurilor de supermarket-uri
Acelaşi acord a deschis calea proiectelor lanţului de magazine WalMart care a anunţat deschiderea de 500 de supermarket-uri în India,
contribuind la falimentarea comercianţilor de produse alimentare.
Această ştire a trecut aproape neobservată de mass-media
mondială. În India, populaţia a reacţionat prin proteste de stradă
împotriva acestui acord şi punctual împotriva companiei Wal-Mart.
Extrem de puţinele declaraţii oficiale dovedesc faptul că interesul
principal al SUA este de a prelua controlul asupra afacerilor în
domeniul agricol în India şi confirmă existenţa celor două direcţii
paralele – comerţul, dar şi preluarea controlului asupra resurselor
agricole (băncile de seminţe şi terenurile agricole).
În unele provincii ale Indiei, există iniţiative care încearcă să
contracareze această veritabilă invazie a companiilor americane.
Micii fermieri şi agricultori s-au asociat în cooperative de sprijin
reciproc care conservă deopotrivă integritatea culturilor (folosind
numai seminţe naturale tradiţionale) şi pe de altă parte îi ajută pe
toţi cei implicaţi să supravieţuiască în perioadele mai dificile.
Câteva zeci de astfel de experimente reuşite nu oferă însă nicio
garanţie pentru viitor restului ţării. 14 milioane de familii vor
pierde sursa de venit. Sănătatea populaţiei va avea foarte mult de
suferit, de asemenea. Companiile americane se vor îmbogăţi pe
spinarea indienilor. Şi toate acestea se petrec sub masca unei
“ecologizări” a economiei indiene!

Adevărul despre Rusia și situația actuală
a Ucrainei
Mihai ION , Roxana FLOREA – București

Războiul pentru supremația mondială se duce la ora
actuală între Rusia și SUA pe teritoriul Ucrainei. Miza e uriașă.

Î

n timp ce Putin dorește aderarea Ucrainei la Uniunea Vamală
Eurasiatică (Rusia, Belarus, Kazahstan), SUA urmărește ca
statul de la granițele Rusiei să devină parte din UE și NATO,

pentru ca americanii să îl poată împânzi apoi cu baze militare şi
controla prin datoriile la FMI. Mulți analiști politici susțin că dacă
SUA câștigă acest război, face un pas uriaș spre hegemonia
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mondială, în timp ce dacă Rusia reușește să aducă Ucraina în

timp

preşedintele

Ucrainei,

Viktor

Yanukovych,

a

decis

Uniunea Vamală, cu aceasta imperiul rus începe să renască. În

organizarea de alegeri anticipate, iar apoi a fugit din ţară, susţinând

această ecuație de putere, interesează însă prea puțin sau deloc ce

că viaţa sa şi a familiei sale e amenințată de grupările rebele.

se petrece cu populația ucraineană.
Imediat după aceea, la 24 februarie, Rusia a preluat controlul
În acest context, mass-media occidentală și, de asemenea, cu mult

asupra peninsulei Crimeea, cu populaţie majoritar rusă.

zel, cea românească, fac eforturi extreme pentru a promova o
imagine deformată despre conflictul din Ucraina, despre Rusia,

În acest moment, în Ucraina se desfăşoară un război civil între

despre ruși și despre preşedintele Vladimir Putin, străduindu-se să

autorităţi şi separatişti, care doresc formarea unei republici pro-ruse

ne convingă că mersul evolutiv al timpului impune ca soluție

independente. Conflictele au loc în estul Ucrainei, unde populaţia

pentru Ucraina intrarea în tiparele croite de SUA și NATO. Dacă

este majoritar rusă. Oficiali americani au recunoscut că

ne amintim filmul lui Jodorovski Muntele Sacru recunoaștem clar

administraţia SUA sprijină autorităţile din Ucraina în acest război

strategia de a pune la cale un război: dacă vrei să cotropești o țară,

cu logistică şi arme neletale (iar separatiştii afirmă că ţara e

atunci mai întâi, prin propagandă, demonizezi acel popor și pe

condusă acum de autorități marionete dotate din plin de americani

conducătorii săi.

cu armament de război de ultimă generație), în timp ce Rusia, în
baza acordurilor semnate în trecut cu Ucraina, susține rebelii cu mii

În acest articol ne propunem să vă prezentăm unele opinii

de soldați și cu armament.

pertinente și puncte de vedere mai puţin cunoscute despre Rusia şi
situaţia din Ucraina, exprimate de jurnaliști sau figuri publice din

Ucraina este acum în datorii uriașe. Rusia s-a oferit să ajute țara

Occident. Nu trebuie să ne mirăm deloc că punctele acestora de

printr-o susținere financiară consistentă și beneficii economice,

vedere, ce expun cu luciditate dedesubturile tenebroase ale

însă după exilul lui Yanukovych și-a retras oferta. Cum era de

conflictului,

așteptat, „cavalerul salvator” al Ucrainei a apărut la scurt timp după

nu

și-au

găsit

loc

în

mainstream

media.

aceea – Fondul Monetar Internațional i-a acordat un împrumut
pentru a ieși din situația gravă în care se află, dar bineînțeles cu o
Proteste – diversiune – război civil – datorii înrobitoare

lungă listă de condiții ce vor afecta multe generații de acum înainte.

Mai întâi să trecem în revistă ce s-a petrecut în Ucraina. Potrivit

Dacă privim cu luciditate și atenție ce se petrece în spatele acestui

unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din

conflict, observăm o schemă clasică: anumite nemulțumiri ale

Kiev (KMIS), 38% din populația Ucrainei dorește aderarea la

populației sunt de fapt manevrate într-un mod diabolic de cei care

Uniunea Vamală Eurasiatică, în timp ce 37,8% dintre cetățeni ar

conduc din umbră destinele planetei – „elita” malefică a

vrea să facă parte din Uniunea Europeană. Pe 21 noiembrie 2013,

francmasoneriei în cârdășie cu așa-zișii iluminați –, fiind alimentate

atunci când guvernul a decis să refuze să facă pașii preliminari

în secret cu scopul de a declașa conflicte ce le servesc interesele

aderării la Uniunea Europeană, au început proteste ample de stradă,

criminale.

care au avut loc în toate marile orașe din Ucraina. Mișcarea de

Rusia nu este inițiatorul situației din Ucraina

protest a căpătat numele de EuroMaidan iar protestatarilor li s-au
alăturat partidele politice din opoziție și mișcările radicale anti-

Timothy Gatto, fost preşedinte al Partidului Liberal al SUA,

rusești. Mass-media a popularizat intens demonstrațiile, susținând

sergent în rezervă al Armatei Americane, afirmă într-un articol

cauza protestatarilor.

intitulat Adevărul despre Ucraina, publicat online pe 20 iulie 2014:

Pe 30 noiembrie, autoritățile ucrainene au intervenit în forță pentru

„Nu Rusia a declanșat conflictul. Statele Unite, în tandem cu unele

risipirea demonstranților din Kiev, iar 79 de oameni au fost răniți.

națiuni europene, au făcut-o. Scopul Statelor Unite, în ciuda a ceea

Conflictele au escaladat în luna februarie, când, pe data de 18, 25

ce guvernul și capii mass-media susțin, este să aducă Ucraina în

de oameni au murit iar sute au fost răniți în ciocnirile dintre

tabăra Vestului, apoi să lase FMI-ul și Banca Mondială să vină și

protestatari și autorități. Două zile mai târziu, circa 35 de oameni

să violeze această națiune prin datorii care nu vor putea fi plătite

au fost ucişi de lunetişti. Administraţia de la Kiev a acuzat partidele

niciodată.

din opoziţie că folosesc arme şi muniţie de război, în timp ce
lideriiEuroMaidanului au întors acuzaţiile spre autorităţi. La scurt
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[...] Pasul următor va fi să facă Ucraina partener NATO. Apoi,

Unul dintre acestea, o convorbire între oficiali de rang înalt

această țară va fi acceptată în UE și astfel Vestul va avea prezență

interceptată și dată publicității, poate fi citit aici. Este o discuție

militarizată la granițele Rusiei.

între ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, Urmas Paet, și
Reprezentantul European pentru Afaceri Externe și Securitate,

Putin știe și nu vrea ca asta să se petreacă. Mulți oameni cu

Catherine Ashton. Urmas Paet afirmă în această discuție – și și-a

conștiință își dau seama de manevrele de culise și se opun. Este o

susținut punctul de vedere și după ce convorbirea a fost făcută

acţiune a Vestului care bate la ochi, care ne amintește de tacticile

publică – că discuțiile cu medicii care au avut grijă de răniți l-au

Războiului Rece. Ideea este să încercuiască Rusia şi să o

convins că aceiași oameni au tras atât în demonstranți, cât și în

aservească Puterii Vestice. Națiunea rusă, și nu doar președintele

forțele de ordine de pe Maidanul din centrul Kievului.

Putin, respinge acest scenariu. Situația este în mod evident trecută
sub tăcere de către principalele canale media, care ar fi trebuit să

În luna martie a.c., BBC a publicat transcrierea unei convorbiri

o menționeze, dacă mass-media ar fi fost liberă, și nu doar un

telefonice dintre Asistenta Secretarului de Stat al SUA, Victoria

purtător de cuvânt al Imperiului [SUA - n.n.].

Nuland și Ambasadorul SUA în Ucraina, Geoffrey Pyatt,
comentată de corespondentul diplomatic al BBC, Jonathan Marcus.

[...] Suntem supuși spălării pe creier de către guvern în cârdășie cu
media, ca să ne facă să credem că ni se spune adevărul. Ceea ce în

Din convorbire reiese clar că cei doi oficiali americani pun la cale

realitate nu se petrece. Ni se arată doar ceea ce vor ei să vedem și

cine va fi numit în guvernul ce va fi instalat după lovitura de stat și

aceasta distruge dreptul poporului de a-și controla propriul

ce oameni politici din Ucraina nu vor figura la conducerea țării

guvern. Indiferent că sunteți de dreapta sau de stânga, liberali sau

pentru că nu servesc interesele SUA.

conservatori, sunteți folosiți de către bancheri și de către Imperiu
pentru a legitima demonizarea națiunii ruse și capturarea

Autenticitatea acestei convorbiri incendiare nu a fost negată de cei

Ucrainei.”

implicați. Dimpotrivă, ei au arătat cu degetul către Rusia, acuzând
administrația condusă de Putin că ar fi interceptat și oferit

Joachim Hagopian, jurnalist la Global Research, afirmă într-

publicității această discuție.

un articol publicat în martie 2014, că SUA a cheltuit peste 5
miliarde de dolari pentru a răsturna guvernul lui Yanukovych, ales

Continuând să căutăm informații ce reflectă realitatea, nu umflate

democratic în Ucraina. Intenția este de a izola și slăbi Rusia din

și cosmetizate de mass-media aservită intereselor masonice,

punct de vedere geopolitic.

descoperim articolulWashington a pus lumea pe drumul către
război, din august 2014, semnat de Paul Craig Roberts, economist

Președintele Vladimir Putin a reacționat la aceasta ocupând

american care a fost asistentul secretarului Trezoreriei SUA în

Crimeea. Ceea ce pare a fi un act ofensiv din partea lui Putin,

timpul administrației Reagan.

susține autorul articolului, este de fapt un gest disperat de
autoapărare. De fapt, într-un mod ascuns, SUA este agresorul
suveranității multor națiuni de pe glob (Siria, Irak, Egipt, Libia
etc.)

Iată câteva citate semnificative din acest articol:
„Un raport fals a fost publicat de The Guardian și BBC, cum că un
convoi blindat rusesc a pătruns în Ucraina și a fost distrus de

Hagopian susține că SUA a plătit demonstranți și mercenari ca să

armata ucraineană. […] Încă o dată avem confirmarea că mass-

împuște fără discriminare oameni din mulțimea ce protesta

media occidentală e coruptă și nu se poate pune bază pe ea.”

pe Maidanul (piață, în limba ucraineană) din centrul Kievului,
pentru a se asigura astfel că protestele vor degenera într-un război
civil, şi în felul acesta se va deschide larg uşa pentru intervenţia
americană în „coastele” Rusiei.
Alte două articole disponibile pe internet fac referire la interceptări
telefonice care au dezvăluit lumii că așa-zisa revoluție din Ucraina
a fost o lovitură de stat orchestrată de SUA.
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„Minciunile răspândite de Occident pentru a demoniza Rusia pun
în pericol viața pe Pământ și arată că Occidentul este atât
nesăbuit, cât și lipsit de responsabilitate.”
„Măcelărirea

de

către

Washingtonului

de

la

Kiev

Washington,
și

de

de

vasalii

marionetele
europeni

ai

Washingtonului, a civililor în teritorii foste rusești care constituie
acum granițele de est și de sud ale Ucrainei de azi nu numai că nu
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sunt dezvăluite de mass-media occidentală, dar sunt chiar negate

termina altfel. SUA au împins lucrurile de la bun început spre un

sau puse pe seama Rusiei.”

conflict armat. Acesta a fost scopul primar al operațiunii Maidan”.

Un raport recent realizat de Agenţia ONU pentru Refugiaţi arată că

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China, Hong

aproape un milion de ucraineni au fost nevoiţi să abandoneze tot şi

Lei, a declarant că „China condamnă recentele violențe ale

să plece în Rusia din cauza războiului.

extremiștilor și îndeamnă părțile implicate la soluționarea pașnică
a

disputelor

interne.

[...]

China

respectă

independența,

Autorul face trimitere și la un articol scris de jurnalistul olandez

suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. China cere

Karel Van Wolferen.

tuturor părților să găsească o soluție prin dialog și consultări în

În acest articol, Van Wolferen scoate în evidență cât de aservită

baza legii și a normelor relațiilor internaționale”.

este presa și opinia publică europeană presei și punctului de vedere

Președintele României, Traian Băsescu susţine că este „extrem de

american. Deși chiar în Olanda sunt mulți sătui de această politică

clară o escaladare majoră a acţiunilor Rusiei în favoarea

de demonizare a Rusiei, totuși, în virtutea inerției și a obișnuinței,

separatiştilor din estul Ucrainei, există riscul răsturnării

ei nu sunt capabili să conceapă măcar că problemele Europei sunt

raportului de forţe în favoarea Federaţiei Ruse. […] Dacă statele

create de guvernul american.

UE, stalele NATO, nu vor trece rapid la sprijinirea armatei

Rusia nu reprezintă o amenințare la adresa Europei și politica
externă a Rusiei sub conducerea lui Putin a îndemnat întotdeauna
spre soluții diplomatice, susține Van Wolferen. Cu toate acestea,
jurnaliștii europeni nu vor să vadă sau nu au curajul să spună

ucrainene cu echipamente necesare cu care să facă faţă Federaţiei
Ruse, şansele Guvernului de la Kiev de a pune sub control estul
Ucrainei devin iluzorii. Continuarea luptelor în estul Ucrainei
riscă să se transforme într-un măcel pentru armata ucraineană”.

adevărul, anume că după evenimentele de la 11 septembrie,

Mircea Druc, fost premier al Republicii Moldova, a declarant că:

neoconservatorii (care dovedesc că fac jocurile masoneriei – n.n.)

„Dacă Yanukovych semna (acordul cu UE) și începea aderarea,

din guvernul american au împins în mod constant politica externă,

urma destrămarea Rusiei; dacă nu a semnat, urmează destrămarea

mai mult sau mai puțin pe față, către agresiuni armate: în Irak,

Ucrainei. […] Rusia fără Ucraina nu poate nici măcar teoretic să

Libia, Afganistan și acum Ucraina, și au tras după ei țările

se mențină în proiectul lui Putin de a reface imperiul sovietic, de a

europene prin intermediul NATO.

face Uniunea Vamală, de a face Eurasia. Fără Ucraina, este non

De asemenea, se arată în acest articol că în toamna lui 2013 Putin l-

sens, nu poate face nimic”.

a ajutat pe Obama să evite intervenția militară în Siria, pe care au

Henry Kissinger, mason de frunte şi susţinător febril al Noii Ordini

cerut-o cu insistență neoconservatorii din SUA (în urma unei

Mondiale, fost consilier pe probleme de securitate națională al

înscenări grosolane a unui atac cu arme chimice pe care tot ei l-au

președintelui

pus la cale – n.n.). Jurnalistul olandez ajunge la concluzia că

„Kievul s-a numit cândva Rusia Kieveana. Aşa că dezvoltarea

NATO și-a pierdut justificarea inițială, odată cu destrămarea

politică şi, mai ales, evoluţia religioasă a Rusiei a început la Kiev.

URSS, dar în schimb a devenit un instrument de forțare a țărilor

Apoi, a avut loc dezmembrarea, însă, la sfârşitul secolului al XVII-

europene reluctante să participe la conflictele inițiate de americani,

lea - începutul secolului al XVIII-lea, Ucraina a intrat în

bazate pe doctrinele așa-zisei lupte împotriva terorismului, ale

componenţa Rusiei. Iar eu nu cunosc niciun rus, nu are importanţă

loviturilor preventive și apărării suveranității țărilor democratice.

dacă e disident sau partizan al regimului, care să nu considere

Pretextele folosite s-au dovedit a fi false de fiecare dată: în Irak nu

Ucraina drept cel puţin partea cea mai importantă a istoriei ruse.

s-au găsit arme nucleare, Iranul nu produce arme nucleare, Siria nu

De aceea, ruşii nu pot rămâne indiferenţi faţă de viitorul

a folosit arme chimice împotriva așa-zisei rezistențe etc. Jocurile de

Ucrainei.”

putere care se fac peste capul ucrainenilor reies și din declarațiile

„Vladimir Putin vede în evenimentele din Ucraina o repetiţie

unor oficiali, legate de conflictul din această țară.

generală pentru ceea ce am vrea noi să facem la Moscova.”

Aleksandr Dughin, influent analist politic de la Kremlin, scrie: „De
fapt, pentru asta a și fost organizat Maidanul, care nu se putea

p. 75

Nixon,

a

spus

într-un interviu acordat

CNN:

„Construirea relaţiilor dintre Rusia şi restul lumii, dintre Rusia şi
noi este o problemă uriaşă. Rusia se învecinează cu China, ceea ce
este un coşmar strategic. Ruşii se învecinează cu Islamul, ceea ce

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Actualitate
este un coşmar ideologic. Rusia are frontieră cu Europa, o

permiteţi să mai depăşească această cifră. Adică să ucidă 6,5

frontieră şubredă din punct de vedere istoric, pentru că mereu s-a

miliarde de persoane.

schimbat.”
Mai departe, manevrele masoneriei sunt expuse una câte una, cu
Posibile cauze pentru care Rusia a fost aleasă ca țintă de către

lux de amănunte, de la strategiile financiare pentru a subjuga

masoni

popoarele şi până la războaiele puse la cale de „elita” malefică şi
dezastrele care se credea că au fost naturale, dar care au fost

Pe lângă interesele legate de hegemonia globală, elita malefică a

provocate în realitate de acești scelerați.

masoneriei a fost deranjată și de unele acțiuni ale Rusiei care vin să
le zădărnicească planurile criminale:

2. Participarea în coaliția BRICS (Brazilia, Rusia, India, China,
Africa de Sud) – coaliție care urmărește să dezvolte un cadru

1. Dezvăluirile făcute la televiziune, la ore de maximă audiență,

economic care să nu mai depindă de dolarul american

despre adevărata situație finaciară a lumii şi despre controlul
financiar al întregii omeniri exercitat de către masoni prin

Din motive destul de evidente, această tentativă de a crea un alt

intermediul dolarului

sistem financiar nu e pe placul elitei mondiale. Să ne amintim că,
foarte probabil, unul dintre motivele pentru care Ceaușescu a fost

Unul dintre documentarele – dar nu singurul – care au avut un mare

„pedepsit” de frații săi întru masonerie a fost acela că ducea

impact este cel la care au participat și David Wilcock şi Benjamin

tratative cu Iranul, cu Libia și cu alte ţări din lumea a treia, pentru a

Fulford, între alţii, vizionat de cel puţin 20 de milioane de

crea împreună cu acestea un organism financiar asemănător cu

spectatori în vara acestui an, pe postul rusesc de televiziune REN

FMI, dar independent de acesta.

TV. Poate fi vizionat şi online, aici, cu subtitrări în limba engleză.
3. Dezvăluirile despre extratereștri
Acest documentar începe cu un apel la întreaga omenire de a se
trezi şi de a deveni conştientă de conspiraţia planetară a forţelor

Una din cele mai uluitoare dezvăluiri, care a făcut mare vâlvă pe

malefice care conduc din umbră destinul întregii omeniri. Apoi

internet, este interviul acordat în 2010 de către Kirsan Ilyumzhinov,

sunt făcute dezvăluiri şocante de către oficiali intervievaţi de către

Guvernatorul Republicii Kalmykia, din fosta Federație Rusă, și

realizatorii documentarului.

președinte al Federației Mondiale de Șah, transmis de postul
național de televiziuneRussia 1, la care guvernul rus e acționar

Un oficial canadian, care preferă să îşi păstreze anonimatul,

majoritar.

dezvăluie că, în ultimele şase decenii, peste 3000 de oameni care au
fost martori a ceea ce se petrece în sutele de tuneluri subterane

Oficialul susține în acest interviu că în 1997 a fost luat din

construite de aşa zişii iluminaţi şi care au vrut să facă publice

mansarda casei sale de către un vehicul extraterestru. Extratereștrii

grozăviile pe care le-au văzut au fost asasinaţi înainte aibă ocazia

pe care i-a întâlnit erau umanoizi și au făcut cu el un tur al navei,

să vorbească despre acestea.

apoi l-au transportat chiar și într-o altă lume.

Mai departe, aflăm că de fapt sub întregul teritoriu al SUA şi, de

Acest interviu este de fapt un semnal că administraţia rusă are un

asemenea, şi în alte zone de pe Terra există magnifice oraşe

plan, ce ține de exopolitică, de a pregăti populația rusă pentru o

subterane, cu zgârie-nori şi trenuri de mare viteză, cu agricultură

eventuală dezvăluire oficială a existenței civilizațiilor extraterestre.

prosperă şi energie liberă, unde elita masoneriei intenţionează să se
retragă în cazul în care va reuşi să îşi ducă la bun sfârşit planul

(Acest articol apărut în luna martie conține o prezentare pe scurt a

diabolic de distrugere al omenirii şi al suprafeţei Pământului.

situației din Ucraina și un istoric al dezvăluirilor legate de
fenomenul OZN și de contactele cu extratereștrii care au avut loc

În documentar se vorbeşte, de asemenea, despre Noua Ordine

după destrămarea URSS.)

Mondială şi despre intenţia masonilor de a ucide mare parte din
populaţia planetei şi de a instaura un sistem de sclavie mondială. Se
arată monumentul masonic din Georgia, unde este inscripţionat:
Aduceţi populaţia omenirii la 500 de milioane de persoane şi nu

p. 76

4. Politica anti-homosexuală
Când în Europa, mai precis în Olanda, s-a celebrat prima căsătorie
homosexuală oficială, în mass-media rusă acest eveniment a fost
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comentat foarte pe larg, dezaprobator. Chiar s-a făcut afirmația, pe

luptă împotriva terorismului. Autorul articolului spune însă că în

jumătate în glumă, pe jumătate în serios, că e posibil ca pe viitor

realitate a fost vorba de manevre pregătitoare pentru invazia Oseţiei

mulți cetăţeni din UE să aleagă să emigreze în Rusia, pentru a

de Sud. Intervenţia Rusiei a încheiat însă rapid visul masonic de a

scăpa de această degradare morală fățișă.

cuceri Oseţia de Sud, poziţia strategică şi resursele sale.

Rusia a interzis adopţiile în ţările care au legalizat căsătoriile gay.

Într-o analiză realizată după încheierea războiului din Oseția, pe 18

În plus, propaganda gay este pedepsită prin lege iar părinţii care au

august 2008, Paul Craig Roberts prezicea încă de pe atunci

înclinaţii homosexuale sunt decăzuţi din drepturi. În Rusia,

conflictul din Ucraina, evidențiind manevrele de culise din spatele

homosexualitatea,

unor așa-zise lupte pentru democrație: „Ucraina, unde a luat

promovată

din

plin

de

masonerie,

era

considerată infracţiune până în 1993 şi boală psihică până în 1999.

naștere un naționalism morbid, finanțat de către neoconservatori
prin Fondul Național pentru Democrație, va fi următorul conflict

5. Politica externă (alături de China) de opoziție față de

dintre pretențiile americane și Rusia. Neoconservatorii vor să

intervenții armate în alte state ale lumii

arate Rusiei că eliberând părți constitutive din imperiul său nu a

Un exemplu elocvent în această direcție este situația din Siria, unde
de mai multe ori SUA au încercat să obțină o justificare a unei
intervenții armate pentru a răsturna guvernul de acolo.

iluminați

Unele aspecte despre URSS, Rusia și Ucraina care merită să fie

• Primul stat rus s-a format pe un teritoriu care cuprinde Ucraina de
azi. Avea capitala la Kiev.

Ceea ce s-a petrecut în Oseția de Sud, în 2008, este oarecum
similar situației actuale din Ucraina. La acea vreme, mass-media
oficială a prezentat conflictul ca pe o agresiune a Rusiei împotriva
Georgiei (Oseţia de Sud este o republică autonomă din Georgia),
însă după câțiva ani, adevărul a ieșit la iveală și a fost recunoscut
și

American.”
cunoscute și care pot fi documentate:

Războiul din Oseția de Sud – un dezastru pentru așa-zișii

chiar

dus la independența lor, ci la o absorbție a lor în imperiul

în

presa

occidentală

(spre

exemplu,

în

acest reportajBBC din 2013).
Omenirea a fost atunci la un pas de declanşarea unui conflict armat
generalizat între NATO și Rusia. America, prin secretarul apărării
Dick Chenney, a încercat să impună în ședința NATO o rezoluție
de a interveni în Georgia, în Oseția de Sud, împotriva Rusiei.
Reprezentanții Germaniei și Franței și-au exercitat însă dreptul de
veto.

• Ucraina în

rusa

veche

înseamnă

„la

margine”

• Din cauza năvălirilor tătarilor și mongolilor, rușii au mutat
capitala

la

Moscova

(mai

spre

nord).

• Lenin nu era rus. Stalin n-a fost nici el rus, ci georgian.
• Stalin a dus o politică de exterminare a ucrainenilor și de
distrugere economică a Ucrainei (dar nici rușii n-au dus-o pe
vremea lui cu mult mai bine). Sectorul de Dreapta, partid care
acum este în coaliția de la putere în Ucraina în urma loviturii de
stat, este format din ucraineni ultranaţionalişti, care sunt urmașii
grupărilor ucrainene care au luptat în al doilea război mondial
alături de nazişti, împotriva rușilor. Din acest motiv, între aceștia și
ruși există o frică și ură mutuală. Acest conflict a fost speculat cu
viclenie de masoni ca să destabilize și să dezbine Ucraina.
• Ucrainenii și rușii sunt mai apropiați ca popoare decât, de

Intr-un articol cu titlul Georgia – doar faptele şi adevărul, autorul

exemplu, spaniolii și portughezii. Ei sunt două ramuri distincte ale

Karl Schwarz demască sorgintea masonică a conflictului din Oseția

aceluiași popor. (A treia ramură sunt bielorușii). Chiar dacă limbile

de Sud. El prezintă în câteva puncte ceea ce s-a petrecut în timpul

lor sunt relativ diferite, sunt suficient de asemănătoare ca să se

războiului din Oseția, cu sublinierea implicării neoconservatorilor

înțeleagă între ei fără să fie nevoie să învețe limba celuilalt.

şi a Israelului.

• Ucraina ca stat este un amestec de multe popoare: pe lângă
ucraineni, în vest se află români şi unguri, iar în est ruși şi tătari. În

Autorul susţine că de fapt războiul nu a fost început de ruşi, ci de

multe zone din partea de est populația este predominant rusă.

americani şi israeliţi care au acţionat din umbră având interese

• Pe marginea Crimeei se poate specula mult și bine a cui este de

economice. Cu câteva zile înainte de declanşarea războiului,

drept: a tătarilor, a rușilor sau a ucrainenilor. Ceea ce este de

americanii au încheiat un amplu exerciţiu militar cu durata de

necontestat însă este că acum acolo sunt majoritari rușii. Anexarea

aproape o lună în care i-au învăţat pe militarii georgieni tactici de

Crimeei este percepută de ruși ca ceva firesc. Cam cum ar fi
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percepută de către români realipirea Basarabiei. În Crimeea nu a
fost o invazie, pentru că armata rusă era deja prezentă acolo în
virtutea tratatelor în vigoare. Repatrierea trupelor ucrainene s-a
realizat în mod pașnic.
• Conflictul etnic dintre ucraineni și ruși a fost creat în Ucraina în
mod artificial și întreținut și întețit în mod intenţionat de forțe care
nu vor binele nici unora, nici altora.
• Rușilor în general le este străină ideea de purificare etnică. La ora

și exercitii navale la Marea Neagră, împreună cu flota României și
Bulgariei. Acest centru va fi tot timpul alimentat cu nave din flota
militară a SUA, chiar azi a intrat un distrugător în port la
Constanța. Extrem de important pentru noi e că Marea Neagra e
evidențiată în documentele summit-ului cu o dimensiune
importantă a securității euro-atlantice ca urmare a evenimentelor
din ultima perioadă din Ucraina. Marea Neagra e recunoscută în
documente ca având o importanță deosebită pentru securitatea
euro-atlantică. În susținerea atingerii acestui obiectiv am
argumentat cu arcul de conflicte înghetate din jurul
mării". http://www.dcnews.ro/summit-nato-2014-ara-galilor-traianbasescu-informa-ii-secrete-despreromania_452860.html#sthash.rZCMjpAP.dpuf

actuală ei sunt atât de amestecați cu alte popoare că nici nu-și pun
problema cine cărei nații îi aparține.

SUMMIT NATO 2014

Planul lui Obama de FORȚARE a unui
RĂZBOI anti-Putin
Luciana POP – București

Roxana COVRIG – București
"Summitul a adoptat 20 de documente, din care 5 sunt publice
și 15 nu. Unele afirmații va trebui să le credeți și să nu le cercetați.
(...) Îmi voi axa declarația strict pe obiectivele României și modul
în care se regăsesc în documentele summitului", a declarat
președintele Traian Băsescu, la finalul summit-ului NATO.

SUMMIT NATO 2014 ȚARA GALILOR: Șeful NATO
dezvăluie rolul României în disputa cu Rusia. Decizie istorică și
pentru Republica Moldova
„Din documentele secrete, președintele a dezvăluit că: "Foarte
mulți au vorbit de noi baze militare. România are doua baze
militare româno-americane, la Kogalniceanu și Deveselu. Planul de
acțiune măreste prezența militară alternativă și continuă pe
teritoriul României. Avem acum pe teritoriu circa 1400 de militari
americani din care 600 sunt pușcași marini de elită. Aceste trupe
vor crește în funcție de situație. Vom avea o structură de
comandament NATO. În documentele nedestinate publicului,
România figurează ca fiind stat care a oferit facilități pentru un
comandament de dimensiuni acceptabile. Avem toata infrastructura
gata. România figureaza ca făcând oferta dar noi știm că unul din
comandamente va fi în România. Cu SUA, bilateral e o ofertă
directa a SUA făcută de Obama, crearea unui centru de antremanet
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NATO joacă după SCENARIUL scris la Washington
în luna mai. Ce conține documentul RAPA, care prevedea
conflictul din Ucraina și reacția NATO pentru Europa de
Est
eciziile luate de NATO privind replierea forțeleor aliaților
în estul Europei nu au fost luate peste noapte. Totul s-a
decis încă din primăvară, la Washington, unde fusese
elaborat un document în acest sens. Codificat se numește S2277 și
a fost depus, pe 1 mai, în Congresul SUA, de 22 de senatori
republicani. Numele oficial al documentului este ”Russian
Aggression Prevention Act” (RAPA) și, teoretic, își propune să
”prevină agresiuni ultertioare ale Rusiei asupra Ucrainei și asupra
altor state din Europa și Eurasia”. Practic, susțin analiști americani,
documentul este planificarea modului în care se va duce războiul
împotriva Rusiei și cum pregătesc Statele Unite această acțiune.

D

Ceea ce NATO a plănuit este doar începutul unui scenariu scris
deja în documentul aflat în sertarele Congresului SUA și care poate
ajuta la a înțelege cum s-a programat cu ceva timp înainte
escaladarea militară împotriva Rusiei, scrie site-ul italian Il
Giornale.
Documentul urmărește trei arii de intervenție: consolidarea Alianței
Nord-Atlantice, acțiuni de prevenire împotriva unor ”agresiuni
ulterioare ale Rusiei”, apărarea Ucrainei și a altor state europene și
euroasiatice. Conform aceluiași document, consolidarea NATO se
concentrează în mod special asupra a două acțiuni:
1- creșterea ”substanțială” a capacităților militare ale Poloniei
și Republicilor Baltice prin intermediul stabilirea
”permanentă” a forțelor NATO în aceste țări (exact ceea ce se
întâmplă în prezent și după cum s-a confirmat, de altfel, la
summit-ul Alianței din Țara Galilor), notează ziarul italian.
2 – Completarea programului Ballistic Missile Defence
(Sistemul de Apărare Antirachetă) prin dislocarea în Europa
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de Est (inclusiv în România) a sistemelor de apărare
antirachetă.
Aici trebuie amintit că, în iunie, Obama a mers la Varșovia, unde
le-a cerut aliaților să își mărească cheltuielile militare și a anunțat
alocarea unui miliard de dolari pentru un plan de securitate în
Europa de Est, în statele vecine Poloniei, amenințate direct de
expansionismul rus. ”Angajamentul nostru pentru securitatea
Poloniei și securitatea aliaților noștri din Europa centrală și de est
este piatra unghiulară a securității noastre”, declara Obama, în
timpul vizitei în Polonia.
Măsurile de pevenire
republicani sunt:

incluse în documentul elaborat de

1- Intervențiile SUA pe lângă Bruxelles pentru a grăbi intrarea
Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova în UE, cu scopul de a
”consolida democrațiile acestora”
2- Implicarea SUA în condiționarea participării Rusiei la G8 și
Banca Mondială, dacă Moscova nu va respecta ”integritatea
teritorială a vecinilor săi și nu va accepta să adere la
standardele societăților democratice”.
3 – Aplicarea de sancțiuni nu doar guvernului rus, ci și
cetățenilor și organizațiilor ruse, inclusiv famillilor
funcționarilor responsabili de ilegalități împotriva Ucrainei
4 – Finanțarea ONG-urilor și a organizațiilor umanitare care
ar trebui să acționeze pentru a ”îmbunătăți guvernarea
democratică în Federația Rusă”, adică aceeași strategie folosită
în Ucraina pentru destabilizarea guvernului
În continuarea documentului sunt prevăzute și acțiunile ce trebuie
luate pentru apărarea Ucrainei și a altor state euroasiatice față de
agresiunea Moscovei.

controlul hegemonic al teatrelor de război, ci și controlul total al
resurselor energetice și a soft power.

Zeci de mii de tineri au cerut UNIREA,
la București
Daniela HADEI – București
Peste zece mii de români de pe ambele maluri ale
Prutului s-au adunat astăzi în centrul Bucureștiului pentru a
susține R. Moldova și unirea acesteia cu România.
ute de drapele ale R. Moldova și României au fluturat în aer,
iar participanții la marș, cu obrajii vopsiți în culorile
tricolorului, unii îmbrăcați în haine naționale, au scandat mai
multe lozinci și au cântat imnul României.
„Este o datorie de suflet, suntem datori să participăm la astfel de
manifestații. Este un deziderat important pentru întreg poporul
român, din dreapta și din stânga Prutului. Vrem reîntregirea
României și mă rog ca acest ideal să fie împlinit, iar frații de peste
Prut să nu mai sufere. Eu particip la toate marșurile, chiar dacă
acum am probleme cu un picior. În R. Moldova există mulți
mancurți, asta este marea problemă, din păcate. Am fost și la
mitinguri în Chișinău și am văzut că sunt mulți oameni care sunt
împotriva Unirii. Cred că românii din ambele părți trebuie să se
trezească, pentru dragostea de țară, să depună eforturi și să nu
rămână sub cizma rusească. Români, treziți-vă”, a îndemnat Nina
Ilie, din București, filolog și profesor, pensionară acum.
„Basarabia e România”, „Basarabia pământ românesc”, „Rusia nu
uita, Basarabia nu e a ta”, „Același sânge, aceeași țară, români am
fost cu toți odinioară”, „Chișinău și București, două inimi
românești”, au strigat participanții la unison, timp de două ore cât a
durat manifestația.
Tinerii au fost însoțiți de polițiști care au asigurat securitatea
publică.

S

1. Aprovizionarea directă cu arme ”la cererea” guvernelor
amenințate
2. Recunoașterea Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova ca
”aliați majori Non NATO (Major Non-Nato Ally ), titulatură ce
permite ca aceste țări să fie considerate membre NATO, chiar dacă
adeziunea
lor
la
Alianță
nu
a
fost
ratificată
3. Acorduri bilaterale cu Azerbaidjan, Serbia, Muntenegru, Bosnia,
Kosovo, pentru a extinde sprijinul militar al NATO și a izola
Moscova
4. Eliberarea de către Banca Mondială și Banca Europeană pentru
Reconstrucție a unei autorizații care să permită SUA să participe la
dezvoltarea energetică a Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova,
pentru exploatarea rezervelor de gaze naturale și petrol (lucru care
s-a și întâmplat în cazul Ucrainei, unde vicepreședintele Joe Biden
are legături directe cu firma care exploatează resursele energetice
ale țării)
5. Finanțarea postului Vocea Americii.
Pentru doctrina militară americană, toate acestea fac parte din așa
numita ”dominație asupra întregului spectru”, adică nu doar
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Cu un spirit înflăcărat nu au venit doar cei de la Chișinău, dar și
participanții din toate județele României. De la mic la mare, unii
dintre ei au mărșăluit în cârje, alții cu copii de mână sau în brațe.
„Suntem cu fetița, nu ne este greu. Am venit la acest marș pentru că
ne dorim foarte mult ca atât R. Moldova, cât și România să devină
un întreg. Știm că românii din Basarabia își doresc foarte mult
altceva decât ceea ce se întâmplă acum. Vrem ca lucrurile să revină
la normal, iar oamenii să-și aleagă ceea ce vor ei. Atât în R.
Moldova, cât și în România ar trebui făcut un referendum, pentru
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ca oamenii să-și aleagă ce vor ei”, ne-a spus Mădălin Carp, originar
din București.

Marșul a fost organizat de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, iar
proclamația este adresată membrilor Parlamentului României,
Guvernului României și prim-ministrului, Președinției, tuturor
candidaților înscriși în cursa pentru alegerile prezidențiale și
reprezentanților instituțiilor mass-media din România și
R.Moldova.

„Țara-mamă ne vrea înapoi, pentru acest fapt a fost organizat acest
marș. Am venit astăzi la București pentru a spune că R. Moldova
vrea Unirea. Sperăm că acest lucru se va întâmpla în curând.
Oamenii au venit pe cont propriu, am avut foarte multe solicitări, e
ceva impresionant”, ne spune Vitalie Prisăcaru, reprezentant
„Tinerii Moldovei”, din Chișinău.
Cu un drapel enorm în mână, Iurie Gâțu, un bătrân de 70 de ani, a
venit de la Chișinău pentru a cere Unirea. „Am venit la București
să-mi manifest bucuria de român și să cer Unirea. Particip la toate
marșurile organizate de tinerii români, mi-am cumpărat și un
tricolor mare. Acest marș este un eveniment care va pune multă
lume să gândească, să se trezească conștiința națională. E mai greu
pentru românii din R. Moldova, care au suferit mai mulți ani și le-a
fost impusă ideologia sovietică. Cred că oamenii nu cunosc istoria,
este o problemă care afectează tinerii în special”, afirmă domnul
Iurie.
Participanților la marș li s-a alăturat și primarul orașului Chișinău,
Dorin Chirtoacă, care a avut o conferință la București, dar a venit la
marș pentru a saluta tinerii din Chișinău.
„A coincis conferința la care am participat cu marșul pentru R.
Moldova. Respectiv, am venit aici să-i salut pe tineri și să le urez
mult succes. Luptă pentru o cauză nobilă. Este important ca în
alegerile din 30 noiembrie să învingă forțele proeuropene”, a
menționat primarul.
În cadrul acestui eveniment, organizatorii au prezentat și o
proclamație, pe care au citit-o la sfârșitul marșului în fața
participanților. Reflectarea proiectului de țară al unității naționale
prin activități concrete și acțiuni constante, garantarea securității R.
Moldova în cazul unei agresiuni externe, crearea unui spațiu
economic comun și urgentarea integrării celor două sisteme
energetice sunt câteva dintre punctele enunțate în proclamația
aprobată astăzi la București.
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Consecinţele intrării României în UE sunt
catastrofale
.

Nicolae ŢĂRAN – București

Conform datelor furnizate de Eurostat, nivelul
veniturilor de pe piaţa românească a muncii a scăzut
dramatic în ultimii cinci ani.
atorită acestui colaps, România deţine în acest
moment lanterna roşie într-un clasament al statelor
din UE alcătuit în funcţie de nivelul de remunerare a
muncii.
Conform datelor furnizate de Eurostat, nivelul veniturilor de pe
piaţa românească a muncii a scăzut dramatic în ultimii cinci
ani. Datorită acestui colaps, România deţine în acest moment

D
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lanterna roşie într-un clasament al statelor din UE alcătuit în
funcţie de nivelul de remunerare a muncii.
Datele prezentate în continuare reflectă faptul că intrarea
României în UE a determinat o prăbuşire fără precedent a
nivelului de remunerare a muncii. Astfel, veniturile medii
lunare de pe piaţa românescă a muncii (salariaţi, liber
profesionişti, fermieri, persoane fizice autorizate) estimate în
funcţie de paritatea standard a monedei europene (EURO pps)
au scăzut în perioada 2008-2013 cu nu mai puţin de 11,8%.
Drept urmare, ponderea veniturilor medii lunare de pe piaţa
muncii din România în raport cu valoarea medie a aceluiaşi
indicator la nivelul UE 27 a scăzut în perioada menţionată de la
41% la 33,4% ! Mai mult, acest crah reprezintă o malformaţie
aproape singulară, întrucât nivelul de remunerare a muncii a
crescut în aceeaşi perioadă în toate celelalte state din UE 27,
cu excepţia României şi a Greciei.
Dar de ce este atât de prost plătită forţa de muncă din România
comparativ cu celelalte state din UE? De ce cei peste nouă
milioane de români pentru care munca este singura sau
principala sursă de venit au devenit nişte paria comparativ cu
omologii lor din Slovenia, din Ungaria, din Estonia şi din
Cehia, ca să nu mai vorbim de cei din Germania?
Fără îndoială, clasamentul anterior reprezintă o noutate
absolută pentru politicienii din România. Dar nici presa şi nici
liderii de opinie din România nu au abordat în mod sistematic
această disfuncţie tragică a economiei Româneşti. Oare de ce?
În primul rând, majoritatea decidenţilor din elita politică
românească tratează cu nepăsare şi chiar cu dispreţ interesele
compatrioţilor care se încăpăţânează să supravieţuiască
muncind. Pentru plutocraţii din sistemul politic românesc
munca reprezintă o motivaţie pentru fraieri. În ultimile decenii,
prosperitatea obţinută prin muncă a reprezentat o rara avis în
România. În schimb, îmbogăţirea prin mijloace ilicite a devenit
motivaţia fundamentală a majorităţii decidenţilor din instituţiile
publice româneşti şi a liderilor lumii interlope. Drept urmare, în
nici o altă ţară din UE nu există o relaţie atât de vizibilă şi de
sistematică între mediul politic şi mediul mafiot al celor care sau îmbogăţit jefuind patrimoniul public şi privat. În sfârşit, sunt
convins că în nici o altă ţară din UE nu există atâta corupţie şi
atâţia BANI negri ca şi în România.
În al doilea rând, aproape oricine s-ar încumeta să tragă la
răspundere decidenţii din instituţiile politice româneşti pentru
faptul că interesele celor ce muncesc, ca să spun aşa, sunt grav
afectate de angajatorii autohtoni şi străini ar deveni în scurt
timp un rebel fără cauză. Îşi imaginează cineva că actualii
locatari din palatele Cotroceni sau Victoria vor fi traşi la
răspundere de către opinia publică, la fel ca şi în Bulgaria,
pentru actualul crah al salariilor şi al veniturilor obţinute din
muncă?
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S-ar părea, deci, că fanariotismul decidenţilor politici şi
mentalitatea mioritică a majorităţii românilor reprezintă
obstacole insurmontabile în ceea ce priveşte contracararea
politicii de monopol impuse de către angajatori pe piaţa muncii.
Totuşi, chiar şi in acest context fatalist, se mai poate face ceva.
În primul rând, contracararea politicii de amputare monopolistă
a salariilor de către angajatori, mai ales în România şi în
Bulgaria, implică o reglementare la nivelul UE a nivelului
salariului minim de pe piaţa comunitară a forţei de muncă.
Desigur, o asemenea iniţiativă ar genera reacţii furibunde de
împotrivire din partea companiilor transnaţionale. Managerii şi
acţionarii acestor companii ar sării ca arşi şi ar califica acest tip
de reglementare drept o reglementare anticurenţială. Dar, oare,
aşa stau lucrurile? Evident, nici vorbă de aşa ceva. Să ne
reamintim cu cât tupeu şi agresivitate au impus decidenţii de la
Bruxelles tarife unice în termeni nominali la consumul de
energie electrică şi de gaz metan, sub pretextul că în absenţa
acestor uniformizări tarifare piaţa comunitară a bunurilor şi a
serviciilor ar deveni neconcurenţială. Un argument cusut cu aţă
albă, nu? Pentru că munca şi capitalul reprezintă factorii
fundamentali de producţie în orice tip de economie, mai
concurenţială sau mai puţin concurenţială. Iar energia
reprezintă un factor de producţie complementar sau derivat. Şi
atunci cum poate deveni o piaţă in care veniturile din muncă
sunt amputate monopolist de către angajatori, iar preţul
energiei este uniformizat în favoarea furnizorilor de energie, o
piaţă concurenţilă? Trebuie să dai dovadă de o mare naivitate
pentru a înghiţi un asemenea basm.
În al doilea rând, contracararea prin lege a politicii de monopol
practicate de angajatori este o soluţie necesară dar nu şi
suficientă pentru eliminarea actualelor disfuncţii de pe piaţa
muncii din România. În opinia mea, lejeritatea cu care foarte
mulţi români se îmbogăţesc prin mijloace ilicite reprezintă cea
mai importantă cauză a dgradării motivaţiei pentru muncă şi
pentru afaceri licite. Pentru că, nu-i aşa?, dacă afacerile ilicite
sunt mai accesibile şi mai profitabile decât cele licite, ce rost
mai are să munceşti sau să investeşti în spiritul şi în litera legii?
Evident, contracararea activităţilor ilicite reprezintă o problemă
reziduală în România. Afacerile necinstite şi corupţia reprezintă
în România „obiceiuri ale pământului”. Cu toate acestea, sunt
convins că propensiunea românească tradiţională pentru
activităţi ilicite, pentru ciubuc şi pentru şpagă poate fi eradicată
pe termen lung. Evident, acest proces de eradicare implică
înainte de orice un control fiscal transparent şi generalizat al
veniturilor obţinute din muncă şi din capital. Din păcate, însă,
actualii decidenţi politici sunt cei mai înverşunaţi oponenţi ai
acestei politici sine qua non de eradicare a afacerilor ilicite şi a
corupţiei.
Din această perspectivă sumbră, actualul crah al veniturilor de
pe piaţa muncii din România implică două riscuri catastrofale:
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un risc intern şi unul comunitar. Dacă Bucureştiul va trata la fel
de iresponsabil ca şi până acum precaritatea inumană a
veniturilor de pe piaţa muncii, atunci sustenabilitatea politică,
socială şi culturală a României va devini extrem de
problematică. Fără îndoială, o ţară în care nivelul veniturilor
din muncă reprezintă doar o treime din valoarea medie a
acestui indicator la nivelul UE, aşa cum este cazul
României, este o ţară extrem de săracă din toate punctele de
vedere. Şi ce viitor va avea o asemenea ţară? În sfârşit, dacă
Bruxelles-ul va continua să eludeze modul defectuos şi
iresponsabil în care este guvernată România, atunci „mămăliga
românească” va exploda la un moment dat şi va pulveriza
uriaşa „formă fără fond” denumită UE.

Monedele emise în
perioada regimului comunist
Marian BOLUM - Bârlad
După preluarea puterii politice depline în stat, prin
înlăturarea din guvern a ultimilor reprezentanţi ai partidelor
istorice şi prin proclamarea republicii, comuniştii au urmărit
realizarea unui control total asupra economiei.
rin naţionalizarea întreprinderilor industriale şi de
transporturi, la 11 iunie 1948, sectorul de stat din economie
devine predominant. Astfel, statul deţinea 95% din industrie,
85% din transporturi, 76% din comerţ, 85% din păduri însă doar
12,6% din terenurile cultivabile1 (această ultimă situaţie va fi
schimbată prin colectivizarea forţată a agriculturii, proces ce va fi
considerat încheiat în 1962).
Băncile au fost lichidate treptat, după 1946, astfel că singura
instituţie bancară naţionalizată a fost Societatea Naţională de Credit
Industrial. Aceasta va fi transformată într-o instituţie de finanţare şi
creditare a investiţiilor -Banca de Credit pentru Investiţii, iar din
1957 - Banca de Investiţii şi se va afla sub controlul Ministerului
Finanţelor. În noiem--brie 1948 Banca Naţională a României
devine Banca Repu-blicii Populare Române - Bancă de Stat şi
ulterior Banca de Stat a Republicii Populare Române. Instituţia era
subor-donată Ministerului Finanţelor iar conducătorul purta titlul
de preşedinte şi avea rang de ministru-adjunct. Banca avea
atribuţiile unei bănci centrale dar şi ale unei bănci co-merciale:
deţinea monopolul asupra comerţului cu aur şi valute, stabilea
cursul de cumpărare al valutelor, participa la activitatea
organizaţiilor internaţionale de credit, controla prin metode bancare
disciplina financiară, păstra dis-ponibilităţile băneşti ale
persoanelor juridice, era centru unic de decontare, realiza serviciul
de trezorerie pentru instituţiile statului, acorda credite pe termen
scurt pentru finanţarea activităţilor economice ş.a. Alături de cele
două bănci au fost păstrate Casa Naţională de Economii şi Cecuri
Poştale şi Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni. Cele două instituţii
vor fi unite în septembrie 1948 sub numele de Casa de Econo-mii,
Cecuri şi Consemnaţiuni pentru ca din octombrie 1949 să fie
preluată titulatura de Casa de Economii şi Consem-naţiuni din
Republica Populară Română (CEC). Noua insti-tuţie, aflată sub
controlul Ministerului Finanţelor, va avea ca scop principal
primirea şi păstrarea economiilor băneşti ale populaţiei2.

P
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Sistemul financiar se adaptează la noile realităţi economice.
Execuţia bugetară era încheiată în fiecare an cu excedente, conform
modelului sovietic. Două treimi din veniturile statului se bazau pe
resursele din sectorul socialist al economiei. Banii devin un mijloc
de redistribuire pla-nificată a venitului naţional. Cele mai mari
cheltuieli bu-getare erau generate de finanţarea industrializării. În
acelaşi timp se extinde controlul financiar asupra întregii economii.
În condiţiile în care statul avea monopolul asupra tuturor
activităţilor economice au fost elaborate primele planuri anuale, în
1949 şi 1950, pentru ca din 1951 să fie elaborat primul plan
cincinal. Dezvoltarea planificată a economiei determină şi
planificarea circulaţiei băneşti, cele două componente asigurând
stabilitatea relativă a monedei na-ţionale.
Pentru reglementarea şi controlul circulaţiei monetare se impune
obligativitatea depunerii la Banca de Stat a Republicii Populare
Române a tuturor disponibilităţilor băneşti ale instituţiilor şi
întreprinderilor de stat sau cooperatiste şi efectuarea plăţilor şi
încasărilor prin conturi deschise3. În acelaşi timp se generalizează,
ca formă de de-contare între întreprinderi, viramentul (obigatoriu
pentru sumele ce depăşeau 500 lei), numerarul fiind folosit, în
special, în sfera consumului populaţiei (la populaţie viramentul
însemna reţinerea pe statul de plată a ratelor de plată, a chiriilor
ş.a.). Creditul bancar era folosit pentru asigurarea mijloacelor
necesare dezvoltării producţiei şi cir-culaţiei mărfurilor, astfel că
din 1950 sunt întocmite planuri de credite trimestriale cu destinaţie
precisă.
Emisiunile Băncii de Stat a Republicii Populare Române s-au făcut
centralizat în limitele stabilite în mod planificat de guvern (statul
nu a recurs la emisiuni pentru acoperirea cheltuielilor proprii, aşa
cum se proceda în cadrul economiei de piaţă), iar retragerea
numerarului din circulaţie s-a făcut prin procesul utilizării de către
populaţie a resurselor băneşti deţinute. Banii devin un instrument
de conducere planificată a economiei şi un mijloc de control asupra
producţiei, repartiţiei, circulaţiei şi consumului.
Primele monede ale noii puteri au fost emise în anul 1948. Efigiile
regale de pe avers vor fi înlocuite cu sonde pe-troliere, ştiuleţi de
porumb, spice de grâu şi ovăz sau cu stema republicii (cu sau fără
stea), iar reversul va fi dominat, la monedele ce vor avea şi alte
aspecte în afară de valoarea nominală şi milesim, de simbolurile
comunismului: muncitor la nicovală, muncitor cu tractorul sau
peisaje industriale. Ocazional vor mai fi prezente, pe revers, cununi
din ramuri de stejar, de laur sau din spice de grâu.
Fabricarea monedelor de 5 lei a fost reglementată prin Decretul
pentru baterea şi punerea în circulaţie a monedei metalice de 5 lei
cu stema Republicii Populare Române din 21 iulie 19484.

5 lei 1948
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru: 23,1 mm.
Greutate: 1,5 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu5.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru stema
republicii populare, iar în exergă, o stea cu cinci colţuri.
Revers: În centru valoarea nominală 5 LEI. Dedesubt milesimul
1948. Cunună de ramuri de stejar iar pe cerc, în dreapta, numele
gravorului.
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Monede de 5 lei, având aceleaşi caracteristici, au mai fost bătute în
anii: 1949, 1950 şi 1951. Singura diferenţă dintre aceste piese este
dată de milesim.
În perioada republicii populare (1947-1965) stema ţării a avut două
variante, diferenţa fiind dată de prezenţa unei stele, cu cinci colţuri,
în partea superioară, începând cu anul 1953.
Pentru monedele bătute în perioada 1948-1951, literatura de
specialitate nu precizează tirajul emisiunilor, secre-tomania impusă
de regimul comunist funcţionând şi în acest domeniu.
Fabricarea monedelor de 1 leu a fost reglementată prin Decizia
Ministerului Finanţelor pentru punerea în circulaţie a monedei
metalice divizionare de 1 leu şi retragerea vechii monede de 1 leu
din 26 februarie 19496.

1 leu 1949
Metal - alamă: cupru 700 ‰, zinc 300‰. Muchie netedă.
Diametru: 16 mm. Greutate: 1,83 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor:
H. Ionescu7.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru o sondă
petrolieră, iar în fundal munţi deasupra cărora răsare soarele. Sub
sondă numele gravorului. În exergă o stea cu cinci colţuri.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 1 LEU, iar dedesubt
milesimul 1949.
Monede de 1 leu, având aceleaşi caracteristici, au mai fost bătute în
anii 1950 şi 1951. Singura diferenţă dintre aceste piese este dată de
milesim.
În 1950 va fi bătută moneda de 2 lei.

2 lei 1950
Metal - alamă: cupru 700 ‰, zinc 300‰. Muchie netedă.
Diametru: 18 mm. Greutate: 2,40 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor:
H. Ionescu8.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru spic de
ovăz, ştiulete de porumb şi spic de grâu. Jos în dreapta iniţialele
numelui gravorului.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 2 LEI iar dedesubt
milesimul 1950.
Monede de 2 lei, având aceleaşi caracteristici, au mai fost bătute şi
în anul 1951. Singura diferenţă dintre aceste piese este dată de
milesim.
Fabricarea monedelor de 20 de lei a fost reglementată prin
Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru autorizarea baterii şi
punerii în circulaţie a unei monete metalice divizionare de 20 lei
din aluminiu din 28 aprilie 19519.
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20 lei 1951
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru: 26 mm.
Greutate: 2,12 g. Monetăria: Bucureşti.Gravor: H. Ionescu10.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru stema
republicii populare iar dedesubt milesimul ce are în stânga şi în
dreapta câte două semne pătrate.
Revers: În părţi valoarea nominală 20 / LEI. În centru un muncitor
în picioare, cu mânecile suflecate prelucrând cu ciocanul, aflat în
mâna dreaptă, o piesă metalică ce este ţinută cu un cleşte pe o
nicovală. În fundal este prezentat un peisaj industrial cu trei coşuri
şi o bandă transportoare. Jos, în dreapta, numele gravorului.
Această monedă are cea mai mare valoare nomimală dintre
monedele uzuale emise în perioada regimului comunist.
Fabricarea monedelor de 1 leu şi 2 lei din aluminiu a fost
reglementată prin Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru
autorizarea baterii şi punerii în circulaţie a unor monete divizionare
de 1 leu şi 2 lei din aluminiu din 15 iunie 195111.

1 leu 1951
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru: 16 mm.
Greutate: 0,61 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu12.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru o sondă
petrolieră iar în fundal munţi deasupra cărora răsare soarele. Sub
sondă numele gravorului. În exargă o stea cu cinci colţuri.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 1 LEU iar dedesubt
milesimul 1951.

2 lei 1951
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru: 18 mm.
Greutate: 0,84 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu13.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru spic de
ovăz, ştiulete de porumb şi spic de grâu. Jos în dreapta iniţialele
numelui gravorului.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 2 LEI iar dedesubt
milesimul 1951.
Monede de 1 leu şi 2 lei, având aceleaşi caracteristici, au mai fost
bătute în anii 1949-1951. Singura diferenţă dintre aceste piese este
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dată de milesim şi de metalul folosit (în 1951 au fost bătute, alături
de monedele din aluminiu, monede din cupru-zinc, cele doua
emisiuni circulând în paralel) .
Ultimile emisiuni monetare cu aceste caracteristici, monedele de 1
leu şi 2 lei, 1952, din aluminiu, au intrat în circulaţie la începutul
lunii ianuarie, cu puţin timp înainte de adoptarea reformei monetare
din 1952. Deoarece aceste piese au circulat doar două sau trei
saptămâni nu a fost timp ca tot tirajul realizat să fie pus în circulaţie
şi, probabil, majoritatea monedelor din această emisiune au fost
topite. Din această cauză aceste piese, deşi nu au nişte caracteristici
deosebite care să le individualizeze printre monedele emise de
regimul comunist, sunt considerate astăzi de colecţionari rarităţi
numismatice şi au o cotă de piaţă exagerat de mare.
Reforma monetară din ianuarie 1952 s-a desfăşurat în condiţii
diferite faţă de reforma monetară din august 1947. Economia era de
tip socialist, centralizată şi planificată, iar întreprinderile private
fuseseră desfiinţate aproape în totalitate (proprietatea privată mai
era prezentă doar în unele sectoare agricole, în cadrul micilor
ateliere meşteşugăreşti şi ale micului comerţ).
Necesitatea reformei monetare a fost prezentată în preambulul
Hotărârii Consiliului de Miniştri şi a Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român din 26 ianuarie 195214. În acest
document se analiza situaţia economică şi politică a ţării. Încercînd
să justifice, propagandistic, măsurile ce urmau să intre în vigoare se
recunoştea că preţurile produselor agricole au crescut pe piaţa
ţărănească de peste trei ori faţă de 1947, în timp ce preţurile
produselor industriale era aproape la fel datorită faptului că
preluarea produselor agricole (colectarea cotelor impuse ţăranilor)
de către stat a fost nesatisfăcătoare şi nu s-a putut asigura
aprovizionarea corespunzătoare a deţinătorilor de cartele care erau
nevoiţi să aloce sume suplimentare pentru achiziţionarea de pe
piaţa liberă a produselor alimentare. Vinovaţi de această situaţie
erau consideraţi „speculanţii şi elementele capitaliste de la oraşe şi
sate care au dus o muncă de subminare a puterii leului şi de
dezorganizare a circulaţiei marfurilor” 15. Pentru unele ramuri ale
industriei se aprecia că lipsurile organizatorice nu au permis
creşterea productivităţii, reducerea costurilor şi realizarea de
economii prin întrebuinţarea eficientă a resurselor băneşti.
În acelaşi document se aprecia că circulaţia monetară nu s-a
desfăşurat în bune condiţii şi pentru că s-au păstrat unele semne
băneşti din timpul monarhiei sau cu efigii ne-corespunzătoare, ceea
ce a determinat, în condiţiile deficienţelor economice menţionate,
creşterea monedelor aflate în circulaţie şi o slăbire a puterii de
cumpărare a leului.
Prin reforma monetară din 1952 s-a urmărit, conform programului
Partidului Muncitoresc Român, o nouă sta-bilizare a monedei
naţionale care să contribuie la îmbu-nătăţirea circulaţiei băneşti şi
la echilibrul monetar intern. În acelaşi timp reforma a avut, ca şi în
cazul reformei din au-gust 1947 16, un puternic caracter de clasă
deoarece a avut în vedere desfiinţarea puterii economice a ultimilor
repre-zentanţi ai capitalismului care se aprecia că deţineau, în urma
activităţilor comerciale desfăşurate, însemnate fonduri băneşti şi
mari cantităţi de bunuri de consum (ambele resurse erau
considerate de regim ca fiind dobândite, de cei vizaţi, în mod
ilegal).
În vederea realizării reformei monetare au fost adoptate, la 26
ianuarie 1952, mai multe acte normative: Hotărârea Consiliului de
Miniştri şi a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român
cu privire la efectuarea reformei baneşti şi la reducerile de preţuri,
Decretul pentru efec-tuarea reformei băneşti şi reducerea de preţuri
la princi-palele produse alimentare şi industriale, Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru punerea în circulaţie a noilor bilete de
bancă şi a monedelor divizionare de 1 ban, 3 bani, 5 bani, 10 bani
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şi 25 bani şi Instrucţiumile Ministerului de Finanţe al Republicii
Populare Române privitoare la modul de efectuare a reformei
băneşti17.
În primul articolul din Decretul pentru efectuarea reformei băneşti
şi reducerea de preţuri la principalele produse alimentare şi
industriale18, se preciza că, începand cu 28 ianuarie 1952, vor fi
puse în circulaţie noi semne bă-neşti: bilete ale Băncii de Stat a
Republicii Populare Române cu valoare nominală de 10 lei, 25 lei,
100 lei, bilete de tezaur cu valoare nominală de 1 leu, 3 lei, 5 lei şi
monede divizionare de metal cu valoare nomnală de 1 ban, 3 bani,
5 bani, 10 bani, 25 bani, emise de Ministerul Finanţelor. În
condiţiile în care bancnotele nu erau convertibile menţinerea
biletelor de tezaur era inutilă deoarece între cele două semne
monetare nu era nicio diferenţă ceea ce însemna că sistemului
financiar nu avea niciun avantaj din această situaţie.
Articolul II şi articolul III ne anunţă că începând cu data de 28
ianuarie 1952 toate sumele de lei vechi în numerar aflate la
populaţie, instituţii sau întreprinderi îşi pierd puterea circulatorie şi
vor fi preschimbate într-un termen de doar patru zile, sumele
neprezentate la schimb fiind anulate. Instituţia desemnată să facă
schimbarea banilor vechi în bani noi era Banca de Stat a Republicii
Populare Române.
Cu această ocazie se stabileşte, în articolele IV şi VI, conţinutul în
aur fin al noului leu (0,079346 grame), preţul de cumpărare al
aurului fin de către Banca de Stat a Republicii Populare Române
(12 lei şi 45 de bani pentru 1 gram), cursul leului faţă de rublă (2
lei şi 80 de bani pentru o rublă) şi faţă de celelalte valute.
Conţinutul de aur fin al leului a fost majorat de circa 12 ori faţă de
1947, de la 5,94 mg la 79,346 mg, însă conţinutul de aur nu reflecta
nivelul real al puteri de cumpărare a leului astfel că această acţiune
avea un caracter convenţional19. De altfel, în text nu există referiri
la convertibilitatea leului, la rezerva de aur a băncii de emisiune şi
nici la proporţia acesteia în raport cu volumul circulaţiei băneşti
ceea ce înseamnă că leul era garantat cu masa mărfurilor de care
dispunea statul20. Singurul avantaj al majorării conţinutului de aur
al leului a fost calcularea unor cursuri valutare oficiale mai
avantajoase pentru moneda naţională.
Spaţii ample sunt acordate condiţiilor de preschimbare a leilor
vechi în lei noi (articolele VII-XVI). Nu a existat o sumă maximă
ce putea fi preschimbată, ca la reforma monetară din 1947, însă
raportul la care se schimbau leii vechi era diferit în funcţie de suma
prezentată, sumele mici beneficiind de condiţii mai avantajoase.
Pentru populaţie şi întreprinderi particulare sumele de până la 1000
lei erau schimbate la raportul de 100 lei vechi pentru 1 leu nou,
sumele ce depăşeau 1000 lei până la 3000 lei la raportul de 200 lei
vechi pentru 1 leu nou, iar sumele ce depăşeau 3000 lei la raportul
de 400 lei vechi pentru 1 leu nou, în timp ce pentru instituţii,
întreprinderi şi organizaţii, schimbul se făcea la raportul de 200 lei
vechi pentru 1 leu nou (articolul VII). Achitarea ordinelor de plată,
a cecurilor, a mandatelor ş.a. se făcea în condiţiile prevăzute la
articolul VII. Sumele aflate la CEC erau recalculate la un raport de
schimb mai avantajos pentru deponenţi (acest aspect nu a fost luat
în calcul la reforma monetară din 1947): soldul depunerilor de pâna
la 1000 lei erau recalculate la raportul de 50 lei vechi pentru 1 leu
nou, soldul depunerilor ce depăşeau 1000 lei până la 3000 lei erau
recalculate la raportul de 100 lei vechi pentru 1 leu nou, iar soldul
depunerilor ce depăşeau 3000 lei erau recalculate la raportul de
200 lei vechi pentru 1 leu nou (articolul IX). Disponibilităţile
băneşti ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor de stat erau
recalculate la raportul de 20 de lei vechi pentru 1 leu nou, în timp
ce pentru disponibilităţile băneşti ale întreprinderilor industriale şi
comerciale particulare, era folosit raportul de 20 lei vechi pentru 1
leu nou doar pentru suma necesară activităţilor curente, restul
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sumelor recalculându-se la raportul de 200 lei vechi pentru 1 leu
nou (articolele X-XI). Raportul de 20 lei vechi pentru 1 leu nou
este păstrat şi la sumele datorate între întreprinderi, instituţii şi
organizaţii de stat, la obligaţiile populaţiei faţă de stat, la datoriile
în lei ale Republicii Populare Române făcute după 1945 (articolul
XIII), la sumele schimbate de ambasade, legaţii şi oficii
diplomatice (articolul XIV), la calcularea salariilor, pensiilor,
burselor, ajutoarelor de stat a preţurilor şi tarifelor (articolul XV).
Analizând raporturile de preschimbare aplicate putem constata că
s-a urmărit spolierea celor care erau numiţi în epocă „speculanţi şi
sabotori”, în esenţă a celor care încă mai practicau activităţi
economice independente (mici meseriaşi, liber profesionişti şi mici
comercianți). Reforma a însemnat şi o scădere a veniturilot
salariaţilor însă reducerea preţurilor, între 5-20%, la mărfurile de
larg consum (pâine, carne, zahăr ş.a.) a determinat o oarecare
creştere a salariului real.
Articolele XVII şi XIX prevedeau ca abaterile de la această
Hotărâre urmau a fi pedepsite conform legii sabotajului economic,
iar falsurile din listele cu beneficiarii de la sate urmau a fi
sancţionate conform codului penal .
Fabricarea noilor monede şi bancnote a fost reglementată de
Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru punerea în circulaţie a
noilor bilete de bancă şi a monedelor divizionare de 1 ban, 3 bani, 5
bani, 10 bani şi 25 bani21.

1 ban 1952
Metal: cupru 950‰, aluminiu 50‰. Muchie zimţată. Diametru: 15
mm. Greutate: 1 g. Monetăria: Moscova. Gravor: H. Ionescu. Tiraj:
67.400.000 de exemplare22.
Avers: În centru stema republicii populare.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 1 BAN iar dedesubt
milesimul 1952.
Monede de 1 ban s-au mai bătut în anii 1953 (8.000.000 de
exemplare) şi 1954 (15.300.000 de exemplare)23. Aceste emisiuni
au fost realizate la monetăria Bucureşti şi erau aproape identice cu
emisiunea 1952. Diferenţele dintre aceste piese erau date de
milesim şi de steaua cu cinci colţuri ataşată în partea de sus a
stemei.

3 bani 1952
Metal: cupru 950‰, aluminiu 50‰. Muchie zimţată. Diametru: 18
mm. Greutate: 2 g. Monetăria: Moscova. Gravor: H. Ionescu. Tiraj:
26.100.000 de exemplare24.
Avers: În centru stema republicii populare.
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Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 3 BANI iar dedesubt
milesimul 1952.
Monede de 3 bani s-au mai bătut în anii 1953 (13.000.000 de
exemplare) şi 1954 (33.400.000 de exemplare)25. Aceste emisiuni
au fost realizate la monetăria Bucureşti şi erau aproape identice cu
emisiunea 1952. Diferenţele dintre aceste piese erau date de
milesim şi de steaua cu cinci colţuri ataşată în partea de sus a
stemei.

5 bani 1952
Metal: cupru 950‰, aluminiu 50‰. Muchie zimţată. Diametru: 20
mm. Greutate: 2,4 g. Monetăria: Moscova. Gravor: H. Ionescu.
Tiraj: 78.400.000 de exemplare24.
Avers: În centru stema republicii populare.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 5 BANI iar dedesubt
milesimul 1952.
Monede de 5 bani s-au mai bătut în anii 1953 (13.000.000 de
exemplare), 1954 (33.400.000 de exemplare), 1955 (38.100.000 de
exemplare), 1956 (39.800.000 de exemplare), 1957-1958 (în 1958
au fost emise monede de 5 bani cu milesimul 1957, tirajul total
fiind de 30.900.000 de exemplare)25. Aceste emisiuni au fost
realizate la monetăria Bucureşti şi erau aproape identice cu
emisiunea 1952. Diferenţele dintre aceste piese erau date de
milesim şi de steaua cu cinci colţuri ataşată în partea de sus a
stemei. Steaua roşie cu cinci colţuri, simbol al sistemului comunist,
va fi ataşată în partea de sus a stemei României în aceeaşi perioadă
în care acest simbol va apărea şi pe stemele celorlalte state
comuniste din zonă.

10 bani 1952
Metal: cupru 800‰, nichel 200‰. Muchie zimţată. Diametru: 17,4
mm. Greutate: 1,8 g. Monetăria: Moscova. Gravor: H. Ionescu.
Tiraj: 37.900.000 exemplare26.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA În centru stema
republicii populare iar sub stemă o linie orizontală.
Revers: În centru, pe două rânduri, valoarea nominală 10 BANI iar
dedesubt milesimul 1952. Cunună de ramuri de stejar.
Monede de 10 bani s-au mai bătut în anii 1954 (1.600.000 de
exemplare), 1955 (4.100.000 de exemplare) şi 1956 (18.400.000 de
exemplare)27. Aceste emisiuni au fost realizate la monetăria
Bucureşti şi erau aproape identice cu emisiunea 1952. Diferenţele
dintre aceste piese erau date de milesim şi de steaua cu cinci
colţuri ataşată în partea de sus a stemei, iar pentru anii 1955-1956
de titulatura statului care este scrisă REPUBLICA POPULARA
ROMINA (conform regulilor ortografice folosite între 1954-1963
în loc de „Â” se va folosi „Î”).
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25 bani 1952
Metal: cupru 800‰, nichel 200‰. Muchie zimţată. Diametru: 22
mm. Greutate: 3,6 g. Monetăria: Moscova. Gravor: H. Ionescu.
Tiraj: 43.600.000 de exemplare28.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA În centru stema
republicii populare iar sub stemă o linie orizontală.
Revers: În centru, pe două rânduri, valoarea nominală 25 BANI iar
dedesubt milesimul 1952. Cunună de ramuri de stejar.
Monede de 25 de bani s-au mai bătut în anii 1953 (1.100.000 de
exemplare), 1954 (11.600.000 de exemplare) şi 1955 (16.700.000
de exemplare)29. Aceste emisiuni au fost realizate la monetăria
Bucureşti şi erau aproape identice cu emisiunea 1952. Diferenţele
dintre aceste piese erau date de milesim şi de steaua cu cinci
colţuri ataşată în partea de sus a stemei, iar pentru anul 1955 de
titulatura statului care este scrisă REPUBLICA POPULARA
ROMINA (conform regulilor ortografice folosite între 1954-1963
în loc de „Â” se va folosi „Î”).
Monedele din seria anului 1952 au fost singurele piese din perioada
regimului comunist bătute în afara graniţelor, în URSS. Din cauza
influenţei sovietice se vor realiza monede ce nu au nici o legătură
cu tradiţia noastră monetară. Astfel, odată cu reforma monetară din
1952 va fi bătută moneda cu valoare nominală de 3 bani, pentru ca
în 1960 să apară moneda de 15 bani, iar în 1963 moneda de 3 lei.
Reforma monetară din ianuarie 1952 a avut un caracter deflaţionist
(în acest sens este o continuare, la altă scară, a reformei monetare
din 1947), urmărind reducerea banilor aflaţi în circulaţie în
vederea realizării unui echilibru între numerarul aflat la populaţie
şi volumul de mărfuri pe care statul putea să-l ofere (între 1947 şi
1952 se crease un dezechilibru între cerere şi oferta de pe piaţa
bunurilor de consum deoarece cererea crescuse mai mult decât
posibilităţile de acoperire ale economiei în condiţiile în care
colectarea produselor agricole era considerată necores-punzătoare,
iar producţia industrială, a mărfurilor de larg consum, era
insuficientă).
Reforma monetară din ianuarie 1952 a avut şi victime colaterale.
Pe fondul luptei politice pentru putere din interiorul Partidului
Muncitoresc Român, aplicarea reformei monetare a fost preluată de
Comitetul Central al PMR, în timp ce conducerile Băncii de Stat şi
a Ministerului Finan-ţelor au fost arestate sub acuzaţia de „deviere
spre dreapta” şi de greşeli comise în cursul elaborării reformei (unii
dintre cei arestaţi vor muri în închisoare, însă cei rămaşi în viaţă
vor fi eliberaţi şi reabilitaţi în anul 1957) 30.
Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri din 31 ianuarie 1954 are loc
o nouă modificare a conţinutului de aur al leului. Leul este
echivalent cu 0,148112 g. aur fin31. Această majorare a conţinutului
de aur nu va influenţa în niciun fel situaţia financiară internă
deoarece avea, ca şi modificările din 1947 sau 1952, un caracter
convenţional (nu reflecta raportul real al puterii de cumpărare).
Această modificare a determimat doar schimbarea cursurilor
oficiale ale celorlalte valute faţă de leu, în condiţiile în care statul
deţinea monopolul valutar şi practica un curs oficial fix.
Pentru funcţionarea economiei socialiste este introdus un sistem
unic de preţuri, este organizată normarea muncii şi este introdus un
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nou sistem de retribuire a muncii. În timp ce salariul mediu era în
jur de 500 lei, o convorbire telefonică, nelimitată, costa cât un ou
de găină sau cât un bilet de tramvai, 25 de bani, un kilogram de
zahăr costa, ca şi orezul, 9 lei, unul de carne de porc începea de la
8-9 lei, uleiul era 9 lei, 0,5 litri de bere erau 2 lei, litrul de lapte de
vacă era 1,10 lei iar litrul de benzină 3,5 lei32.
Fabricarea monedelor de 50 de bani fost reglementată de Hotărârea
Consiliului de Miniştri pentru punerea în circulaţie a monedei
metalice de 50 bani din 25 aprilie 195533.

50 bani 1955
Metal: cupru 800‰, nichel 200‰. Muchie zimţată. Diametru: 25
mm. Greutate: 4.55 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu
(numele sau iniţialele numelui gravorului vor fi trecute pe
monedele perioadei comuniste pentru ultima oară pe piesele emise
în 1951). Tiraj: 11.400.000 exemplare34.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMÎNA ( la „Î”este folosit
semnul diacritic specific însă acest demers pare singular deoarece
nu s-au avut în vedere şi celelalte cuvinte). În centru stema
republicii populare iar dedesubt milesimul ce are în stânga şi în
dreapta câte două semne pătrate.
Revers: În părţi valoarea nominală 50 / BANI. În centru un
muncitor în picioare, cu mânecile suflecate prelucrând cu ciocanul,
aflat în mâna dreaptă, o piesă metalică ce este ţinută cu un cleşte pe
o nicovală. În fundal este prezentat un peisaj industrial, cu trei
coşuri şi o bandă transportoare.
Desenul de pe revers este identic cu cel al monedei de 20 lei 1951
însă există unele diferenţe faţă de această piesă: valoarea nominală
este diferită, lipseşte numele gravorului, metalul folosit este diferit,
stema este cu stea, la titulatura statului este folosit „Î”(conform
normelor ortografice ale momentului).
Monede de 50 de bani, cu aceleaşi caracteristici, au fost bătute şi în
1956, singura diferenţă fiind dată de milesim. Tirajul acestor piese
a fost de 11.400.000 de exemplare 35.
La 10 martie 1960 este adoptată Hotărârea Consiliului de Miniştri
pentru autorizarea Ministerului Finanţelor de a înlocui treptat
monedele metalice emise în baza H.C.M. nr.149/26 ianuarie 1952
cu noi monede metalice de 5, 10, 15, 25, 50 de bani şi 1 leu
fabricate din oţel placat cu nichel36. Conform acestei hotărâri vor fi
bătute monedele de 15 şi 25 de bani, primele monede din oţel
placat cu nichel realizate în timpul regimului comunist. Baterea
acestor monede va fi posibilă deoarece monetăria realizase o
tehnologie proprie de fabricare a rondelelor monetare.

15 bani 1960
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Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰. Muchie
netedă. Diametru: 19,5 mm. Greutate: 2,88 g. Monetăria:
Bucureşti. Gravor: H. Ionescu37.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMINA În centru stema
republicii populare iar sub stemă, între două semne pătrate,
milesimul 1960.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 15 BANI. Cunună de
ramuri de laur.
Monede de 15 bani cu aceleaşi caracteristici s-au bătut între anii
1960-1963 şi 1965-1966, tirajul total al acestor emisiuni fiind de
126.900.000 de exemplare38. Aceste piese aveau milesimul 1960
singura diferenţă fiind la cele emise între 1965-1966 la care
titulatura statului era REPUBLICA POPULARA ROMANA (între
timp se revenise la scrierea cu „Â”din „A” însă la titulatura statului
nu vor fi folosite semnele diacritice).

25 bani 1960
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰. Muchie
netedă. Diametru: 22 mm. Greutate: 3,38 g. Monetăria: Bucureşti.
Gravor: H. Ionescu39.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMINA În centru stema
republicii populare iar sub stemă, între două semne pătrate,
milesimul 1960.
Revers: Deasupra, pe două rânduri, valoarea nominală 25 BANI.
Dedesubt un muncitor conducând un tractor pe un ogor, spre
stânga, iar în dreapta mănunchi de spice de grâu. Tractorul
reprezentat pe monedă este primul tractor românesc (UTOS - Uzina
de Tractoare, Oraşul Stalin), cu pneuri fabricate la Braşov (oraşul
Stalin între 1950-1960), între 1957-1962, sub licenţă MTZ (MinskURSS) 40.
Monede de 25 de bani, cu aceleaşi caracteristici s-au bătut între anii
1960-1962 şi 1964-1966, tirajul total al acestor emisiuni fiind de
87.600.000 de exemplare41. Aceste piese aveau milesimul 1960.
Fabricarea noilor monedelor de 5 bani, 1 leu şi 3 lei a fost
reglementată prin Dispoziţia Consiliului de Miniştri pentru
completarea H.C.M. nr. 257/10. III.1960, autorizându-se Banca de
Stat a Republicii Populare Române să pună în circulaţie monede
metalice de 5 bani, 1 leu şi 3 lei, şi să retragă treptat moneda
metalică de 50 bani din 11 februarie 196342.

5 bani 1963
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰. Muchie
netedă. Diametru: 16 mm. Greutate: 1,7 g. Monetăria: Bucureşti.
Gravor: H. Ionescu43.
Avers: În centru stema republicii populare.
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Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 5 BANI iar dedesubt
milesimul 1963.
Monede de 5 bani, cu acelaşi milesim, s-au bătut între anii 19631966 într-un tiraj total de 126.900.000 de exemplare44.

1 leu 1963
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰. Muchie netedă.
Feţe amplasate medalistic. Diametru: 24 mm. Greutate: 5,06 g.
Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu45.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru stema
republicii populare iar sub stemă, între două semne pătrate, de
fiecare parte, milesimul 1963.
Revers: În partea centrală un muncitor, arând pe un ogor, cu un
tractor ce trage un plug cu cinci brazde, spre dreapta. În fundal în
stânga sonde iar în dreapta munţi deasupra cărora răsare soarele.
Deasupra, în stânga sus şi în exergă valoarea nominală 1/LEU.
Monede de 1 leu, cu acelaşi milesim, s-au bătut între anii 19631965 într-un tiraj total de 71.910.000 de exemplare46.

3 lei 1963
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰. Muchie
netedă. Feţe amplasate medalistic. Diametru: 27 mm. Greutate:
5,86 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu47.
Avers: REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru stema
republicii populare iar sub stemă, între două semne pătrate, de
fiecare parte, milesimul 1963.
Revers: Imaginea unei rafinării de petrol, cu două sonde iar în
exergă valoarea nominală 3 LEI.
Monede de 3 lei, cu acelaşi milesim, s-au bătut între anii 19631965 într-un tiraj total de 18.436.000 de exemplare48.
Cu o monedă de 3 lei puteam merge, în anii ’80, la un fim sau la un
suc, iar dacă mai adăugam 60 de bani puteam cumpăra o pâine,
dacă aveam disponibile două tichete de pe cartelele lunare de
alimente.
Monedele bătute între anii 1960-1963 au desene noi, cu teme des
folosite în epocă (activităţi agricole sau industriale). Aceste teme
vor fi păstrate pe toată perioada regimului comunist, astfel că astăzi
constatăm că mai bine de trei decenii au fost folosite doar cinci
tipuri de monede, chiar dacă în anul 1966 au apărut mici diferenţe
determinate de schimbarea titulaturii statului, iar ulterior, între
1975-1982, o parte dintre ele au fost făcute din aluminiu. Metalul
cel mai des folosit la baterea acestor monede a fost oţelul placat cu
nichel, metal ce a permis menţinerea lor în circulaţie perioade
îndelungate (primele monede din acest material au fost bătute în
anii 1943-1944). Singura noutate în acest peisaj monetar cenuşiu va
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fi apariţia unei noi monede de 5 lei, în1978. Monedele de 1 leu şi 3
lei vor circula, o perioadă, în paralel cu bancnotele de 1 leu şi 3 lei.
Proclamarea Republicii Socialiste România a determinat, printre
altele, modificarea titulaturii Băncii de Stat a Republicii Populare
Române în Banca Naţională a Republicii Socialiste România, şi a
monedelor aflate în circulaţie, noua realitate impunând schimbarea
stemei şi a denumirii statului de pe însemnele monetare.
Iniţial, la 21 august 1965, a fost adoptată Hotărârea Consiliului de
Miniştri pentru menţinerea în circulaţie a actualelor semne
monetare cu Stema şi numele Statului, Republica Populară
Română49. Se pare că această decizie a fost luată din dorinţa ca
statul să nu facă cheltuieli suplimentare cu noi emisiuni monetare,
monedele cu noua stemă şi cu noua titulatură a statului urmând a fi
introduse în circulaţie treptat, odată cu retragerea din circulaţie
(datorită uzurii) a emisiunilor din anii 1960 şi 1963. Probabil că şi
din această cauză desenul emisiunilor monetare ce au milesimul
1966 este identic, pe revers, cu al emisiunilor din anii 1960 şi 1963.
Această decizie va fi confirmată de Hotărârea Consiliului de
Miniştri privind retragerea şi încetarea puterii circulatorii a
biletelar de bancă de 1, 3, 5, 10, 25 şi 100 lei, emisiunea 1952,
purtând denumirea anterioară a statului, Republica Populară
Română din 27 februarie 197050. În articolul al II-lea se preciza că:
„monedele metalice de 1 şi 3 lei, precum şi monedele metalice
divizionare de 1, 3, 5, 10, 15 şi 25 de bani, purtând de-numirea
anterioară a statului, Republica Populară Română, îşi păstrează
puterea circulatorie şi vor continuă să circule paralel cu monedele
metalice purtând noua denumire a statului, Republica Socialistă
România”. Oficial erau în cir-culaţie, pe toată perioada regimului
comunist, toate mone-dele emise începând cu anul 1952, însă
monedele emise în perioada 1952-1960 vor fi treptat retrase din
circulaţie, până la începutul anilor’70.
Fabricarea noilor monede a fost reglementată prin Hotărârea
Consiliului de Miniştri prin care se aprobă ca Banca Naţională a
Republicii Socialiste România să bată începând din anul 1966
monede matalice de 5 bani, 15 bani, 25 de bani, 1 leu şi 3 lei având
imprimată stema şi noua denumire a statului: Republica Socialistă
România din 11 iunie 196651.

5 bani 1966
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰. Muchie
netedă. Diametru: 16 mm. Greutate: 1,7 g. Monetăria: Bucureşti.
Gravor: H. Ionescu52.
Avers: În centru stema republicii socialiste.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 5 BANI iar dedesubt
milesimul 1966.
Monede de 5 bani, cu acelaşi milesim, s-au bătut între anii 19661968 într-un tiraj total de 106.881.000 de exemplare53.
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15 bani 1966
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰. Muchie
netedă. Diametru: 19,5 mm. Greutate: 2,88 g. Monetăria:
Bucureşti. Gravor: H. Ionescu54.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA. În centru stema
republicii socialiste iar sub stemă, între două semne pătrate,
milesimul 1966.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 15 BANI. Cunună de
ramuri de laur.
Monede de 15 bani, cu aceleaşi milesim, s-au bătut între anii 19661968 tirajul total al acestor emisiuni fiind de 41.165.000 de
exemplare55.

25 bani 1966
Metal: oţel placat cu nichel- oţel 950‰, nichel 50‰. Muchie
netedă. Diametru: 22 mm. Greutate: 3,38 g. Monetăria: Bucureşti.
Gravor: H. Ionescu56.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA. În centru stema
republicii socialiste iar sub stemă, între două semne pătrate,
milesimul 1960.
Revers: Deasupra, pe două rânduri, valoarea nominală 25 BANI.
Dedesubt un muncitor conducând un tractor pe un ogor, spre
stânga, iar în dreapta mănunchi de spice de grâu.
Monede de 25 bani, cu aceleaşi milesim, s-au bătut între anii 19661968 tirajul total al acestor emisiuni fiind de 18.955.000 de
exemplare57.

1 leu 1966
Metal: oţel placat cu nichel-oţel 950‰, nichel 50‰. Muchie
netedă. Feţe amplasate medalistic. Diametru: 24,5 mm. Greutate:
5,06 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu58.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA. În centru stema
republicii socialiste iar sub stemă, între două semne pătrate, de
fiecare parte, milesimul 1966.
Revers: În partea centrală un muncitor, arând pe un ogor, cu un
tractor ce trage un plug cu cinci brazde, spre dreapta. În fundal în
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stânga sonde iar în dreapta munţi deasupra cărora răsare soarele.
Deasupra, în stânga sus şi în exergă valoarea nominală 1/LEU.
Monede de 1 leu, cu acelaşi milesim, s-au bătut între anii 19661968 într-un tiraj total de 75.437.000 de exemplare59.

3 lei 1966
Metal: oţel placat cu nichel-oţel 950‰, nichel 50‰. Muchie netedă
cu două linii ondulate separate cu câte o stea cu cinci colţuri. Feţe
amplasate medalistic. Diametru: 27 mm. Greutate: 5,86 g.
Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu60.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA. În centru stema
republicii socialiste iar sub stemă, între două semne pătrate, de
fiecare parte, milesimul 1966.
Revers: Imaginea unei rafinării de petrol, cu două sonde iar în
exergă valoarea nominală 3 LEI.
Monede de 3 lei, cu acelaşi milesim, s-au bătut între anii 19661968 într-un tiraj total de 8.477.000 de exemplare61.
Monedele cu milesimul 1966 au fost puse în circulaţie în 1967 (în
1966 încă se mai băteau monede cu milesimul 1960 sau 1963). Din
literatura de specialitate aflăm că aceste monede au fost bătute, cu
acelaşi milesim, până în 1968 însă având în vedere perioada lungă
de timp în care au circulat putem presupune că ele au fost bătute şi
după această dată. Aceste monede, ca şi monedele de aluminiu
emise ulterior au avut putere circulatorie până la 31 decembrie
1996, conform Circularei BNR nr.33 din 2 decembrie 199662.
Ultimele emisiuni monetare uzuale ale regimului comunist au fost
bătute între anii 1975-1982. Ele vor circula în paralel cu emisiunile
cu valori nominale similare, din oţel placat cu nichel ce aveau
milesimul 1963 şi 1966. Toate aceste emisiuni au fost din aluminiu,
un metal ieftin, folosit pentru prima oară la baterea monedelor de
25 şi 50 de bani din 1921. Alături de valorile nominale consacrate
de 5, 15, 25 de bani, 1 leu şi 2 lei, va fi bătută o monedă nouă, de 5
lei, care va circula în paralel cu bancnota de 5 lei, emisiunea 1966.
Pentru aceste emisiuni nu se cunoaşte tirajul.

5 bani 1975
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru: 16 mm.
Greutate: 0,55 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H.Ionescu63.
Avers: În centru stema republicii socialiste.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 5 BANI iar dedesubt
milesimul 1975.
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15 bani 1975
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru: 19,5 mm.
Greutate: 0,95 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu64.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA. În centru stema
republicii socialiste iar sub stemă, între două semne pătrate,
milesimul 1975.
Revers: Pe două rânduri valoarea nominală 15 BANI . Cunună de
ramuri de laur.

5 lei 1978
Metal: aluminiu 962‰, 35‰ magneziu, 5‰ mangan. Muchie
netedă cu două linii ondulate separate de câte un romb cu axa mică
așezară vertical. Diametru: 29 mm. Greutate: 2,8 g. Monetăria:
Bucureşti 65.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA. În centru stema
republicii socialiste iar sub stemă, între două semne pătrate,
milesimul 1978.
Revers: Deasupra, pe două rânduri, valoarea nominală 5 LEI.
Circular, două ramuri de spice de grâu continuate cu câte un
segment de roată dinţată. Sub valoarea nominală elemente din
industria chimică, sondă de petrol, şi centrală hidroelectrică cu
stâlp de înaltă tensiune. Cerc perlat exterior.
După părerea unor specialişti această piesă are trei variante,
diferenţele fiind date de mărimea picioarelor trepiedului din partea
dedicată industriei chimice66.

25 bani 1982
Metal: aluminiu 1.000‰. Muchie netedă. Diametru: 22 mm.
Greutate: 1,13 g. Monetăria: Bucureşti. Gravor: H. Ionescu67.
Avers: REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA. În centru stema
republicii socialiste iar sub stemă, între două semne pătrate,
milesimul 1982.
Revers: Deasupra, pe două rânduri, valoarea nominală 25 BANI.
Dedesubt un muncitor conducând un tractor (este acelaşi tractor ce
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apare şi pe monedele din 1960 sau 1966) pe un ogor, spre stânga,
iar în dreapta mănunchi de spice de grâu.
Singurele monede de aur şi de argint emise în perioada regimului
comunist au avut ca temă aniversarea a „2050 de ani de la crearea
statului dac centralizat şi independent”. În acest scop la 30
noiembrie 1981 a fost emis Decretul Consiliului de stat pentru
emiterea unor monede jubiliare din aur şi argint. Monedele,
destinate comercia-lizării pe piaţa numismatică internaţională, au
fost bătute, în anii 1982-1983, la Monetăria Franklin Corporation
din Pennsylvenia (SUA) deoarece Monetăria Statului nu avea
utilajele pentru a asigura calitatea necesară (cantitatea de metal
necesară urma să fie asigurată de firma producătoare, iar în
schimbul dreptului de emisiune Banca Naţională a României urma
să primească 30% din valoarea fiecărei monede vândute şi câte 30
de piese din fiecare emisiune)68. Conform contractului în trei ani
urmau a fi bătute 7500 de piese anual, de calitate proof, pentru
fiecare valoare nominală din care să se realizaze şi 1000 de seturi
cu toate cele patru monede emise (fiecare piesă urma să poarte un
număr de serie pe muchie) însă în 1982 s-au bătut 1436 de piese
(508 de 500 de lei şi 928 de 100 de lei) iar în 1983 s-au bătut 1874
de piese (342 de 1000 de lei, 346 de 500 de lei, 592 de 100 de lei şi
591 de 50 de lei) ceea ce înseamnă un total de 3310 de piese din
care s-au vândut 2905 de exemplare, 180 au fost primite de Banca
Naţională a României, 88 au fost reţinute de firma producătoare şi
şapte au fost declarate pierdute în timpul transportului69. Monedele
de argint (cu titlul de 925‰, diametrul de 28 şi 37 mm şi greutatea
de 15 şi 30 de grame) au valoarea nominală de 50 şi 100 de lei iar
monedele de aur (cu titlul de 900‰, diametrul de 25 şi 28 mm şi
greutatea de 8 şi 16 grame) au valoarea nominală de 500 şi 1000 de
lei. Toate cele patru monede (în 1982 au fost bătute piesele de 100
de lei şi 500 de lei, iar în 1983 piesele de 50 de lei, 100 de lei, 500
de lei şi 1000 de lei) au pe avers stema republicii socialiste,
titulatura statului, în părţi milesimul şi dedesubt valoarea nominală
(monedele de aur au deasupra valorii nominale sigla monetăriei şi
titlul), în timp ce pe revers monedele de 100 de lei şi 1000 de lei au
în centru bustul unui nobil geto-dac, iar cele de 500 de lei şi 50 de
lei au în centru o scenă de luptă de pe Columna lui Traian (toate
cele patru piese au, între două cercuri concentrice, inscripţia:
2050·ANI·DE·
LA·CREAREA·STATULUI·DAC·CENTRALIZAT·ŞI·INDEPEN
DENT· 1980·)70.
La începutul anilor’80 criza economică, generată în primul rând
chiar de esenţa sistemului comunist, devine tot mai evidentă.
Industrializarea forţată şi investiţiile masive în obiective
nerentabile determină ca domeniul industrial să devină ineficient
datorită costurilor mari de producţie, a calităţii slabe a produselor,
şi a productivităţii scăzute, aspecte generate în primul rând de
uzura fizică şi morală a utilajelor folosite. Agricultura, lipsită de
investiţii pentru modernizare şi cu o parte din terenul arabil
degradat datorită exploatării intensive peste limite, nu dădea
rezultatele planificate, astfel că statul este nevoit să facă apel la
ţăranii necooperativizaţi să încheie contracte prin care să predea
producţiile agricole obţinute. În acelaşi timp este mărită suprafaţa
cultivată prin sistematizarea satelor sau prin transformarea
păşunilor comunale în terenuri agricole. Industria bunurilor de
consum şi serviciile au fost permanent neglijate astfel că populaţia
nu se putea aproviziona nici măcar cu produse de strictă necesitate.
Acest ultim fapt determină blocarea pieţii, a circulaţiei băneşti şi
creşterea disponibilităţilor băneşti ale populaţiei, astfel că statul,
dorind să absoarbă masa monetară în exces şi să-şi procure fonduri
pentru investiţiile planificate, atrage aceşti bani prin obligarea
salariaţilor să participe cu „părţi sociale la constituirea fondului de
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dezvoltare economică” sau prin alte taxe aberante: „taxa de
celibat”, „impozitul pe familiile fără copii” ş.a.
Datorită exportului masiv de produse alimentare, pentru folosirea
acestor resurse la plata forţată a datoriei externe (în 1980 datoria
externă era de 10,2 miliarde dolari), alimentele de primă necesitate
sunt tot mai greu de găsit în magazine. Nivelul de trai era în
scădere continuă, alimentele sunt raţionalizate, energia electrică şi
căldura se furniza după program, combustibilul era distribuit în
cantităţi limitate, asistenţa medicală era insuficientă ş.a. Din 1981
sunt introduse cartele cu raţii la pâine, ulei, zahăr (la carne nu s-au
introdus cartele pentru că în aceste condiţii trebuia asigurată
populaţiei o anumită cantitate lunar). Mai mult, pentru a se justifica
raţiile stabilite la produsele alimentare este adoptat un program de
„alimentaţie ştiinţifică”a popu-laţiei .
Preţurile erau stabilite artificial, după principii ideologice, fapt ce a
determinat dereglări grave în domeniul economic. Aceste probleme
erau rezolvate prin ajustări însă, pentru păstrarea controlului,
reaşezarea preţurilor se făcea la nivel naţional. Chiar şi în aceste
condiţii preţurile înfluenţau salariul real şi puterea de cumpărare a
populaţiei. Deoarece cei doi parametri erau în continuă scădere
pentru a se „demonstra” creşteri se apela, propagandistic, la tot
felul de artificii sau omisiuni (nu erau luate în calcul noile impozite
sau nu se avea în vedere majorările de preţuri la unele produse).
Eşecul economic determinat, printre altele, de blocajul financiar şi
de pierderile enorme înregistrate în fiecare an, a însemnat începutul
unei lungi perioade de lipsuri şi de sărăcie pentru majoritatea
românilor, astfel că momentul decembrie 1989 a venit ca o
binecuvântare pentru un popor aflat pe ultima treaptă a deznădejdii.
Între 1948 - 1952 au fost emise 14 monede din care 9 din aluminiu
şi 5 din cupru-nichel-zinc, între 1952-1963 au fost emise 27 de
monede dintre care 10 din cupru-nichel, 12 cupru-aluminiu şi 5 din
oţel placat cu nichel, iar între 1966-1982 au fost emise 9 monede
dintre care 5 din otel placat cu nichel şi 4 din aluminiu71.
Note:
1. Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol III, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1997, p. 258-259.
2. Ibidem, p. 231.
3. Ibidem, p. 161.
4. Aurică Smaranda, Lista cronologică a legiuirilor cu privire la emisiunile monetare în România în
Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii LXX-LXXIV (1976-1980), nr.124-128, Bucureşti, 1981, p.
419.
5. Erwin Schäffer, Bogdan Stambuliu, România proiecte, probe monetare, şi catalogul monedelor emise,
vol I, Galeria numismatică, Bucureşti, 2009, p. 290.
6. Aurică Smaranda, op.cit., p. 419.
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8. Octavian Iliescu, Paul Radovici, Monetele României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004, p. 63.
9. Aurică Smaranda, op.cit., p. 419.
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11. Aurică Smaranda, op.cit., p. 419.
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13. http://www.bancnote-monede.ro/2-lei-1951-1952/
14. Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 259.
15. Ibidem.
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19. Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 264.
20. Ibidem.
21. Aurică Smaranda, op.cit., p. 419.
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23. Octavian Iliescu, Paul Radovici, op.cit., p. 67.
24.http://www.gcoins.net/en/catalog/view/36858#.T_hHqnpCCe0
25. Octavian Iliescu, Paul Radovici, op.cit., p. 67-68.
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32.http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_128313/revenire_metode-dereactualizare-leu-1947-dupa-stabilizare-leu-2010.html#ixzz1wwihuGYV
33. Aurică Smaranda, op.cit., p. 420.
34. http://www.allnumis.ro/moneda/romania/50-bani-1955-236
35. Erwin Schäffer, Bogdan Stambuliu , op.cit., p. 303.
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Diamante în subsolul Moldovei –
Zăcământ uriaş de pietre preţioase

Filonul de DIAMANTE din Moldova
Suntem mai bogați decât știm?
În 1998, în Legea minelor din România a fost introdusă discret,
chiar ciudat de discret, pe lângă categoriile de zăcăminte cunoscute
– petrol, gaze naturale, cupru, aur etc. – şi o categorie despre care,
până atunci, se susţinea că nu există în ţara noastră: “pietre
preţioase”. Păi, dacă nu sunt, de ce apar oficial în legislaţie? Sau
poate… ele există!
La începutul lunii octombrie 2013, în satul Izvoarele, judeţul
Galaţi, a izbucnit o răscoală din cauza… cutremurelor.
Zi de zi se înregistrau aici zeci seisme de suprafaţă, de 2 până la 3
grade Richter, însoţite de zgomote sinistre care i-au îngrozit pe
localnici. Aceştia aveau o teorie halucinantă privind sursa
cutremurelor.
“Domnule, ei nu mai extrag ţiţei, au dat de un zăcământ de
diamant pe care vor să îl spargă, de aceea au început aceste
cutremure. Dacă nu se termină cu forările, ne dărâmă casele.”ne-a spus Daniel Zaharia, susţinut de toată comunitatea postată
în mijlocul drumului.

Statul român ştia de nestemate din 1998
Plecând de la “fenomenul Izvoarele”, am început să ne interesăm
de existenţa unor zăcăminte de diamante în ţara noastră. Geologii
pe care i-am contactat nu au spus nici da, nici nu.
Adică la întrebarea: “Avem zăcăminte de pietre preţioase?”
Primeam răspunsuri de genul: “Mâine s-ar putea să plouă!”
O sursă din serviciile secrete ne-a spus însă, ferm, că există un
zăcământ uriaş de pietre preţioase, care pleacă din Moldova şi
ajunge în Siberia. Tot în toamna anului trecut a izbucnit scandalul
proiectului de modificare a Legii minelor, care conţine sintagma:
“pietre preţioase”.
Adică diamante în România!
În fine, am luat taurul de coarne, cum ar veni, şi am întrebat la
Agenţia Naţională a Resurselor Minerale (ANRM).
Răspuns: “Această sintagmă (“pietre preţioase” – n.r.) a fost
introdusă prin Legea Minelor nr. 61/1998 datorită faptului că, la
momentul elaborării acestui act normativ, s-a apreciat că nu poate
fi exclusă posibilitatea ca în formaţiunile geologice din
fundamentul platformei moldoveneşti, zona Iaşi-Botoşani, să existe
roci potenţial purtătoare de asemenea mineralizaţii.”
Mai pe înţelesul nostru: s-ar putea să fie ceva diamante în zona
respectivă, dar nu prea avem chef să vă spunem şi vouă. Adică,
moldovenii de la Izvoarele nu băteau câmpii când spuneau că ar
exista zăcăminte de diamant…
Secretul pietrelor preţioase din Siberia a fost dezvăluit în 2012
Aşa arată o mină de diamant din Rusia. De regulă, aceste
exploatări au adâncimi mari, de peste 100 de metri. Diamantele,
apărute în scoarţa terestră la adâncimi de peste 100 de kilometri,
au fost aduse către suprafaţă de erupţiile vulcanice şi de mişcările
tectonice.
În anul 2012, Rusia a anunţat că se pregăteşte să exploreze un
zăcământ uriaş de diamante care ar putea alimenta piaţa globală
pentru următorii 3.000 de ani. Cantitatea estimată depăşeşte de
peste zece ori volumul tuturor celorlalte zăcăminte descoperite în
prezent în lume. Kremlinul ştia de existenţa zăcământului încă din
anii ’70, însă abia în 2012 a invitat presa pentru a anunţa oficial
începerea lucrărilor de explorare. Secretul a fost păstrat timp de
patru decenii, în parte, din cauza pieţei extrem de ermetice, care a
adus administraţiei sovietice profituri uriaşe, în parte, din cauza
industriei de diamante artificiale.

Desigur, informaţia părea trasă de păr rău de tot, pentru a putea fi
luată în seamă. Sursa cutremurelor de la Izvoarele a rămas, oficial,
un mister. Menţionăm doar că Ştefan Marincea, fostul director al
Institutului Geologic, a spus că seismele ar putea avea drept cauză
industria extractivă din zonă. A doua zi a fost destituit.
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TOPONIMIE GEOGRAFICĂ
Vasile D. CÂRCOTĂ - Bârlad
NUME DE SATE CARE EVOCĂ RELIEFUL DE DEAL, PODIŞ
ŞI MOVILĂ
Reducem analiza la relieful naţional, cu exemplificări din
spaţiul judeţului Vaslui.

Între formele pozitive de relief dar cu o arie restrânsă (10 –15
mp) şi care se amplasează pe formele clasice ale reliefului terestru
(vale,deal, câmpie, podiş) şi cu o altitudine relativă faţă de acestea
de 2 – 10 m.,se află movila. Originea ei este în mai toate cazurile,
antropică. Cele construite de populaţiile alogene, aveau rolul de
mormânt pentru căpeteniile decedate în acel spaţiu. Localnicii le-au
construit ca puncte de observaţie şi de avertizare a populaţiilor
sedentare din preajma locului. Cele construite cu scop funerar, sunt
cunoscute ca tumuli. Un asemenea exemplu este movila Răbâia
(Drânceni) din valea Prutului. Movila lui Burcel (Codăieşti) se
înscrie între cele folosite în Evul Mediu ca locuri de veghe şi
semnalizare a invaziilor teritoriale.

ealurile şi podişurile care reprezintă cam o treime din
suprafaţa naţională, se reflectă în denumirea localităţilor
într-o măsură mai redusă comparativ cu noţiunea de
câmpie.Altitudinal le corespund valorile medii între 200 şi 800 m.
Geneza lor reflectată de stratigrafie şi petrografie, aparţine la două
tipuri importante : structura de platformă, cu strate sedimentare
friabile şi o poziţie orizontală sau uşor modificată de mişcările
tectonice şi, structura de orogen, cu strate cutate în procesul
formării munţilor , cu roci sedimentare care n-au fost
metamorfozate. Cititorul avizat cunoaşte şi excepţiile de la cele
prezentate. În zona centrală a Podişului Dobrogei se întâlnesc
valori altitudinale sub medie. In Podişul Casimcei din Dobrogea
sunt roci metamorfozate, rezultate dintr-o veche orogeneză
(Caledoniană). Sunt valori şi peste cea superioară. În Subcarpaţii
Getici, mai cunoscut este Dealul Măţău (1017 m), dar şi altele, care
depăşesc altitudinea medie.

În ţară sunt 24 de localităţi săteşti cu nume de Movila sau unele
derivate ( Movileni, Moviliţa, Movileanca). In judeţul Vaslui este o
singură localitate rurală cu numele de Movileni (Coroieşti). Trebuie
menţionat că Movilă este şi nume de familie. De aceea este posibil
ca numele unor localităţi din această categorie, să fie antroponime.

În această necesară introducere în subiect, facem precizarea că
cele două tipuri de relief se diferenţiază între ele prin gradul de
fragmentare de către reţeaua de văi. La unităţile de podiş,
interfluviile au aspect de platou şi însumează un minim de 10% din
suprafaţa locului. Condiţiile de formare a satelor pe podiş, nu sunt
cele mai favorabile. Apa este la adâncime, căile de transport sunt
puţine şi nici nu beneficiază de adăpostire naturală faţă de vânturi.
În ţară sunt numai cinci sate care au nume de podiş. In judeţul
Vaslui nu se află niciunul.

RĂZBUNAREA GEOGRAFIEI (I)

D

Aria judeţului Vaslui se suprapune Podişului Bârladului,
diviziune însemnată a Podişului Moldovei. Geomorfologic, în
Podişul Bârladului sunt trei diviziuni: Podişul Central Moldovenesc
situat în partea nordică a judeţului, Dealurile Fălciului din partea sa
estică şi Colinele Tutovei din partea sa sud-vestică.
Localităţile rurale de la nivel naţional cu nume de Deal şi
derivate(Deleni, Deluţ, Deleşi, Delureni, Delani) sunt în număr de
109, la care se adaugă şi unul din judeţul Tulcea cu numele de
Colina. Colina este o unitate a reliefului deluros, de formă
elipsoidală,netedă în partea superioară, versanţi puternic inclinaţi şi
culmile orientate pe direcţia de curgere a apelor.
În judeţul nostru (Vaslui), sunt şase sate cu nume de deal sau
derivate ale acestuia: Poieneşti Deal şi Dealul Secării (Poieneşti);
Dealul Mare (Zorleni); Deleni (Deleni şi Hoceni); Deleşti (Deleşti)
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Ne-am propus să evocăm nume de localităţi rurale care se referă
la forme de relief întâlnite în arealul judeţului nostru. La fel de
interesante sunt şi acele nume care reflectă caracteristici ale
covorului vegetal spontan (pădure, stepă, stufăriş etc), activităţi
agricole (mocani, harbuji,vişinarietc), activităţi comerciale
(făgădău, târg) şi alte domenii de activitate. De aceea se apreciază
că învelişul de toponime este un adevărat izvor de cunoaşterea
trecutului istoric.

Grigore POSEA – București
Titlul de mai sus, Răzbunarea geografiei, este luat după o
lucrare a autorului american Robert D. Kaplan (apărută în 2012, în
engleză, dar tradusă şi în româneşte, în 2014, la editura Litera, 480
pg.).
Despre această lucrare, Henry Kissinger (ştiţi cine este) scria: este „o carte
fascinantă, extraordinar de bine documentată şi importantă”. Amintim, deocamdată, numai
ideea de bază a cărţii,subliniată chiar de Kissinger, care spune: „factorul geografic a
exercitat o influenţă predominantă asupra destinului naţiunilor”, iar Kaplan restaurează
un adevăr fundamental (pg. 7); în plus, Pavel Dobrescu (prefaţa ediţiei în limba română)
subliniază că, „autorul american este ataşat ideii potrivit căreia geografia modelează
istoria, …, dar este precaut să nu derapeze în zona determinismului geografic” (pg. 7);
totuşi, după noi, Kaplan este mereu foarte aproape de un determinism geografic moderat,
dar interpretat cu insistenţă, citând, în acest sens, şi mulţi alţi autori „care combat
vehement ideea că geografia nu mai contează” (pg. 7); dintre aceştia, el îl nominalizează
îndeosebi pe Mackinder (1904) cu articolul „Pivotul geografic al istoriei”1, care, încă din
1890, scrie „Despre necesitatea predării amănunţite a geografiei generale…” (în Journal
of the Man. Geog. Soc. vol. 6, Londra).

1 The geographical pivot of history, în Geographical Journal, Londra,
aprilie 1904.
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De ce nu mai insistăm asupra lucrării amintite? Deoarece
avem în lucru o anume recenzie (Răzbunarea geografiei II), mai
bine gândită geografic, asupra acestei cărţi. Dar, mai avem un
scop imediat: de mult timp ne preocupă lipsa de cunoştinţe
geografice minime, a multor absolvenţi de studii preuniversitare,
sau chiar superioare, şi care totuşi scriu (!) despre unele fenomene
ale mediului natural, sau ocupă funcţii care necesită imperios astfel
de cunoştinţe.
Ca urmare, abordăm, deocamdată, în spiritul lui Kaplan, dar
şi al nostru1, problema: cum şi dacă geografii români, poate că şi
alţii, îşi fac datoria faţă de ştiinţa pe care o practică, sau mulţi
numai „se fac”.

Fig. 1.A. Orşova, 16 sept. 2014 (Internet)

Accentuăm însă, mai întâi, că şi noi, la rândul nostru, am pus mereu un mare
preţ pe o anume lege, care seamănă cu titlul de mai sus, „Răzbunarea naturii este o
lege”2. În acest ultim sens dăm şi un exemplu recent, potopul dur din 16.IX.2014, peste
arealul Orşovei, ce a produs un extraordinar dezastru în oraş şi în comuna Ieşelniţa (fig. 1).
Niciunul dintre localnici nu văzuse aşa ceva vreodată, iar televiziunile au transmis, de
acolo, un adevărat film al groazei. Despăduririle de pe pante şi lipsa unor mai dese
„şanţuri” (şi poduri) de evacuare a apei de potop de pe versanţi în Dunăre au mărit mult
dezastrul.

Noi am realizat, încă din 1967, un studiu al proceselor de
versant în Defileul Dunării (vezi bibliografia 4), dar localnicii
„sistematizori ai terenurilor” nu l-au luat în seamă.
Deci,
Fig. 1.B. Ieşelniţa (Mehedinţi), 16 sept. 2014 (după Internet)

Îşi fac geografii datoria faţă de geografia reală?
Să vedem, mai întâi, cam ce sens ar avea o geografie reală?
Spre a nu lungi explicaţia, facem trimitere la lecţia
introductivă a lui G. Vâlsan, ţinută la Universitatea Bucureşti
(1930), intitulată „Sensul geografiei moderne” 3 (ce bine aţi face
s-o citiţi, sau să o recitiţi!); apelăm totodată şi la un alt articol al lui
Vâlsan, „Elementul spaţial în descrierea geografică”4. De ce
apelăm la aceste două articole? Pentru părerile lui T. Morariu şi V.
Mihăilescu, că aceste două articole ne indică „germenul înţelegerii
adevăratului caracter al analizei geografice (integrarea părţilor în
unitatea teritorială de studiu)” (pg. 39-40)4.
Încă un motiv: în ianuarie 1919, marele De Martonne, care dorea să-l cheme pe
Vâlsan la Paris, pentru Conferinţa de Pace de la Versailles, află că acesta este grav bolnav
(accident, Ciurea, 1917) şi, cunoscându-l bine încă din 1913, îi trimite o scrisoare de
regret, din care reţinem: ”Vous savez combien j'estime vos travaux” (G. Bowd, L.
Harmattan, 2012, pg. 56). Dar, asemenea explicaţii şi păreri asupra rolului geografic în
societate găsim şi în „Răzbunarea geografiei” (Kaplan).

Va zice cineva (şi zic mulţi) „alte timpuri, altă gândire”. Totuşi, de foarte multe
ori, mai ales în ştiinţele naturii, primele cercetări concrete rămân bătute în cuie; sunt
reale, necopiate după alţii. Ba chiar o asemenea introducere, despre geografia modernă, se
preda, ca lecţie, cel puţin la Bucureşti, în anul I de facultate (până prin 1980, după care s-a
cam uitat; şi, ce a urmat…).

Totuşi, iniţiativa, de a pune întrebarea din subtitlu de mai sus,
provine de la o serie de articole apărute în unele reviste, zise „de
cultură” (sau popularizare), ce se referă la explorarea şi explicarea,
restrânsă sau nu, a unor elemente sau fenomene geografice (numite
de anumiţi autori „frumuseţi autohtone”, dar şi „mistere”); explicarea
lor însă, în asemenea articole, este făcută total „sentimental”, fără
nimic adevărat, ba din contră.
Vom da numai două exemple (dar ele apar mai des în
ultimul timp). Primul exemplu este publicat în „Formula AS” (anul
XXIV, nr. 1127, iulie 2014.19), articol intitulat „Suta de Movile,
Împărăţia misterelor; Descoperiţi Basarabia”, autor Alecu Reniţă.
Al doilea se găseşte în „Femeia de azi”, nr. 45(353); 16-22, 11,
2012, pg. 6-7, şi poartă titlul „Energia Munţilor Bucegi”, autor
Giorgiana Idriceanu.
x

x

x

 Primul articol, Suta de Movile…, în care Alecu Reniţă
vorbeşte despre un „monument natural”, din rezervaţia „Pădurea
1 Gr. Posea (2012), Relieful, resursa de bază a turismului, pg. 16-21; 621-625, şi 655, Editura
Fundaţiei „România de Mâine”.
2 Gr. Posea (2013), Caiet de lucrări practice şi seminarii…”, pg. 9 şi 26; Editura Fundaţiei
„România de Mâine”.
3 G. Vâlsan (1964). În „G. Vâlsan, Descrieri geografice”, Ed. Ştiinţifică: Sensul geografiei
moderne, pg. 53-70 (articol publicat pt. prima dată în Bul. S.G.R., tom LVII, 1938, pg. 2-18) şi Elementul
spaţial în descrierea geografică, pg. 71-82 (articol publicat pt. prima dată în Lucr. Inst. de geogr., tom IV,
Cluj, 1931, pg. 448-456). În acelaşi volum şi T. Morariu şi V. Mihăilescu (pg. 16-50).
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Domnească”, din stânga Prutului, „monument” pe care, probabil, a
vrut să-l explice într-un mod precum „mărturisirile lugubre ale
călătorilor antici” (un citat din articol). Este adevărat că orice
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monument natural se cere explicat; de obicei, în prezent sau uneori
chiar demult, un astfel de monument a şi fost explicat ştiinţific;
trebuie numai să ştim unde să căutăm, sau să ne amintim de orele
de geografie din preuniversitar. Or, autorul pare că nu prea a auzit
de geografie, sau de rolul reliefului în turism, deoarece el
dovedeşte, prin acest articol, că nu ştie nimic din această disciplină,
dar umblă după poveşti antice şi idei „impresioniste”; credem că, o
anume „inspiraţie” a luat-o totuşi de pe internet (fig. 2), unde,
printre altele, există şi o explicaţie la fel de aberantă. Dar, Suta de
movile, pe care vrea să ne-o explice autorul, a fost explicată
ştiinţific de mult, între care de Porucic T.1, în 1928. În plus, aceste
forme de relief şi denumirea Suta de movile se întâlnesc şi în alte
părţi şi au fost de asemenea descrise ştiinţific. De exemplu, în
dreapta Prutului, astfel de movile au fost studiate şi explicate de
Gh. Năstase2, sub numele „Centum monticuli” (Suta de movile);
sau, movilele din Transilvania, studiate, printre alţii, de Grecu
Florina 3 , sub titlul „Alunecările de la Movile” (Podişul
Hârtibaciului). Şi putem continua.

geografie-relief-turism, pornind şi de la ideile unor mari înaintaşi,
ca S. Mehedinţi (1931, Terra), G. Vâlsan4 (1930 şi 1935, Lecţie
inaugurală), sau E. Racoviţă (1937, citat de Posea Gr.2, 2012, pg.
480). Insistăm, deoarece movilele respective reprezintă relief şi nu
„morminte de regi”, căci sunt cu sutele (nu cu „miile”, după autor,
vezi mai jos).
Reducem însă critica şi concluziile noastre, pentru început, la
„înşiruirea” unor citate din Alecu Reniţă, pe care, citindu-le, oricine şi
mai ales profesorii de geografie, dar şi elevii lor, le pot „înţelege”, dar
cu zâmbetul pe buze. La urmă, vă veţi întreba: oare, aceasta este
cultura şi ştiinţa celor care vor să ne-o inoculeze nouă, maselor
populare, în mod „simplu” şi „literar”(?).
Deci, să citim unele ciudăţenii, din acest articol (scrise de
noi cu „petit” şi puse între ghilimele):
„Suta de movile. Împărăţia misterelor” (?); „imensul cimitir, numit popular „Suta
de Morminte”, înspăimântaţi de dispariţii inexplicabile de animale şi de păstori rătăciţi
printre movile”; (toţi ştim că în nici un cimitir nu sunt astfel de movile, iar în arealele cu
astfel de movile nu dispar animale (ci, după movilă, nu se mai văd), şi păstorii nu se
rătăcesc, deoarece cunosc bine locurile; aceştia din urmă, când nu mai văd vitele, se urcă pe
movilă şi le observă imediat). Pe una dintre fotografiile autorului se scrie „Un peisaj
selenar”, dar pe el se vede iarbă, un lac ş.a., iar în text vorbeşte şi de „ierburi înalte,
…stufăriile din smârcuri” etc.; oare aşa arată un peisaj lunar? … dacă ar fi aşa ne-am
duce rapid pe Lună, cu cortul care, acolo, nu s-ar mai zdruncina… „încolăcit de şerpi”; (de
ce? parcă, acolo nu e vânt). Şi, mai departe…, oare de ce, când apare Luna, „Cimitirul
arhaic dispare, … vântul dispare, ierburile şi stufărişurile se liniştesc…”? De ce dispar,
deoarece tocmai acum se văd nenumăratele movile, cu umbrele lor întunecate; dar, credem
că, autorul face să dispară cimitirul pentru ca, din cimitirul cu „stafii singuratice care
vânează de secole călătorii întârziaţi”, să-l transforme într-o „fărâmă din Grădina Raiului”.
Acum, „Luna luminează peisajul până dincolo de movile” (oare numai până dincolo?), iar
„bolta cerească se transformă într-un uriaş candelabru cu miliarde de stele…” (noi ştim că
stelele se văd astfel înainte de răsăritul Lunii, nu după), iar autorul numai acum simte
„mirosul” … „aromelor florilor sălbatice”, … „care numai aici pot fi admirate şi
inhalate”…
Putem continua, dar trecem, odată cu autorul, la istorisiri şi „explicaţii”; este
vorba de un subtitlu: „o vastă necropolă a regilor”, luând ca timp zero pe Dimitrie
Cantemir („până la el, şi după”), probabil în bună parte, după internet (fig. 2).
De acum nu se mai vorbeşte de „peisaj”, ci de „landşaftul Suta de Movile”,
despre care mereu „s-au ţesut legende, mituri şi poveşti, s-au spus lucruri terifiante”
(Oare!).

Fig. 2. După Internet; poza de jos, a doua, este semnificativă pentru orice Sută de
Movile, iar textul (care nu
apare în total şi nu este citat), a fost, se pare, informativ şi sugestiv pentru autorul
articolului analizat, dar în rău.

Subliniem, de la începu, geneza acestor movile: ele fac
parte dintr-un tip mai general de alunecări de teren, numit
„glimee” (vezi, V. Gârbacea4 şi Gr. Posea5). Iar noi am publicat
recent (2012) un mare volum (650 pg.), „Relieful, resursa de bază
a turismului” (Ed. Fundaţiei „România de Mâine”)2, adresat în
special ghizilor turistici de teren, în care exemplificăm şi
documentăm ştiinţific o serie de probleme specifice de geografie
practică şi culturală, între care, în mod special, abordăm raportul
1 T. Porucic (1928), Relieful teritoriului dintre Prut şi Nistru; în Buletinul societăţii regale
române de geografie (BSRRG), XLVII.
2 Gh. Năstase (1937), Centum Monticuli (Suta de Movile), în Lucr. Soc. „Dimitrie Cantemir”,
Iaşi.
3 Florina Grecu (1983), în revista Ocrot. nat. med. înconj., 27, 2.
4 V. Gârbacea (2013), Relieful de glimee, Presa universitară Clujeană.
5 Gr. Posea, Geomorfologia României, 2005, Ed. Fundaţiei „România de Mâine”, pg. 197-208.
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Aici, autorul face un fel de istorie, pomenind de daci şi Dacia, aminteşte apoi de
câţiva autori vechi: un polonez de pe vremea lui Ştefan cel Mare, care crede că ar fi vorba
de „o vastă necropolă a regilor”, … „al celor care au stăpânit pământurile Daciei, …,
înainte de invazia lui Traian” (oare câţi regi o fi avut acea Dacie, dacă autorul spune că
terenul este „acoperit cu peste trei mii de movile şi moviliţe”!?!).
Nu mai insistăm asupra unor astfel de „idei”, demult contraargumentate, anume
că aceste movile ar fi fost făcute de mâna omului. Reţinem, însă, din acest zis istoric, un
mare neadevăr, anume că „acum, la începutul mileniului trei, în vara anului 2014, nu
există un punct de vedere comun, argumentat ştiinţific, despre originea landşaftului
„Suta de Movile” … ele rămân una din marile enigme ale Moldovei”. Ba există explicaţii
ştiinţifice şi încă demult; numai autorul amintit şi alţii ca el, care dau drum liber la condei
după închipuiri de moment, poate şi de nesomn, fără să se documenteze câtuşi de puţin, nu
le ştiu. Totuşi, în această ultimă parte din articolul Suta de Movile (subtitlu „Colonii de
negară şi tufe de cătină”) autorul foloseşte şi câteva aspecte reale (dimensiuni) şi termeni
pur geografici, ca: monument natural, ţiglăi, tumuli, gorgane, recifuri coraliere ş.a. Dar,
nu le explică sub nici o formă, rezultând deci că nu ştie ce sunt, dar spune că toate acestea
sunt „adunate pe o suprafaţă restrânsă, ce conferă peisajului (acum nu mai este landşaft) o
configuraţie neobişnuită, bizară(!), selenară” (?).

Oare cu ce rămânem din acest articol? Cu: mistere, morminte
de regi, lună plină, umbre, bijuterii naturale, lanţ de stâlpi
semiprăvăliţi, peisaj selenar etc. Toţi aceşti termeni putem să-i
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folosim pentru oricare alt „peisaj”, atunci când dorim numai să
vorbim, să vorbim, şi atât.
Dar, să vedem ce reprezintă, ştiinţific, Suta de Movile?
Mai întâi o precizare: termenul şi forme similare există în
multe locuri, dar mai ales în Moldova din dreapta Prutului şi în
Transilvania (Podişul Hârtibaciului). Peste tot este vorba de un
anume tip de alunecări de teren, cunoscut sub numele de glimei.
Şi, în mod relativ ştiinţific, despre aceste forme de alunecare, s-au
pronunţat, relativ divers, mulţi autori, începând aproximativ de pe
la 1600, dar mai real după 1900. Este vorba totodată şi de mai
multe denumiri: Centum Colles, Centum Monticuli, Suta de
Movile, sau simplu Movile (dar niciodată inventata „Suta de
Morminte”). Cităm însă existenţa unui scurt istoric în lucrarea lui
V. Gârbacea, Relieful de Glimee, pg. 14-16 (2013)8.
Pentru Basarabia, aşa cum s-a spus, prima tratare ştiinţifică
a acestor alunecări a fost făcută de T. Porucic (1928)5. El vorbeşte
totdată şi de alunecările din alte zone ale României. Există şi o teză
de doctorat, cu alunecările de teren din Basarabia, publicată la
Chişinău, după 1990 (al cărui nume ne scapă). Cam în acelaşi timp
cu Porucic, Gh. Năstase6 (1937) publică „Centum Monticuli (Suta
de Movile), contribuţii la studiul geografiei fizice şi umane a
alunecărilor de teren din bazinul Prutului Mijlociu”. Pentru
Transilvania o primă analiză locală are ca autor pe Grecu Florina
(1983)7, Alunecările de la Movile (Podişul Hârtibaciului). Pentru
sinteze mai generale asupra României amintim pe V. Gârbacea
(2013)8, V. Surdeanu (1990)1 şi Gr. Posea (2003 şi 2005)9.
Pe scurt, Suta de Movile reprezintă, la origine, alunecări
masive de teren sub formă de valuri; după prăbuşire şi alunecare,
valul rămâne fixat dar, cu timpul, este fragmentat de către
pluviodenudare în segmente relativ mari, în formă de „coşciug”,
numite popular copârşae. Mai apoi, şi acestea sunt fragmentate în
mai multe movile, ţuguiate, numite ţiglăi. Urmează o nivelare uşor
curbată a acestora, către movile tot mai aplatizate, numite gruieţi.
Aceştia din urmă, movilele şi moviliţele, se inerbează, iar uneori
sunt, sau pot fi, şi arate (unele au fost arate chiar de foarte mult timp,
nu numai de către colhoznici cum spune Reniţă). Un aspect
important; toate microformele stadiale, evoluate din valul de
alunecare iniţial (copârşae, ţiglăi, gruieţi, movile şi moviliţe) sunt
ordonate în şiraguri, paralele cu abruptul iniţial de desprindere,
indicând cu precizie provenienţa şiragului dintr-un acelaşi val de
alunecare.
Dar, de ce se ajunge la „suta de movile”? Deoarece multe
dintre aceste alunecări au apărut încă din timpul periglaciarului
Würm (acum 14-10 mii de ani), când alunecările în valuri erau
mult mai frecvente; ele au încetat aproape total odată cu
împăduririle postglaciare, dar au reînceput o nouă evoluţie, mai
slabă însă şi numai în anume locuri specifice, după despăduririle
făcute de om; de exemplu, în locul numit La Movile (Podişul

1 V. Surdeanu (1990), Sistemul geomorfologic al alunecărilor de teren, SUBB, 2.
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Hârtibaciu), în prezent este pe cale de a se desprinde un astfel de
val.
Ca o primă încheiere, ne întrebăm, în asemenea cazuri
(descrierea şi explicaţiile din articolul lui Reniţă) pe cine se
răzbună geografia? Dar, mai ales, de ce nu reacţionăm în scris,
clar şi mai des, măcar câţiva dintre cei de la nivelul conducerii
geografiei (cei circa 40 de membri; vezi Terra, 1-2, 2014, pg. 12)?
Deci, cum să vorbim despre „suta de movile”, dacă nu ştim
elementul de bază, fundamental, că ele provin din alunecări de
teren?
x

x

x

Al doilea articol – ceva mai vechi (2012), dar nu prea, scris
de Georgiana Idriceanu, este intitulat Energia Munţilor Bucegi 2 ,
publicat în revista Femeia la rubrica „mistere” – ne pune în faţă, ce
credeţi (?!), „mărturie despre misterele pe care le ascund munţii
noştri”!
Şi ce mistere ascund Munţii Bucegi?
Procedăm tot prin selectarea câtorva citate misterioase:
„Comunicarea dintre cer şi pământ, extratereştrii şi civilizaţiile care populau această
planetă cu zeci de mii de ani în urmă”; „acest areal poartă o încărcătură energetică specială,
pe care au simţit-o luni(?) la rând chiar şi locuitorii din Buşteni”; „o gură de aer… cosmic”; „o
sursă de apă care nu a secat niciodată” … cu „forţe supranaturale”, „în Bucegi, s-a cutremurat
sufletul pământului”; „prezenţa a nenumărate canale subterane” (cine le-o fi făcut şi cine le-a
văzut?!); „grote în care trăiesc, … extratereştrii care studiază omul…”; „civilizaţiile arhaice
ale pământului, care s-au refugiat în subteran acum zeci de mii de ani”; (o fi auzit autoarea de
faptul că acum 11.000 de ani era timpul când s-au topit gheţarii din Bucegi, care au lăsat
actualele circuri şi văi glaciare în formă de U?; „cutremure” … sub formă de „bubuituri şi un
vuiet puternic”; „canale din burta muntelui s-ar fi surpat” etc. etc.
Dar ne întrebăm şi ce rost au, în acest articol, cele două poze, altfel extrem de
frumoase, cu două dintre cele mai expresive monumente naturale ale Bucegilor şi ale
Carpaţilor – Sfinxul şi Babele, dacă autoarea nu spune absolut nimic despre ele, nici
măcar ceva mistic?

Totuşi, punem o întrebare mai generală: de ce relativ
mulţii „scriitori”(!) se întorc, în această perioadă, cam mult, spre
Bucegi? Răspunsul spre sfârşit.
Şi pentru acest articol, noi am găsit pe internet (prelucrate
de Roxana Roseti ş.a.) anumite surse „specifice” de inspiraţie,
surse pe care însă autoarea le-a amestecat total, neunitar şi
„mistic”. În cadrul acestor surse se vorbeşte de sacralitatea
Bucegilor dacici, sau a Sfinxului, a Munţilor Retezat etc., dar nu
de Roşia Montană. În mod însă mai deosebit, aceste surse
subliniază anomaliile unui peruan, referitoare la „sacralitatea”
unor monumente naturale (Daniel Ruzo, 1900-1991).
Acel peruan, se pare, fusese profesor, arhitect şi filozof. Dar, după 1952,
văzând, la un prieten, „o fotografie a unei stânci cu chip de om de pe Platoul Marcahuasi
(Peru), stâncă aflată la 3.600 m” altitudine (şi, adăugăm noi, într-un climat periglaciar cu
puternice variaţii termice, sub şi peste 0°C), şi-a cam schimbat profesiile. S-a apucat „să
descifreze (!) mesajele încifrate în piatră ale civilizaţiei de dinainte de Potop”, începând
cu acel monument din Peru, pe care l-a şi numit „Monumentul Omenirii”. Străbătând
apoi munţi din cinci continente (9 ani a cutreierat numai prin Anzi) a cartografiat (!)
asemenea microforme de relief, ca parte, spunea el, a unei aşa-zise geografii sacre(!!).

2 Georgiana Idriceanu, … Revista Femeia de azi, nr. 45(353), 16-22, 2012.
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Au aflat de acest peruan şi cei doi mari „sacrii” ai noştri(!),
dar mai ales Elena Ceauşescu care, în calitatea sa de (!) „acad.
doctor şi inginer” (acest titlu lung îi aparţine, iar unii îl păstrează
şi azi, sau şi l-au luat după 1990), a ademenit acest sacru-peruan
să viziteze şi România (1968) „pentru a cerceta Sfinxul…, pe
care el îl văzuse tot pe o carte poştală”. A fost însoţit în Bucegi de
ghizi securişti, ai unui Departament secret, care trebuiau să
întocmească rapoarte pentru Cabinetul 2. Şi „N. Ceauşescu ar fi
înfiinţat o unitate pentru studierea fenomenelor paranormale”,
numit, după Radu Cinamar 1 , Departamentul Zero. Dar, tot în
aceea perioadă a apărut şi un studiu al Cristinei Pănculescu,
asupra masivului Bucegi (finalizat numai în 1988 şi publicat apoi
în 2008) 2 . Acest studiu, ajuns şi pe masa „savantei” Elena
Ceauşescu, a influenţat-o, se pare, în chemarea, atunci, a
peruanului în România.
Studiul de mai sus 13 susţine că „În Bucegi, în zona Vârfului Omu se află cel mai
important Centru Energetic-Informaţional natural al planetei…”. „Deci Muntele Sacru al
dacilor se află în Bucegi; el este structurat pe trei niveluri care coresundeau la tot atâtea
trepte de iniţiere”: a) „Peştera lui Zamolxis identificată cu Peştera Ialomiţei, în 12 mai
1984”; b) „Platoul Babele, unde se află Sfinxul de la care a început totul(!), în 25
noiembrie 1984”; c) „Zona vârfului Omu, care este Sanctuarul principal” (după Internet,
„Detalii despre…”). „Legile care guvernează acest centru planetar, conexiunile, funcţia şi
activitatea lui, prin generalizare, conduc la cheia problemelor fundamentale rămase fără
răspuns ale cosmogoniei şi cosmologiei” (idem).
Deci, Kogaionul, Muntele Sfânt al dacilor, de care a vorbit Strabon, ar fi
Bucegii. Există însă şi alte păreri, mai ales ale unor istorici, că muntele sacru ar fi fost
Munţii Şurianu (Platoul Dacilor, cu Sarmisegetuza Regia), sau Dealul Uroi (pe dreapta
Mureşului, vizavi de Simeria), ori Ceahlăul ş.a. (după Internet; Andrei Vartic).
Este adevărat că „inima geografică a ţării dacilor” este Muntele Bucegi; totuşi,
majoritatea cetăţilor deosebite de atunci erau plasate în jumătatea vestică şi, în plus, unii
cred că erau mai multe Kogaioane, dar şi unul central. Deşi dealul Uroi este mai puţin
pomenit geografic, pentru coordonarea spirituală a cetăţilor dacice, din arealele vecine,
acesta nu este de neglijat.

Desigur, de-a lungul timpului, şi unii savanţi ai vremurilor au emis păreri
neîntemeiate, totuşi apropiate de mentalitatea timpului lor, asupra genezei unor
monumente curiaose şi semnificative existente în natură; dar nu acum, în secolul XXI.
Pentru Bucegi, de exemplu, este adesea amintit Strabon (63 î.H.-19 d.H.), care vorbea
despre daci şi despre muntele lor sacru, Kogaion (Capul Magnificului; poate capul
Sfinxului), care, probabil, era masivul Bucegi. Dar alţi autori au luat-o razna şi mai apoi;
de exemplu, chiar în 1930 (o lucrarea tipărită la Paris), Vasile Lovinescu scria că „muntele
Omu este traversat de o grotă imensă… în sensul că nu i s-a dat de capăt, expluatată fiind
pe vreo 20 de kilometri” (?) (după Internet). Ce mai grote găsim şi în articolul din
„Femeia”(!)…, dar în anul 2012 !!

Unele din aceste inadvertenţe porneau, sau chiar pornesc, de
la ideea, antică oarecum, că axa nord-sud a Pământului ar trece (sau
trecea) prin Carpaţii Meridiaonali (spre Dunăre) şi ar fi identică cu
axa Universului (Axa Lumii), Cerul învârtindu-se (deasupra
noastră) pe o axă identică cu a Terrei, iar leagănul omenirii ar fi fost
pe spaţiul carpato-danubiano-pontic. Şi Kogaionul (Bucegiul) s-ar
afla pe această axă şi, de aici, misterele (!) acestuia.
Este normal, acum, să ne întrebăm, relativ la articolul din
„Femeia”, cum poţi vorbi despre „munţii noştri” şi, concret, despre
„Bucegi”, când tu nu şti ce este muntele, sau un lanţ muntos; nu şti
cum s-a format, ce structură are etc.! Noi am observat demult
asemenea lipsuri, esenţiale (vezi Gr. Posea, 2012, pg. 16)2; mai ştiam
însă şi ce scrisese G. Vâlsan, despre „peisajele” lui Vlahuţă (idem,
pg. 17). De aceea, în cartea amintită2, am dedicat câteva pagini (331334) unei definiţii mai largi, „Ce este muntele?”, dar şi problemei
mediului natural („mediul, geodiversitatea şi rolul şcolii”, pg. 323330)2 şi 3 , precum şi „Bucegii… turistic” (pg. 334-345), inclusiv
„Morfositurile din Bucegi” (pg. 374-405)14. Am făcut chiar mai
mult, propunând Sfinxul ca stemă a României (fig. 3), în revista
Terra 1-2, 2014.

Amintim şi pe Radu Cinamar care, în cartea amintită12, ne aruncă în minte
enorm de multe aspecte total nereale şi poveşti plăsmuite de el, printre care ineditul unei
mari descoperiri, cu ajutorul SUA şi Bilderberg, o structură enormă, o mare galerie
supramodernă, situată în interiorul Bucegilor, din care pleacă trei tunele spre: Cairo, Tibet
(cu ramificaţii spre Bagdad şi Gobi) şi unul central ce ar coborî sub scoarţa terestră.

Mai amintim însă şi pe Vasile Rudan (1991), care constata
că, în jurul acestui punct pe circa un km 2 „organismul se încarcă
genetic”; aici ar fi vorba de „o anomalie magnetică atipică”, iar
arealul a fost denumit „Gura de Rai” (oare denumirea o găsim şi în
articolul lui Idriceanu?). De altfel, şi cercetătorii peruani de mai
apoi (după „Monumentul Omenirii” al lui Ruzo) au găsit în tot
Platoul Marcahuasi 22 astfel de mici areale energetice, impuse de
anomalii magnetice locale. Asemenea anomalii există în multe
locuri ale globului.
Să vedem ce a spus Ruzo peruanul, acum geograful sacru. „Am cercetat munţii
din cinci continente, dar în Carpaţi am găsit monumente unice dovedind că în aceste
locuri a existat o civilizaţie măreaţă, constituind centrul celei mai vechi civilizaţii cunoscute
astăzi.” (Am subliniat numai prima parte a celor spuse de peruan, deoarece este vorba în
adevăr de monumente naturale unice, nu însă făcute de om ca rezultat al unei civilizaţii
anume). Există totuşi şi „mesaje în piatră”, în care însă sculptura umană este destul de
clară, dar nu este cazul Sfinxului şi a altor monumente similare.

1 Cinamar Radu (2006), Viitor cu cap de mort, în culisele puterii, Editura Daksha.
2 Pănculescu Cristina (2008), Taina Kogaeonului – Muntele sacru al dacilor, Editura Stefan.
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Fig. 3. Sfinxul de România.
Propunere pentru Stema României (vezi Terra 1-2/2014, pg. 39)

Încheiem şi această parte, cu o altă întrebare: Câtă
fărâmitură de geografie cunoaşte autoarea despre ţara sa şi pe
cine o fi avut ca profesor de specialitate? Ceva în plus; dacă un
candidat la bacalaureat ar scrie, despre subiectul Bucegi, cele din
articolul (de cultură şi ştiinţă) amintit, cam ce notă ar lua? Şi
oare, profesorul de geografie, care a avut-o elevă pe autoarea de
mai sus, ce calificativ i-ar pune?

Internet

3 Lucrarea „Relieful, resursa de bază a turismului…”2, autor Gr. Posea, se poate citi şi pe
geo-turism-posea.spiruharet.ro;
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Răspundem însă, la acest sfârşit, şi la întrebarea, de ce
apar acum atâtea „poveşti” despre Bucegi, deşi, ceva mai înainte
s-a discutat foarte mult, dar încâlcit, despre Roşia Montană! Şi, de
ce erau atât de interesaţi de acele exploatări de la Roşia acei
„superoccidentali”? Pentru aur nu, căci ei au destul. Erau
interesaţi, pe ascuns, de wolframul (tungsten 1 ) de acolo, mai
scump şi mult mai rar decât aurul, iar „România deţine supremaţia
mondială” în wolfram, acesta găsindu-se, se pare, şi în Munţii
Şurianu, în zona în care a căzut un avion izraelian, posibil în
misiune (după internet).
Deci, pentru a nu se mai vorbi de „afacerile cu Roşia
Montană”, ne mutăm în Bucegi, cu poveşti despre Kogaion,
despre tunele, chiar despre masoni etc., dar fără nici un pic de
„ştiinţă” şi nici „cultură”.
Încheiere

 Pentru a face mari afaceri oneroase cu unele „bogăţii
deosebite ale ţării”, mascăm adevăruri naturale prin poveşti
fabricate ad-hoc, cu mistere, cu o „geografie sacră”, cu tunele
„subterane” de mii de kilometri etc., spre a încânta pe unii şi a
încâlci mintea altora.

 Mergem însă şi puţin mai sus; miniştrii învăţământului
(sau educaţiei naţionale!), care au adus învăţământul în această
stare, ar merita şi ei ceva?!? Acestora, credem, le-o vor plăti
timpul şi istoria, istoria modelată de geografie (după Kaplan), acea
geografie reală scoasă, de la „obligatoriu” şi de la bacalaureat ş.a.
Dar, deocamdată, această geografie se răzbună pe ţară.

 Noi, însă, ce facem?
Va trebui să impunem ştiinţa Terrei (geografia) ca religie
a omenirii secolului XXI, pentru un trai mai bun în etapa
globalizării (Posea2, pg. 1514). Şi aceasta s-o spunem tare şi s-o
cerem zilnic, în şcoală şi în mass-media, fiind o necesitate ca apa
de băut.
Aici, la ultima concluzie, simţim nevoia să dăm o minimă
explicaţie, dar scrisă cu litere mici, deoarece atotştiutorii nu citesc,
obişnuit, deloc sau mai ales concluziile, pentru că „eu astea le ştiu
demult” (!)... Ce vrem să spunem?
Va fi totuşi greu, în condiţiile mentalităţilor generale actuale, să reuşim a impune
cele propuse mai sus (accentul ce va trebui pus pe „talpa ţării”, respectiv pe mediul
ecologic general, cel care ne susţine, ne dă să mâncăm, ne îmbracă etc.).
Totuşi, peste circa 5-10 ani mentalităţile se vor schimba; anume, când „vom
umbla după apă, legume, grâne ş.a.”, care se vor împuţina în raport cu marea creştere
globală a populaţiei, sau cu excesiva împrăştiere a caselor (de locuit şi de odihnă), în
condiţiile globalizării. În plus, vor apare tot mai multe „certuri războinice” între micile
stătuleţe ce se vor crea prin desprinderi (pe etnii, pe credinţe, pe culturi, pe „falii
potenţiale” de tip Huntington, ca cea pusă de el pe Carpaţi etc.). Creşte şi ideea că
ţara sau statul naţional nu mai contează, deşi este format majoritar din peste 80%
1 Se topeşte la 3.410°C (vezi şi Internet, despre Vasile Rudan, din 7 iunie 2013, care scrie şi
despre „Gura de Rai” din Bucegi).
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din.., deoarece „ăia” sunt (sau au fost) ţărani, nu „orăşeni ca noi”. Nu uităm nici bolile
posibile de tip ebola sau ciuma, dar nici reducerea masivă a pădurilor, clima, eroziunea
solurilor, colmatarea sau prăbuşirea unor mari lacuri antropice, cutremurele determinate
de nenumăratele foraje de adâncime etc.
Toate acestea vor schimba posesia resurselor naturale, dar şi mentalităţile
negative (ascunse) actuale şi, încet, încet, vom reveni, ca altă dată, la fraternizarea cu
solul, cu aspectele noi climatice şi bioclimatice etc., iar harta reliefului va deveni baza
mediului şi a geopoliticii, deoarece, pe relief se combină în mod variat (local, regional,
zonal şi global), toate elementele mediului de viaţă. Acest mediu, variat şi schimbător, va
fi pus în fruntea studiilor, dar cu profesionişti, iar vremurile vor aduce alţi oameni suspuşi, alte tipuri de miniştrii, unii fără coadă de vulpe, fără şiraguri de laptopuri care s-au
pus în spatele elevilor (inclusiv la cei inexistenţi) şi fără marele „microsoft” etc. etc. Dar,
va mai apărea un fenomen, datorită unor noi cauze climatice. În România (ca şi în alte
părţi), ţară cu o geografie care va fi încă favorabilă unei vieţi bune, se va produce o
oarecare „invazie” de străini – pentru apă, sol, diversitatea reliefului şi nu numai. Poate,
aceşti noi veniţi, din locuri geografice devenite mai puţin favorabile, ne vor influenţa în
geografizarea educaţiei, inclusiv şi mai ales în şcoală. Atunci vom avea miniştrii, inclusiv
la învăţământ, ca cel ce a studiat Luna de la Paris, dar care, în ţară, apleca mereu urechea
la dragii lui învăţători, la gândul şi spusele acestora, la abecedarul de pe banca micului
elev, şi care, în plus, se războia puternic, în parlamentul ţării, cu cei înapoiaţi (atunci, ca
şi mai apoi).
Dar, încă spun uneori „cei de sus”: oare, acum nu sunt zeci şi sute de întruniri pe
problema schimbării climatice sau a mediului ş.a. Sunt, este adevărat, dar la ele cine
participă? Participă prim-miniştri, miniştri, preşedinţi de ţări, ecologişti (nu ecologi), toţi
cu discursuri generale, abstracte, dar nu cunosc „care sunt (toate) elementele mediului
ambiant” şi nici combinarea foarte diferenţiată a acestora în arealele geografice locale sau
regionale etc.

Aşadar, să mai aşteptăm puţin, mai ales că, nici la nivel
mondial, nu mai avem geografi conducători deosebiţi, ca Emm. de
Martonne, care s-a impus puternic pe plan mondial, între 1917'20, în fixarea multor frontiere, şi în special pentru România Mare.
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Itinerar în Carpații Orientali (Munții
Rodnei)
Vicu MERLAN – Huși
La începutul lunii iulie, cu un grup numeros de elevi, în
cadrul excursiei de sfârșit de an școlar, ne-am propus să
escaladăm unul din cele mai înalte vârfuri ale Munților Rodnei.

D

istanța de la Huși (locul de plecare) și Pasul Prislop, pas
ce face trecerea între Bucovina și Maramureș, am
parcurs-o cu autocarul, ajungând astfel de la cei circa

300 m altitudine în Dealul Dobrina la 1416 m în Pasul Prislop.
Pasul Prislop este trecătoarea cea mai înaltă din Carpații Orientali,

Cu cei 50 de expediționari ne-am pornit, pe drumul anevoios, spre
Cascada Cailor, ajungând la destinație după un itinerar de circa o
oră.

fiind situat pe DN18 la 1416 m altitudine,, trecătoare situată
între Munții Rodnei – aflați la sud și Munții Maramureșului – aflați
la nord, pe culmea dintre Preluca Tătarilor și vârful Stiol (1611
m), între orașul Borșa aflat la vest și satul Șesuri din comuna
Cârlibaba aflată la est.

În drum spre Cascada Cailor…
Cascada Cailor este una dintre cele mai înalte cascade din
Romania, fiind situată pe versantul nordic al Muntilor Rodnei, in
apropierea stațiunii turistice Borșa. Apa rezultată din topirea

Vârful Gărgălău cu 2158 m, văzut dinspre Pasul Prislop
Hanul și Mănăstirea Prislop
Aici se află un han și o mănăstire (cu hramurile Schimbarea la
Față și Sfânta Treime, construită cu începere din 1999 și dată în
folosință din 2008). Lânga biserica mănăstirii exista un cimitir
militar unde se odihnesc 136 de ostași, căzuți în cele două
Războaie Mondiale.
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zăpezii și din ploi se adună intr-un circ glaciar și de acolo coboară
tumultos pe versantul abrupt al Rezervatiei Piatra Rea formând
astfel cascada din aval. Cascada se află la o altitudinea de 1300 m,
iar pragul de cadere a apei este de 90 m, fiind formată din mai
multe trepte de cădere liberă, la aproximativ 40 m una de cealaltă,
primele două, ca următoarele să-și micșoreze distanța, succesînduse la doar 15-20 m.
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Pajiștea de smârdar - rododendron

…fiecare echipat adecvat de munte

Astfel, prinse într-un loc strâmt, bietele animale nu mai aveau nicio

Pragurile calcaroase îi dau o alură de amfiteatru, fiind presărat cu

șansă și cădeau pradă înfometatului urs. Alternativa era ca

forme carstice inedite (peșteri, avene).

animalele să se arunce în hău, ceea ce nu ar fi însemnat un șfârșit
fericit nici pentru ele. Legenda spune, ca în acest fel, ursul se
alegea cu vreo 15 cai.

La Cascada Cailor – pragul superior

Flori rare de gențiană

Legenda Cascadei Cailor
Cascada Cailor are propria ei legenda. Se spune ca Muntele Piatra
Rea a reprezentat dintotdeauna locul preferat al celor ce locuiesc în
zonă să își țină hergheliile de cai începând cu primavara până în
toamnă, datorită pășunilor bogate în vegetație, caii putând paște în
voie fără a fi deranjați. Insă, hergheliile de cai obișnuiau să fie

De atunci, localnicii au redenumit aceasta cascada ca fiind a cailor,
tocmai datorită acestei legende. Odata cu aceasta cascadă, întreaga
zonă a fost redenumită, muntele din imediata apropiere primind
numele de Muntele Cailor, circul glaciar din amonte Podul Cailor,
iar pârâul ce curge tumultos a fost denumit Izvorul Cailor.

atacate de către urși, aceștia fiind înfometați recurgeau la toate
metodele de atac. Locul fiind deschis, șnsele de izbândă ale ursului
erau, de cele mai multe ori mici. Insă, ursul, animal deștept, așa
cum este cunoscut, găsea soluții pentru a remedia situația și
încolțea bietele animale deasupra prăpastiei de lânga ceea ce în
zilele noastre se numește chiar Cascada Cailor.
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Aventura Muntelui

De aici, o parte din excursioniști (14) s-au aventurat în continuarea
proiectului expediționar spre vârful Gărgălău la peste 2000 de
metri.
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deplasate de fostul ghețar) și lacul glaciar de o frumusețe aparte, cu
apă cristalină.

În șir indian pe o potecă îngustă a

Un moment de pauză la baza ramei din dreapta circului
glaciar - prin pajiștea înflorită a rododendronului

povârnișului montan
Cel mai tânăr membru, Iosif, avea 7 ani (cu experiență bogată în
urcușuri –

vărful Toaca din Ceahlău, Platoul Bucegi, Munții

Măcinului din Dobrogea s.a.), iar veteranul Gimi peste 50 de ani.

Urcușul greu al muntelui…
În această perioadă flora spontană ajunsese la maxim de
inflorescență, întregul munte fiind îmbrăcat cu o mantie roșie de

Echipa de asalt…În spate circul glaciar Gărgălău

Am traversat longitudinal valea glaciară, pe latura din dreapta,
întâlnind numeroase morene (aglomerări de pietre decroșate și

flori de rododendron. Ici și acolo apăreau pâlcuri de flori albastre
ale

gențienei.

Am

mai

întâlnit

și

flori

portocalii

ranunculacee, grupuri de cujdă, calcea calului, sclipeți, păroase,
scunde, campanule. Florile de rododendron își etalau princiar
frumusețea divină, rămânând muți la priveliștea însângerată a
muntelui solitar.
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Escaladarea pantei abrupte

Pe vârful Gărgălău

După ce am traversat anevoios marea jnepenișului verde am putut

După o mică bulgăreală, am urmat constant urcușul greoi spre ținta

avea o vedere de ansamblu asupra lacul glaciar Tăul Știol, izvorul

propusă: vârful Gărgălău cu 2158 m, vârf situat în partea de est a

Bistriței Aurii.

Munților Rodnei.

Pe vârful Gărgălău – poză de grup
Ajunși pe vârful muntelui, ne-am pus pe fotografiat, dar ne-am
lăsat un timp și pentru a admira pe îndelete peisajul mirific
dimprejur: Vârful Pietrosul, Munții Maramureșului, Obcinele

Contactul cu zăpada din iarna trecută
De aici a urmat urcușul greoi al ramei din dreapta, traversând
pajiștea de smârdar (rododendron), la limita cu povârnișul
spectaculos al circului glaciar. În treimea superioară a pantei, în
câteva văgăuni, mai persista stratul de zăpadă din iarna trecută.

Bucovinei, Suhardul, Călimanii ș.a. Întregul traseu ne luase peste 4
ore. Pe vărf nu am zăbovit mai mult de jumătate de oră, deoarece
fiind toți cu hainele ude de la efortul greu al urcușului montan, ne
luase frigul în timpul acestei mici pauze, existând riscul să ne
îmbolnăvim. Pentru a diversifica peisagistica parcursă, am urmat,
la coborâre, un alt traseu, pe latura opusă, prin partea stângă a
lacului glaciar, coborând prudent creasta muntelui.
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Din Laponia la fiordurile norvegiene
Vicu MERLAN – Huși
Pe parcursul lunii iulie și începutul lui august 2014,
aflat la muncă în Suedia (odihnă activă), la plantat brazi,
undeva mai sus de Cercul Polar cu 200-300 km, în
perioadele mai libere de la sfârșitul săptămânilor, am
efectuat căteva expediții de documentare în Laponia și la
fiordurile norvegiene.

A

stfel am parcurs sute de km prin Laponia, pe teritoriul
celor trei state: Finlanda, Suedia și Norvegia. Deși
peisajul este cam același, totuși există o ușoară diferență
între est (Finlanda) și vest (Norvegia), dictată mai ales de
prezența Alpilor Scandinaviei.

Coborâre pe creasta sud-estică
După 2 ore de mers vioi, am ajuns la Tabără, la Mănăstirea din
Pasul Prislop. Spre seară ne-am deplasat cu autocarul în frumoasa
stațiune Borșa, unde ne-am cazat la un hotel.
Pe ansamblu, chiar dacă traseul montan a durat câteva ore,
experiența inedită, peisajul încântător, diversitatea floristică, ne-au
înnobilat sufletele, ne-au încărcat bateriile emoționale ale spiritului
uman. Fiecare participant manifesta o mai mare empatie, un
entuziasm debordant, o solaritate amplificată de măreția și
solitudinea muntelui, de înălțimea și temeritatea acestuia. Am
observat, la fiecare participant o amplificare a încrederii în sine, a
curajului și o vivacitate molipsitoare. Muntele transmite empatic
calități

solare,

puritate,

încredere,

optimism,

dorință

autodepășire. Luați cu asalt munții și nu veți regreta! Succes!

La întoarcere spre casă în salina Praid
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Kilpisjarvi - Primii munți tociți, îmbătrâniți din estul
Alpilor Scandinaviei
La tot pasul te întâlnești cu renii lui Moș Crăciun, disperați în
această perioadă de exodul de gâzulițe, tăuni și țânțari, care
tăbărăsc asupra lor (dar și a oamenilor) cu miile, fără milă. De
aceea îi întâlnești mai cu seamă pe șosele sau chiar în localitățile
unde țânțarii sunt într-un număr mai mic.

La granița cu Norvegia
Existența șoselelor prin întinsele păduri din taigaua Laponiei, de
sute de km, nu permit asigurarea unui gard de protecție, fiind de
cele mai multe ori puși în situația de a da prioritate renilor sau
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elanilor. Aceștia din urmă, fiind mai greu de îmblânzit, fug în trap,
iar neatenția șoferilor poate duce la un contact frontal, fapt care se
lasă cu pierderi de vieți omenești iar în unele cazuri fericite cu
avarii serioase ale mașinilor.

În drum spre Tromsø
În general, străinii fac accidente, suedezii foarte rar - aceasta
datorită prudenței cu care circulă.

Crestele abrupte ale Alpilor Scandinavi
Așadar, în lungile noastre pelegrinări, prin Laponia, am întâlnit
sute de reni, uneori în grupuri de 10-20, singuratici sau cu pui.

Tromsø – vedere aeriană
La începutul lunii august, împreună cu dr. George Silvestrovici,
am pornit din Pajala spre est la granița cu Finlanda, iar după
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trecerea frontierei, am virat spre nord pe E8, până la granița cu
Norvegia.
La Kilpisjarvi, ultima localitate din nord a Finlandei, am făcut un
mic popas, delectându-ne cu primii munți tociți, îmbătrîniți și
cratonizați din estul Alpilor Scandinaviei.

Orașul Tromsø
Am avut sentimentul că sunt în Munții Măcinului din Dobrogea
(singura diferență fiind înălțimile ceva mai mari ale acestor munți
sacandinavi).

Podul Tromosobrua – ce face legătura dintre orașul de pe
insulă și cel continental
Imediat după ce am intrat pe teritoriul Norvegiei am pătruns în
Riesa Nasjonalpark, parc național alcătuit din numeroase lacuri
glaciare, mlaștinii, mici dealuri de tip meseta.

Renii întâlniți la tot pasul
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făgaș, întâlnind fiordul Balsfjorden, pe marginea căruia am mers
până la vestitul ”Paris al Nordului” – Tromsø.

Munți tociți, îmbătrâniți din nordul Alpilor Scandinaviei
Am continuat drumul spre vest pe E8 până la Skibotn, unde am luat
contactul cu primul fiord norvegian - Storfiorden, încadrat la
dreapta de vârful Jiehkkevarri cu 1834 m.

Navele de croazieră de lux
Pe latura nordică a vârfului se distingeau circuri glaciare cu ghețari
ce se întindeau pe sute de metri, pentru ca la partea inferioară a
acestora să aibă o limbă din care luau naștere numeroase pârăiașe
ce formau în aval cascade la fiecare prag altitudinal întâlnit.

În timpul ”nopții polare” apare la Tromsø aurora polară
După ce am ocolit acest munte prin partea de sud, mergând pe
marginea fiordului Storfiorden, am intrat vreo 30 de km, pe un alt
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Catedrala Arctică sau Ishavskatedralen din Tromsø

Bogăția acestui oraș nordic, multitudinea de vase de croazieră de
lux remorcate în port, fluxul numeros de turiști, ne-au permis să
conștientizăm importanța turistică pe care o are și impactul
peisagistic avut asupra vizitatorilor din lumea întreagă.

Biblioteca orașului Tromsø
Din discuțiile purtate cu numeroși suedezi, înainte de a pleca în
expediție spre fiorduri, am înțeles că puțini dintre ei se încumetă să
viziteze ”Parisul Nordului”, cunoscut ca fiind cel mai scump sejur
din Europa.

Tromsø 2014 – În plină desfășurare Olimpiada Internațională de Șah
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Pentru noi, totul s-a rezumat la combustibilul mașinii, alimentare
făcută în Suedia, cortul și hrana preparată la micuțul aragaz
portabil.

Orașul vechi este amplasat pe o insulă, având chiar și un mic
aeroport.
Fundamentul geologic al insulei este alcătuit din roci metamorfice,
fapt care a permis perforarea de tuneluri rutiere, ce unesc zona
periferică de centrul orașului.
Pe Insulă se poate ajunge pe podul Tromosobrua ce are o lungime
de 1016 m, cu o înălțime de peste 40 m.
La Muzeul de Artă am putut admira galeriile unor pictori
norvegieni celebri, atât din secolul al XIX-lea cât și a celor
contemporani.

În incinta Muzeului de Artă din Tromsø

Practic, expediția din Norvegia nu a implicat nici o cheltuială
suplimentară. Am fost și norocoși, deoarece, în această perioadă
era în plină desfășurare Olimpiada Internațională de Șah, fapt ce a
determinat autoritățile din Tromsø să ofere gratuitate tuturor
turiștilor, la muzee și Grădina Botanică.
Am vizitat Nava Muzeu – Polstjerna și Polarmiljosenteret, apoi
Polarmuseet (Muzeu Polar), Biblioteca orașului, Catedrala Arctică
Muzeului Polar din Tromsø
În incinta Muzeului Polar erau expuse fotografii de epocă a
marilor expediții la Polul Nord, instrumentarul folosit în expediții
de celebrul Roald Amundsen, cel care a ajuns primul cu echipa sa
la Polul Sud la 14 decembrie 1911, înaintea lui Robert Scott.
Orașul Tromsø a fost o importantă bază de plecare pentru multe
expediții polare, motiv pentru care Muzeul Polar adăpostește
numeroase date logistice începînd cu anul 1830.
Grădina Botanică din Tromsø este cea mai nordică din Europa,
avînd o biodiversitate de invidiat, adăpostind numeroase plante din
Patagonia, Noua Zeelandă, Tibet, Himalaya, Anzi ș.a. Ne-au
impresionat plăcut varietatea specilor, modul de îngrijire și păstrare
etc. Am întâlnit cele mai înalte specii de Angelica Arhanghelica, pe
care le-am văzut vreodată, de peste 3 m.
Celebrul explorator Roald Amundsen, cel care a ajuns
primul cu echipa sa la Polul Sud la 14 decembrie 1911
sau Ishavskatedralen și Botanisk Haga (Grădina Botanică).

Orașul Tromsø a fost o importantă bază de plecare pentru
multe expediții polare - Nava Muzeu – Polstjerna
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Tromsø - cea mai nordică Grădina Botanică din Europa
Despre Tromsø se mai poate spune că în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, când Germania atacă cu înverșunare Norvegia,

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Geografie
Regele și Guvernul Țării se refugiază în acest oraș ce devine
pentru o perioadă capitală.
Seara ne-am cazat la cort, în partea de est a orașului, dincolo de
cartierul de vile de lux, la poalele muntelui, în apropiere de câteva
cascade.
Deșteptarea am făcut-o cu apa rece ca gheața de la cascada din
vecinătate.
A doua zi ne-am pornit spre Oceanul Atlantic, urmărind să
ajungem la Sommarøy, la câteva ore de Tromso. Pentru a ajunge
aici a trebuit să parcurgem șirul de insule legate între ele prin
câteva poduri înalte.

Zburătoarea (Epilobium angustifolium) cea mai
întâlnită plantă a Laponiei

Pentru a se ajunge sus cu mașina exista o cale rutieră abruptă prin
interiorul muntelui, în formă de spirală, dar de care beneficiau doar
forțele armate ale Norvegiei.

Plante exotice - Grădina Botanică din Tromsø
De îndată ce am ajuns la destinație primul lucru pe care l-am făcut
a fost să merg la Ocean pentru a admira peisajul încântător al
Imensității…

Fiordul Kaldfjord, înainte de a ajunge la Sommarøy

Angelică (Angelica archangelica) cu peste 2 m înălțime

După acomodare am luat cu asalt muntele din apropiere de peste
600 m, pe vârful căruia se observa o stație radar.
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Tunelul fuseseră perforat în rocile metamorfice dure cu ajutorul
unei tehnologii de înaltă calitate, tehnologie ce fuseseră folosită și
la Tromsø și în alte orașe, inclusiv capitala țării Oslo.
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Șirul de insule legate între ele prin câteva poduri înalte
Unele zvonuri spun că tehnica de perforare a rocilor dure ar fi fost
obținută de la unele rase evoluate de extratereștri (Micii Cenușii),
care ar deține baze mari, secrete, pe fundul Oceanului Atlantic.
Nefiind verificate și confirmate oficial aceste zvonuri rămân,
deocamdată, de domeniul SF-ului, fiind considerate bizare (însă ele
circulă chiar și în rândul populației norvegiene și suedeze).

Localitatea Sommarøy
Cu toate că povârnișul era destul de abrupt, fiind înierbat ne
puteam agăța lesne de vegetația ierboasă bogată, coborând fără prea
mare dificultate, până aproape de țărm.

Când am ajuns la câțiva metri de luciul de apă, am constatat că
coborârea noastră devine imposibilă, datorită abruptului stâncos,
fiind nevoiți astfel să facem cale întoarsă spre vârful muntelui.
Traseul epuizant ne-a vlăguit de energie, salvarea noastră fiind
murele arctice și afinele, ce existau din abundență.
Mura arctică (Rubus arcticus)

Pe munte am putut admira frumusețea asfințitului de Soare, am
putut auzi zgomotul surd rezultat din spargerea valurilor cu stânca
dură de la baza versantului, chemarea vreo unui pescăruș, toate la
un loc m-au emoționat până la lacrimi, copleșindu-mă meditativ,
translatând instantaneu într-o altă dimensiune existențială. Pe
munte am întâlnit murele arctice, numite crotome sau Rubus
arcticus, care în faza de început de coacere sunt roșii, pentru ca
apoi la coacere deplină să ia culoarea galbenă.
După aceste momente meditative a urmat coborârea falezei abrupte
dinspre Ocean.

Sommarøy – la țărmul Oceanului Atlantic
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Traseul greoi dus-întors a durat mai multe ore, ajungând în cele
din urmă la mașină noaptea târziu, cam după ora 1.00, când a
început să plouă torențial.

Sommarøy – stația militară radar
A treia zi ne-am îndreptat spre fiordul Ofatfjiorden de unde se
ajunge la orașul Narvik.
Orașul a fost distrus din temeliiîn timpul războiului cu Germania,
fiind bombardat de navele de război naziste. Pentru a documenta
turiștii asupra bătăliei sângeroase ce a avut loc, autoritățile orașului
Narvik au înființat un Muzeu al Bătăliei în centrul orașului.

Orașul Narvik
Din centrul orașului poate fi admirat impozantul vârf
Storesteinfeller cu 1893 m, care deține pe partea de nord circuri
glaciare cu ghețari de peste 1-3 km2.

Vârful Frostisen (1744 m) și ghețarul de pe versantul nord-estic

Din oraș aveam certitudinea că într-o oră am putea ajunge la limita
de jos a ghețarului de pe Vârful Frostisen (1744 m).

Sommarøy – Faleza abruptă a Oceanului Atlantic
Orașul Narvik este înconjurat de numeroși munți înalți, de vârstă
foarte veche hercinică, de peste 1800 de metri, fiind un punct de
atracție important pentru turiști.
În drum spre Vârful Frostisen
Tentația de a lua cu asalt muntele a fost puternică, astfel încât am
hotărât să escaladăm muntele prin sectorul pârtiei de schii.
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După circa o oră de mers în pas vioi, ne-am trezit pe creasta care
părea că ne duce pe limba ghețarului, însă am constatat că ghețarul
pe care urma să-l escaladăm era …pe celălalt munte.

La peste 1000 m…
Între vârful de peste 1000 de metri pe care-l escaladasem și
ghețarul de pe muntele vecin, se interpunea o vale imensă de peste
10 km, cu numeroase lacuri glaciare, care ne-ar fi luat, dacă mai
aveam energie și timp 3-4 ore s-o traversăm și vreo 2-3 ore până la
ghețar.

Relieful cratonizat (”îmbătrânit”) al Munților Scandinaviei
Ne-am oprit la granița dintre Norvegia și Suedia, unde exista o
plachetă dintr-o rocă vulcanică cu semnatura în aur a regelui
Norvegiei, în memoria expediției acestuia pe acele locuri.

La granița cu Suedia spre Kiruna
Următoarea oprire am făcut-o în Parcul Național Abisko, la
Abisko.
Micului dejun în fiordul Ofatfjiorden
Ne confruntasem cu un miraj al muntelui, de tip ”fata morgana”,
fiind astfel păcăliți de imaginea din spatele muntelui mic. Din oraș
ghețarul părea de dimensiuni mici, însă când ne-am apropiat cât de
cât de acesta, am putut estima valoarea reală în km și timp. Ne-am
mulțumit să facem fotografii, să-l privim „frontal”, iar după circa
jumătate de oră, nemairezistând frigului (fiind ude hainele de pe
noi datorită efortului major) am făcut cale întoarsă spre oraș. La
miezul nopții am ajuns în Narvik, de unde am plecat spre limita
maximă a fiordului Ofatfjiorden, spre munte, unde am ”înnoptat”.
Dimineața, înviorarea am făcut-o cu o baie în apa rece a Oceanului
Atlantic, după care George a gătit o omletă cu brânză la aragazul
portabil.
În cea de-a patra zi ne-am îndreptata spre Suedia, traversând partea
de est a Alpilor Scandinaviei, pe E10 spre Kiruna, cel mai nordic
oraș al Suediei. Pe traseu am putut vedea relieful cratonizat
(”îmbătrânit”) al munților Scandinaviei, influența ghețarilor asupra
rocilor și reliefului, în general în perioadele îndepărtate ale
preistoriei, lacurile glaciare de platou, flora abundentă a verii
scandinave, renii ș.a.
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Parcul Național Abisko - ”sculptură” glaciară a munțiilor
Abeskoeatnu, de tip canion, formată în timpul ultimei Glaciații
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Pe aici trece chiar o cale ferată ce leagă orașul Narvik de orașul
Kiruna, construită cu scopul de a fi transportate minereurile de fier
de la Kiruna și Galivare spre Norvegia și de aici spre alte centre de
prelucrare ale lumii, cu vaporul.
Parcul Național Abisko este cel mai râvnit de suedezi și nu numai,
datorită ”sălbăticiei” peisagistice, a munților încărunțiți de vreme,
reliefului glaciar inedit. La Abisko există o rețea turistică bine pusă
la punct, oferind cazare și masă pentru toți turiștii ce ajung aici.
De acest loc se poate admira, ”pe viu” renumita ”sculptură”
glaciară a munțiilor Abeskoeatnu, de tip canion formată în timpul
ultimei Glaciații.
Nu departe de zona montană poate fi admirată minidelta râului
Abeskoeanu, iar mai în aval în Parcul Național Vadvetjakka delta
Njuoaeatm. În cele două parcuri naționale trăiesc râsul (Lynxul) și
ursul.

Orașul Kiruna - Tourist Centre
După câteva ore petrecute la Abisko ne-am deplasat spre orașul
Kiruna, unde am ajuns după-amiază. La Kiruna am întâlnit cea
mai importantă exploatare de fier și minereuri complexe din lume.

ce-l urcă la nivelul superior unde există un alt lift ce preia
încărcătura spre suprafață. Aici este încărcat în vagoanele de tren,
ce pleacă spre portul Narvik și de aici spre Canada. Micul oraş de
18.000 de locuitori, trebuie să se mute cu totul 3 kilometri, în
următorii 20 de ani, cu peste 3.000 de apartamente, câteva hoteluri
şi 2,2 milioane de metri pătraţi de birouri şi instituţii de sănătate şi
învăţământ vor migra către est.

Orașul Kiruna – vedere aeriană
Deoarece perimetrul carierei este în curs de epuizare, s-au
descoperit alte strate sub oraș. Magnetitul are o concentrație de 6070 % din roca extrasă. Venitul anual, după statisticile locale este de
circa 28,5 milioane de coroane suedeze (SEK). Întregul trust al
exploatăriiși prelucrării a fost preluat de LKAB.
Din Kiruna ne-am deplasat prin Vitanngi spre Pajala, la locul de
muncă și cazare, unde ne-am reluat activitatea zilnică, la plantat
brazi.
Întreaga expediție, ce a durat câteva zile a avut menirea să mă
îmbogățească cu noi elemente geografice și culturale, să mă pot
raporta și la un alt mod de viață de pe această Planetă, venind în
contact cu civilizații și culturi diferite, cu regiuni la care visam să
ajung încă din copilărie. Proiectele imaginare devin realitate doar
atunci când crezi cu tărie în puterea gândului, alimentând frecvent
țelul propus, astfel încât acesta să devină realitate. Oportunitatea de
ajunge într-un loc imaginat cu ardoare, apare doar atunci când se
întrunesc condițiile de a-l înțelege, oferindu-ne astfel diferite căi…

BIODIVERSITATE FĂRĂ FRONTIERE

Constantin TOMA, Ioan SÂRBU – Iași
Orașul Kiruna – în plan îndepărtat exploatarea de suprafață
Oraș minier, întemeiat la 1890, are o activitate specific minieră, dar
și una turistică. Numeroșii turiști, veniți din toate colțurile lumii,
sunt îmbarcați în autobuze, din centrul orașului, fiind duși în zona
de exploatare a minereurilor. Exploatarea inițială s-a făcut la
suprafață, prin decopertare, însă epuizarea stratelor superioare și
detectarea altora în nivele inferioare cu minereuri de calitate
superioară, i-a determinat pe suedezi să treacă la o activitate de
subteran, pe orizontală, pe strate. Astăzi, pentru a ajunge la aceste
strate, la peste 100 m adâncime, se coboară cu liftul. Munca de
abataj este mecanizată, minereul fiind exploatat prin explozie
controlată, încărcat cu ajutorul cupelor, pus pe bandă până la liftul
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Biodiversitatea şi importanţa conservării acesteia
Conceptul de biodiversitate sau diversitate biologică a
fost definit pentru prima dată în contextul adoptării unui nou
instrument internaţional de mediu, în cadrul Summit-ului
Pământului UNCED din 1992 de la Rio de Janeiro.
cesta semnifică diversitatea vieţii de pe pământ şi implică
patru niveluri de abordare: diversitatea ecosistemelor,
diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea
etnoculturală.

A
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Din punct de vedere conceptual biodiversitatea are
valoare intrinsecă acesteia asociindu-i-se însă şi valorile ecologică,
genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală,
recreaţională şi estetică.
Reprezentând condiţia primordială a existenţei civilizaţiei
umane, biodiversitatea asigură sistemul suport al vieţii şi al
dezvoltării sistemelor socio-economice. În cadrul ecosistemelor
naturale şi seminaturale există stabilite conexiuni intra – şi
interspecifice prin care se realizează schimburile materiale,
energetice şi informaţionale ce asigură productivitatea,
adaptabilitatea şi rezilienţa acestora. Aceste interconexiuni sunt
extrem de complexe, fiind greu de estimat importanţa fiecărei
specii în funcţionarea acestor sisteme şi care pot fi consecinţele
diminuării efectivelor acestora sau a dispariţiei, pentru asigurarea
supravieţuirii pe termen lung a sistemelor ecologice, principalul
furnizor al resurselor de care depinde dezvoltarea şi bunăstarea
umană. De aceea, menţinerea biodiversităţii este esenţială pentru
asigurarea supravieţuirii oricăror forme de viaţă, inclusiv a
oamenilor.
Valoarea economică a biodiversităţii devine evidentă prin
utilizarea directă a componentelor sale: resursele naturale
neregenerabile – combustibili fosili, minerale etc. şi resursele
naturale regenerabile – speciile de plante şi animale utilizate ca
hrană sau pentru producerea de energie, ori pentru extragerea unor
substanţe, cum ar fi cele utilizate în industria farmaceutică sau
cosmetică. În prezent nu se poate spune că se cunosc toate
valenţele vreunei specii şi modul în care ele pot fi utilizate sau
accesate în viitor, astfel că pierderea oricăreia dintre ele limitează
oportunităţile de dezvoltare a umanităţii şi de utilizare eficientă a
resurselor naturale. La fel de important este rolul biodiversităţii în
asigurarea serviciilor oferite de sistemele ecologice, cum ar fi
reglarea condiţiilor pedo-climatice, purificarea apelor, diminuarea
efectelor dezastrelor naturale etc.
Costurile pierderii sau degradării biodiversităţii sunt
foarte greu de stabilit, dar studiile efectuate până în prezent la nivel
mondial arată că acestea sunt substanţiale şi în creştere. În primul
raport al proiectului privind evaluarea economică a ecosistemelor şi
biodiversităţii la nivel internaţional şi publicat în 2008 se estimează
că pierderea anuală a serviciilor ecosistemice reprezintă
echivalentul a 50 de miliarde EUR şi că, până în 2050, pierderile
cumulate în ceea ce priveşte bunăstarea se vor ridica la 7% din
PIB1. Deşi nu se poate stabili o valoare directă a biodiversităţii,
valoarea economică a bunurilor şi serviciilor oferite de ecosisteme
a fost estimată între 16 – 54 trilioane USD/anual. Valorile au fost
calculate luând în considerare serviciile oferite de ecosisteme :
producţia de hrană, materii prime, controlul climei şi al gazelor
atmosferice, circuitul nutrienţilor, al apei, controlul eroziunii,
formarea solului etc.
Valoarea medie a serviciilor oferite de ecosisteme - 35
trilioane USD/anual este aproape dublă faţă de produsul intern brut
de la nivel mondial, estimat în acelaşi studiu la 18 trilioane
USD/anual.
Biodiversitatea are un rol important în viaţa fiecărei
societăţi, reflectându-se în cultura şi spiritualitatea acestora
(folclor, artă, arhitectură, literatură, tradiţii şi practici de utilizare a
terenurilor şi a resurselor etc.).
Valoarea estetică a biodiversităţii este o necesitate umană
fundamentală, peisajele naturale şi culturale fiind baza dezvoltării
sectorului turistic şi recreaţional.
Din punct de vedere etic, fiecare componentă a
biodiversităţii are o valoare intrinsecă inestimabilă, iar societatea
umană are obligaţia de a asigura conservarea şi utilizarea durabilă a
acestora.
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Obiectivele şi principiile
Diversitatea Biologică (CBD)

Convenţiei

privind

În iunie 1992, în cadrul UNCED un număr de 153 de
state, inclusiv Uniunea Europeană, au semnat CBD, care a intrat în
vigoare pe 29 decembrie 1993. La începutul anului 2010 CBD este
ratificată de 193 de Părţi şi reprezintă astăzi cel mai important
instrument internaţional în coordonarea politicilor şi strategiilor la
nivel global privind conservarea biodiversităţii. România a ratificat
CBD prin Legea nr. 58/1994.
Cele trei obiective ale CBD sunt următoarele:
 conservarea diversităţii biologice
 utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice
 împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor rezultate din
utilizarea resurselor genetice.
De asemenea, la Summit-ului Pământului au mai fost
adoptate Agenda 21, Declaraţia de la Rio cu privire la Mediu şi
Dezvoltare, Declaraţia Principiilor Pădurilor şi Convenţia Cadru a
Naţiunilor Unite privind Schimbări Climatice ratificată prin Legea
24/1994.
În cadrul Conferinţei Părţilor la CBD au fost adoptate şi
principiile ce stau la baza conservării biodiversităţii şi dezvoltării
durabile a sistemului socio-economic, aşa cum sunt prezentate în
continuare:
1. Principiul prevenţiei: conservarea biodiversităţii se
realizează eficient dacă sunt eliminate sau diminuate efectele
posibilelor ameninţări;
2. Principiul precauţiei: lipsa studiilor ştiinţifice complete nu
poate fi considerată ca motiv de acceptare a unor activităţi ce pot
avea impact negative semnificativ asupra biodiversităţii;
3. Principiul poluatorul plăteşte: cel ce cauzează distrugerea
biodiversităţii trebuie să plătească costurile de prevenire, reducere a
impactului sau reconstrucţie ecologică;
4. Principiul participării publicului la luarea deciziilor şi
accesul la informaţie şi justiţie în domeniul mediului: publicul
trebuie să aibă acces la informaţiile de mediu şi dreptul de a
participa în procesul de luare a deciziilor de mediu;
5. Principiul bunei guvernări: guvernarea trebuie să
îndeplinească opt caracteristici majore – să fie participativă,
măsurabilă, transparentă, responsabilă, efectivă şi eficientă,
echitabilă şi în acord cu normele legale;
6. Principiul integrării sectoriale: conservarea biodiversităţii
şi utilizarea durabilă a componentelor sale trebuie luate în
considerare în procesul de luare a deciziilor şi de stabilire a
politicilor sectoriale;
7. Principiul abordării ecosistemice: reprezintă o strategie de
management integrat, adaptativ, bazată pe aplicarea unor
metodologii ştiinţifice corespunzătoare care iau în considerare
structura şi funcţiile ecosistemelor şi capacitatea lor de suport;
8. Principiul reţelelor ecologice: pentru asigurarea
conectivităţii dintre componentele biodiversităţii și cele ale
peisajului, ale structurilor sociale, având ca şi componente centrale
ariile naturale protejate se stabilesc culoare ecologice de legătură;
9. Principiul subsidiarităţii: reglementează exerciţiul puterii,
deciziile trebuind luate la nivelul cel mai de jos (local, regional,
naţional);
10. Principiul compensării : în cazul în care există un impact
negativ şi în lipsa unor soluţii alternative, pentru obiective de
interes public major se stabilesc măsuri compensatorii.
Politica şi Strategia
conservarea biodiversităţii

Uniunii

Europene

privind
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Uniunea Europeană a ratificat CBD în 21 decembrie
1993, iar pentru implementarea prevederilor Convenţiei şi-a asumat
rolul de lider la nivel internaţional, adoptând o serie de strategii şi
planuri de acţiune menite să contribuie la stoparea pierderii de
biodiversitate până în 2010 şi după, conform Comunicării Comisiei
Europene către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 864
final/16.12.2008. Planul Strategic pentru CBD are ca scop
reducerea ratei actuale de pierdere a biodiversităţii la nivel global,
regional şi naţional ca o contribuţie la reducerea sărăciei şi în
beneficiul tuturor formelor de viaţă de pe pământ şi trebuie
transpus în mod corespunzător la nivelul statelor membre. Această
responsabilitate a fost centrată pe crearea unei reţele ecologice
europene care să includă un eşantion reprezentativ din toate
speciile şi habitatele naturale de interes comunitar, în vederea
protejării corespunzătoare a acestora şi garantând viabilitatea
acestora pe termen lung. Această reţea ecologică – numită Natura
2000 – se opune tendinţei actuale de fragmentare a habitatelor
naturale şi are ca fundament faptul real că dezvoltarea sistemelor
socio-economice se poate face numai pe baza sistemelor ecologice
naturale şi semi-naturale. Obligaţiile legale ale statelor membre în
domeniul protejării naturii sunt incluse în Directivele Consiliului
79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice (numită pe
scurt Directiva “Păsări”) şi 92/43/CEE privind conservarea
habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice (numită
pe scurt Directiva “Habitate”).
În cadrul reuniunii privind mediul din martie 2009,
Consiliul a solicitat elaborarea la nivelul UE a unei noi perspective
şi a unui nou obiectiv în materie de biodiversitate, fondate pe şi
contribuind la dezbaterile internaţionale referitoare la o perspectivă
globală asupra biodiversităţii după anul 2010, ca parte a unei
strategii actualizate care urmează să fie adoptată până la sfârşitul
anului 2010 pentru a implementa CBD.
În ianuarie 2010, a fost adoptat documentul privind
Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în
materie de biodiversitate la nivelul UE prin Comunicarea
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 4
final/19.01.2010. Analiza implementării Strategiei UE privind
conservarea biodiversităţii a reliefat o serie de rezultate pozitive,
dar şi o serie de deficienţe.
Una dintre realizări este reţeaua Natura 2000, care
acoperă 17% din teritoriul UE, fiind cea mai vastă reţea de zone
protejate din lume. Abordarea ecosistemică stă la baza Directivei
cadru privind apa (Directiva Consiliului 2000/60/CE) şi a
Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin (Directiva
Consiliului 2008/56/CE), care vizează realizarea bunei stări
ecologice a ecosistemelor, luând în calcul presiunile cumulate. Alte
rezultate pozitive au decurs şi vor decurge în continuare din
implementarea legislaţiei axate pe reducerea anumitor poluanţi şi a
altor texte de lege în favoarea biodiversităţii, din eforturile de a
integra mai bine aspectele legate de biodiversitate în alte domenii
de politică, precum politica comună în domeniul pescuitului
ulterioară reformei din 2002 şi prin creşterea oportunităţilor
financiare în favoarea biodiversităţii, oferite de diverse politici ale
UE, inclusiv de politica agricolă comună (PAC).
O deficienţă majoră a fost semnalată la nivel decizional,
politica actuală neţinând suficient cont de valoarea serviciilor
oferite de ecosisteme, care nu pot fi susţinute doar prin măsuri de
conservare a biodiversităţii. Nivelurile ridicate de conservare a
speciilor şi habitatelor reprezintă doar una din componentele
esenţiale, însă multe servicii sunt realizate în afara ariilor naturale
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protejate. Încercând să acopere această lacună, Comisia va finaliza
un prim set de hărţi ale serviciilor ecosistemice, iar Agenţia
Europeană de Mediu (AEM) va finaliza auditarea şi evaluarea
serviciilor oferite de ecosisteme până la sfârşitul anului 2010.
Mai mult, în vreme ce regulamentele comunitare
contribuie la garantarea minimalizării efectelor pe care dezvoltarea
infrastructurii şi amenajarea teritoriului la nivelul UE le au asupra
mediului, îmbunătăţirea coordonării ar putea aduce beneficii
suplimentare, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, prin
dezvoltarea „infrastructurii verzi” şi investiţiile aferente pe
teritoriul UE aflat în afara reţelei Natura 2000.
Pentru punerea în aplicare a Strategiei UE privind
conservarea biodiversităţii a fost stabilit un Plan de Acţiune, cu
următoarele obiective prioritare:
Obiectivul 1. Menţinerea diversităţii ecosistemelor,
habitatelor şi biomurilor în interiorul zonelor protejate
Obiectivul 2. Menţinerea diversităţii specifice prin:
2.1 Refacerea, menţinerea sau reducerea declinului
populaţiilor aparţinând speciilor protejate
2.2 Îmbunătăţirea statutului speciilor periclitate.
Obiectivul 3. Menţinerea diversităţii genetice prin:
3.1 Conservarea diversităţii genetice a plantelor de cultură, a
animalelor domestice, a speciilor cu importanţă economică, precum
şi menţinerea tradiţiilor comunităţilor locale de utilizare a acestora.
Obiectivul 4. Reducerea presiunilor privind pierderea
habitatelor, prin schimbarea destinaţiei terenurilor
Obiectivul 5. Limitarea impactului speciilor invazive
Obiectivul 6. Stoparea exploatărilor nedurabile prin:
6.1 Utilizarea de produse derivate din componentele
biodiversităţii care sunt exploatate durabil.
6.2 Zonele de producţie gestionate în conformitate cu cerinţele
pentru conservarea biodiversităţii.
6.3 Nicio specie din fauna sau flora periclitată să nu facă
obiectul comerţului internaţional.
Obiectivul 7. Reducerea presiunilor datorate schimbărilor
climatice, poluării şi eroziunii solului.
Obiectivul 8. Menţinerea capacităţii ecosistemelor de a
furniza bunuri şi servicii ecologice şi de a funcţiona ca sistem
suport al vieţii prin:
8.1 Menţinerea capacităţii de suport a ecosistemelor.
8.2 Stoparea declinului resurselor biologice, a cunoştinţelor
tradiţionale a comunităţilor locale, a tehnicilor şi practicilor care
permit exploatarea durabilă şi securitatea alimentară.
Obiectivul 9. Asigurarea unei împărţiri corecte şi echitabile a
beneficiilor rezultate din utilizarea resurselor genetice.
Măsurile stabilite pentru stoparea pierderii de
biodiversitate se regăsesc în “Al 6-lea Program de Acţiune pentru
Mediu” adoptat în 2002 de către Consiliul UE şi au fost reafirmate
la Consiliul European de Primăvară din martie 2005, prin adoptarea
Strategiei de la Lisabona.
La nivel european, conservarea biodiversităţii a căpătat
însă o nouă dimensiune, în ultimul timp punându-se foarte mult
accentul pe înţelegerea şi evaluarea peisajelor, ca sisteme dinamice
supuse transformărilor naturale şi ale societăţii. Peisajul reprezintă
o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie, al cărui
caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali
şi/sau umani. El influenţează în mod direct calitatea vieţii, fiind un
factor esenţial în realizarea şi ilustrarea bunăstării sociale şi
individuale, contribuind la formarea culturilor şi la consolidarea
identităţii locale. În consecinţă, peisajul este un element definitoriu
al identităţii europene şi naţionale.
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Pentru a contribui în mod direct la conservarea peisajului,
în anul 2000 a fost lansată spre semnare Convenţia Europeană a
Peisajului, ratificată de România prin Legea nr. 451/2002. Aceasta
subliniază importanţa salvării peisajelor nu atât pentru valoarea
estetică, cât, mai ales, pentru calitatea vieţii umane şi naturale. In
acest sens, conceptul de peisaj european a fost lărgit printr-o serie
de studii avansate, realizate de organizaţia Lanscape Europe, care a
lansat în dezbatere noţiunea inclusivă de Euroscape 2020 şi
Leisurescape 2020 ca ţintă pentru populaţia europeană în anul
2020, aceasta fiind pusă în discuţie pe agenda politică a guvernării
UE.
Politica naţională privind conservarea biodiversităţii
Activitatea de conservare a biodiversităţii în România are
o istorie relativ îndelungată, dezvoltându-se în concordanţă cu
preocupările oamenilor, primele reguli vizând ocrotirea naturii
regăsindu-se în dreptul românesc vechi, începând cu secolul XV.
Acestea evoluează până în secolul XIX, asigurând o bună
conservare a resurselor naturale, fiind o legislaţie care impunea un
set de reguli şi măsuri stricte. În urma semnării Tratatului de la
Adrianopol, în 1829, se liberalizează comerţul, este favorizată
cultura cerealelor cerute la export, determinând - prin creşterea
suprafeţelor agricole - defrişarea fără precedent a pădurilor şi
ducând la o degradare accentuată a solurilor.
Preocupările vizând direct ocrotirea naturii se manifestă
în special începând cu secolul XX. Între anii 1922 şi 1928 se
desfăşoară o activitate intensă pentru ocrotirea naturii, susţinută de
nume de marcă din lumea biologiei, geologiei, geografiei şi
silviculturii. În 1930 este adoptată prima Lege pentru protecţia
monumentelor naturii, care a marcat începutul unei noi etape de
ocrotire a naturii în România. Având la bază acest act normativ, s-a
înfiinţat prima Comisie pentru ocrotirea monumentelor naturii.
Activitatea acesteia a avut un caracter de cercetare ştiinţifică,
materializată prin publicarea a numeroase studii, note sau lucrări ce
au stat la baza ocrotirii, prin lege, a valoroase obiective ca
monumente ale naturii: 15 specii de plante şi 16 speci de animale
protejate şi 36 de rezervaţii ale naturii cu o suprafaţă de
aproximativ 15.000 ha, printre care şi Parcul Naţional Retezat,
înfiinţat în 1935. Ulterior, sistemul legislativ şi instituţional îşi
continuă dezvoltarea până la finele celui de-al doilea război
mondial, iar în perioada comunistă involuează. După 1990 se reiau
şi se consolidează activităţile de conservare a biodiversităţii prin
elaborarea de noi acte normative şi crearea de structuri
instituţionale adecvate.
Documentele strategice de referinţă ce stabilesc politica
actuală a României de conservare a biodiversităţii şi utilizare
durabilă a componentelor sale sunt următoarele:
 Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană,
semnat la 25 aprilie 2005, şi protocoalele anexate cuprind
angajamentele concrete ale României de transpunere, implementare
şi control al aplicării întregului acquis comunitar şi prevăd unele
perioade de tranziţie a implementării unor obligaţii de mediu (până
în 2015 pentru instalaţiile industriale cu grad ridicat şi complex de
poluare, până în 2017 pentru depozitele municipale de deşeuri,
până în 2018 pentru extinderea sistemelor urbane de alimentare cu
apă potabilă şi tratare a apelor uzate).
 Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND)
reprezintă documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, care orientează şi stimulează dezvoltarea
economică şi socială a ţării în concordanţă cu principiile Politicii
de Coeziune a Uniunii Europene. Planul stabileşte drept obiectiv
global reducerea cât mai rapidă a diferenţelor de dezvoltare socio-
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economică dintre România şi celelalte state membre ale Uniunii
Europene şi detaliază obiectivele specifice ale procesului pe 6
direcţii prioritare, care integrează direct şi/sau indirect cerinţele
conservării biodiversităţii şi dezvoltării durabile pe termen scurt şi
mediu:
 creşterea
competitivităţii
şi
dezvoltării
economiei bazate pe cunoaştere trebuie să
includă, ca una dintre principalele subpriorităţi,
îmbunătăţirea
eficienţei
energetice
şi
valorificarea resurselor regenerabile de energie
în vederea reducerii efectelor schimbărilor
climatice;
 aducerea la standarde europene a infrastructurii
de bază care să pună accentul pe dezvoltarea
durabilă a infrastructurii şi mijloacelor de
transport prin reducerea impactului asupra
mediului;
 protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului să
fie o prioritate care să conducă la îmbunătăţirea
standardelor de viaţă pe baza asigurării
serviciilor de utilităţi publice, în special în ceea
ce priveşte gestionarea apei şi deşeurilor;
 îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi regionale
ale managementului de mediu;
 conservarea biodiversităţii şi reconstrucţia
ecologică;
 prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul unor
calamităţi naturale;
 dezvoltarea economiei rurale şi creşterea
productivităţii în sectorul agricol, silvic şi
piscicol să fie bazată pe utilizarea raţională a
fondului funciar, reabilitarea ecologică a unor
terenuri degradate sau poluate, siguranţa
alimentară, bunăstarea animalelor, încurajarea
acvaculturii în zonele costiere;
 o diminuare a diferenţelor de dezvoltare între
regiuni şi în interiorul acestora trebuie să aibă în
vedere
îmbunătăţirea
performanţei
administrative şi a infrastructurii publice locale,
protecţia patrimoniului natural şi cultural,
dezvoltarea rurală integrată, regenerarea zonelor
urbane afectate de restructurarea industrială,
consolidarea mediului de afaceri şi promovarea
inovării.
 Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013
(CSNR), aprobat de Comisia Europeană la 25 iunie 2007, stabileşte
priorităţile de intervenţie a Instrumentelor Financiare ale UE
(Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR, Fondul Social
European - FSE şi Fondul de Coeziune - FC) în cadrul politicii de
coeziune economică şi socială şi face legătura între priorităţile
Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi cele ale UE stabilite
prin Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 20072013 şi Strategia Lisabona revizuită. Pentru realizarea viziunii
strategice a CSNR, în cadrul politicii de coeziune, CE a alocat
României pentru perioada 2007-2013 o sumă totală de aproximativ
19,67 miliarde euro, din care 19,21 miliarde pentru obiectivul
Convergenţă (cu o cofinanţare naţională estimată la 5,53 miliarde
euro constituită în proporţie de 73% din surse publice şi 27% din
surse private) şi 0,46 miliarde euro pentru obiectivul Cooperare
Teritorială Europeană.
 Strategia Naţională de Dezvoltarea Durabilă (2010 –
2030) stabileşte obiective concrete pentru trecerea, într-un interval
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de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de
valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaştere şi
inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii
oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.
Obiectivele formulate în Strategie vizează menţinerea,
consolidarea, extinderea şi adaptarea continuă a configuraţiei
structurale şi a capacităţii funcţionale a biodiversităţii ca fundament
pentru menţinerea şi sporirea capacităţii sale de suport faţă de
presiunea dezvoltării sociale şi creşterii economice şi faţă de
impactul previzibil al schimbărilor climatice. Direcţiile principale
de acţiune pentru însuşirea şi aplicarea principiilor dezvoltării
durabile sunt următoarele:
 Corelarea raţională a obiectivelor de dezvoltare,
inclusiv a programelor investiţionale, cu
potenţialul şi capacitatea de susţinere a
biodiversităţii;
 Modernizarea accelerată a sistemelor de
educaţie şi formare profesională şi de sănătate
publică, ţinând seama de evoluţiile demografice
nefavorabile şi de impactul acestora asupra
pieţei muncii;
 Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile,
din punct de vedere economic şi ecologic, în
deciziile investiţionale din fonduri publice şi
stimularea unor asemenea decizii din partea
sectorului privat; introducerea fermă a criteriilor
de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie
sau servicii;
 Anticiparea efectelor schimbărilor climatice şi
elaborarea atât a unor soluţii de adaptare pe
termen lung, cât şi a unor planuri de măsuri de
contingenţă
inter-sectoriale,
cuprinzând
portofolii de soluţii alternative pentru situaţii de
criză generate de fenomene naturale sau
antropice;
 Asigurarea securităţii şi siguranţei alimentare
prin valorificarea avantajelor comparative ale
României în privinţa dezvoltării producţiei
agricole, inclusiv a produselor organice;
corelarea măsurilor de creştere cantitativă şi
calitativă a producţiei agricole în vederea
asigurării hranei pentru oameni şi animale cu
cerinţele de majorare a producţiei de
biocombustibili, fără a face rabat de la
exigenţele privind menţinerea şi sporirea
fertilităţii solului, biodiversităţii şi protejării
mediului;
 Necesitatea identificării unor surse suplimentare
de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, pentru
realizarea unor proiecte şi programe de
anvergură,
în
special
în
domeniile
infrastructurii, energiei, protecţiei mediului,
siguranţei alimentare, educaţiei, sănătăţii şi
serviciilor sociale;
 Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural şi natural naţional.

biologice şi utilizare durabilă a componentelor sale, sau să
adapteze în acest scop strategiile, planurile sau programele
existente".
Până în prezent au fost elaborate două SNPACB-uri,
prima în 1996, la doi ani de la ratificarea de către România a CBD,
iar a doua în 2000, ca urmare a deciziei de aderare la Uniunea
Europeană şi de preluare a acquis-ului comunitar.
Cea de-a 3-a SNPACB se adresează perioadei 2010 –
2020 şi a fost realizată în cadrul proiectului UNDP/GEF: “Suportul
pentru Conformarea Strategiei Naţionale şi a Planului de Acţiune
pentru Conservarea Biodiversităţii cu CBD şi realizarea
Mecanismului de Informare (Clearing-House Mechanism - CHM)”.
Conţinutul şi modul de realizare au fost stabilite luând în
considerare Decizia VIII/8 din 2005 privind Liniile directoare
pentru revizuirea SNPACB.
Metodologia utilizată s-a bazat pe analiza în detaliu a
situaţiei existente pentru evaluarea stării actuale de conservare a
biodiversităţii la nivel naţional, identificarea ameninţărilor directe
şi a cauzelor ce determină sau pot determina pierderea de
biodiversitate, precum şi analiza modului în care sistemul legislativ
şi instituţional răspunde cerinţelor din acest domeniu. Obligaţiile,
ameninţările şi obstacolele au fost prioritizate şi s-au identificat
obiectivele strategice şi operaţionale. Pentru fiecare obiectiv
operaţional a fost stabilit un set de acţiuni, iar pentru fiecare
acţiune s-au stabilit termenul de implementare, autorităţile
responsabile, bugetul estimat şi sursele de finanţare, gradul de
prioritate şi indicatorii de performanţă. Bugetul fiecărei acţiuni a
fost estimat în funcţie de specificul său, pe baza unor studii şi
evaluări financiare anterioare şi care includ costuri de
personal/consultanţă,
echipamente,
execuţie
lucrări
etc.
Prioritizarea acţiunilor a fost stabilită în funcţie de gravitatea
ameninţărilor, vulnerabilitatea componentelor biodiversităţii şi de
obligativitatea conformării cu cerinţele internaţionale şi comunitare
de conservare a biodiversităţii.
Într-o primă etapă a fost stabilit cadrul conceptual şi
direcţiile de acţiune şi a fost selectat un grup de experţi care să
redacteze documentul, pe domeniile de competenţă. Pentru
coerenţă şi pentru identificarea cât mai exactă a situaţiei existente
şi a barierelor, după prima etapă de analiză, documentul a fost
supus dezbaterii publice, fiind distribuit tuturor factorilor interesaţi
şi prezentat în cadrul unei întâlniri de lucru cu aceştia.
A doua etapă a constat în conturarea Strategiei şi a
Planului de Acţiune, document supus, de asemenea, dezbaterii
publice în cadrul unei întâlniri de lucru naţionale, la care au
participat reprezentanţi ai factorilor interesaţi.
După analiza comentariilor primite a fost redactată ultima
forma a SNPACB, ce a fost transmisă autorităţii publice centrale
pentru protecţia mediului, în vederea acceptării şi adoptării
documentului strategic prin Hotărâre de Guvern.

Strategiile şi Planurile de Acţiune pentru Conservarea
Biodiversităţii realizate de România (SNPACB)
Ca semnatară a CBD, România are obligaţia să aplice
prevederile art. 6 care stipulează că Părţile trebuie "să elaboreze
strategii naţionale, planuri şi programe de conservare a diversităţii

p. 114

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Astronomie
DESPRE ASTROLOGIE.
ASTRELE SI COSMOSUL ȘI INFLUENȚA
LOR ASUPRA BIOLOGICULUI UMAN,
INCLUSIV A PERSONALITAȚILOR
ISTORICE
Lorin CANTEMIR, Cristina BORDEIANU - Iași
Abstract: The paper contains informations on the history of the
astronomy and the astrology.
Vom încerca să prezentăm pe baze științifice această
problemă. Pentru început vom face unele aprecieri semantice
privind noțiunile uzitate și aparent identice de Univers sau
Cosmos. Astfel Universul este un spațiu al existenței totale, un
spațiu nelimitat în dimensiuni fizice și temporale.
n acest spațiu există sisteme materiale organizate mai mult sau
mai puțin, deci sisteme care pot fi definite prin marimi
masurabile, perceptibile și care se supun unor legi fizice. În
general aceste percepții presupun o materie în stare solidă, având o
masă, un volum precis delimitat, alături de care vom găsi materie
sub formă de praf cosmic stelar, care ajunge la cele mai mici
dimensiuni, de particule elementare de dimensiuni atomice și
subatomice folosind o anumită exigență științifică Cosmosul ar fi
un sistem organizat, bazat pe mărimi fizice măsurabile;
(dimensiuni, densitate, greutate, omogenitate, puritate, etc., etc.)
aceste corpuri se mișcă sub acțiunea unor forțe exterioare,
respectând o serie de legi; cum ar fi Legile lui Kepler sau Legea
atracției universale (gravitația). Structural se constată că o mare
parte a materiei existente în Univers este aglomerată, concentrată în
corpuri de diferite dimensiuni, care manifestă proprietăți diferite.
Astfel unele corpuri-stele sunt incandescente, emițând lumină și
căldură în spațiu, dar se deosebesc prin temperatură, culoare și
luminozitate.
Altele au temperatură, luminozitate dar au dimensiuni reduse, fapt
pentru care sunt denumite „pitice albe”, iar altele au dimensiuni
uriașe, gigante. Chiar și în Sistemul solar avem mari discrepanțe.
Astfel cele 9 planete se pot grupa în două clase – categorii.
Planetele interne a căror orbită este mai apropiată de Soare având
în general dimensiuni mici. Le vom enumera începând cu oribita
cea mai apropiată de Soare, în paranteze fiind indicat diametrul
volumului lor în km.

Î

1.MERCUR (4.875km) 
2.VENUS (12.104km) 

3.PAMANT (12.756km)
4.MARTE (6.780km) 

PLANETE TELURICE

Cele 4 planete formează grupul interior.
Urmează celelalte 5 planete care au dimensiuni mult mai mari și orbite ce
înconjoară planetele interioare.
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5.JUPITER (142.984km)
6.SATURN (120.536km) 


7.URANUS (51.118km) 
8.NEPTUN (49.588km) 


PLANETE MARI URIASE

9. PLUTON(2.304km)

După cum se poate constata cu excepția lui Pluton, cea mai
depărtată și mică planetă Pământul este de circa 4 ori mai mic ca
Uranus și Neptun și de 10-11 ori mai mic ca Jupiter și Saturn.
Mai menționăm că spațiul dintre planetele Sistemului solar nu este
gol, lipsit de materie. El conține particule de materie dispersată și
diverse particule cosmice.
La modul global, universul este tot ceea ce există: materie, spațiu și
energia acestora. Deocamdată nu se știe sigur dacă Universul este
finit sau infinit. Se acceptă că Universul s-a format după marea
explozie (Big - Bangul) și că este in expansiune. De pe Pamânt
putem vedea până la o distanță de 13 - 15 miliarde de ani lumină.
Vom preciza că spațiul parcurs de lumină într-un an, deci un
𝑆𝐴𝐿 = 9,461 ∗ 1012 km. Aproape toată materia din Univers este
concentrată în 100 miliarde de galaxii. Majoritatea galaxiilor contin
miliarde de stele și nori imenși de gaze și praf. În ceea ce privește
Sistemul solar se apreciază că el s-a format acum 4,56 miliarde de
ani dintr-un nor de gaze și praf, care se rotea.
Pentru oamenii primitivi și gradul lor de percepție, nu puteau trece
neobservate: discul selenar și cel solar, care păreau că plutesc în
spațiu, menținute de forțe supranaturale, cu chip de oameni dar cu
puteri supranaturale. La acele timpuri și la capacitatea intelectuală
în stare primitivă nu putea fi vorba de prea multă imaginație. Un
singur lucru era cert, discul cel mare, Solar dădea căldura foarte
necesară umanoizilor fără haine. De aceea Soarele a fost primul zeu
pe care egiptenii l-au denumit „RA”.
Deci zona din care puteau veni atât lucrurile bune, cât și cele rele
(fulgere, furtuni, ploi torențiale, grindină, etc)era cerul și cei ce-l
stăpâneau. Nu este de mirare că oamenii au luat în observație
Spațiul care hotăra soarta lor. Aproape toate popoarele au lăsat
posterității indicii sau chiar și lucrări privind mișcarea corpurilor de
pe bolta cerească. Mai avantajate au fost popoarele care populau
zonele de la tropice, cu o climă mai blândă și cu cerul îndelungat
senin. Vom menționa pe caldeeni, babilonieni, asirieni, chinezi,
indieni, perși, egipteni și greci.
După toate probabilitățile împărțirea cerului în 12 zone-case se
datorează caldeenilor.
Cei mai vechi observatori, babilonienii-caldeeni foloseau o mare
parte din timpul lor studiului filozofiei și astrologiei având preoți –
astronomi – astrologi. Desigur la acele timpuri nu existau
instrumente de observare astronomică. Deocamdată nu s-au găsit
indicii în acest sens. Toate observațiile se făceau cu ochiul liber.
În lipsa instrumentelor singura soluție era de a face observațiile de
pe înălțimi. Vom menționa la fiecare oraș sumerian mesopotamian avea un zeu protector pentru care construiau o
piramidă din chirpici și bitum în trepte (zigurat). În vârful
ziguratului construiau un templu cu altar pentru rugăciuni, dar și
pentru observații astronomice și interpretări astrologice.
Aceste piramide în trepte (zigurati) nu erau prea înalte nedepășind
90 metri cât a avut Turnul Babel, de fapt cel mai mare zigurat.
Toate acestea au constituit un pas mic către înălțimile mari.
Vom menționa că fragmente din manuscrise păstrate la Nineveh
arată că harțile cerești indicau încă din sec. VII – VI î.e.n..
Constelațiile botezate cu nume care s-au păstrat până astăzi.
Semnele zodiacale erau folosite pentru determinarea traseului pe
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bolta cerească, a Soarelui, a Lunii și a celor 5 planete cunoscute:
Mercur, Venus, Marte, Jupiter și Saturn.
Un pas deosebit care a permis cunoașterea tot mai profundă și
exactă a cosmosului l-a realizat opticianul olandez Hans
Lippershey care a realizat primul telescop rudimentar. Bazat pe
această realizare ajunsă la Galileo Galilei, profesor de matematică
la Padova în 1609, l-a făcut pe acesta să-și construiască primul
telescop, pe care la 7 ianuarie 1610 l-a direcționat spre un punct
luminos care era planeta Jupiter.
Cu toate că primul telescop a lui Galileu mărea imaginea numai de
3 ori, spre surprinderea sa, Galileu a constatat că Jupiter era însoțit
de 4 sateliți. Ulterior Galileu a construit alte telescoape, ajungând
să mărească imaginea până la de 32 ori.
Din această etapă telescoapele optice au început să se
perfecționeze, ajungând să mărească până la de 50 de ori.
Cercetările astronomice capătă un mare impuls. În acest context
vom menționa pe astronomul german Johannes Kepler (1571 1630) ca și pe astronomul danez Tycho Brahe (1546 - 1630).
Kepler a stabilit trei legi fundamentale care explicau viteza de
deplasare și orbita unei planete, iar Tycho Brahe a trasat harta
stelelor și le-a plasat în cele 12 semne zodiacale.
Vom menționa că din întregul Univers cu dimensiuni infinite
oamenii – astronomii au delimitat un volum uriaș de forma unei
sfere în mijlocul căreia au plasat Soarele definind sistemul heliocentric, în care Pământul se mișcă pe-o elipsă în jurul Soarelui.
Un observator aflat pe Pământ și privind în direcția Soarelui va
observa în spatele acestuia o parte din bolta cerească precum și
stelele aflate în zona de observație. Desigur capacitatea de orientare
umană se bazează pe existența sau considerarea unor puncte de
referință, repere sigure și acceptate de toți (de comunitate).
Reperele sunt cunoscute și sub denumirea de puncte de origine,
deci de puncte de început, care să permită măsurarea, orientarea,
compararea.
În cele ce urmează autorii vor încerca să reconstituie modul de
evoluție al percepției spațiului cosmic.
Din informațiile care s-au păstrat până în zilele noastre, rezultă că
preocupările atestate pentru cunoașterea spațiului astronomicastral se situiază în primul mileniu înaintea erei noastre, provenind
din spațiul caldeano - babilonian – mesopotamian, unde preoții –
astronomi – astrologi interesați de comportarea zeilor locatari ai
cosmosului, pentru a prevedea capriciile aleatorii ale acestora, au
observat ciclicitatea unor fenomene prea evidente ca să nu fie
remarcate, percepute. Primul și cel mai simplu a fost succesiunea și
periodicitatea zi-noapte, mult mai târziu s-a înțeles mișcarea anuală
a Pământului, care însemna întoarcerea Pământului în punctul din
care a plecat și care se află în direcția unei zone- constelații stelare
care trebuia poziționată, precizată, marcată și măsurată. Cel mai
simplu și evident era să se considere numărul succesiunilor zi –
noapte. Prima constatare astronomică a fost aceea că Pământul
după o anumită succesiune zi-noapte se reîntoarce în aceeași
poziție față de configurația spațiului astronomic. Autorii își
exprimă serioase rezerve privind capacitatea preoților astronomi
caldeeni de a determina exact poziția și momentul când Pământul
revenea în stare inițială după parcurgerea eclipticii sale. Probabil
așa se face că în istoria calendarelor este cunoscut și calendarul în
care anul avea 360 de zile, cum îl aveau dacii. Nu cunoaștem
motivele care au stat la baza acestei împărțiri. Poate era rezultatul
unei erori de măsurare. De altfel eroarea de a considera anul format
din 360 sau 365 este de 1,3% ceea ce pentru activitatea umană
cotidiană era o eroare neglijabilă mai ales dacă ne raportăm la
perioada primului mileniu î.e.n..
A împărți orizontul aparent circular în 3600 , părți – arce de cerc,
care să delimiteze astfel cosmosul în felii, poate că în mod deliberat
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în loc să folosească împărțirea spațiului astronomic în 365, s-a ales
pentru comoditatea calculelor. Împărțirea în 360 de felii, grade,
unghiuri; pentru a folosi o aritmetică sexagesimală care are ca bază
de numerație 6 cifre – numere. Vom mai preciza că numărul 360 se
poate obține prin multiplicarea numerelor: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10;
deci întregul șir zecimal cu excepția lui 7. Deasemenea 360 este
divizibil cu toate numerele de mai sus.
Aflat la o distanță medie de 384.400 km, cel mai apropiat astru de
Pământ, Luna având o masă 1/50 din cea a Pământului are o
mișcare de revoluție în jurul acestuia, pe o traiectorie eliptică, cu o
perioadă de revoluție de 27,3 zile în care sunt observabile cele 8
faze optice repetabile: Crai nou; Primul pătrar; Luna în creștere
„Luna plină”; Luna în descreștere “Ultimul pătrar”; Semiluna șI
Luna Nouă, Luna mișcându-se sincron pe orbita ei cu mișcarea de
rotație a Pământului, Luna se mișcă în sens invers acelor
ceasornicului. În timpul unui an Luna repetă mișcarea de revoluție
de 12 ori, ceea ce a condiționat împărțirea sferei cosmice în 12
zone, fiecare fiind cuprinsă de un unghi spațial de 30 de grade.
Ținem să subliniem că această delimitare și partajare a spațiului
astronomic a reprezentat un uriaș pas înainte pentru cunoaștere și
observație prin asigurarea unor repere care au permis o localizare a
observației diverselor efecte repetabile, efecte generate de existența
și poziția diverselor astre, atât asupra materiei moarte cât și asupra
materiei vii. Cum este de crezut, influența cea mai evidentă asupra
Pământului inert și viu a fost generată și observată în cazul Lunei.
Desigur la început, s-au constatat efectele specifice materiei vii,
superior organizate, au urmat eforturile de cunoaștere a cauzelor.
Ca o formă rațională de adaptare la condițiile de mediu,
cunoașterea cauzelor evident depinde de nivelul de dezvoltare al
științei.
În primul mileniu î.e.n. nivelul cunoașterii științifice era foarte
redus și ca atare explicațiile cauzelor erau pe măsură, având o
puternică tentă de misticism și supranatural. Astăzi putem explica
cu suficientă precizie natura cauzelor care influențează Pământul
inert și cel viu.
După părerea autorilor toate cauzele referitoare la astronomie și
astrologie sunt de natură fizică.
Astfel de aproape 300 de ani este cunoscută legea atracției
universale sau legea forțelor gravitaționale, care se manifestă între
două corpuri sau între grupuri de corpuri. Forța gravitațională a
Lunii creează fluxul și refluxul apei oceanelor care ridică nivelul
apei până la 13 metri. Odată cu această mișcare a apelor se constată
și apariția și dispariția algelor diatomee monocelulare, fenomen ce
dovedește influența forței gravitaționale a Lunei asupra materiei
vii.
Având în vedere că forța gravitațională depinde direct de produsul
dintre masele corpurilor considerate și invers proporțional cu
pătratul distanței dintre ele, considerăm că forța gravitațională a
planetelor aflate la distanțe de mii de ani lumină poate fi neglijată.
Știința a dovedit și dovedește că influența corpurilor astrale nu se
reduce numai la legea forțelor gravitaționale. Astfel se știe foarte
sigur că orice corp astronomic aflat la o temperatură mai mare
decât zero grade absolută, (zero grade Kelvin) emite radiații
electromagnetice pe toate lungimile de undă, fiind caracterizate de
o anumită putere, marimea acesteia care are un maxim ce se
deplasează spre lungimi de undă din ce în ce mai mici odată cu
creșterea temperaturii corpului, conform Legii lui Planck.
Vom mai preciza că temperaturile exprimate în grade Kelvin sunt
notate cu simbolul „K”. În principiu mărimea unui grad Celsius
este similară unui grad Kelvin. Diferența constă în poziționarea
punctului corespunzător temperaturii de zero grade. Astfel
temperatura absolută de zero grade Kelvin corespunde cu -273,16
o
Celsius.
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La această temperatură se consideră că energia internă a corpului
aflat la această temperatură este zero. Ceea ce înseamnă că
încetează mișcările de translație, rotație și vibrație a particolelor din
care este constituit corpul, care intră în așa zisa „moarte termică”.
Creșterea temperaturii peste zero grade absolute, înseamnă
creșterea energiei interne a corpului care se transformă în energie
radiantă ce se transmite în spațiul înconjurător sub forma unor unde
electromagnetice cu un spectru foarte larg de lungimi de undă.
În momentul de față se cunosc și sunt utilizate unde având lungimi
de undă foarte mari, unde radio lungi, medii, scurte și ultra scurte,
radiații infraroșii, radiații vizibile, ultraviolete, radiații “X”, radiații
“ϒ”, radiații cosmice a căror lungime de undă este de ordinul
angstronomilor, deci a unui număr având 10 cifre după virgulă:
aceste radiații, au o natură ondulatorie dar și corpusculară de
dimensiuni subatomice, care au capacitatea de a penetra materia
inertă dar și cea vie și credem că aceste particule subatomice pot
influența structura genelor și cromozomilor, mai ales în perioada de
divizare – multiplicare, deci creștere, având ca efect modificări
genetice și influențând comportamentul.
Apariția materiei vii și existența ei paralelă cu materia inertă este
greu de analizat și descris, deocamdată imposibil.
Ceea ce este evident, materia vie a pus în evidență noi principii și
legități de existență printre care: evoluția, perpetuarea, adaptarea,
deci într-un cuvânt supraviețuirea.
Ceea ce este aparent paradoxal și de neînțeles este faptul că această
materie inertă reprezintă baza materiei vii. Ajunsă la forme
superior organizate care folosește cunoașterea și autocunoașterea
poate ca formă elaborată de supraviețuire prin cunoaștere.
Considerând că manifestarea așa zisei curiozități este un mod de a
preveni conjuncturile negative ale mediului. Pe termen mai lung
această curiozitate s-a transformat într-o dorință de a cunoaște
viitorul, soarta și mai prozaic “timpul probabil”. Cum este și firesc
o parte din umanoizi au fost atrași de aceste preocupări de
cunoaștere, ca și în orice domeniu, există oameni de bună credință
și de rea credință.
Autorii consideră că primul pas către cunoașterea viitorului l-a
constituit împărțirea spațiului astral în zone zodiacale, de fapt luni
care au constituit repere de constatare a ciclicităților naturale cu
efecte repetabile și previzibile cum ar fi revărsările Nilului, ploile
musonice și alte fenomene similare ca periodicitate. Probabil că
ciclicitatea ca fenomen natural și mod de înțelegere al naturii s-a
aplicat întregului Univers și implicit materiei vii, care are unele
manifestări cum ar fi ciclul mentrual. Ulterior s-a înțeles că
lucrurile sunt mai complicate, poate datorită suprapunerii mai
multor tipuri de cicluri. Această evoluție a percepției este greu de
dovedit, dar este cel puțin în epoca actuală, rațională și posibilă
științific.
De altfel autorii sunt convinși că umanoizii ajunși la un anumit
stadiu de dezvoltare intelectuală, în majoritate au fost interesați sau
curioși să-și cunoască viitorul, destinul, soarta.
În cronologia acestui demers un moment semnificativ îl constituie
oracolul de la Delfi: un punct esențial de referință în mitologia
elenă.
Delfi, orașul sfânt se află în munții Parnas, având versanți foarte
abrupți și vârful Liakura (2.459 m). Mitologia susține că în acest
loc Apolon l-a ucis pe Python șarpele malefic. La început locul a
fost marcat printr-un altar, iar ulterior s-a construit un templu care
avea ca scop de a profeți, a transmite oamenilor dorințele lui Zeus
privind viitorul.
Drept recunoaștere a victoriei lui Apolon i s-a atribuit și numele de
Pitianu, iar preoteasa care prorocea s-a chemat Pitia. Cercetări mai
recente susțin că Pitia intra într-un fel de transă produsă de gazele
care emanau printr-o fisură a muntelui iar bolboriselile acesteia,
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aflată în stare de transă greu inteligibile erau decodificate de un
grup de preoți buni cunoscători ai vieții din zonele apropiate și mai
îndepărtate care “interpretau” vorbirea incoerentă a Pitiei în mesaje
care puteau fi înțelese multiplu, ceea ce astăzi se poate considera ca
șarlatanie sau o supremă ambiguitate oricum interpretabilă.
Vom mai menționa că nu orice muritor ajungea la Pitia și în nici un
caz cu mâna goala. Modelul de oracol Pitian a generat apariția
diferiților astrologi și ghicitori ai destinului. În cea mai mare
majoritate lipsiți de cele mai elementare argumente științifice, fiind
de fapt niște șarlatani care au exploatat naivitatea și credibilitatea
oamenilor, înconjurându-se de un aer misterios. Unii mai dotați și
talentați au făcut carieră cum este cazul lui Michel de Nostradamus,
farmacist francez cu o genealogie iudaică nascut la 14 decembrie
1503 în Saynt - Remy –Provence și decedat la 2 iulie 1566.
Precizările lui Nostradamus pot fi considerate ca niște geniale
ambiguități care permit orice interpretare. Autorii sunt convinși că
dorința de a prevedea viitorul biologico – social este firească
omului ca și dorința de a cunoaște vremea probabilă.
Problema constă în a crede mai mult sau mai puțin în metodele
folosite pentru predicție. Nu se poate contesta că fiecare individ are
un anumit grad de credulitate. Printre personajele istorice care au
avut în preajmă astrologi cităm: Hitler, Ronald Reagan, Francois
Mitterand, Boris Elțîn și regele Iordaniei Husein. În schimb
Ludovic al XIV-lea a alungat de la curtea sa cei 4 astrologi regali.
Intenția autorilor a fost aceea de a sublinia cauzele obiective
posibile de a influența nu destinul ci comportamentul omului. În
acest sens pot fi luate în atenție astrele apropiate, Luna, Soarele,
Mercur, Venus, Marte și mai puțin Jupiter și Saturn. Deasemenea
autorii cred că horoscopul chinezesc este mai apropiat de
veridicitatea științifică decât horoscopul astral – zodiacal. Autorii
nu au intenționat să impună un punct de vedere ci să informeze
cititorul interesat.

O VIATA DE OM IN SLUJBA TA, COPILE!
Gica CEAUȘ - Brăila
,,Să ţii în palmă sufletul unui copil este cu siguranţă un privilegiu. Să fii
important în viaţa unui copil este poate, un Dar Divin.”

Mulţi

autori fie pedagogi,

psihologi sau simpli

observatori, au subliniat menirea adultului în viaţa copilului,
ca şi importanţa acestuia pentru viitorul unei familii, a unei
comunităţi, a unei ţări, a omenirii, a întregii Creaţii Divine.

D

e fiecare dată şi cu fiecare copil ce vine către mine,
încredinţat de către părinţi ori bunici, îl privesc ca pe un
dar făcut de undeva de sus, din înalturi cereşti. El, cel

care se ţine încă strâns de fusta mamei, vine să schimbe o lume
numai a lui cu una care aparţine unui grup. Ce-o fi şi cum o fi asta,
în mintea şi sufletul său? Zămbetul, privirea caldă şi dulcea
îmbrăţişare a celei sortită de ceruri cu daruri de nepreţuit ale
sufletului îi vor aduce micuţului cele mai frumoase amintiri ale
acestei vieţi.
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Maria Montessori sublinia :,, Copilul trebuie să aibă

pentru ceea ce a făcut pentru el, pentru un sfat, o vorba frumoasă!

neapărat o ambiantă de pace, pentru că el este solitar, un individ

Copilul nu uita asemenea oameni; în mintea şi-n sufletul lui, rămân

spiritual. Ambianta însă o face adultul, el este făuritorul mediului

întipărite anumite scene din copilăria sa. Iar acestea trebuie să fie

extern. Si dacă noi trebuie să răspundem copilului, creând o lume

întotdeauna, cele mai frumoase. Ştim prea bine că viaţa este

adaptată nevoilor sale, trebuie să nu fim zgârciţi, căci prin aceasta

frumoasă, dar trebuie să ştim să ni-o şi facem. Odată cu trecerea

ne împlinim cea mai sfânta datorie a noastră. Si aceasta ne înalţă si

anilor, vin şi încercările, examenele vieţii. Acesta este sensul vieţii,

ne înnobilează. Trebuie să pregătim o ambianţă pentru copiii care

evoluţia noastră în sine. Conştientizăm astfel misiunea noastră de

mâine vor fi adulţi si, in faţa cărora, noi ne vom retrage in

apostoli în slujba vieţii, preţuind ce dar de preţ ne pune Dumnezeu

bătrâneţea noastră; căci noi îmbătrânim, iar ei ne întrec. Să facem

în palmele noastre: copilul, viitorul omenirii, al creaţiei. Numai că

deci această faptă altruista: să pregătim o ambianţă pentru oamenii

în acest apostolat se cere iubire, slujire, devotament, jertfă.

cei noi, servindu-i si ajutându-i. E o muncă delicată aceasta: baza

Oferindu-i o copilărie de neuitat, îl învăţăm să devină responsabil,

unei noi educaţii.’’

capabil să-şi asume un ideal. Dacă îl vom ajuta pe copil cu toată

El, copilul, este fiinţa cea mai curată, cea mai gingaşă, cea

dragostea şi cu tot ce este necesar învăţăturii lui, vom avea bucuria

mai sensibilă încât orice cuvânt, gest sau expresie a feţei, îl vor

de a găsi peste ani, un om realizat, un om bun, plin de vise şi

inhiba, sau încuraja. Zâmbetul, vocea blândă, dragostea, liniştea

speranţe, de dragoste, de pace şi de tot ce-i bun şi frumos vieţii.

noastră trebuie să fie sprijinul lui de fiecare clipă. De ce? Copilul

Copilul imită tot ceea ce face educatorul şi lui i se pare ca tot ce

percepe şi primeşte informaţii de cea mai înaltă intensitate şi

face acesta este bine. Calitatea dascălului va demonstra calitatea

oricând poate să devină din copilul vesel, curat, gingaş, un copil

celor care le vor lua locul. Copilul trebuie analizat din toate

agitat, trist. Ce s-a întâmplat? Lumea lui minunată, plină de vise şi

punctele de vedere. Nu trebuie să ne scape nicio părticică din viaţa

speranţe frumoase, plină de poveşti cu Zâne şi cu Feţi-Frumoşi, se

sa, deoarece, chiar aceea poate fi miezul cel stricat. Şi e păcat să nu

va transforma într-o lume cu Zmei şi cu Zmeoaice, o lume tristă si

clădim vieţii lui, temelia cea mai rezistentă, care poate dura chiar şi

urâtă din care el va vrea să scape. Suntem oare pregătiţi să-i oferim

întreaga sa existenţă. Să încercăm aşadar, să înfrumuseţăm fiecare

în orice moment suportul necesar pentru a duce o viaţă în armonie

suflet şi să-l îmbogăţim cu toate pietrele preţioase şi fiecare suflet,

şi bucurie?

va fi pentru noi, comoara cea mai de preţ. O vom păstra cu

Copilul este speranţa vieţii, pentru el, trebuie să aducem, să

sfinţenie şi ne vom bucura, că am putut-o realiza.

fundamentăm în noi armonia, pacea, liniştea, încrederea, iubirea şi

Ne întristăm astăzi când întâlnim tineri frustraţi, lipsiţi de respect,

să-l facem să descopere frumuseţile acestei vieţi, tainele învăţăturii.

care şi-au ales modelele găsite la îndemână şi oferite mai ales de

Să ne punem măcar o dată în viaţă întrebarea: care este modelul pe

părinţii prea preocupaţi pentru ce pun în farfurie sau în cont, adică

care îl ofer copilului meu? Cel aflat din cărţi, cel din mass-media,

formaţi prin imaginea jocurilor zgomotoase de playstation ori de pe

sau cel din familie? Cu timpul în momentele hotărâtoare ale vieţii

calculator, desene animate sau emisiuni de scandal oferite de prea

viitorului tânăr vom observa şi modelul urmat de el. Până atunci

multe aşa zise posturi de televiziune. Frumosul are astăzi ciudate

familia alături de instituţiile şcolare de pe parcursul vieţii lui au

reprezentări, iar adevărul conotaţii din ce în ce mai contorsionate.

datoria, sau mai bine spus şansa, de a se constitui în adevăratele

Astăzi tinereţea se cheltuie sub tutelă, cum este şi

modele. Cine oare şi-a uitat primul dascăl, ori educatoarea sau

firesc; elanul tineresc este de multe ori întrerupt şi din cauza

învăţătorul, profesorul de română, de matematică, psihologie, ori

aceasta viaţa este marcată pentru totdeauna. Acum e vremea

de logică sau istorie? Cel puţin teoretic, raţional ştim că modelul

educaţiei sănătoase, care formează caracterul; numai multa răbdare

ni-l alegem în funcţie de idealul de viaţă avut de părinţi şi cât din

te ajută să te realizezi. Prea mulţi tineri cer numai drepturi, fără a

el corespund intereselor copilului, de creştere, dezvoltare, educaţie,

înţelege că au si obligaţii, şi de aici încep necazurile, mai întâi în

formare.

familie şi apoi în societate.
Timpul le va rezolva pe toate. Ce bucurie, ce satisfacţie

Un adevăr trist, dar care trebuie remarcat este că tinerii nu

mai mare poate avea un cadru didactic, atunci când va întâlni pe

mai au seducţia cărţii, că ar trebui sa înveţe mai mult. Viaţa fără de

stradă sau în alte locuri un fost elev de-al său, care îi va mulţumi

griji, ştim, este cea de până la şcoală. Cum a păşit pragul şcolii,
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omul a şi intrat în griji, a intrat cu adevărat în viaţă, trebuie să tot
înveţe, să înveţe. Adolescenţa vine cu alte griji; acum e timpul
când, dacă nu eşti atent, te pierzi. Nu în zadar, proorocul David se
ruga lui Dumnezeu zicând: „păcatele tinereţilor mele nu le
socoti...”; abia când s-a simţit în virtute, a zis: „ Doamne, în veac
nu mă voi clătina!’’
Să luăm aminte la aceste cuvinte, să medităm şi să avem
răbdare multă cu cei tineri, pentru că de timpuriu se porneşte totul.
Să facem ca începutul drumului fiecărui copil, să fie drumul cel
drept. Să nu-i lăsăm să se piardă într-o lume urâtă atât Lui
Dumnezeu, cât şi societăţii în care el trăieşte.
Să ne întoarcem la Maria Montessori care ne învaţă că ,,
Învăţătorul cel bun este acela, care se simte, în sfârşit, mulţumit,
într-un ungher al clasei, nefăcând altceva, decât să privească
şcolarii săi concentraţi într-o activitate vioaie, binefăcătoare, plină
de roade, prin care se dezvoltă şi se instruiesc.’’
Bibliografie
*Maria Montessori, ,‚ Copilul’’, Editura CEDC, 1991,
*M. Golu , „ Dinamica personalităţii ”, Ed . Geneze, Bucureşti, 1993
*R. Campbell, G. Chapman „Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor”, Ed .
Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2000
*R . Vincent, „Cunoaşterea copilului”, E . D . P . , Bucureşti, 1972

Şcoala altfel - Educaţie nonformală

educaţia nonformală îşi propune să ofere modalităţi inedite de
recreere şi de petrecere a timpului liber.
Educaţia nonformală presupune următoarele activităţi:
concursuri, cercuri de discipline, excursii, acţiuni socio-culturale
(mers la muzeu, teatru etc), activităţi de educaţie ecologică, civică
şi rutieră.
Caracteristici ale educaţiei nonformale:
• acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare
flexibilitate, oferind o mai bună posibilitate de pliere pe interesele
şi posibilităţile elevilor (Cucoş, 1999, Stan, 2001);
• caracter facultativ sau opţional;
• include următoarele tipuri de activităţi: paraşcolare (de
perfecţionare, reciclare etc.), perişcolare (vizite la muzeu, excursii,
cluburi, cercuri ştiinţifice, vizionări de filme etc);
• elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea
acestor activităţi;
• nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă;
• permite lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor
din anumite domenii, dezvoltarea unor aptitudini şi interese
speciale;
• se valorifică aptitudinile şi interesele elevilor;
• cunoaşte modalităţi diferite de finanţare;
• organizarea ei este planificată;
• poate fi o cale de ajutor pentru cei cu şanse mici de a accede le o
şcolarizare normală (De Landsheere, 1992, cit. în Cucoş, 1999);
• activităţile sunt organizate de specialişti (Văideanu, 1988, citat în
Cucoş, 1999);
Am ales ca activităţile desfăşurate în săptămâna 7–11 aprilie
2014 să cuprindă vizionări de filme documentare: Ora
Zero:Dezastru la Cernobâl(2004), Batalia Cernobâlului(2006),
Cernobâl:Lupii radioactivi(2011), toate aceste filme având ca tema
principală dezastru din 26 aprilie 1986 din fosta URSS. Scopul
principal fiind conştientizarea pericolului unui accident nuclear
prin consecinţele asupra oamenilor şi mediului.
Bibliografie:
1.
2.

Ştefan TECLICI - Huşi

3.
4.

În săptămâna 7–11 aprilie 2014, s-au desfăşurat activităţi
educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul
programului naţional „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii
mai bun!“
ducaţia nonformală este un tip de educaţie din ce în ce mai
prezent în societatea românească, reprezentând un mod
diferit de învăţare şi dezvoltare a competenţelor din diferite
domenii.
J. Kleis defineşte educaţia nonformală ca fiind "orice activitate
educaţională, intenţionată şi sistematică, desfaşurată de obicei în
afara şcolii tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor
individului şi situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învaţării
şi cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se confruntă
acesta în sistemul formal (stresul not ă rii în catalog, disciplina
impusă, efectuarea temelor)".
Unul dintre principalele scopuri ale acestui tip de instruire îl
reprezintă lărgirea şi completarea orizontului de cultură din diferite
domenii.
Educaţia nonformală îşi mai propune să creeze condiţii pentru
formarea profesională, să asigure mediul propice dezvoltării unor
anumite inclinaţii, capacităţi şi aptitudini. Nu în ultimul rând,

E
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C. Cucoş (coordonator), ,,Psihopedagogie”, Ed. Polirom 1999;
De Landsheere, G., ,,Evaluarea continuă şi examenele”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 1975;
Cucoş, Constantin, „Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale”, Editura Polirom, Iaşi
2000;
Kleis, J., Lang, L., Mietus, J.R., Toward a contextual definition of nonformal education.
Nonformal education discussion papers, East Lansing, MI: Michigan StateUniversity 1973;

Originea cuvântului “piramidă“

Ioan SPÂNU - Huşi
Piramida! Cuvântul evocă imaginea unei structuri imense
care se înalţă dintr-un ocean de nisip . La şcoală elevii află despre
piramidele din Egipt la orele de isorie ca fiind posibile morminte
ale faraonilor ; le studiază ca pe o formă geometrică la orele de
matematică- şi le uită de îndată ce au ieşit din şcoală.
Astăzi, misterele ţesute în jurul Piramidelor continuă să
intrige pe cei interesaţi : cine a construit Piramidele ? în ce scop ?
cu ce echipamente tehnologice ? de unde au avut constructorii
aceia necunoscuti cunoaşterea ştiinţifică şi astronomică extaordinar
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de avansată ca să proieteze aceste structuri uriaşe ? Este posibil ca
primul mister al Piramidelor să fie acela al originii numelui însişi.
Egiptologii au accepta termenul Pyramis, ca fiind un
cuvânt pur grecesc, fără o legătură cunoscută cu terminologia
egipteană.O altă origine a cuvântului “ piramidă” este sugerată de
Gerald Massey în lucrarea Egiptul antic : lumina luminii. Massey
urmăreşte cuvântul până la grecescul PUR (pronunţat pir ) care
înseamnă “foc” şi egipteanul MET care înseamnă “zece” sau “o
măsură”.
Astfel ,Massey afirmă că acest cuvânt ţine locul celor
zece măsuri iniţiale sau arcuri trasate de Zeul focului ,Soarele , prin
circuitul zodiacal, adică pe un cerc. Cuvântul “piramidă” ar
însemna deci ad litteram, “o formă de foc în măsuri de baza zece
“. Accesând la această teorie am găsit o mică demonstraţie .

x2  1 u 
KA
u

 
AT
1u

obţinem Ф2 - 1=Ф şi înlocuind în AK=



. Aşadar, în ∆KAT avem

h =
(3)

Observatie. Modul de obţinere a punctelor T şi K îl voi prezenta
mai târziu.
Teorema unghiului de 360 . Un ∆ABC isoscel în care AB=AC
,are m(  A) = 360 dacă şi numai dacă

AB
 .
BC

Triunghiul de Aur isoscel este triunghiul isoscel în care valoarea
raportului lungimilor laturilor este Ф. Aceste triunghiuri pot fi
ascuţitunghice sau obtuzunghice după cum măsura unghiului
cuprins între laturile conngruente este ascuţit respectiv obtuz.
Măsura unghiului diedru format de o faţă laterală a Marii
Piramide din Gizeh cunosuţă şi sub numele de Piramida lui Keops
este calculată ca fiind arctg  .Acest calcul se bazează pe
spusele lui Herodot care a afirmat că egiptenii au construit
Piramida astfel încât aria unei feţe laterale să fie egală cu aria
pătratului ce are ca latură înălţimea Piramidei

FIGURA 2
Demonstraţie. I- Din ∆ABC isoscel cu AB=AC şi m( 
A) = 360 =>

AB
 .
BC

Avem în ∆ABC , AB=AC ,m(  A) = 360 (FIG 1.2). Ducem
[BD – bisectoare => în ∆BCD ,m(  B) = 360 , m(  C) = 720 =>
∆ABC ~ BDC => ∆BDC isoscel => BC=BD(1), dar m(  DBA) =
360 ,deci
şi ∆DAB isoscel => BD=AD (2) =>AD=BC (3).Aplicând
teorema bisectoarei
în ∆ABC şi ţinând seama de rel (3) avem
FIGURA 1.
.
Intr-adevăr dacă luăm TT`=2u – latura bazei Piramidei şi xu –
apotema piramidei(Vezi Fig.1) atunci în ∆ATK m(  A=900) =>
cf. Th. Pitagora că înălţimea Piramidei este AK=

x 2  1 şi

ţinând seama de rel (3) =>

1 5
2

=Ф (am luat valoarea pozitivă) deci TK =Фu . In

rel. (1) înlocuim x cu Ф obţinem Ф2 – Ф-1=0./ Фn  Фn+2 - Фn+1 –
Фn = 0 (2) – formula de recurenţă a puterilor luiФ,pentru n=0

şi

AC AD
AB

 
  =>
AD DC
BC

AC
  (4)
BC

egalând cele două arii obţinem x2 –1 =2.x/2  x2 –x -1 = 0(1) =>
x=

AB AD

BC DC

II- Din ∆ABC isoscel AB=AC şi

AB
  => m( 
BC

A) = 360.
Avem în ∆ABC AB=AC şi
BC

,

Dє

AB
  .Construim AD=
BC
[AC]

,avem:

AB
AC
AD  DC
DC
D


   1

BC
BC
AD
AD
A
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(In

 1

relaţia

de

recurenţă

luăm

n=

1
BC
AD
) =>
  (5) =>

DC
DC


-1şi

obţinm

(6).Din rel (4) şi

(6) şi unghiul C comun => cf. crit.LUL de asemănare că ∆ABC ~
∆BDC => ∆BDC –isoscel =>BC=BD ,dar BC=AD =>
BC=BD=AD(7) =>∆DAB isoscel => m(  A)=m(  ABD) (8) .Din
rel. (4) şi (5) => [BD-bisectoare => m(  ABD) = m(  DBC) (9).
Din rel (8) şi (9) => în ∆ABC avem m(  B) = m(  C)=
2.m(  A) => m(  A)= 1800 : 5 = 360 şi propoziţia este
demonstrată. Consecinţă: dacă

BC
  , atunci m( 
AB

A)=1080.
Construcţia pentagonului regulat stelat cunscând raza
cercului circumscris.
Construim cercul, cu centrul în A şi raza [AB] şi, fie B' punctul
diametral opus lui B, iar C,C' două puncte diametral opuse şi CC' ┴
BB' ( FIGURA 3)
În ∆TCT′, m (  C) = 90º şi CA ┴ TT', rezultă, conform teoremei
înălţimii: CA² = AT · A T′  AB² = AT · AT ` (1)
Dar AT' = OA + OT' = OA + OT = OA + OA + AT = AB + AT,
deci AT'=AB + AT (2) şi înlocuim în relaţia (1), obţinem:
(5) AB² = AT · (AB + AT) 

BAP este de 360 deci [BP] este latura decagonului convex regulat
înscris .
CONCLUZIE. Latura decagonului convex înscris într-un cerc este
jumătate din lungimea laturii bazei Piramidei Keops construită
geometric cu ajutorul cercului respectiv.
Bibliografie
1)Câmpan ‘T Florica ;Probleme celebre.
2) Toth, Max; Nielsen, Greg ;Energia secretă a piramidei.
3) Spânu Ioan ; Lohanul Nr.16 marti 2011, Construcţia geometrică a Piramidei de Aur.

Mesopotamia, locul apariţiei civilizaţiei
economico-financiare
Aurel CORDAȘ - Iași
I. Introducere
Organismele social-economice ale omenirii au evoluat
de la cel mai simplu grup de oameni cu interese credinţe şi norme
de viaţă comune, familia, la structuri complexe, numite state
centralizate.

AB
AT
Se ştie că primele centre de civilizaţie, structuri statale, au
În proporţia (5)

AB  AT AB
apărut în Sumer, Egipt, India, adică pe văile fluviilor Tigru (1700

aplicăm proporţia derivată, scăzând numărătorii din numitori şi
ţinând
seama
de
figură,
obţinem:

AB
AT
AB AT
=Ф.



AB  AT  AB AB  AT
AT TB

km) şi Eufrat (2700 km), valea Nilului (6700 km), a Indusului
(3180 km) şi Gangelui (27oo km) şi a fluviilor Huanhe (4850 km)
în perioada anilor 4000 -3000 î.Hr.
Formarea unui administraţii complexe implicit
dezvoltarea comerţului, a devenit posibilă şi prin apariţia şi
perfecţionarea scrierii, socotitului, ideilor şi instituţiilor religioase,
birocraţia (persoane care aveau dreptul să strângă, să interpreteze
şi să aplice legile, dispoziţiile, şi problemele administrative, etc.).
Civilizaţia economică-financiară şi materială a omenirii a
fost generată de economia naturală (tip de economie bazată pe
autoconsum, trocul) şi economia de schimb (economia dominată
de relaţii de schimb marfă-bani-marfă, tip de economie
premergătoare economiei de piaţă).

Fig. 3
Punctul T găsit este tocmai punctult din FIG.1.Pentru a găsi
punctul K construim C (T, AC) care va intersecta CC` în punctul
K.
Construim BP=AP , Pє C (A,AB) şi atunci în ∆ABP avem

AP
  => cf .Th.unghiului de 360 rezultă că măsura unghiului
BP

p. 121

Economia de schimb a apărut şi a evoluat pe baza a două
condiţii: producţia bazată pe diviziunea socială a muncii (separarea
păstorilor de agricultori, a meşteşugarilor de păstori şi agricultori şi
separarea comercianţilor de producători de bunuri şi servicii) şi
autonomia producătorilor , implicit dezvoltarea societăţii.
II. Schiţă istorico-geografică
În ţinutul dintre Tigru şi Eufrat (aprox. Irakul de astăzi)
s-au succedat cel puţin trei civilizaţii deosebite: cea a protosumerienilor, sumero-akkadienilor şi asiro-babilonienilor.
La rândul ei, cultura asiro-babiloniană s-a extins într-o
vastă regiune din Asia Mică (Anatolia, peninsulă care formează
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extremitatea de V a Asiei, situându-se între Marea Neagră la N,
Marea Mediterană la S şi Marea Egee la V. Hotarul său estic este
marcat de munţii Antitaurus. Anatolia este corespunzătoare părţii
asiatice a Republicii Turcia), Orientul Apropiat (teritoriile de azi
ale: Palestinei, Israelului, Sirei, Libanului, Iordaniei, Ciprului,
Egiptului şi Turciei) şi Orientul Mijlociu (teritoriile actuale ale:
Irakului, Iranului, Kuwaitului, Arabiei Saudite, Bahrain, Oman,
Qatar, E.A.U., Yemen), unde s-a născut cultura hittită, aramaică,
ebraică, feniciană şi iraniană.
De-a lungul istoriei, acestea s-au cristalizat în patru
culturi principale în Orientul Apropiat şi Mijlociu: cultura
evreească, persană, arabă, turcă, fiind locul de naştere şi centrul
spiritual, religios al iudaismului, creştinismului şi islamismului.
III. Etapa sumero-akadiană (mil. IV-mil II î.Hr.)
Nivelul de dezvoltare materială şi spirituală, civilizaţia
strălucită a sumerienilor este aflată în plină evoluţie, încă din sec.
IV î.Hr. şi dispare la începutul mileniului II î.Hr.
Originea acestui popor se pierde în adâncurile istoriei şi
pare că venea din valea Indusului (India), stabilindu-se în valea
Eufratului la S de Mesopotamia (Irak), unde s-au pus bazele
primelor oraşe.
Sistemele de irigaţii complexe cu reţele de canale dense
permiteau aprovizionarea populaţiei. Viaţa economică şi socială se
desfăşoară pe baza împărţirii ocupaţiei oamenilor. Folosirea roţii
olarului şi posibil a carului a permis confecţionarea de obiecte
diferite, transportul acestora, iar locuinţele prezidenţiale erau
construite din cărămizi de lut arse şi templele erau împodobite cu
sculpturi.
Una din cele mai mari realizări ale culturii (totalitatea
valorilor materiale şi spirituale create de un popor în procesul
practicii social istorice şi economice, precum şi instituţiile necesare
pentru crearea şi comunicarea acestor valori; totalitatea
cunoştinţelor omenirii), a fost inventarea scrierii cuneiforme,
constând din incizarea unor semne pe tăbliţe de lut cu un băţ de
lemn sau cu o trestie ascuţită.
Înafară de scriere şi birocraţie, sumerienii au mai inventat
literatura, sigiliile cilindrice, digurile şi canalele de irigaţii,
cumpăna pentru scos apa din puţuri, contabilitatea. Sumerienilor li
se mai atribuie tehnologia prelucrării metalelor, sabia, toporul de
cupru, berea. Prin descoperirea unei forme de scriere, spiritualitatea
umană a produs o adevărată revoluţie.
Tot ei au fost aceea care au folosit pentru prima dată
argintul ca mijloc de schimb. E posibil ca unele din aceste invenţii
să fi apărut şi în alte regiuni, dar sumerienii au fost primii care leau folosit simultan pe toate.
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S-a mai moştenit de la sumerienii sistemul de măsurare
sexazecimal, mai mult decât cel zecimal, ora de 60 de minute, anul
de 12 luni, ziua de 24 de ore, cercul de 360 de grade.
Pentru cititorii noştri nu putem să nu amintim că cea mai
veche operă literară din lume este ,,Epopeea lui Ghilgameş”, care a
fost consemnată în scris, pe 12 plăcuţe de argilă, în jurul anului
2100 î.Hr de sumerieni locuitorii Sumerului, unul din cele mai
vechi oraşe-stat, amplasat la gura de vărsare a Eufratului, pe
teritoriul de astăzi a Irakului.
Această epopee relatează despre
viaţa unui personaj istoric, Ghilgameş, care a condus oraşul Uruk
în jurul anului 2750 î.Hr. În a 11-a tăbliţă a Epopeii lui Ghilgameş,
Utnapiştim îi descrie lui Ghilgameş potopul, care mult mai târziu
va fi relatat de Biblie. Epopeea este o ilustrare a dramaticei
condiţii umane, definită prin fatalitatea morţii. (M. Eliade).
În plus, proverbele sumeriene sunt mai vechi cu câteva
sute de ani decât proverbele egiptene şi cu 2000 de ani mai vechi
decât ,,Cartea biblică de proverbe”. De asemeni, modelul sumerian
al ,,Cărţii lui Iov” este cu aprox. 100o de ani mai vechi decât cel
biblic.
Crearea lumii de către Dumnezeu este unul din cele mai
vechi mituri. Primele informaţii scrise, din lume, privind
concepţiile, instituţiile religioase s-au păstrat în texte sumeriene
care merg până în mileniul III î.Hr.
În jurul anului 3000 î.Hr. (perioada dinastică veche,
2800-2400 î.Hr.), s-a cristalizat sistemul monarhic şi s-au
întemeiat o serie de oraşe-stat, care s-au unit între ele, într-un
singur oraş-stat, începând cu Kish (azi El Animer, Irak), Ur
(Mufner), Uruk (Warka), Nipur (Nifer). Istoria ne spune că în
oraşul-stat Ur (localitatea patriarhului Avraam), trăiau aprox.
500.000 de sumerieni.
Dar civilizaţia socio-economică sumeriană, care domina
partea de S a Mesopotamiei a început să decadă o dată cu
acensiunea akkadienilor, triburi semite venite din stepa Siriei. Ei se
stabilesc la NE şi centrul Mesopotamiei, într-o regiune mărginită la
S de Sumer şi la N de Asiria.
În timpul hegemoniei akkadiene, se remarcă regele
Sargon/ în akkadiană Şarrukin, întemeietorul regatului Akadian
(c.235o - c.2295 î.Hr.), care reuşeşte să-şi extindă stăpânirea de la
Golful Persic (Marea Răsăritului) până la Marea Mediterană
(Marea de Sus, Marea Apusului).
Deşi învinşi, sumerienii le-au transmis învingătorilor
cultura lor, iar din acest amestec a rezultat civilizaţia sumeroakkadiană care a durat mai mult de două secole, după care au
suferit invaziile elamiţilor, guţilor şi amoriţilor.
Slăbirea puterii akkadiene dă ocazia unei perioada de
renaştere sumeriană, care a început sub domnia regelui Ur Namun
(2112 – 2095 î.Hr.), conducător celebru şi prin apariţia Codului său
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de legi, care a funcţionat cu mult înainte de apariţia Codului de legi
a lui Hammurabi (c.1728-1686 î.Hr.).
Această revenire va fi de scurtă durată, deoarece din N va
veni un alt val de popoare semitice, amoriţii, care vor transforma
regatul în ruine. Astfel, prima dinastie din Babilon va fi dinastia
amorită (1830-1530 î.Hr.).
IV. Perioada asiro-babiloniană (mil.II - mil.I î.Hr.)

Aşurbanipal este fondatorul şi organizatorul marii biblioteci din
reşedinţa regală de la Ninive, care cuprinde peste 20000 de tăbliţe
de lut gravate cu texte religioase, literare, economice, matematice
etc.
Prăbuşirea neaşteptată şi rapidă a Imperiului Asirian, la
15 ani de la moartea lui Aşur-bani-pal, sub loviturile mezilor din
Iran şi a babilonienior a fost un subiect fascinant care a stat în
atenţia istoricilor din antichitate şi până astăzi. (H.C.M. – op.cit.).

Poporul sumerian a dispărut în jurul anului 2000 î.Hr.,
devenind parte a Babilonului, în urma atacurilor triburilor de
amoriţi din Apus (V). Amoriţii au întemeiat un regat pe Eufratul de
Mijloc, cu capitala la Mari, iar în timpul celebrului lor rege
Hammurabi (1728 – 1686 î.Hr), au pus stăpânire pe întreaga
Mesopotamie, întemeind primul imperiu cunoscut sub numele de
Vechiul Imperiu Babilonian (1894-626 î.Hr.), numit după centrul
puterii lor, oraşul Babilon.

În anul 625 î.Hr., Nabo-pola-ssar (625-605 î.Hr.) regele
caldeenilor, trib care a migrat în regiunea Golfului Persic prin sec.
X î.Hr., a preluat controlul asupra Babilonului, punând bazele
primei mari dinastii a Caldeei, dinastia Noului Imperiu Babilonean
(626-539 î.Hr.), cunoscut în istorie şi ca cel de al Doilea Imperiu
Babilonean, regiune istorică în S. Mesopotamiei, numită mai târziu
Babilonia.

Babilonul a fost un oraş antic construit pe malul
Eufratului, situat la aprox. 89 km la S de Bagdad, lângă oraşul AlHillal de astăzi. Nu putem trece peste istorie, fără a nu aminti
câteva capitole din Codul de Legi al lui Hammurabi, care
reglementează relaţiile dintre oameni, dintre comunităţi,
materializate printr-o serie de articole, de dreptul proprietăţii,
dreptul familiei, dreptul comercial etc.

În timpul celui de al doilea Imperiu BabiloneanoCaldeean/Caldeea a cunoscut o nouă înflorire sub Nabucodonosor
II (630/605-562 î.Hr.) care a ajuns cu armatele sale până la
frontiera Egiptului, cucerind în anul 586, Iudeea, stat din S
Israelului, distrugând capitala Iudeei, oraşul Ierusalim, incendiază
Primul Mare Templu a lui Solomon, a masacrat familia regală, şi a
deportat foarte mulţi evrei în
Babilon. Cea de a doua mare
deportare a locuitorilor evrei a fost un eveniment cunoscut în
Biblie, sub numele de ,,robia babiloneană”.

Babilonul, aşa cum s-a mai întâmplat adesea în istoria lui,
avea să fie cucerit în urma unui atac neaşteptat din N de triburile
kasite. Pe vremea acestei dinastii (1595-1155 î.Hr.), negustorii
babilonieni au ajuns, cu micile lor caravane de măgari până în
Egipt.
Aşadar după o perioadă de mare înflorire, statul
babilonian a slăbit din cauza altor invazii, situaţie de care au
profitat asirienii din N, războinici prin excelenţă, a căror putere a
atins apogeul în sec. VII î.Hr., când ţineau sub control aproape
întreg Orientul Antic, inclusiv Mesopotamia.
Pentru cititorii noştri, iubitori de istorie antică, amintim
că după moartea marelui rege Solomon (972-932 î.Hr.), statul
Israel s-a scindat în două, regatul din N (Israel cu capitala la
Samaria) şi regatul din S (Iudeea cu capitala la Ierusalim).
În anul 722 î.Hr., regatul din N (Israelul) este cucerit de
Imperiul Asirian. Sub regele asirian Sargon II (722-705 î.Hr.) are
loc prima mare deportare de populaţie în Mesopotamia şi Media.
Unul din regii asirieni Sanherib (704-681 î.Hr.) fiul lui
Sargon II (722-705 î.Hr.) este cel care a distrus Babilonul (689
î.Hr.), dar totodată a construit numeroase canale de irigaţii, diguri
şi o nouă şi strălucită capitală la Ninive (ca un paradox al istoriei,
astăzi populaţia creştină este majoritară)
Ultimul rege asirian a fost Asur-bani-pal (668-627 î.Hr),
care a fost şi un om de mare cultură. El era capabil să citească
vechi scrieri sumeriene şi akadiene redactate în scriere de epocă.
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Gloria Imperiului Babiloneano-Caldeean va apune
datorită regelui perşilor Cirus II cel Mare (590/580-529 î.Hr.),
întemeietorul Imperiului Ahemenid, care va cuceri pe babilonieni,
aproape fără luptă, în anul 539 î.Hr.
În anul 530 î.Hr., Babilonul a fost cucerit de marele
Alexandru Macedon care a făcut din acest oraş, capitala imperiului
său.
V. Civilizaţia economico-financiară în etapa sumeroakkadiană
V.1. Schimburile economice, comerţul
Surplusul de cereale, de lână şi carne datorat unei reţele
bogate de irigaţii, lipsa de materii prime (lemn, metale, materie de
construcţie, pietre preţioase, etc.) şi datorită faptului că cele două
fluvii Tigru şi Eufrat dădeau posibilitatea unei legături comerciale
uşoare între Golful Persic şi Marea Neagră sau Marea Caspică, a
făcu ca această ţară să devină centrul schimbului de mărfuri, al
comerţului interior şi exterior şi în acelaşi timp zonă de răspândire
spre Asia Mică, Grecia, Orientul Apropiat, Egipt şi întreg Orientul
Mijlociu.
Astfel în domeniul comerţului, popoarele din aceste zone
au preluat o mulţime de termeni şi de unităţi de măsură. Cuvinte ca
: ,,negustor”, a ,,cumpăra”, ,,arvună”, apoi denumiri de greutate au
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fost preluate de babilonieni şi alte popoare care la rândul lor le
împrumutaseră de la sumerieni. (C.D.- op.cit.).

Bahrain, stat în Pen. Arabică), care constituie legătura cu India prin
Golful Persic-Strâmtoarea Ormuz–Golful Oman–Marea Arabiei.

Sumerienii făceau comerţ cu produsele locale la intern dar
şi la extern. Ştim că datorită lipsei cronice de materii prime precum
lemnul, piatra de construcţii, metale preţioase şi nepreţioase, etc.,
importurile erau absolut necesare. Ei au ţinut evidenţa activităţii
lor de comerţ, ceea ce a dus după părerea unor istorici, la apariţia
primelor forme de scriere. Dezvoltarea, perfecţionarea şi
simplificarea formelor de scriere ca şi moneda au dus la rândul lor
la dezvoltarea şi globalizarea schimbului, a comerţului.

Aceste legături comerciale au dus la alcătuirea unei reţele
de drumuri care uneau Europa Centrală şi N Africii.

Astfel 9/10 (90%) din tabletele de argilă sumeriană dar şi
akkadiană, ajunse până la noi, sunt evidenţe contabile primare,
calcule matematice, contracte de vânzare-cumpărare, documente
economico-financiare, înţelegeri scrise, etc. care dovedesc prezenţa
unei active vieţi economice. Cantitatea mare de tăbliţe de lut cu
conţinut economic prezintă în amănunt descrierea unei gospodării
care aparţine templului, ,,casa de rezervă” a unui templu din sec. III
î.Hr.
Astfel la magaziile templelor din aceste ,,case de rezervă”
se aduceau cu regularitate unt, lapte, brânză, miere de albine, piele
tăbăcită, grâu, orz, etc. Pe un mozaic descoperit în oraşul-stat Ur se
văd detalii privind prepararea produselor lactate în gospodăria unui
templu. (C.D.- op.cit.).
Templele devin în curând principala forţă economică în
Mesopotamia. De la rege până la ultimul credincios, oamenii
aduceau bunuri (animale, miere, ulei, vin). Templele deţineau
construcţii şi ateliere meşteşugăreşti, terenuri agricole date în
arendă. Astfel templul era o unitate economică cu circuit închis,
producând tot ce aveau nevoie, adevărate centre de afaceri.
Templele efectuau şi operaţii bancare, împrumuturi şi
depozite financiare, ţinând evidenţe contabile. Templele dădeau şi
împrumuturi în natură cu dobândă permisivă, iar în vreme rea
(secetă, îngheţ) dobânda se anula.
În ce priveşte preţurile de vânzare-cumpărare ale
mărfurilor, înalţii demnitari ai curţii în frunte cu regele aveau
interesul politico-social şi religios ca preţurile mărfurilor prezente
în pieţe, să prezinte limite maxime, deoarece mărfurile ieftine
reprezentau o domnie binecuvântată de zei.
V.2. Rutele comerciale terestre, navale şi transporturile
Negustorii sumerieni porneau adesea în călătorii lungi şi
periculoase. Întrucât sumerienii nu dispunea de lemn, piatră şi
metale, făceau comerţ intens, cu ajutorul caravanelor de măgari şi
probabil cu ajutorul ambarcaţiunilor, cu oraşele de pe teritoriul
actual al Iranului şi Siriei, Egipt.
Ei aduceau mărfuri din India, Afganistan, Creta, Cipru,
Grecia. Drumurile în Mesopotamia erau în general paralele cu cele
mai mari fluvii Tigru şi Eufrat şi ajungeau în insula Dilman (azi,
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La V de râul Tigru caravanele de măgari ale negustorilor,
foloseau drumul pe uscat spre fluviul Eufrat. Se traversează apoi
prin Cilicia (regiune istorică, apoi provincie romană în SE Asiei
Mici; SE actual al Turciei), spre Asia Mică, Turcia de astăzi.
Fluviile şi canalele erau ,,autostrăzi” circulate de
ambarcaţiuni care transportau lână, cereale, ulei de susan, cărămizi,
lemne, peşte uscat, carne de vită care erau trimise în S şi de acolo
în toate părţile.
Se importau materii prime, în special grinzi de lemn
pentru construcţii de case, lemn de cedru şi chiparos şi abanos
pentru decorarea uşilor, altarelor templelor şi palatelor, din Liban
şi Munţii Armeniei şi Nubia (Etiopia-Sudan, de astăzi). Tot din
Nubia se aduceau metalele preţioase, pietrele semipreţioase şi
pentru construcţii.
La începutul vieţii urbane în Sumer deja se folosea
cuprul/arama care se aduceau din din insula Cipru (Kipros=cupru),
În jurul anului 2500 î.Hr., undeva în V Asiei, oamenii au
învăţat să producă bronzul, un aliaj mai dur, obţinut prin
combinarea: 1 (10%) parte cositor + 9 (90%) părţi cupru. Deoarece
cositorul nu se găsea decât în E Egiptului, Asia Centrală (
Afganistan), Insulele Britanice, bronzul nu a fost întrebuinţat pe
scară largă. Fierul era adus din Asia Mică. (C.D.–op.cit. ; S.N.K –
op.cit.).
În perioada akkadiană (2350-2150 î.Hr.) se practica un
comerţ înfloritor cu localităţile din Peninsula arabică (Arabia), Asia
Mică, Cipru, Creta şi chiar India.
Primii regi ai dinastiei din Akkad aduceau cu caravanele
lor de asini metale, vase de metal, pietre, lemn de construcţii, lemn
de cedru şi pin făcându-se călătorii îndepărtate spre Elam (stat antic
în SV Iranului), Liban, Oraşele de pe malurile Mediteranei, Ugarit
(azi, Ras Samra), Berytas (Beirut), Biblos (Jubail), Sidon (Saida),
Tyr (Sur) porturi pe coasta Feniciei (corespunde în general
teritoriului Libanului modern).
De subliniat că akkadienii sunt primii negustori care şi-au
creat baze de aprovizionare (comtoare) în Asia Mică/Anatolia (reg.
în care s-a dezvoltat civilizaţia hittită, peninsulă înconjurată de 3
mări: M. Neagră, M. Egee şi M. Mediterană).
Pentru a uşura comerţul şi transporturile regele Sargon
(2371- 2315 î.Hr.), întemeietorul Imperiului Akkadian, a dat ordine
să se sape canale noi, apoi s-au introdus unităţi de măsura lungimii
şi unităţi de măsură pentru greutate în tot imperiul.
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V.3. Mijloace de plată, unităţi de măsură pentru
greutate, măsuri de capacitate pentru materiale solide
În Orientul Mijlociu, ca şi în alte zone geografice,
punctul de plecare în apariţia banilor îl constituie schimbul care la
început s-a efectuat sub formă de troc (schimbul direct, nemijlocit,
adică un bun se schimbă cu altul, de ex. carne contra unelte), odată
cu dezvoltarea meşteşugurilor.

Astfel sumerienii au inventat unităţi de măsură originale
pentru măsurarea greutăţii. Cea mai mică unitate de măsură pentru
greutate a devenit bobul de orz (şeum)=46,75 mg (46 3/4mg).
Mai târziu, datorită dezvoltării continuie a sistemului
monetar, şeumul nu se mai folosea ca unitate de măsură a valorii
celorlalte mărfuri, fiind înlocuit cu şekelul.
180 de boabe de grâu/orz = 1 şechel = 8,41 g

Schimburile naturale implică dificultăţi, deorece obiectele
destinate schimbului nu aveau aceeaşi valoare, produsele fiind
echivalate prin cântărire.
După forme de schimb, succesive şi variate, schimburile
directe (Mx-My) şi schimburile indirecte/ intermediate/ mijlocite
(Mx-B-My) se trece de la primele forme de marfă-bani (bani
naturali), la perioada metalului-bani (aur şi argint nemonetar) şi
mai târziu la perioada monedei-bani ( în care s-a trecut la baterea
de monede din aur şi argint, adică la moneda adevărată, sec. VIIVI î.Hr., Lidia-Asia Mică).
a. Primele forme de marfă-bani au fost: aşchii de silex,
vârfuri de lance, podoabe, arme, vite, blănuri, produse agricole,
bucăţi de metal, scoici, sare, ceai, sclavi etc., cu rol de unitate
(etalon/echivalent) de măsurare şi comparare şi măsurare a
valorii celorlalte mărfuri şi ca mijloc de schimb/ mijloc de
circulaţie (intermediază schimbul de bunuri economice).
b. În perioada metalului-bani (aur şi argint nemonetar),
rolul de mijloc de schimb a mărfurilor şi de unitate (etalon) de
măsură a valorii celorlalte mărfuri, l-au mai îndeplinit în decursul
istoriei şi metalele, în special aurul şi argintul care la începutul
perioadei s-au folosit bucăţi de metal vrac, care erau tăiate şi
cântărite în momentul tranzacţiei comerciale, iar mai târziu
metalele au fost puse în forme anumite ( lingouri, bare, inele,
bijuterii, etc.)
c. În perioada monedei-bani, pentru uşurarea şi
accelerarea actului de vânzare-cumpărare, adică a schimbului, s-a
ajuns la baterea de monedă de o anumită formă şi conţinut.
Bancherii greci au avut ideea să imprime pe lingoul de metal cu
dalta sau cu pecetea un semn de marcă sau o ştampilă care garanta
puritatea sau valoarea metalului. Când imprimarea s-a făcut pe
bucăţi plate, aproximativ rotunde şi pe ambele feţe, apare moneda
propriu-zisă. (v. Herodot, sec. VII-VI î.Hr.).

1 talant

=

60 mine = 30 kg

Alte tipuri de standarde de greutate şi de capacitate erau
diferite de la o zonă geografică la alta. Datorită acestui fapt,
greutăţile şi măsurile antice, pot primi numai un echivalent
aproximativ în unităţi de măsură moderne.
Greutăţile antice erau pietre cioplite în diferite forme,
având de obicei o bază plată şi erau uşor de recunoscut (de ex.
raţe, lei, broaşte ţestoase). Pe aceste pietre erau înscrise, de obicei,
greutatea şi standardul lor. Greutăţile erau purtate într-o pungă, aşa
încât cumpărătorul putea merge la orice negustor dintr-un anumit
loc. (J.D.D - op.cit.).
Talantul ( în akkadiană = biltu = ,,povară”, în greacă,
talanton = greutate) este unitatea de greutate cea mai mare, numită
probabil, după forma caracteristică în care erau turnate lingourile
mari de metal.
Mina (sumeriană = mana; în akkadiană = manu) era o
greutate folosită pentru a cântări aurul, argintul şi alte lucruri de
valoare.
Siclul (în akkadiană = siqlu) era o greutate de bază şi era
comună tuturor sistemelor metrologice semite (saql, ,,a cântări”).
Valoarea siclului a variat considerabil în diferite timpuri
şi în diferite zone:
1 siclu

În Mesopotamia (Sumer), orzul/grâul era nu numai baza
hranei oamenilor şi animalelor, dar a fost folosit şi ca echivalent
general/ mijloc de schimb/ mijloc de plată, pentru plata
cumpărăturilor, a impozitelor şi a datoriilor.
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= 1 mină = 500 g = o,5 kg

Studierea sistemelor ponderale din Or. Apropiat şi Or.
Mijlociu, în epoca Bronzului Vechi (3000-2500 î.H.r.), în urma
cercetărilor arheologice din zonă, a relevat existenţa a cel puţin
patru tipuri de greutăţi identice, în Cipru, Egipt, Mesopotamia şi
India, cu rolul bine determinat de a facilita transferurile de bunuri
într-un spaţiu întins pentru timpurile antice. (V.M.-B op.cit).

În mijlocul mileniului III sau poate mai înainte, aurul şi
argintul se folosea mai mult în schimburile internaţionale.

V.3.1. Unităţi de măsură pentru greutate

60 şekeli

= aprox. 10g

1 mină

= 50 sicli = 500 g

60 mine

= 30.000 g = 30 kg = 1 talant

1 talant

= 3000 sicli = 30 kg

V.3.2. Unităţi de măsura capacităţii pentru materiale
solide
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Termenul folosit derivă de la vasele care conţineau o
anumită cantitate şi care serveau ca măsuri:

Conducătorul ţinutului unde a avut loc jaful, dacă nu erau
prinşi hoţii, avea obligaţia de a despăgubi pe păgubaşi.

Homerul (în akkadiană = imer), ,,povară dusă de un
măgar”, era o unitate folosită la V de Eufrat, în jurul anului 2000
î.Hr. şi mai târziu, pentru a măsura cereale. Homerul este mai vechi
decât altă unitate de măsură ,,cor-ul”.

Şi în această etapă de dezvoltare istorică, a Mesopotamiei,
fluviile şi canalele de irigaţii erau artere de circulaţie şi pe ele
corăbiile babiloniene transportau mărfurile negustorilor cât şi ale
conducătorilor ţării, lână, cereale, untdelemn, cărămizi etc.

1 homer = 10 efe = 220 l
Kurru/gur/cor (în sumeriană = gur; în akkadiană =
kurru), este o unitate de măsură egală cu un homer şi era folosită
pentru făina fină. Apare şi ca unitate de măsură pentru ulei.
1 kurru = 1 homer = 220 l (kg)
Efa este numele unui vas suficient de mare ca să încapă în
el un om şi de aceea este o măsură exactă. Efa era egală cu un bath,
care era o măsură pentru lichide , amândouă fiind 1/10 dintr-un
homer. (J.D.D – op.cit.).

economică-financiară

în

etapa

VI.1. Schimburile economice, comerţul
Babilonul – oraş, având o poziţie geografică favorabilă,
pe Eufrat, la răscrucea marilor drumuri comerciale s-a dezvoltat
foarte repede. Prin Babilon treceau caravanele care uneau
Mesopotamia cu Siria, Egipt şi India. Corăbiile şi caravanele
neguţătorilor care staţionau în Babilon aduceau venituri foarte
mari. Astfel comerţul a fost una din ocupaţiile preferate ale
babilonienilor încă din timpurile străvechi.
Mulţi termeni pentru greutate şi capacitate moştenite de la
sumero-akkadieni au fost preluaţi de la babilonieni de aproape
întreg Or. Apropiat şi Or. Mijlociu.
Negustorii babilonieni trebuiau să facă călătorii nu numai
pentru ei, ci şi pentru stat. Negustorii călătoreau de obicei câte doi ,
care erau tovarăşi la câştig, împărţind profitul la finele călătoriei.
Codul lui Hammurabi/Hammurapi, rege al Babilonului
(1792-1749 î.Hr.), prevedea că omul de încredere al negustorului
care călătorea în locul lui, înfruntând astfel riscurile, să aibă un
salariu zilnic, având obligaţia ca după întoarcerea din călătoria
comercială, să raporteze în scris câştigul obţinut cu argintul şi cu
mărfurile negustorilor.
Ajutorul negustorului, trebuia să-i restituie de 2 ori
valoarea mărfurilor ori a argintului investit. Numai dacă a fost
prădat de hoţi sau a pierdut argintul atunci despăgubirea e mai
mică dacă nu se obţinea nici un câştig.
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Prin traficul efectuat de-a lungul marilor drumuri
comerciale spre S-V-E şi N se realiza un schimb intens de produse
cu ţările din jurul Mesopotamiei.
Aurul era importat din Egipt şi din Nubia. Argintul era
cumpărat din Asia Mică. Arama/ cupru era importat din insula
Cipru. (C.D.- op.cit.).
VI.2. Sistemul de unităţi de măsură. Mijloace de plată

1 efă(bath) = 22 l
VI.
Civilizaţa
asiro/babiloniană

De-a lungul fluviilor Tigru şi Eufrat erau înşiruite posturi
de control vamal. În general se foloseau aceleaşi căi de comunicaţie
folosite de sumero-akkadieni.

Babilonienii au născocit unităţi de măsură originale
pentru măsurarea greutăţii, lungimii, suprafeţelor şi volumului. În
decursul veacurilor aceste unităţi de măsură au fost aduse la un
sistem unitar, lucrul cerut de interesele negoţului, care din zi în zi
cunoaşte o tot mai largă dezvoltare.
Ca greutate şi masă se foloseau diferite unităţi de măsură
de la ţinut la ţinut, epocă istorică la alta.
VI.2.1. Unităţi de măsură pentru greutate
Ne amintim că încă din perioada Vechiului Imperiu
Babilonean/ Primul Imperiu Babilonean, unitatea de măsură pentru
greutate era grăuntele de orz/grâu = şeum/şe,u. Comparativ cu
sistemul nostru metric:
1 şeum

= aprox. 47,75 mg (47 4/5 mg)

180 boabe de grunţe de orz = 1 şekel = 8,4 g
60 şekeli

= 1 mină = cca. 5oo g

60 mine

=

30 kg = 1 talant

În perioada Imperiului Neo-Babilonean, deoarece, se
generalizează producţia de mărfuri, grăuntele de orz/grâu ca
unitate de măsură a valorii celorlalte mărfuri aproape dispăruse din
circulaţie. Practica comercială impusese împărţirea:
1 şekel se diviza în: 2/3(2 qata); ½ (mislu); 1/3
(salsu); ¼ (4 tu).
Talantul a fost una din vechile unităţi de măsură a masei
(greutăţii) şi a unităţilor corespunzătoare de valori echivalente cu
această greutate a unui metal preţios. Acesta avea aproximativ
masa de apă necesară pentru a umple o amforă.
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Astfel un talant babilonean ,,uşor” era aprox. 30 kg. Un
talant babilonean ,,greu” sau dublu era de cca. 60 kg.
Ex.: regele Assur-nasir-pal primeşte de la regele hittit
Lubarna: 20 talanţi argint, 1 talant aur, 100 de talanţi de plumb, 100
talanţi de fier, 1000 vite cornute, 10.000 de oi, 1000 de veştminte
etc. (J.D.D. – op.cit.).
Siclul regal (în sumeriană, gin; akkadiană, siclu) era un
standard cunoscut în Babilon, care cântărea aprox. 13g (0457
uncii). Era folosit adesea pentru a cântări obiecte de metal.
Monedele de un siclu de argint (sigloi) au apărut pentru prima dată
în timpul domniei lui Darius I (550-486 î.Hr.).
Ghera (în asiriană, giru). Aceasta este definită ca 1/20
dintr-un siclu (Exod. 30:13; Ezec. 45:12).
Peres (în babiloneană veche, paras), a fost o
subdiviziune a siclului, folosită în Babilon, se poate să fi fost egală
cu ½ siclu.
În sinteză raportul dintre greutăţi şi sistemul metric
modern este următorul:
1 ghera

= o,5 g

1 siclu

= 10 g

50 sicli

= 1 mină

= 500g

60 mine

= 1 talant = 30kg

VI.2.2. Unităţi de măsură pentru capacitate-solide şi
lichide
În epoca Imperiului Nou Babilonean/Caldeea (626-539
î.Hr.), măsura de capacitate era Sila, a cărei semnificaţii iniţiale
este neclară, şi ea a rămas constantă în toată perioada dezvoltătii
istorice a Mesopotamie de o,4 l.
Sub numele de Kurru în Babilonul antic se înţelegeau 300
sila (= 121 litri), iar în Imperiul Neo-Babilonean 180 sila (= 72,7
litri)
Măsura de capacitate asiriană Homerul/Imeri
(akkadiană, imer),adică ,,povară a unui măgar”) avea 100 sila =
100 x 0,4 = = 40,4 litri, deci 1 imer = 40,4 litri. (C.D. – op.cit.).
În sinteză raportul dintre unităţi de măsură pentru
capacitate şi sistemul metric este:
1 sila

= 400 g = 0,4 l

100 sila (100 x 0,4l) = 40,4 l

= 1 imer

180 sila (180 x o,4l) = 72,7 l

= 1 kurru (în Caldeea)

300 sila (300 x o,4 l) = 120 l

= 1 kurru

VI.2.3. Unităţi de măsură pentru lungime

p. 127

Unităţile de măsură a lungimii au fost bazate pe unităţi ce
se apreciau după dimensiunea corpului omenesc. (J.D.D. – op.cit. ;
C.D. – op.cit.)
Astfel:
1 deget (ubanu)
4 degete

= 1,85 cm
= 1 lat de palmă

3 laturi de palmă = 1 palmă (zeret)

= 7,40 cm
= 22,25 cm

2 palme

= 1cot regal (ammatu) = 51,81 cm

6 coţi

= 1 trestie (qanu/qaneh) = 3,10 m

VI.2.4. Măsurători de suprafaţă
Suprafeţele nu erau exprimate ca atare, ci erau descrise
prin darea dimensiunilor. Suprafaţa terenului era calculată empiric.
În Imperiu Vechi Babilonean, măsura de suprafeţe era:
1 pat (în sumer., sar şi akkad., musaru) = 35,284 mp
100 paturi = 1 câmp (în sumer., bur ) = 3528,5 mp .
18 câmpuri = 1 ogor (sumer.,bur;akkad., buru) = 63.513,5
= 6,35 ha.

mp

Viile sau ogoarele puteau fi măsurate în semed (pogon,
acru) adică suprafaţa pe care o pereche de boi înjugaţi o puteau ara
într-o zi. În Babilon aceasta era definită ca:
6.480 de coţi pătraţi = 2/5 (o,4) de acri = 4000 mp x o,4
= 16oo metri pătraţi unde, în sistem metric: 1 ha = 10.000 mp; 1 ar
= 100 mp; 1 1 1 acru = 40 ari = 4000 mp.
O altă metodă, începând cu anul 1500 î.Hr., a constat în
estimarea suprafeţelor după cantitatea de sămânţă necesară pentru a
însămânţa.
Astfel în Imperiu Nou Babilonean (Caldea):
1 kurru (=180 sila = 72,7 l/kg) de sămânţă corespundea
la 13.231 mp (adică 1 ha şi ¼).
Suprafeţele construite se măsurau în :
1 trestie pătrată = 12 mp
Suprafaţa de măsură asiriană era ca şi măsura de
capacitate nu Kurru ci Imer, care aplicat la suprafeţe cuprindea ca
şi în Babilonia 7340 mp. (C.D. – op.cit.; J.D.D. –op.cit.).
VI.2.5. Mijloace de plată în etapa asiro-babiloneană
Ne amintim că un pas important pe drumul istoric
parcurs de la troc spre monedă l-a reprezentat căutarea şi găsirea
unui echivalent general ca unitate de măsura valorii celorlalte
bunuri. Aceasta a însemnat un lung şi laborios proces natural
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pentru selectarea unui bun, care să poată îndeplini simultan funcţia
de mijloc de schimb (de circulaţie) a mărfurilor şi serviciilor şi de
echivalent general prin care se măsoară valoarea celorlalte
mărfuri şi servicii, prin preţ, independentă de valoare bunului de
folosinţă, intrinsecă.. Trecerea la utilizarea unei mărfi unice ca
echivalent general marchează apariţia formei băneşti a valorii.
Acest fenomen de căutare a unui echivalent general fost
precedat, în cele mai multe cazuri, de acceptarea metalului ca
principala formă de plată, bănească.
Perioada metalului-bani reprezintă perioada metalului ca
mijloc de schimb, perioadă ce îmbracă şi în Or. Mijlociu mai
multe forme în evoluţia echivalentului general.
Astfel istoria a păstrat în memoria ei mai multe perioade:
epoca aramei/cuprului (4800-2800 î.Hr.); epoca bronzului (28001200 î.Hr.) şi epoca fierului (1200-586 î.Hr.).

Ne mai amintim că la începutul perioadei metalului-bani,
s-au folosit bucăţi de metal vrac, care erau cântărite împreună, iar
mai târziu metalele au fost puse în forme anumite (inele, bijuterii,
fire, brăţări, vârfuri de săgeţi, arme, lingouri ş.a.), care erau
verificate prin cântărire cu ocazia tranzacţiilor şi probarea titlului.
Astfel în Babilonul mileniului II şi I î.Hr., în cadrul
comerţului interior plata se făcea în lingouri de argint sub formă de
bare, tije, sârmă etc. Aceste lingouri conţineau impurităţi şi de
fiecare dată erau cântărite. Aurul era marfă şi în această perioadă,
nu se folosea în calitate de bani.
În Babilon lefurile funcţionarilor erau plătite în argint
nemonetar, adică argintul pentru achitarea plăţilor trebuia cântărit
de fiecare dată, ca instrument intermediar de schimb.
Astfel, încă din vremea lui Hammurabi (sec. XVIII î.Hr.),
la Babilon soldaţii erau plătiţi cu mici bucăţi de metal preţios, care
aveau o amprentă şi deţineau valoarea oficială de de 1 siclu, pe
când valoarea metalului conţinut atingea doar 2/3 dintr-un siclu
(şekel).
Şekelul de argint cu o masă de 8,4 g a fost folosit, ca
principal mijloc de schimb.
Pe vremea regelui Maniştusu (2306-2291 î.Hr.), fiul
regelui Sargon I (2371-2315 î.Hr), se fixase preţul de 1 şekel pentru
1 kurr de grâu.
Regele asirian Samsi-Adad I (1813-1780 î.Hr.)
într-o tabletă:

afirmă

,,Când am clădit eu casa (templul) stăpânului meu Elil era
tariful în oraşul meu Assur: 1 şekel argint era 2 kurr de grâne, cu 1
şekel de argint se cumpăra 12 mine de lână, cu 1 şekel de argint se
cumpăra 20 sila untdelemn, ca preţ de cumpărare” (C.D. – op.cit.).

p. 128

Produsele în timp sufereau o scumpire lentă şi progresivă.
Evident că în timpul epocilor de război şi foamete, preţurile
creşteau vertiginos.
Astfel, în timpul regelui babilonean Hamurabi (17921749 î.Hr.), se fixase preţul de 1 şekel pentru numai 150-180 de
sila, iar către sfârşitul dinastiei sale, în vremuri de răstrişte, cu 1
şekel se putea cumpăra doar 90 de sila de grâu.
Raportat la costul metalelor, în această perioadă, cu 6
şekeli de argint se cumpăra 1 şekel de aur, iar cu 1 şekel de argint
se cumpăra 8 1/4 şekeli fier.
Vitele erau destul de scumpe, căci pe vremea lui
Hamurabi, cu 20 şekeli se cumpăra un bou, sau un sclav.
Zilierul era plătit cu 6 şekeli pe an, iar dacă salariul era
plătit în natură (de ex. cereale), păstorii şi agricultorii primeau 8-9
kurru de grâne, care în expresie valorică era cam aceeaşi sumă,
dacă 1 şekel costa 1 kurru de grâu. (C.D.- op.cit).
Ne amintim că în Babilon ca o dovadă a dezvoltării
economice şi implicit a relaţiilor de schimb, s-a impus înscrierea
multor norme privind diversele înţelegeri între oameni,
materializate prin zeci de paragrafe ale unor coduri de legi (v.
Codul de legi a lui Ur-Namu şi în special Codul de legi a lui
Hamurabi etc.).
Aceste articole de legi cuprind reguli precise privitoare la
primirea şi acordarea de împrumuturi, aşezarea şi plata dobânzii,
folosirea plăcuţelor de ceramică scrise doveditoare, constituirea de
garanţii, folosirea depozitelor.
Ca o necesitate a dezvoltării producţiei de mărfuri, apare
şi se dezvoltă creditul (împrumutul). Într-o primă fază, extinderea
împrumutului este legată numai de produse destinate consumului,
în special cereale, iar ulterior şi de instrumente băneşti (argint)
folosite în oraşele-state ale vremii.
Credincioşii asiro-babilonieni nu luau şi nu primeau
dobânzi. În schimb ei câştigau din oscilaţiile cursului (preţului) la
grâne. Astfel, agricultorii împrumutau sămânţă, care în timpul
însămânţării era scumpă, exprimată valoric, în argint. Sămânţa era
restitută la vremea secerişului, când grânele erau ieftine.
Acest tip de creditare fără dobândă, a fost împrumutat,
mai târziu, de structurile de creditare ale iudeilor şi musulmanilor,
fiind prezente şi astăzi.
Dar existau numeroşi cămătari, fără frică de zei, care
împrumutau o cantitate de seminţe şi primeau dublul sau triplul ei
la seceriş.
VI.2.6. Apariţia băncilor pe lângă temple
Ne amintim că în civilizaţiile economico-financiare din
Mesopoptamia, existau deja instituţii care, efectau servicii
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financiar-bancare, care pot fi comparate cu băncile de astăzi. Astfel
primele activităţi bancare în Mesopotamia au apărut în anii 30002000 î.Hr., dar în perioada 1792-1750 î.Hr., în Babilon, Codul de
legi a lui Hammurabi conţinea legi care reglementau activităţile
bancare.
Datorită faptului că în civilizaţiile economico-financiare
sumero-akkadiană şi asiro-babiloniană, economia nu era încă
monetară, adică nu circulau niciun tip de monedă bătută, nu se
poate vorbi despre bancă în sensul modern al cuvântului.
Mai ştim că cele mai multe produse şi servicii erau
evaluate în orz sau grâu şi doar mai târziu la asiro-babilonieni,
circula aurul şi argintul nemonetar, pentru plăţile mai consistente.
Preoţii sau scribii-socotitori ţineau un adevărat registru
contabil cu stoc iniţial + intrări - ieşiri = stoc final, notând pe
tăbliţele de lut depopizitele sau împrumuturile.
Alte tăbliţe, copii ale celor dintâi, erau date pe post de
chitanţă, clienţilor ,,băncii”, debitori sau creditori.
Lunar se făceau o recapitualţie a tuturor produselor şi
activităţilor, întocmindu-se un fel de balanţă de verificare primară
iar la finele anului se făcea o recapitulare generală, ceva
asemănător unui bilanţ contabil.
Pe aceste plăcuţele s-au mai găsit dovezi că operaţiunile
d, iar la finele anului se făcea o recapitulare credit erau numeroase
şi că templele din Babilon ţineau evidenţe contabile amănunţite.
Erau prezente înscrisuri comercial-bancare ce prefigurează, ipoteca
asupra bunurilor debitorului, garanţia (girul) unor persoane
considerate solvabile şi urmărirea forţată în caz de neplată.
O lungă perioadă de timp ce acoperă domnia lui
Hammurabi, nivelul dobânzii percepute pe an de templele-bănci
din Babilonia a fost de 1/3 (33%) din cantitatea unui împrumut luat
sub formă de cereale şi de 1/5 (20%) – 1/3 (33%), din valoarea
creditelor primite în lingouri de argint. (R.N. – op.cit.; xxx –
op.cit.).
VII. Concluzii
În concluzie istoria civilizaţiei economice face parte din
istoria civilizaţiei universale. Liberalizarea comerţului, globalizarea
acestuia, are meritul să impulsioneze activităţile economice dar şi
să transmită de la un popor la altul şi alte elemente ce definesc
cultura materială şi spiritualitatea unui popor.

De asemenea prin comerţ se comunică caracteristici ale
culturii şi civilizaţiei (centralizarea puterii, apariţia meşteşugurilor
şi a comerţului, stratificarea socială, fiscalitate, construcţia de
monumente, apariţia castei preoţilor, etc.). Toate acestea precizate,
însumate, formează pârghii de prosperitate şi civilizaţie, dar, în
acelaşi timp, ele se află la baza piramidei culturii şi civilizaţiei
omeneşti.
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20. Xxx – Enciclopedia Britannica, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, 2008.
21. Xxx – Enciclopedia ilustrată de istorie universală, Ed. Reader,s Digest, Bucureşti, 2008.
22. Xxx – Marea enciclopedie, statele lumii, Asia de SV, Ed. Litera, Bucureşti, 2009.
23. Xxx – Banii de pe mapamond, Ed. DeAgostini Hellas SRL, Bucureşti, 2013.

Vinotecile – mijloace unice de învechire și
înnobilare a vinurilor
Avram D. TUDOSIE – Huși
Vinoteca (oenoteca, pivniţa-vinotecă, pivniţotecă, colecţia
de vinuri)
Este o entitate vinicolă, teritorial-administrativă sau particularăpasională destinată învechirii şi înnobilării vinurilor.
Practic, vinoteca – cu toate sinonimele ei – este un sector al pivniţei
sau o încăpere din cadrul pivniţei, ori un „depozit” construit sau
amenajat în afara acesteia, destinat învechirii şi înnobilării vinurilor
mai reprezentative, îmbuteliate, sub formă de colecţie (vinuri albe
superioare sau vinuri roşii) care prezintă interes comercial,
ştiinţific, didactic sau personalizat.

Astfel de la popoarele mesopotamieme mai avem ca
moştenire scripeţii, colacul de salvare (asirienii), jocul de dominp,
trăsura cu roţi, arhitectura monumentală folosind ca materie primă

Vinotecile pot deveni o comoară de tezaur vinicol al uneia dintre
cele mai vechi bogăţii de pe pământ. Vinurile de aici, supuse
învechirii şi înnobilării sunt consumate sau comercializate la
parametri maximi de calitate ori sunt păstrate pentru studii şi
cercetări, pentru instruirea învăţăceilor, elevi, studenţi, oficialităţi,
patroni şi doritori sau de a răspunde unei pasiuni de a avea un vin
al său de suflet pentru consolidarea omeniei, prieteniei și frățietății
între producători.

cărămida de lut uscată la soare. Asirienii au construit, primii în
lume, un sistem de drumuri cu borne kilometrice preluat de persani,
sistem pe care grecii epocii elenistice l-au transmis romanilor.

În complexul preocupărilor omeneşti viticultura şi vinificaţia au
ocupat un loc important în multe ţări şi din toate timpurile, ca şi pe
teritoriul ţării noastre. Mulţi din locuitorii acestor ţinuturi, de la
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mici proprietari şi până la înalţi demnitari sau dregători posedau un
adevărat cult al tradiției de a avea o vie şi un vin al lor, de care să
se bucure în intimitate sau cu care să se afirme, prin comparaţie, cu
semenii săi. Aşa s-a ajuns la mari şi adevărate vinoteci – colecţii
vinicole personalizate, mândria priceperii şi îndrăgirii unei meserii
tradiţionale.
Construirea acestor lăcaşuri, ca şi recipienţii în care se păstrează şi
consumă vinul, era şi este un act de creaţie şi artă – ca şi
producerea vinurilor – constituind o adevărată ştiinţă şi iscusinţă
din vechi timpuri. La început prin folosirea simplelor beciuri
răcoroase de sub case până la hrube săpate în panta dealurilor, sau
rămase de la exploatarea pietrei ori a pământului pentru construcţii,
ajungându-se azi la constituirea unor mari depozite tradiţionale
până la modernele depozite frigorifice de la suprafaţa solului cu
încăperi cu frigidere vinicole speciale. Acestea s-au numit, în
general, beciuri, hrube, pivniţe, vinării, vinoteci, oenoteci,
pivniţoteci (P. S. Aurelian), în care se păstrează vinurile până la
atingerea apogeului calitativ şi după aceea se comercializează în
mare parte pentru consum, ca vinuri vechi de colecţie şi, unele,
puţine, în unități de cercetare sau învățământ se păstrează în
continuare pentru studierea şi cercetarea evoluţiei componentelor
vinului prin învechire, până la trecerea lui „în nefiinţă”, sau obiect
istoric de muzeu ori colecție de rarități…

În vinoteci vinul își dezvoltă maximul de însușiri calitative,
devenind adevărată comoară a gustului oricărui oenofil sau simplu
deliciu vechi de gustat, de înfrățit și omenit prietenește.
Vinurile indicate pentru păstrarea în vinotecă trebuie să fie, pe cât
posibil din soiuri superioare şi roşii în special, care au proprietatea
de a-şi menţine „vitalitatea” timp mai îndelungat.
În perioada elenistică vinurile se bucurau de o mare faimă. Marele
scriitor şi clasicul universal Alexandre Dumas scrie în celebrul său
„Dicţionar culinar” (şi cel al vinurilor lumii în care elogiază şi
vinul nostru de Cotnari): „Ca să mănânci sănătos şi să bei gustos şi
cumpătat sunt două arte care nu se învaţă de la o zi la alta.”.

***

Când Alexandru cel Mare a vrut să-şi adauge la titlul de victorios şi
titlul de gastronom şi pe cel de „oenolog”, preţios cunoscător şi
degustător de vinuri, a trebuit să-şi ia licenţele după şase luni de
cursuri speciale la Persepolis şi Babilon, pentru a fi numit „doctor
şi «oenolog» în arta de a cunoaşte, a asocia şi a degusta corect
vinurile şi a mânca sănătos”. La solemnitatea încheierii cursurilor
de specializare gstronomică din Persepolis şi Babilon, ca şi la
căsătoria sa cu Stateira (fiica lui Darius) a încheiat cu un omagiu
regesc închinat vinurilor, pe care nu l-a mai atins nimeni de atunci
încoace: „Când sorbiţi din cupe vinul amintiţi-vă că beţi din seva şi
sângele viţei-de-vie, puterea Pământului, energia şi eternitatea
Soarelui…”

Cei care se bucură de plăcerea de a avea sau a bea un vin bun să nu
uite niciodată că acest produs ideal dar foarte fragil şi alterabil, nu
este numai opera naturii, ci şi a ştiinţei, pasiunii proprietarilor şi
îndeletnicii oamenilor. Vinul bun nu apare de la sine, ci este o
lucrare grea, pe care producătorul îşi pune semnătura şi priceperea,
de la recoltarea strugurilor până la îmbutelierea şi conservarea
vinurilor.

După cum spune Vasile Pârvan, în ţara noastră vinurile au fost
preţuite încă de pe vremea lui Burebista şi Decebal, transmiţând
această îndeletnicire până la domnitorii Principatelor Române.
Astfel domnitorii Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare au posedat
curţi, vii şi pivniţe domneşti în toată Moldova, de la Cotnari până la
Odobeşti, iar Mihai Viteazul şi Constantin Brâncoveanu în
Muntenia sunt consideraţi ctitorii podgoriilor şi pivniţelor noastre.

Celebrul gastronom Brillat Savarin scria că: „Dintre toate băuturile
lumii, doar vinul are calitatea de a apropia oamenii, a le «suda»
prieteniile și afinitățile, de a le «înălţa» bucuriile. Vinul este
«mobilul» care învigorează și înaripează imaginaţia şi creaţia şi ne
întăreşte curajul, ne alină suferinţa sau ne îndeamnă spre noi culmi
ale gândirii şi civilizaţiei.”

Domnitorii şi dregători Ţărilor Române – scriu acad. C. C.
Giurescu şi I. C. Teodorescu – îşi iubeau atât de mult „via şi vinăria
ca pe a lor soţie şi moşie”. În timpul culesului viilor toţi domnitorii
şi dregătorii, până la micii podgoreni, urcau pe dealuri la culesul
viilor. Dimitrie Cantemir susţine că toţi podgorenii începeau
culesul viilor cu data de 14 septembrie, numită şi „Cârstovul
viilor”.

André Malraux (bun amic cu Mihai Ralea la UNESCO), preciza că
producerea, învechirea şi consumarea rafinată a vinurilor este „o
adevărată civilizaţie a vinului, în care caracterele alese ale
oamenilor se împletesc, contopesc şi armonizează cu fineţea
însuşirilor calitative ale vinurilor şi ambele se pun în valoare
deopotrivă”. Laureatul Premiului Nobel, Ernest Hemingway spune
că „vinul este unul din bunurile cele mai civilizate ale lumii, unul
din produsele naturii şi muncii, care a fost ridicat la cel mai înalt
grad al perfecţiunii de către Om” pentru că acesta este „o băutură
sănătoasă de care popoarele rămân pasionat ataşate, fiind expresia
unei nevoi reale deoarece uşurează transmutaţia, digestia şi exaltă
tonusul individului” (Ilia Mecinicov, laureat al Premiului Nobel).
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Calitatea imbatabilă a vinurilor noastre – păstrate în pivniţe – a
fost transmisă de marii noştri voievozi, domnitori şi dregători.
Astfel, Ştefan cel Mare eşalona valoarea vinul moldovenesc:
„Primul meu mare paharnic să fie la Cotnari, al doilea la Huşi, iar
cel de al treilea la Odobeşti…”.
Vinurile noastre l-au determinat și pe Mahomed I Cuceritorul,
(învinsul lui Ştefan cel Mare la Podu Înalt) după luptele sale în
Europa şi Moldova, teritorii cu regiuni viticole şi vinuri bine
cunoscute care i-au plăcut, „convertindu-l” în a rostit câteva
precepte vinicole rămase în istorie: „Îngăduit-am vinul celor
înţelepţi şi l-am interzis numai nerozilor” … „Când vei fi întrebat
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ce crezi despre vin şi femeie să răspunzi că şi într-un caz şi în
celălalt sunt şi lucruri bune şi rele, dar primele precumpănesc”.
Ţarul Rusiei, Petru cel Mare apreciază şi el calitatea superioară a
vinurilor noastre din Moldova Centrală, ca și Dimitrie Cantemir,
spunând: „Asemenea vin minunat fiinţa mea nu a mai gustat până
acum”.
În Franța, marele Napoleon Bonaparte a fost un bun cunoscător de
vinuri recomandându-le „de la împărtăşanie până la raţia, mică,
dar zilnică a ostaşilor în armată şi război”. În timpul expediţiei lui
Napoleon din 1812 în Rusia, servind vinuri vechi din jumătatea
nordică a Moldovei, le-a preţuit astfel: „Seamănă foarte mult cu
vinurile din Franţa, unele sunt asemănătoare, altele pot rivaliza,
concura şi chiar întrece cele mai bune vinuri franceze cu rang şi
renume”. … „Vinurile acestea vechi sunt pline de trăire şi plăcere,
dar şi rele la abuz, ca şi sufletul femeii: cu cât le guşti mai des,
descoperi în ambele alte valori, arome şi culori.” („Telegraful
român”, 1852). „Ele fac femeia și mai frumoasă după ce bea…”.
Calitatea vinurilor din Moldova basarabeană, de la Cricova, a fost
preţuită de mari personalităţi din străinătate, printre care şi
Margaret Thatcher (prim ministru al Anglie). Mulţi demnitari şi
comercianţi englezi cumpărau de peste 100 de ani vinurile
basarabene vechi și negre de Purcari, considerându-le vitalizatoare
şi înviorătoare pentru oricine, pentru vârsta şi compoziţia lor,
numindu-le „vinuri cu «cric» care întineresc orice voinic şi chiar
bunic” (Gh. Curoşu şi Andrei Holostenco, 2002).
Printre marile personalităţi care au degustat vinurile din Basarabia
se numără şi Iuri Gagarin (primul cosmonaut al lumii), care a scris
în Cartea de Onoare: „Doamne, mai uşor m-am desprins în zborul
meu cu racheta de pe pământ, decât m-am desprins de plăcerea şi
atracţia vinurilor din vinoteca Cricova. Pentru calitatea şi valoarea
acestor vinuri, nu ajunge tot aurul Terrei ca să fie medaliate, fiind
necesar ca acest preţios metal să mai fie adus şi de pe Lună şi pe
alţi aştri.”
Raymond Pointcare (fost prim ministru şi preşedinte al Franţei şi
membru de onoare al Academiei Române) a rostit un citat
nemuritor la gustarea și cântarea vinurilor românești: „Vinul este
un monument al geniului uman” şi „Vinurile bune îşi prezintă
singure calităţile, dar, parcă sunt mult mai plăcute când sunt şi
cântate sau măcar verbal romanţate…”
Începutul vinotecilor din România

Vinoteca Şcolii de Viticultură – Liceul – Colegiul Naţional
Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huşi
Vinoteca de la Huşi este o înfăptuire mai târzie a marilor înaintaşi
ai Şcolii de Viticultură, care făcând specializări și doctorate în
Apus, în mari şi vestite şcoli şi facultăţi ca Montpellier – Franţa,
Milano – Italia, Geinseiheim și Hohenheim – Germania,
Klosterneuburg – Austria.
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Conducerile Școlii de Viticultură constată că în orice școală și
facultate de viticultură există o vie didactică-experimentală şi
adesea, sub ea, sau în vecinătate, o „vinărie” (cramă pivniţă cu
vinotecă), considerându-se că împreună, cele două surori siameze
constituie pârghia pregătirii temeinice a viitoarelor cadre de
specialitate şi ridicarea calităţii vinurilor din regiune.
În această privinţă, în ţara noastră, marele merit îi revine eruditului
nostru patriot Petre S. Aurelian, personalitate deosebit de
complexă, care a fost pe rând sau concomitent, agronom,
economist, profesor, director la Şcoala de Agricultură
„Pantelimon” şi „Herăstrău”, deputat, senator şi preşedinte de
senat, ministru (de șase ori), prim-ministru, academician şi
preşedinte al Academiei Române, „un spirit universal” cum şi-l
aminteşte Nicolae Iorga, „unul dintre cei dintâi români care au avut
cunoştinţe serioase de agricultură, un om de o adâncă cultură, cu
privire largă, dincolo de limitele propriei lui specializări.” Marele
academician V. Malinschi, scria că „P. S. Aurelian rămâne un
monument incontestabil, de onoare, în Panteonul Gloriei
române…”
„Un savant, care s-a umplut de glorie prin realizări de mare
prestigiu fiindcă a muncit cu suflet din «nevoia de a face», nu din
dorinţa de a se impune sau de a se realiza pentru sine.” (G. IonescuSiseşti).
A rămas celebru şi prin „sentinţa” sa internaţională că: „În
România suntem în patria naturală a viţei-de-vie” printr-o metaforă
rămasă celebră: „Vara, un parfum de Tămâioare (la înfloritul viţeide-vie), la începutul toamnei, ciorchine cu boabe negre sau aurii,
iar spre sfârşit, frunze roşii – ca para focului – ne spun la fiecare
pas că suntem în patria naturală a viţei-de-vie.” (I. C. Teodorescu –
„Viţa de vie şi vinul de-a lungul veacurilor”, 1966). El a fost şi
primul vizionar practic al mijloacelor de luptă pentru stăvilirea
atacului de filoxeră. Și-a trimis valoroşii săi sfetnici (Gh. Nicoleanu
pentru viticultură şi prof. univ. V. Buţureanu pentru vinificaţie) la
primul Congresul viticol al judeţului Fălciu, ţinut la Huşi pe 7
decembrie 1897, să susţină că priorităţile congresului trebuie să fie
stăvilirea atacului filoxerei, înfiinţarea unei reviste sau măcar a
unui ziar de specialitate, organizarea anuală a unor expoziţii şi
concursuri viti-vinicole, crearea unei cooperative viticole săteşti,
construirea unei crame-pivniţă cooperatistă model şi prin
înfiinţarea unei şcoli de viticultură şi pomologie şi a unui atelier de
dogărie ce „trebuie organizate pe bazele cele mai practice, scopul
său tehnic să fie de a produce vieri buni, oameni care să cunoască
cultura viei, fabricarea şi păstrarea vinaţelor”.
La primul congres vitivinicol de la Huşi au participat peste 1.000
de podgoreni ce deţineau peste 5.000 ha de vie. Vinurile prezentate
la concursul acestui congres au fost bine apreciate, mai ales
vinurile de Fetească şi „amestecuri” superioare albe şi negre. Toate
au excelat prin însuşiri de aromă şi culoare, meritând a fi prezentate
la orice întrecere de vinuri. La Expoziţia Agricolă Naţională cu
concurs de vinuri din 1904 ţinută la Bucureşti, vinurile de Huşi au
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primit prima medalie de aur, din cele cinci câştigate pe întreaga
ţară.

aparatură ci şi necesitatea construirii, deodată cu şcoala, a unei
pivniţe-vinoteci şcolare”.

Instituţionalizarea şi evoluţia primei vinoteci de pe
pământ românesc a avut loc la Școala de Viticultură din Huşi
Prima încropire de pivniţă-vinotecă în Moldova pare a fi realizată
la Huşi de prof. ing. Gh. Gheorghiu, directorul Şcolii de Viticultură
„Dimitrie Cantemir”, în primăvara lui 1909, după numirea sa ca
director al şcolii (înfiinţată la 15 ianuarie 1908), în beciul-pivniţă
din incinta şcolii, funcţional şi astăzi, dar cu altă destinaţie şcolară.
Aici au fost strânse de prof. ing. Gh. Gheorghiu, de la proprietari şi
oficialităţi donatoare din Huşi şi din alte podgorii ale Moldovei
(după cum scrie soia sa, Ecaterina Gh. Gheorghiu, în
corespondenţa cu A. D. Tudosie, 1965-1980).

Crama-pivniţă-vinotecă, „readaptată” de Gh. Gheorghiu în 19081909, cu 380 de sticle procurate de la huşeni și căpeteniile județului
Fălciu, l-a încântat pe Spiru Haret, care l-a încurajat în această
direcţie, fiind printre primele din țară pentru că a urmat sfaturile
marelui savant Petre S. Aurelian care scrisese, pentru prima dată în
istoria învăţământului agricol că: „O şcoală cu vie bună nu poate
produce vieri buni şi vinaţuri dacă nu are şi o vinărie pe măsură”
(C. Vartic).

La instituţionalizarea acestei prime pivniţe-vinoteci şcolare a
participat ministrul Spiru Haret, adus special de politicianul,
ministrul şi senatorul de Huşi, dr. Nicolae Gh. Lupu. Această mică
cramă-pivniţă a fost renovată, adaptată şi dotată ca o unică vinotecă
la Huşi, în spațiul subteran din curtea școlii. Deputatul Florin
Chernbach scrie în necrologul său de la înmormântarea directorului
Gheorghiu (pe 3 aprilie 1927, decedat la etatea de 47 de ani de
TBC.), într-o scrisoare şi un articol adresate Ecaterinei Gheorghiu:
„Gh. Gheorghiu a avut, pe lângă multe realizări și câteva ofuri
neîndeplinite în perioada trăită la Huşi: de a vedea construită în via
din jurul şcolii o mică cramă-pivniţă, cu o colecţie de vinuri, la
sticle, cum a văzut el în Austria, la Şcoala Superioară din
Klosterneuburg şi în Germania la Geisenheim şi Hohenheim. De
aceea a luptat, din răsputeri pentru fondarea acestui nucleu de
vinotecă – colecţie de vinuri la Şcoala Viticolă din Huşi, aducând
cu el până şi din deplasările la studii în ţările viticole din Apus
sticle îmbuteliate, ascunse printre cărţi ca să treacă neobservate şi
netaxate sau confiscate la vamă. Şi repeta adesea: „Degeaba ai o
vie cu soiuri bune de viţă dacă nu ai şi o vinărie (cramă-pivniţăvinotecă) pe măsură, unde să înveţe elevii cum să obţină şi cum să
păstreze vinurile, «aceste fiinţe lichide» dar foarte sensibile la
condiţii şi îngrijiri speciale.” (Revista „Câmpul”).
Gh. Gheorghiu scria în revistele „Albina” (supliment pentru
învăţători şi preoţi) şi „Câmpul” că „producerea, întreţinerea şi
păstrarea vinurilor nu se poate face decât în localuri
corespunzătoare sau aproape corespunzătoare”. De aceea, la Huşi,
cum a fost numit în funcție, a şi început să caute un beci potrivit
unde să încropească, în via Școlii, prin amenajări şi adaptări cu
posibilităţi locale, o cramă (deasupra) şi o pivniţă-beci-vinotecă
(dedesubt) pentru maturarea vinurilor în butoaie şi apoi păstrarea
lor în sticle. Pe Gh. Gheorghiu l-au frământat permanent ca
fondurile pentru construirea unei şcoli să fie și pentru o modestă
crame-pivniţă-vinotecă – „pârghii principale pentru ridicarea
calităţii vinurilor şi profesională a elevilor şi producătorilor”. În
primăvara lui 1909, când înjghebase, cu resurse locale, o cramăpivniţă şi o colecţie-vinotecă, l-a rugat pe senatorul şi prefectul de
Huşi, dr. N. Gh. Lupu, să îl aducă pe Spiru Haret să vadă „nu
numai nevoile şcolii în clădiri, spații școlare, remize, laborator și
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De aceea, Gh. Gheorghiu – considerat și întemeietorul Școlii, s-a
luptat mult ca odată cu începerea construcţiei localului nou pentru
şcoală să se construiască și o modestă cramă-pivniţă-vinotecă, fapt
pentru care s-a deplasat în mai multe ţări din Apus ca să aducă
diferite schiţe şi proiecte de şcoli cu crame-pivniţe-vinoteci şcolare
integrate tehnologic într-o singură unitate didactică.
Colecţia de vinuri din amenajata pivniţotecă a şcolii a sporit an de
an, de la 380 de sticle în 1908-1909, la 2.700 de sticle până la
pârjolul Primului Război Mondial când avea să dispară totul, fără
vreo urmă.
După această neaşteptată calamitate sarcina reînfiinţării unei noi
crame-pivnițe-vinoteci cu dotările corespunzătoare, a revenit
urmaşilor săi la conducerea şcolii, prof. ing. Constantin Hogaş,
numit și „înălțătorul ambelor entități”, care după 1919, împreună cu
profesorul de vinificaţie Marino Degli Uomini și cu arhitecții
hușeni Colavini și Molinaru, au proiectat construirea unei cramepivniţă (1928-1930), construită abia în 1932-1936, după ce C.
Hogaş a trebuit să devină inspector general cu construcţiile și
fabricile în Ministerul Agriculturii, ca să poată „împinge” fondurile
necesare şi la Huşi. C. Hogaş a depus o muncă titanică pentru
construirea cramei pivniţe şi vinoteci şcolare şi strângerea de vinuri
reprezentative din podgoria Huşi, din Moldova şi chiar de peste
hotare cu ocazia numeroaselor vizite, excursii de studii şi congrese
naționale și internaţionale la care participa frecvent, fiind printre
primii puţini reprezentanţi permanenţi ai ţării și susținător al
acestor lucrări vitivinicole hușene. (I. C. Teodorescu).
„Grosul” vinotecii, de câteva mii de sticle, l-a constituit – cum era
şi firesc – vinurile Școlii, din podgoriile Huşi, Odobeşti, Iaşi,
Panciu, Cotnari, Nicoreşti, Valea Călugărească, Dealu Mare, Miniș
şi din alte podgorii româneşti. Şi de data aceasta, tocmai când
această colecţie vinicolă rară pe pământ românesc și reconstituită
din câteva mii de sticle urma să se mute într-o încăpere subterană
mai dosnică din crama-pivniţă (aflată în construcţie din 1932-1936,
cum scria colegul său, prof. ing. T. Volcov), a venit Al Doilea
Război Mondial care a pârjolit din nou totul. După calmarea şi
liniştirea problemelor sociale impuse de sfârşitul războiului, C.
Hogaș. T. Volcov, Emil Constantinescu și Gh. Bălțatu au început,
din nou, acţiunea de reconstituire a fondului didactico-ştiinţific al
vinotecii şcolii de la Huşi, care, în parte, există şi azi.
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La propunerea profesorilor A. D. Tudosie și Vs. Moleavin, pe
29.06.1966 s-a omagiat a optzecea aniversare a marelui director
Constantin Hogaș în prezența delegație Ministerului Agriculturii și
ai Ministerului Învățământului, condusă de acad. prof. I. C.
Teodorescu și prof. Teodor Bejan. Cu acest prilej, delegația
ministerială a afirmat public că „printre primele vinoteci – cu
organizare continuă pe pământ românesc – în perioada antebelică,
interbelică şi postbelică, se află și cea de la Şcoala de Viticultură
din Huşi, sub conducerea primul ei ctitor, Gh. Gheorghiu, sprijinit
substanțial de primăria și prefectura Județului Fălciu”. Acțiunea a
fost continuată cu stăruință și hărnicie de Constantin Hogaș,
Marino Degli Uomini, Pavel Chirica, Emil Constantinescu, Teodor
Volcov și Gheorghe Bălțatu, Vsevolod Moleavin, Ion Manea și Ion
Mintenschi. Aceasta reiese și din manuscrisul biografiei prof. univ.
dr. Gh. Bălţatu, trimis Direcţiei de Cultură a judeţului Vaslui pentru
întocmirea „Monografiei naţionale a personalităţilor din România,
pe județe”, solicitată de Ministerul Culturii pentru elaborarea
primei lucrări naționale de acest gen, după reforma teritorialadministrativă din 1968.
Concret, ctitorii acestei unități vitivinicole sunt considerați a fi
Constantin Hogaș, Teodor Volcov, Emil Constantinescu, Vsevolod
Moleavin, Ion Manea, Petru Chirica, Florica Bălţatu şi Ion
Minteanschi. Ei au pus din nou bazele noii vinoteci a şcolii,
stocându-se sub formă de colecţie primele probe de vin, distilate şi
coniac din ferma didactică a şcolii şi din podgoria Huşi,
reînnodându-se astfel tradiţia unei vechi instituţii vinicole. De
atunci şi până în prezent fondul vinotecii a sporit de zeci de ori cu
produsele şcolii şi ale podgorenilor huşeni mai renumiţi, cât şi a
zeci de absolvenţi ai şcolii, ajunşi repede în funcţii tehnice şi de
conducere la unităţi vitivinicole din ţara.
Pe lângă autodotarea anuală a vinotecii cu vinurile din producţia
fermei didactice şi a podgoriei huşene, după 1948-1949 Direcţia
Învăţământului din Ministerul Gospodăriilor Agricole de Stat, care
patrona şcoala, a dispus la recomandarea uriaşului patriot și deputat
huşean, acad. Mihai Ralea (vicepreşedinte al Prezidiului Marii
Adunări Naţionale şi apoi al Consiliului de Stat, al doilea demnitar
în conducerea ţării) înzestrarea vinotecii şcolii huşene cu cele mai
reprezentative vinuri naturale, speciale, coniacuri şi alte produse pe
bază de vin, din principale IAS-uri din toate podgoriile româneşti,
cu largul concurs al ministrului IAS, Bucur Şchiopu, constituinduse astfel „primul nucleu al unei vinoteci de talie naţională”. (Mihai
Ralea).
În 1964 prof. dr. ing. Avram D. Tudosie, proaspăt huşean, cu
experiența sa în asemenea obiective de la Stațiunea Viticolă
Odobești, a trecut, împreună cu colegii săi, la lărgirea tezaurului
vinicol al vinotecii.
Avram D. Tudosie, prof. ing. Vasile Dolca, Constantin Atanasiu,
Ion Popa, Emil Dodu și Ion Bălțatu au constituit o comisie – la
nivelul Ministerului Învățământului și al Ministerului Agriculturii
pentru întocmirea unei liste selective cu principalele vinuri din
principalele podgorii românești, care să fie donate vinotecii Școlii
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Viticole din Huși. Lista a fost aprobată de prof. univ. Bucur
Şchiopu, ministrul GAS, împreună cu acad. huşean Mihai Ralea
din partea Consiliului de Stat. Datorită lor, vinoteca Şcolii de
Viticultură din Huşi, respectiv a Liceului Agricol a fost
nominalizată public și ridicată la prestigiul de vinotecă naţională în
1971-1972 de către prof. univ. I. C. Teodorescu şi prof. univ. dr.
Milu Oşlobeanu, directorul general şi ministru adjunct al nou
înfiinţate Centrale a Viei şi Vinului la Concursul Național de
Vinuri și selecționarea degustătorilor naționali ai României, din 17 aprilie 1972.
Această nominalizare a avut la bază documentația Prefecturii
județului Fălciu de înființare a vinotecii școlii încă din februarie
1909 în crama-pivniţă-vinotecă, instituţionalizată mai apoi de
ministrul Spiru Haret împreună cu huşeanul N. Gh. Lupu, senator şi
prefect al judeţului Fălciu şi ministru al Muncii. Mai mult, s-a
constatat că vinoteca înfiinţată în 1909 şi reînfiinţată în 1919
precum şi în 1948-1949 evoluase foarte mult, la circa 15.000 de
sticle prin dotarea cu vinuri, începând cu 1964, din toate podgoriile
româneşti, datorită celor doi susţinători citaţi mai sus.
Prof. univ. dr. doc. Teodor Martin, Marin I. Neagu și acad. V. D.
Cotea, au preamărit acest fapt, precizând în fața celor 400 de
participanți din toată țara, că: „Valoarea Școlii Viticole din Huși și
a vinotecii sale constă în faptul că este prima din țara, cum o
confirmă actul din anul 1909, semnat de Gh. Gheorghiu, Spiru
Haret și N. Gh. Lupu”.
Vinoteca şcolii cu cele câteva mii de sticle de vin din şcoală şi din
unităţile IAS s-a dezvoltat continuu şi prin dotarea ei, începând din
1970, cu câteva mii de sticle din principalele podgorii, unde lucrau
absolvenţii şcolii.
Și azi continuă dotarea vinotecii cu vinuri din principalele podgorii
unde lucrează peste douăzeci de absolvenți ai școlii și funcții de
conducere.
Prof. dr. ing. Gh. Bălţatu, prof. ing. Vsevolod Moleavin, Avram D.
Tudosie şi apoi Traian Petrea, Constantin Ţiţei, Pavel Zaharia,
Evidenia Antoche, D. Păsat, Irimia Artene, Vasile Hoha şi Eugenia
Gaită ş.a., au sporit cantitatea de vinuri din zestrea şcolii cu multe
alte sute de probe aduse din întreaga ţară. Nu întâmplător, prof. dr.
ing. Gh. Bălţatu, preciza la revederile decenale ale absolvenţilor
şcolii din 1953-1973, că: „Patrimoniul naţional al vinotecii a sporit
în ultimii ani datorită intervenţiei tânărului prof. A. D. Tudosie,
care a solicitat imperativ absolvenţilor la întâlnirile decenale de
promoţie – celor care lucrau în domeniu sau în funcţii de conducere
a unităţilor viti-vinicole – să doneze şcolii din vinurile unităților
lor…”
Cităm doar câtva nume: Costică Moldovan, director IJVV Tulcea;
Petrache Vârnă, Alexandru Raicu, Jan Chiroşcă, Constantin
Neamţu, directori IVV Vaslui; Ştefan Petcovici, director IVV Iaşi;
Petru Ene, director IVV Galaţi; I. Busuioc, Sorin Busuioc, Ion
Bălțatu, director IAS Niculițel, Costică Ţârcă, Malanca, Filip,
Cogălniceanu, IVV Brăila; I. Bahrim, director IAS Urlaţi;
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Constantin Matran director SCPVV Blaj; Preda Buzescu, director
IAS Drăgăşani; N. Stoicescu, director IAS Murfatlar; Gh. Sârbu,
director IVV Bârlad; Traian Petrea, Jan Chiroşcă, Petru Vârnă,
Valerică Şelaru, Ştefan Şelaru, Mircea Şelaru, Eugenia Gaită,
Stelian Dima, IVV Huşi; C. Cogălniceanu, Claudiu Creţu, Gr.
Tălmaciu, V. Enăchescu, IAS Huşi; Titel Jescu, Octavian Mândru,
D. Jora, Carolică Cristof, IVV Răducăneni; Mihai Prodea, IVV
Hoceni; Liviu Bălan, V. Iolea, IVV Târzii, Eleonora Hriscu şi
Elena Bălţatu, IVV Murgeni; I. Angheluţă, N. Botezatu, Elena
Hatmanu, IVV Vaslui; Dodonica Istate, IVV Braşov, Elena
Baltaga, directorul Școlii de Viticultură din Valea Călugărească,
Mihu Ghica și Costel Tică de la Odobești ş.a.
Din Republica Moldova primele vinuri au fost aduse de A. D.
Tudosie în 1973, 1975 și 1983 de la Şcoala de Viticultură din
Chişinău, donate de dr. I. G. Fulga, Gh. Curoşu, I. Golumbovschi,
Boris Găină, Andrei Holostenco, L. Vacarciuc, Vladimir Gusac,
Ion Zaharia Topor, I. Ţăranu ş.a.
În prezent, şcoala posedă în vinoteca sa o colecţie din cele mai
reprezentative vinuri româneşti şi din toate podgoriile ţării,
devenind astfel faptic, scriptic şi tradiţional prima vinotecă
naţională. Vinoteca dispune de peste 25.000 de sticle şi se
reliefează ca unica colecţie de vinuri ca vechime, număr de soiuri şi
tipuri de vinuri din România. (Milu Oşlobeanu și Ion Bălțatu,
1989).
În perioada 1975-1990 în Școala de Viticultură din Huși, devenită
Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” a avut loc o dezvoltare
spectaculoasă, „progresiv – revoluţionară” în toate privinţele. În
1975 şcoala a reintrat în posesia a 20 ha teren primit la
Împroprietărirea de după Primul Război Mondial din terenul
secularei pepiniere a judeţului Fălciu (luat abuziv, ca şi cele 20 de
ha ale şcolii, de IAS Huşi la înființarea sa în 1959). În toamna
anului 1977 şi primăvara anului 1978 cele 30 de ha au fost plantate
cu viță de vie pe zece parcele experimentale cu zece soiuri de vin,
două soiuri de masă şi o parcelă de 0,5 ha cu Busuioacă de Bohotin
(selectată clonal și revitalizată în şcoală) şi cu Busuioaca de Huşi
(soi nou creat în şcoală).
Tot în această perioadă de progres continuu şcoala şi-a construit un
nou şi modern complex vinicol de 30 de vagoane, cu o vinotecă
nouă cu o capacitate de 10 vagoane pentru învechirea vinurilor
îmbuteliate şi restul pentru maturarea vinului în butoaie; un
laborator special de vinificaţie şi o ultramodernă sală-laborator şi
de protocol pentru recunoaşterea vinurilor prin analize şi degustări,
care să servească la instruirea elevilor cât și la iniţierea
podgorenilor și doritorilor în probleme de protocol vinicol.
Vinoteca naţională din clădirea veche şi cea nouă s-a modernizat şi
dotat cu stelaje supraetajate şi protejate anti-cutremur ce susţin cele
25.000 de sticle cu vinuri vechi din toată ţara şi din străinătate,
etalate orizontal, constituind o „mândrie naţională şi o veşnică
atracţie universală, ce se înnobilează în eternitatea timpului ce
zboară”. (acad. prof. univ. Constantin Toma, prof. univ. Petru Ioan
şi ing. Petru Matei).
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Vechea cramă-pivniţă-vinotecă şcolară construită din piatră cioplită
de Constantin Hogaş în 1936-1942, a fost extinsă (dublată),
renovată şi modernizată în 1978-1983 şi pe dinafară „bahic și
voievodal” sculptată iar în interior „imagistic decorată” cu
numeroase citate celebre, vibrante, de toţi oaspeţii savurate, și
notate, „o operă unică şi magnifică mereu admirată şi aplaudată şi
niciodată uitată sau egalată”. (Dionisie Bernaz). „Ambele vinoteci
îngemănate sunt opere vinicole și arhitectonice unice și rare ce
captivează privirea oricui văzându-le, dar şi vizitându-le.” (acad.
prof. Cezar Lăzărescu, rectorul Universităţii de Arhitectură din
Bucureşti). „Întreg ansamblul este deosebit de cuceritor, încât poate
face parte din comoara vinicolă şi arhitecturală românească,
fascinând de la frontonul de la intrare cu Memorialul glorioșilor
înaintași și urmași care eternizează numele a sute de oficialități și
personalități, până la fundalul şi spaţiile dintre stelaje unde sunt
«pictate» sute de citate, vibrante, din antichitate şi până în
contemporaneitate.” (acad. prof. Manea Mănescu, prim-ministru al
Românei și prof. univ. Angelo Niculescu, vice prim-ministru).
La inaugurarea acestui ansamblu de obiective vinicole, şcolare,
măreţe şi singulare, în mijlocul cărora tronează celebrul muzeu
viticol, sediul istoric al vechii școli viticole cu laboratoare, vinoteca
nouă și cea nouă, toate împresurate de ozonata fermă şcolară ce le
înconjoară, au participat acad. V. D. Cotea, vicepreşedinte şi
laureat al Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului cu sediul la
Paris şi ceva mai târziu, acad. prof. Manea Mănescu, prim-ministru
al României, prof. univ. Eugen Mewes, care au definit acest
ansamblul arhitectonic şi vinicol un măreţ Panteon care depăşeşte
prin arhitectonică şi dotarea interioară marile combinate similare
din ţară şi chiar dinafară, constituind mândria Liceului Agricol, a
podgoriei şi a României, ce garantează pe lângă o pregătire
temeinică de specialitate şi producerea unor vinuri de înaltă
calitate, semnate cu cerneala exigenţei apostolilor săi.
***
În podgoria Huşi, pe baza rezultatelor cercetărilor vinurilor din
vinoteca şcolii, paralel cu studiul soiurilor din colecţia
ampelografică şi din via didactică experimentală, s-a procedat la
raionarea, microraionarea şi zonarea soiurilor de viţă în cel mai
propice mediu (biotop); s-a stabilit raportul între soiuri cât şi
amestecurile tehnologice cele mai potrivite; vârsta maturării
vinurilor pe soiuri; timpul optim pentru îmbutelierea lor;
perspectivele ce le are fiecare soi de vin în podgoria şi zona sa de
influenţă. Astfel, s-a stabilit că Zghihara de Huşi şi Aligote sunt
soiuri de mare producţie – pentru vinuri de larg consum – dar că
prin cupajarea lor cu Feteasca albă sporesc incredibil însuşirile
organoleptice, caracteristicile de calitate şi capacitatea de
conservare prin învechire. S-a mai stabilit că vinul Zghihară de
Huşi asigură prin cupajarea lui la vinificare cu alte soiuri un vin
proaspăt, ușor acidulat și ideal pentru a fi consumat la festinuri de
înaltă ținută. (Teodor Marian, 2008). Vinurile albe superioare
(VSO) se obţin din Fetească albă, Riesling italian, Fetească regală,
Sauvignon ş.a. Vinuri roşii superioare (VSO) se obţin din Feteasca
neagră, Merlot, Cabernet Sauvignon, Oporto ş.a. Vinuri aromate
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excelente (VSOC) se obţin din Muscat Ottonel şi Busuioacă de
Bohotin-Huşi.
Totodată, s-a mai stabilit experimental că vinurile albe de calitate
superioară au o durată de învechire (4-7 ani) mai mică decât
vinurile roşii superioare (5-8 ani). Busuioaca de Bohotin-Huşi îşi
prelungeşte durata păstrării şi atinge apogeul însuşirilor sale
calitative la 4-5 ani. Pe lângă acest soi, care dă vinuri roze-roşii
aromate, delicate, se cultivă şi Busuioaca de Huşi, soi obţinut şi
cultivat în şcoală care dă vinuri de aceeaşi calitate – şi chiar
superioare Busuioacei de Bohotin-Huşi.
Vinurile speciale – ca cel spumant (Champagne) și veritabile
coniacuri – se obţin din Zghihara de Huşi, în mod deosebit. Vinul
special extraaromotizat de tip vermut alb şi roşu din 50 de plante
aromate şi medicinale şi vinurile speciale pelicular-oxidative,
omoloage celebrelor vinuri de tip Malaga, Madera, Porto, Marsala
şi Cahors, sunt alte rezultate ale cercetării centenarei noastre şcoli.
Valoarea lor a fost preţuită în mod deosebit prin numeroasele
diplome şi medalii aurite acordate la concursurile naţionale de
vinuri de la Bucureşti (între 1958, 1963, 1968, 1972-1996) şi
Vaslui (1972, 1974, 1978, 1984, 1987 și 1996).

Grigorescu și impactul picturii sale asupra
istoriei artei

specială pentru peisaj, abordează o largă diversi tate de teme ale
genului,
codificând
în
compozițiile
sale
nota
specifică a colțului de lume
surprins. Despre Corot se
spunea că ,,a pictat nu natura,
ci dragostea lui pentru ea’’ și
aș îndrăzni să afirm că
același lucru se poate spune
și despre Grigorescu. Fără a
fi câtuși de puțin un boem și
disprețuind în sinea lui și mai
mult
decât
Aman
și
Tattarescu oficialitățile și
mentalitatea
vremii,
Maestrul de la Câmpina a
găsit modalitatea de a trăi
mai autentic și mai potrivit
cu felul de artă cultivat de el.
Oamenii de rând – eroii operei sale
Fugea de orice invitație oficială, preferând, și în anii tinereții și în
cei de glorie și în apusul activității, traiul printre oamenii de rând –
eroii operei sale. Cutreiera mai tot anul satele, trăind în sânul
naturii cu o simplitate exemplară. De aceea, a trăit și a creat mai
adevărat decât mulți contemporani ca Aman, Tattarescu sau Mirea,

Cosmina Marcela OLTEAN
Chiar dacă se spune că imitația e fundamentul culturii,
arta mare nu a însemnat niciodată simpla imitare sau copiere
a naturii, ci interpretarea ei prin simțămintele artistului.
e temelia unui astfel de principiu pare că și-a construit
marele pictor național, Nicolae Grigorescu, grandiosa
operă.

P

Un pictor de o simplitate exemplară
Considerat atât în vremea sa, cât și azi, un pictor de geniu, Nicolae
Grigorescu s-a impus definitiv în arta românească și a rămas în
istoria artei noastre, dar și în cea
universală ca cel dintâi fondator al
picturii moderne românești. A
reprezentat un reper pentru artiștii
primelor decenii ale secolului XX,
aflați în căutarea modalității de
identificare și evidențiere a valorilor
spiritualității românești. Influența
asupra contemporanilor avea să
marcheze și evoluția generațiilor ce
i-au urmat, creația sa inaugurând o
tradiție picturală manifestată în mai
multe genuri. Dovedește o afinitate
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dovedind o tărie de caracter și o consecvență pilduitoare. Operele
lor păleau în comparație cu peisajele și scenele încărcate de
adevărul vieții, bogăția multicoloră a naturii, iar variațiile
atmosferei erau oglindite cu atâta măiestrie de Grigorescu, încât
clasicizantul Aman părea a aparține trecutului. Grigorescu
începea să devină un idol și chiar pentru cumpătatul și lucidul
Luchian prestigiul maestrului era nețărmuit. Dându-și seama de
talentul lui Grigorescu, pe care nici un pictor de bunăcredință nu-l
mai putea tăgădui, Aman, deși opus ca temperament și formație
artei acestuia, a propus să i se decerneze Medalia Clasa I la
Expoziția din 1870, când prezida juriul. Merită menționat și
faptul că odată cu apariția artei moderne s-a ivit, cum era firesc, și
critica de artă. Poate în mod surprinzător pentru unii, de
începuturile criticii de artă se leagă numele lui Mihail
Kogălniceanu, susținător al lui Grigorescu. Astfel, primul critic
și-a spus cuvântul, în scris, asupra artei vremii în revista condusă
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de el, binecunoscuta ,,Dacie Literară’’.
Și se ivi o artă nouă …
La acele vremuri, arta lui Grigorescu se dovedea prea nouă pentru
înrădăcinatele concepții ale unora, pe care ascensiunea maestrului îi
irita. În acest sens au început să
circule zvonuri precum cel din
spatele zidurilor Școlii de Arte
Frumoase, care suna astfel: ,,Cine
se ia după Grigorescu, ca el are să
ajungă – un amator.’’ Timpul, însă,
a avut grijă să demonstreze
contrariul. Priveau cu toții cum se
ivește o artă vie, luminoasă,
puternică, ce pune în umbră ceea ce
se crease până atunci. Lucrările lui
erau uimitor de noi și desprinse din
cea mai vie realitate. Cu toate că ar
fi vrut să-și dea învățătura mai
departe și cu toate că studenții de la pictură au solicitat includerea
maestrului în rândul profesorilor, lui Grigorescu nu i-au oferit o
catedră la Școala de Belle Arte. Conducerea școlii, în frunte cu
Aman și Tattarescu, a optat în favoarea discipolului lor G.D. Mirea,
pictor academic, portretist îndemânatic, dar fără vocație în peisaje
și compoziții. În Mirea și-au văzut ei continuatorul, un continuator
al tradiției pur academiste însă. Cu toate că oficial nu a predat, de
fapt Grigorescu a fost ,,părintele’’ multor tineri pictori și apoi a
unor generații întregi de artiști aflați în căutarea propriului drum în
artă. În acest sens, cel mai elocvent exemplu e însuși Luchian, în
care Grigorescu și-a văzut, în sfârșit, succesorul, iar el a afirmat cu
convingere odată: ,, Grigorescu a știut totdeauna ce face…’’ El,
Maestrul de la Câmpina, te face să te întrebi: oare cine are o mai
întinsă și variată gamă de preocupări și viziuni decât Grigorescu?’’
Se dovedește peisagist neîntrecut, portretist scusi, ridicându-se în
unele portrete până la măiestria lui Rembrandt, remarcabil pictor de
interioare, ca și de naturi moarte cu flori și vânat. În locul
alegoriilor populare cu heruvimi și amorași dolofani preferate de
alții, Grigorescu prefera chipul ,,nespectaculos’’, dar adevărat al
unui bătrân sau frumusețea vie a unei tinere muntence. Și adevărul
e că se bucura de un prestigiu negala de alt pictor. Ca un adevărat
virtuoz, așa cum amintesc unele mărturii, maestrul picta și câte
cinci tablouri pe zi. Criticul elvețian William Ritter se declara uimit
de rapiditatea cu care lucra maestrul. Pe Grigorescu lumea îl
cunoaște mai ales ca reporter de război pe câmpul de luptă al
Războiului de Independență din 1877.
Pentru Grigorescu și împotriva lui
În anul 1886 și în anii următori se formaseră și se războiau două
tabere: una pentru Grigorescu, alta împotriva lui. Deși se cuvenea
ca maestrul să îndrume pașii tineretului, se spunea că nu era al
școlii. Profesorii se fereau totuși a-l defăima în public, dar pieziș la
arta lui se refereau când vorbeau cu studenții despre tablourile
neterminate, de lipsa de finisaj, de imprecizia desenului. Dar cu
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toate aceste critici false, înrâurirea sa ajungea tot mai mare și mai
vădită. Din cauză că Stăncescu fusese preferat la bursă, dar eșuând
apoi cu arta sa, Grigorescu a luat în 1857 drumul mănăstirilor din
Neamț, pictând mai târziu Agapia. Și-a întârziat așadar formarea
patru ani și abia în 1861, datorită prețuirii lui Kogălniceanu
primește și el bursă. La Paris a avut cinstea de a i se corecta un
desen chiar de către Ingres. Apreciat încă de la expoziția din
1870, cea din 1873 l-a consacrat. În fața pânzelor lui Grigorescu,
Andreescu capătă înțelegerea marii arte, și sub acest imbold, își
statornicește drumul. O vor mai face și alții … Exemplu de
demnitate și înaltă ținută morală, disprețuind și laudele și
ponegririle, Grigorescu a câștigat respectul și admirația tinerilor
pictori prin simplitatea și firescul purtării, atât de rare și atunci și
acum. Datorită însușirilor de care dispunea, Grigorescu a folosit
cele mai diferite învățături și tehnici, dându-le viață proprie, mereu
contopindu-le, îmbogățindu-le, adâncindu-le și simplificându-le.
El și-a găsit, după două decenii de căutări și strădanii, stilul
propriu, prin care se deosebește de toți pictorii lumii și datorită
căruia a înfățișat atât de adevărat și de adânc viața oamenilor din
patria sa.

EPIGRAME
Val ANDREESCU - Vaslui
JUGUL EVELOR
Adam, când n-a mai rezistat
La ispite, nuri şi graţii,
S-a autocondamnat…
Şi cu el, pe veci…bărbaţii!
ASISTENTA MEDICALĂ
Dacă sora-şefă....pune,
Tratând....locul ruşinos,
Pasiune, pot eu spune
C-are-un gând ... incestuos?
NOROC
Casa mea-i curată...lună
Că mi-a dat Domnul, în dar,
O soţie bună-bună...
Cum susţin mulţi tipi în bar!
ROABA!
Preotul a-luat o roabă,
Trei nopţi-a muncit din greu,
Făcând popa bună treabă
Cu roaba…lui Dumnezeu!
DREPTUL DE AUTOR
Cartea-i scrisă la…beţie
Şi te scoate din Umor!
Ba, mai mult, viţa de vie
Cere ,,drept de …autor"!
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C-aşa-i în democraţie:
Unii pierd, alţii câştigă.
Nu credeţi în omenie
Nici în cei ce te obligă.

IUBIŢI
Dansau aşa înlănţuiţi,
Erau şi soţi dar şi ..iubiţi:
Ea, de vecinul de pe scară
Iar El ...de secretară.

Te obligă să le dai,
Să-i faci lesne profitori,
Dar ca tu sau eu să ai
E un tragic tras pe sfori!

ANGAJAMENT ELECTORAL
Voi munci şi zi şi noapte
Într-o luptă colosală
Să obţin prosperitate...
Personală !

TIMPUL
Alexandra DUMITRIU – Iași

Şi cum la alegeri vin...
Nu din struguri, ci din viaţă:
Să sperăm în cel divin
Nu în pătimirea falsă.
ISTORIE
Eu, lumină plecată
Tu, rob al iubirii
El, speranţe de vis
Ei, viitorul din zori
Noi, columna imensă
Voi, cântec curat!
Toţi harpă urcând
Spre culmi depărtate.
Când, oare, luminate?

Îmi bate timpu-n geam cu frunze ude,
Din verde crud în toamnă ruginie
Albindu-mi tâmpla; vremea e târzie
Iar amintiri îmi bat la poartă, nude.
De le deschid, cerca-vor să mă prindă
În jocul lor de drag și de durere;
Mă mângâie un dor, ca o părere,
Iar ochii-mi cată Cerul să-l cuprindă.

POARTA DESTINULUI
Din picuri grei, răsar steluțe albe
Întroienind în cale universuri;
Clepsidra vremii picură în versuri,
Scliplind iubiri diamantine-n salbe.

.

UN VIS PLIN DE FIORI
Ioan (Eugen) DIACONU- Tulcea
Am jucat la parisport
Şi-am perdut ca un erou.
Nu ştiam, că şi în sport
Nu-i valoarea ce-o ştiu eu!
Zile-n şir cu două lipsă
Pronosticuri, evident,
Dar acele două, însă
La momentul...neatent!
Acum stau şi mă întreb:
Parisport, de orice fel
Pe reţea, nu-i un întreg
De afacerişti model?

Am vrut să fim independenţi şi iată
Un soare-al biruinţei sus a luminat.
Pecetluind netârnarea-n romăneasca vatră
Şi-un tricolor pe-a cărui veşnicie am jurat
Triumfători, la Plevna, prin el am biruit,
Prin el ne-am făurit destinul.
Prin Arcul de Tiumf, acasă am cinstit
Pământul – ce nobil înfrăţeşte grâul.
Urmându-şi dârz stegarul, biruitor, viteaz
Izvor de libertate şi braţ neînfricat,
O Românie liberă şi mândră ca o floare
Prin tricolor şi pace spre zări s-a înălţat.
Cinstire şi mândrie poporului erou,
Celui ce astăzi, cu inima şi tricolorul,
Poarta destinului o vede-n curcubeu
Cum apa limpede ne-o dă izvorul.
Am vrut să fim independenţi şi iată
O democraţie prea prost croită
Ne bagă astăzi, fără voie, într-o ceaţă
De nu mai ştim de-a noastră soartă!

Cred că asta-i buba mare,
Cacialma la drum întins.
Cine dă, să de-a sutare
Cine ea, să ia miare!
Lucru sigur, cert, concret:
Nu da vrabia din mână
Pentru vulpea ce, şiret,
Caşcavalul ţi-l adulmă!
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Așa mă lupt în miez de noapte,
Încerc cuvinte să supun;
Iar multe versuri rezultate
În poezie să le-adun.
Prin inspirație și muncă,
Se scrie noua poezie;
Numai așa scara se urcă
Spre mult visata veșnicie.

TU, COPILE....
Ca un zâmbet,
ca o floare,
piatră-mi pui
la temelii.
De mii dor
şi de mă doare,
ca să ştii,
eu exist
ca tu să fii.
Sunt şi plânsul,
sunt şi tristul
pătimit şi-ngrijorat.
Tu copile-mi
eşti surâsul
ce mereu m-a adunat.
N-am durere
să suspin
doar putere
să-ţi zâmbesc.
Cât te am,
eşti doar divin
Cât trăiesc,
Trăiesc sublim.

Din credință
Din credință și iubire
Cântec nou astăzi am scris,
Prins de-un dor de nemurire,
Și de-un vis de paradis.
Cânt durerea, cânt și jalea,
Fac cu viața compromis,
În suflet deschid cărarea
Și cobor până în abis.
Din mulțimi de lacrimi plânse
Mă ridic din nou spre cer,
Am la piept mâinile stânse
Doar în rugăciune sper.
Simt cum vine bucuria
Din străfunduri de ființă,
Se aprinde iar făclia
Care arde din credință.
Dor de veșnicie

Plămădire
Veniamin V. BOȚOROGA – Huși
M-aleargă gândul să-mi spună,
Că iar a plămădit un vers,
Sunt bucuros de fapta-i bună,
Încurajez acest demers.
În minte – grupuri de cuvinte
Vor să-și găsească înțeles,
Mă străduiesc să iau aminte,
În ele rime ca să țes.
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Ajung prin poezie
Să fiu cuprins de-un dor,
De-un dor de veșnicie
Că nu mai vreau să mor.
Privirea mea spre cer
Adesea o îndrept,
Voi să găsesc reper,
Un sprijin înțelept.
O candelă-a speranței
În suflet am aprins,
Fidel rămân credinței,
Când harul m-a cuprins.
Mi-e caldă rugăciunea,
Îi cer lui Dumnezeu
Să pot spera minunea
Că-s mântuit și eu!
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Întruparea cântului
Deschis-am poarta gândului,
Să iasă la lumină
Forma întrupat-a cântului,
Ce-l așteptam să vină.
Și-a pus veșmânt de versuri
Ce se termină-n rime;
Noi căi spre universuri
Care se vor sublime.
O muzică de sfere
Începe ca să curgă,
Iscată din tăcere
Și din nespusa rugă.
Cântul cel nou străbate
Întreg sufletul meu;
Drum spre eternitate
Și către Dumnezeu.

Marea linişte
Elena OLARIU - Răducăneni, jud. Iași
Te întreb, Doamne, unde sunt comorile
Căutate ani în şir pe pământ!?..
Uriaşele visuri de mărire, de belşug, de domnie –
Toate himere din viaţă, de-o noapte
Când, în derivă, catargul vasului nu mai vrea să
Răspundă.
Întreb, Doamne, tulburele ape când s-or limpezi,
Se vor mai limpezi sau mai tare s-or tulbura…
Propriul mormânt -. Trupul, să nu putrezească de
Preaplinul apei, cu sete să muşte dintr-însul
Lăcuste, viermi, furnici hibridizate,
Şi-ntreb atunci, inima, ea inima mai vrea lumină,
Ce-am dobândit că s-a născut în mine dorul
De-a mai rămâne şi-a pribegi pe-acest pământ!?
Marea linişte o simt cum se apropie;
În camera de zi, Bursuc, căţelul meu de suflet,
Priveşte lung şi ochii-i lăcrimează:
Puchinel, îi zic, uitat-ai să te speli pe faţă sau
Ai răcit? Îşi lasă botul rece pe mâna mea, o linge
Să-ncălzească venele ce se observă tot mai rar
Şi carnea care fuge, fuge mereu din trupul firav…
Să plâng aş vrea dar splina de sub coaste mă
Taie şi răsuflarea agonindă usucă o biată
Lacrimă ce da să mijească la coada unui ochi.
Întreb atunci, Doamne, când sufletul l-ai pus în trup,
Gândit-ai din vreme ce mare-i durerea
Despărţirii?!
Şi cât de gol, în casa mea de veci – dinainte
Pregătită voi pleca…
Sau gol m-am născut cum gol voi pleca, ceilalţi
Să nu mai înseteze la comori deşarte…
Întreb, Doamne, găsi-voi marea linişte promisă!?...

Una vita sola
Luca CIPOLLA - Italia
Sopra nuvole di gesso,
Īśvara mi regge dal sogno,
sono pura materia
oggi
ma sotto quale forma?
Ho guidato carri pieni di latta
o forse li ho trainati, il mio alito sull’erba pesta,
la nebbia di māyā.
Ho fatto voto di silenzio,
ricordo
quando ancora energia sottile
leggevo le carte al mio futuro,
gioco questo ov'è difficile trovare
uno spiraglio.
Non importa più dove e quando
la mia statura proietti un'ombra..
Doar o viaţă
Peste nori de ghips,
Īśvara mă stăpânește din vis,
sunt materia pură
astăzi
dar sub ce formă?
Am condus care pline de tinichea
sau poate le-am tras, respiraţia mea pe iarba strivită,
ceaţa mayei.
Am făcut jurământ de tăcere,
îmi amintesc
când încă o energie subtilă
ghiceam în cărţi viitorul meu,
jocul acesta unde e greu să vezi
luminiţa.
Nu mai contează unde și când
statura mea să proiecteze o umbră..
Imperfetta
Vagoli spersa
tra coni di ginepro
e semi di luna tersa;
l'aroma di gelsomino
carezza i tuoi capelli,
sembri quasi seria
nella timidezza
e la gente ti confonde,
bella ed imperfetta.
Taci nel sorriso
d'aurora boreale,
è nuova vita grazie a te.
Imperfectă
Colinzi pierdută
printre boabele de ienupăr
și seminţe de lună curată;
mireasma iasomiei
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mângâie părul tău,
parcă ești cam serioasă
în timiditate
și lumea te confundă,
frumoaso și imperfectă.
Taci în surâsul
aurorei boreale,
e viaţă nouă datorită ţie.

(Unii fiind impostori)
Alții buni conducători
Dar vajnicii alegători
Vor decide soarta țării.

Sâmburi
Marian HOTCA - Baia Mare

Campania de alegeri prezidențiale
din anul 2014
Ioan MARCU – Huși
Astăzi precum o redută
Asaltată de oșteni
Ce s-au angajat în luptă
România s-o conducă
E Palatul Cotroceni.
Pentru asta, combatanții
Fac mereu promisiuni
(Se îmbrâncesc unii pe alții)
Adesea cu altercații
Să-I momeacă pe români.
Unul că-i în lichidare
Și se știe biruit
(Și nervos nevoie mare)
Face jocul celor care
Nu au șanse de câștig.
Unii ce au multe șanse
Să ajungă sus pe tron
Fac vorbării chiar arătoase
Și adeseori zgomotoase
Dând impresii de bonton.
La fotoliul mult râvnit
Candidații au fost înscriși
Ca mereu, mereu promit
Un manegement cinstit
Și-s vreo cinspreze inși.
Din atâția amatori
Ce tot fac planul schimbării
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locuiam amândoi într-o nucă plină cu noduli
ne bătea în piept doar o singură inimă
și aceea era oarbă ca ochiul lui Homer;
într-o zi, nu știu cum s-a făcut,
că o lacrimă grea din sfera altor sâmburi
viscerali a crăpat învelișul nostru unde ne purtam
inexistența; atunci tu ai supt lacrima
în partea ta de suflet și fără să rostești
vreun fonem surd ți-ai desfăcut
rădăcinile embrionare sub un bolovan
fără sentimente și fără metafore;
cu fiecare noapte ce se scurgea în clepsidră
rădăcinile ți se adânceau mai tare în humă
până ai ajuns să te hrănești cu măduva
strămoșilor călători în eternitate;
acum mă strigi cu cele mai înrourate cuvinte
să-mi desfac și eu rădăcinile înfipte în tăcere
ca să-mi dai să-ți gust veșnicia
în schimbul unui poem răsărit în mine
în fiecare primăvară

Poem păgân
privește-mă cu ochi păgâni
să-ți simt lutul din tine
cum plânge cu sâmburi înmuguriți de rouă
greu desfăcuți cu dalta ecoului
pierdută în fiecare strigăt
îți voi scrie cu somnul eternității
câteva versuri pe o aripă frântă de înger
și ți-o voi trimite într-un vis inodor
ca să poți desăvârși fără prea multe neliniști
poezia ce se zvârcolește ca o viperă în mine
poate îți voi da și cercul vânăt al lunii
să-l zidești bine în miresmele nostalgiei
unde orice cuvânt sărutat
cu blândețea clipelor moare atât de fericit
într-o lacrimă tăinuită scursă pe o carte

Freamăt
În iarbă sufletele noastre
neînviate și gri
nasc în sâmburi de rouă
iubirea,
pe-o rămășiță uscată
din îngerul morții
speranța zidește un nou cer
mai larg pentru vise
și ne spunem înghițiți
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în taina pământului
că dacă ne-am trăi
cu adevărat zilele
n-am mai ști să îndrăgim
atât de mult
freamătul humei.

Mă-ntorc în timp de dragul lor,
Dar ei mă-ndrumă către-o stea
Să mă conducă-n viitor,
Unde-i şi veşnicia mea.
Colinele vii

E toamnă iar
Lavinia HUȘIȘORU DUMITRIU – Iași
Prin locuri dragi mă-ntorc mereu,
Cu paşi înceţi, să regăsesc
Amprenta sufletului meu,
De vremuri vechi să-mi amintesc.

Pe-ntinsul a șapte coline,
Peste cetăți și palat,
Cu nea și cu ger iarna vine
Peste orașu-nghețat.
De neguri e plină pădurea
Și este zloată pe drum,
Dar noi nu ne pierdem cu firea,
Căci El ne conduce acum.

Plouă mărunt pe caldarâm;
Pe străzi înguste rătăcesc
Şi parcă sunt pe alt tărâm
Când împrejurul meu privesc.

Ne-ntoarcem în locuri natale
Plini de adânci, vechi trări,
Călcând pe zăpada prea moale,
Pe urma unei iubiri.

Atât de multe s-au schimbat!
Dar eu, aici parc-am fost ieri
Şi-mi pare că nici n-am plecat
De-atât de multe primăveri.

Ne-aducem aminte deodată
Că peste noi a trecut
Grea viață, dar și minunată,
Chiar de la bun început.

E-adevărat că-i toamnă iar
În jur, ca şi-nlăuntrul meu,
Dar timpul nu trecu-n zadar
Atât de mult şi-atât de greu.

Ce-am dus, n-am schimba niciodată,
Căci tot, doar noi am ales:
Cu Cerul să fim viața toată
Și pe Pământ, mai ades.

Suflă vânt cald dinspre trecut
Şi-n calea mea uşor se-aştern
Imagini care s-au pierdut
Din filmul vieţilor, etern.

Alegem să fim și-altădată
Tot ai Moldovei copii;
Ea mamă și Iașiul ca tată,
Fii ai colinelor vii.

Nostalgic, iar călătoresc
Printre dureri şi bucurii,
Cu sufletul să retrăiesc
Din vremea când eram copii.

Închinăciune

Mă poartă gândul înapoi
Printr-al fiinţei labirint
Pe care îl străbat apoi,
Urmând ecouri ce nu mint.
Mi-e drumul iarăşi cunoscut
Şi eu pe mine mă-nsoţesc
De-a lungul căii ce-am avut,
Tristeţile să risipesc.
Nimic nu-mi pare astăzi greu
Când totul las în urma mea
Şi-n mine mă întorc mereu
Ca să-mi recapăt liniştea.
În sinea mea mai fac un pas
Pe drumul cel bătătorit;
Să mai petrec măcar un ceas
Cu cei pe care i-am iubit.
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Limba Română-i Marea mea
În care mă scufund de-o viaţă,
E bucuria de-a vedea
“Valul-Cuvânt” ce mă răsfaţă.
Limba Română-i vânt uşor,
Ce-mi răcoreşte fruntea-ncinsă
Când doare mult cuvântul „dor”,
Din depărtări, când sunt cuprinsă.
Limba Română e balsam
Pe-a sufletului suferinţă,
Din vremea-n care doar visam
Să o cuprind cu-a mea fiinţă.
Văzându-mi dorul şi tristeţea,
Limba Română este cea
Ce m-a vrăjit cu frumuseţea
Şi a cuprins fiinţa mea.
Îmi e iubită şi catarg
Scumpa Vorbire Românească,
Când valuri grele-n piept se sparg,
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Străine mări, să o strivească.

Lăudați pe Domnul în chimvale
Să se-audă peste munți și văi:
,,Nu închide ușa milei Tale
Și spre noi îndreaptă ochii Tăi!

Îmi este leac şi armă grea,
Plină-i de har şi-nţelepciune
Când inima şi vorba mea
Se-nchină doar Limbii Române.

Perechea ideală
Petruș ANDREI - Bârlad
S-au întâlnit din pură întâmplare
Și s-au prețăluit dintr-o privire
Simțind ciudata lor alcătuire
Și potrivire fără-asemănare.
I-atrage banul fără osebire
Cotrobăind prin rufele murdare
S-adune tot ce-au strâns prin buzunare
Și ochi în ochi apoi să se admire.
Le-nfulecă românilor comândul
Și-n fața țării ei doi vin cu rândul
Un ,,jucător” e el iar ea-i o ,,divă”.
Îmbogățiți din jafuri și din mită
Cei doi sunt o pereche potrivită:
El e un ticălos iar ea-i parșivă.
Prezentul
Prezentul îmi creează insomnie
Și-mi iau din somn să peticesc trecutul
Dar aflu leac de dor doar de trec Prutul
Ca să găsesc un om de omenie.
Mă chinuiesc să aflu începutul
Privind spre astăzi numai cu mânie
Că, peste rău, mai răul va să vie
Și-n frunte va ajunge prefăcutul.
Sus-pușii noștri prea o fac de oaie,
Deasupra apelor se strâng gunoaie
De nu mai poate omul să respire.
Ne mint în față cu nerușinare
Iar noi, ajunși pe culmi de disperare,
Ne sufocăm de-atâta nesimțire.
Ectenie
Omul e ca iarba și ca floarea,
Astăzi e și mâine-l vezi că nu-i
Fiindcă îl doboară supărarea
Care, ca aspida, face pui.
Vremea este-acuma a cântării
Și-a umilei, sfintei rugăciuni:
,,Stinge, Doamne, focul supărării
Și focarul nostru de minciuni!”
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Fariseilor le-nchide gura
Să rămână toată viața muți
Că-ntinar-agheazmă și prescură
Devenind corupți și decăzuți.
Rogu-Te în sfânta Ta mânie,
Când pe oameni Tu îi cercetezi,
Fă să zacă răii în robie
Și-mpărații lumii în obezi.
Nu ne da strălucitoare haină
Cum toți îmbuibații astăzi au,
Luminează ochii cei de taină
Ce-nlăuntru inimilor stau.”
Noi, cei din a tânguirii vale,
Ne rugăm tăriilor cerești:
,,Doamne, cu puterea Crucii Tale
Să ne aperi și să ne păzești.
Pedepsește-i pe mișei și fameni
Că ne potopiră cu nevoi,
Ca un bun și iubitor de oameni,
Doamne, miluiește-ne pre noi!”
Infractorul
Se lăfăie în față infractorul
Și spune cam de ce a fost în stare
Dar minte cu așa nerușinare
Că-ți vine ca să spargi televizorul.
Mi-i teamă că de-atâta supărare
O să se-mbolnăvească tot poporul,
L-a părăsit de zece ani umorul
Și pare că-i atins de gălbenare.
Ne urmărește peste tot blestemul
Că individul și-a creat sistemul
Și a știut atât: să roadă osul.
Nu mai e mult și-o să scăpăm de dânsul,
De bucurie mă apucă plânsul
Și-aștept ca s-o sfârșească ticălosul.

Mozaic
Georgian GHIȚĂ - Ploiești
Pot să mă sfâșâi cu mâinile în multe bucăți
să pătrund dincolo de stern
poate găsesc pe altcineva în mine.
Dar mi-e frică!
Frica asta plumburie ce nu stă în fața cărnii
și nici nu trece dincolo de ea,
îmi aduce aminte că sunt un conac uitat aici
de generații hrănite cu boabe de griji și nevoi.
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prinși sub ea.
Pe holul principal dansează cei 25 de ani
ca o părere așezată pe umeri.
Nu am putut niciodată să-i privesc,
dar cu cât i-am aliniat,
cu atât mai mult am înțepat burțile eșecurilor.
Fără să vreau, îmi goleam mila în chiuvetă
mototolind cadrul de sine missione
în acel triunghi dreptunghic
sub colțurile căruia orice decădere are o inimă.
Sub zodia nopții
Caut cu greu un colț din carnea ta neprofanată
sub zodia nopții prășesc visele neîmplinite de mâine
lăsând în urmă calmul glaciar ce mi-a închegat sângele
din genunchii zgâriați.
Aruncat în ceața pavată cu amintiri
îmi târăsc sub parfumul climei renăscute
călcâiele versurilor limpezite de refluxuri
pe care numele meu le-a strâns într-o singură cătușă.
Mă zgârcesc să mai ascult ceasurile ce-și îmbrățișează tic-tac-urile
ca niște țărmuri fără întoarcere
spre oceanul în care păsările întrebărilor se îneacă.
Nu vreau nici să mă retrag
nici libertatea nu mi-e dragă
stau și îndur
și mă gândesc ce este mai uman
acordul sau nota
întrebarea sau răspunsul.
Mai trece prin mine doar un anotimp
Mai trece prin mine doar un anotimp
Inima oscilează ca un ceas ce şi-a aruncat quartz-ul
dincolo de fereastra împăienjenită cu ore târzii
sub care mă petrec.
Las clipa ruginită pe genunchi să amorţească,
gest codat al unui plan secund dezgheţat
și privesc lumina felinarului cum îmi gâdilă tibiile.
Tăcerea infernală
zgârâie pereţii de care cuvintele mele se lovesc în plin
de la aceeaşi distanţă sfărâm între dinţi greşeala de a fi singur.
Nu pot nici să dorm, nici să mănânc, nici să beau
Pot doar să aștept să mai treacă prin mine doar un anotimp.
Frigul
Frigul naște umbre lungi,
fețe de gheață îmbibate cu miros de benzină
scuipată lângă semafoarele mioape.
În acest anotimp, unele lucruri se ascund de noi,
născându-se altele în căutare de hrană și apă.
Animalele zbiară la prima lună
care strălucește precum inimile îndrăgostiților
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Ziua fuge din carul său luminat,
totul golindu-se de ea, și ea golind totul
în fața noastră, unde pustiul adună stele,
iar versurile mele se transformă într-un inel.
De-aș putea cununa îngerii între ei...

LOGODNA DINTRE APE (II)
(Continuare din nr. 29)

Corneliu LAZĂR – Gura Bohotin, jud. Iaşi
Târziu am zărit turla neagră. Ştiam de adăpostul de aici de cînd
m-am ascuns de oamenii ce voiau să ne scoată cu forţa. Dar barca
luase apă destulă şi valurile o adăpau mereu. Cînd am simţit că mă
scufund am aruncat vâslele şi am sărit în apă. Zidul era aproape
însă intrarea era pe partea cealaltă trebuind să ocolesc aproape
jumătate din c1ădire. Hainele ude mă încurcau şi mă trăgeau la
fund cu t o a t e că ştiu bine să înot. A fost groaznic. Nu-mi
amintesc nimic mai mult !
Spune-mi de ce ai venit la noi atunci cînd te-au înconjurat câinii…
Petre îi povesteşte totul. Chiar şi cheful cu moş Ion din cârciuma
lui Ghiorotaru. Ana ride! rîde... are dinţi de porţelan şi buze de
catifea. Îşi acoperă umerii rotunzi trâgîndu-şi rochia de guler.
- Ana ! E U trebuie să văd mai întîi ce-i cu bătrânul acolo sus în
pătul. Pentru a ajunge, voi căuta drumul printre şuvoie.
E drept nu mai bate vîntul dar încă e grea întoarcerea. Tu vei
rămâne aici şi te vei odihni până la întoarcerea mea. Vreau mai întîi
să vorbesc cu el în patru ochi şi să te cer de nevasta.
Mă voi întoarce şi ne vom lega inimile aici în faţa sfîntului altar
avându-L drept căluză pe bunul Dumnezeu după care fără alai şi
lăutari vom face cea mai frumoasă nuntă din câte au fost aici între
ape, chiar în noaptea asta...
Extraordinar asfinţit de soare, cer şi apă o singură culoare caere
roşiatice de nori zdrenţăroşi par muiate pe jumătate, barca pluteşte
undeva pe linia de mijloc iar din turla bisericii doi ochi aprinşi de
vrajă urmăresc punctul magic ce se micşorează şi-ntr-un tîrziu
dispare.
- Blestemat fii Petre tu şi tot neamul tău! Ai ieşit acum din
aşternutul Anei după ce ţi-ai făcut mendrele cu ea şi-ai venit la
mine aşteptîmd plecăciune pentru brânza şi vinul lăsate drept
momeală. Aşa-i? Iar acum mulţumit până peste cap de tot ce ţi-a
picat în plasă vrei să-mi doreşti sănătate şi să-ţi iei tălpăşiţa !
Așa-i ?
- Lasă puşca Iorgule ! Nu ştiu la ce ţi-ar folosi acum cînd vederile
tale sunt proaste! Nu ţi-am batjocurit fata nici n-am venit să-rni iau
rămas bun de la tine. In halul în care te-am găsit azi dimineaţa în
hulbăria asta socote tu cine ar trebui să-şi ia rămas bun de la
ceilalţi.
-Tacă-ţi gura că te plesnesc în frunte.
-Uite că n-am de gând să tac şi chiar te rog si mă asculţi cu doar de
asta am venit. Uite despre ce este vorba: Află mai întîi că azi
dimineaţă după ce ţi-am lăsat aici »momeala» cum ai spus tu m-am
dus să văd ce-i cu Ana. Dar n-am găsit-o în adăpostul ei şi nici
barca nu era acolo.
Unde-i acum Ana?
-Aşteaptă...Parcă, spuneai că n-ai chef să mă asculţi. Ei bine
hotărâsem să vin să te întreb de ea dar ai avut noroc de n-am ajuns
c-aveam să te strîng de gât degeaba. M-au împins puhoaiele şi
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furtuna aiurea şi m-am trezit în preajma bisericii. Acolo sus în
turla. Ana zăcea pe jumătate moartă întinsă pe podeaua din
scîndura. Nu te îngrijora. Acum se simte bine. Iar dacă tu socoţi că
eu am batjocurit-o în faţa altarului, păcatul să fie al tău că şi-aşa nu.
Ai intrat de multe ori în biserică. Noaptea trecută când ai strigat la
ea în toiul furtunii, s-a grăbit să vină știindu-te bolnav, dar n-a
ajuns fiind împinsă de valuri. S-a luptat cu moartea după
scufundarea burcii dar s-a târât numai ea ştie cum acolo sus în
clopotniţă.
-De ce n-ai adus-o aici?
-Păi ăsta-i baiul bade lorgule. Am venit acum la dumneata să ţi-o
cer de nevastă. Iar apoi să mă întorc la ea şi să ne cununăm în faţa
sfîntului altar. Dacă tu vei consimţii asta, ne-om întoarce aici şi-om
face nuntă ca-n poveşti.
Si-abia după asta m-oi culca în aşternutul ei. Și tot acum vreau să-ţi
mai spun că m-am înţeles cu Ana să rămîn aici cu voi toată viaţa.
Ne-om ridica acaret şi ne-om pune pe gospodărie. Iată de asta am
venit eu aici bade Iorgule pe vreme de furtună şi zile negre.
Bătrînul lasă să-i cadă arma pe podeaua adăpostului şi se privăle pe
laviţă. Tace cu ochii mari deschişi ţintiţi în acoperiş. Petre urcă
scara şi ridică puşca deschizînd-o. E descărcată iar una din ţevi
spartă de rugină. O închide la loc şi o îngrămădeşte în stuful
acoperişului. Simte un nod mare cât un măr ce i s-a pus în gât şi se
abţine să nu-şi trădeze o lacrimă. Se aşează alături pe scândura ce
ţine loc de scaun şi-şi lasă mîna pe umărul lui osos.
-Stiu bine că-ţi iubeşti pământurile şi fata omule ! Eşti cel mai tare
bărbat din câţi am cunoscut eu pe aceste locuri, jur să-ţi rămân
credincios toată viaţa ţie şi fetei tale, pe care Dumnezeu mi-a
hărăzit-o să-mi fie nevastă. Fie ca această căsnicie să alunge pentru
totdeauna răul şi duşmănia dintre neamurile noastre. Iar de ţi-am
greşit vreodată cu faptele ori cu cuvîntul, te rog să mă ierți…!
-Sunt bâtrîn şi neputincios băiete...! Am pătimit multe în viaţa mea
şi acum iată-mă ajuns la sapă de lemn...!
Domnul ştie de-oi mai ieşi în primăvară să ţin plugul de coarne şi
să întorc aceste pământuri de sub apă. Pâmînturile .astea Petre au să
scape odată şi-odată de revărsările Prutului pentru că prea mănoase
şi bune sunt aceste pămînturi. Și - atunei oamenii s-or întoarce la
vetrele lor şi şi-or vedea de treburi. Iată de ce nu m-am dat bătut de
puhoaie chiar dacă m-au calicit şi mi-au umplut gura cu mâl... Ana
e săracă şi trebuie să cumpăneşti bine pasul pe care-1 faci. Din
cauza blestematei de sărăcii am pierdut tot ce-a fost mai drag
ochilor mei.. Să nu uiți asta niciodată
Petre... Și-apoi stau şi mă gândesc bine ce-or spune ai tăi despre
toată povestea asta?
- Pe tata îl zgârâie dar puţin îmi pasă. Iar mama nu ştiu ce-ar putea
spune...! Oricum, ea a ţinut la tine...!
-Va să zică ştii ?
-Stiu bine...! S-a bucurat de averea lui dar au trăit prost toată viaţa
de până acum şi cred c-or să-şi scoată ochii până la moarte. De-o
săptâmână el t u n ă şi fulgeră în toate părţii şi n-are ochi să mă
vadă. Se pare c-a mirosit ceva... Si-apoi drept să-ţi spun mie nu-mi
trebuie averea lui. Mulţumesc celui de sus că sunt sănătos şi am
pale zdravene. S-aude c-or să împartă săracilor pământurile şi
vitele chiaburimii. Dar cine ştie... Uitasem s ă - ţ i s p u n! A m.
a u z i t o p ov es t e tare c i u d at ă şi cred că m ă t u ş a M â n d i ţ a a
a u z i t - o t o t de l a t a t a. S e s p u n e p r i n t r e a l t e l e c ă e u ş i
A n a am f i f r a ţ i de p e t at ă, p e n t r u c ă atunci c â n d mama s a d u s d u p ă el er a d ej a g r a s ă c u t i n e.
-Prostii P ETREI Maria a fost o femeie cinstită si din c a u z a asta
am tînjit eu ani în şir după ea. C r e z i oare că d a c ă s - a r culcat
cu mine a ş mai fi scăpat-o în m î i n e l e l u i ? D a r c e s ă mai
lungim vorba. Fata e ca salcia. Unde-o pui acolo se prinde. Iorgu se
ridică greoi de pe laviţă, bâjbâie în ungherul cu ştiubeie, răstoarnă
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ceva care se sparge apoi scoate ulciorul cu rachiu. Toarnă gâlgâind
în ulcica fără toartă, înghite câteva gâturi, tuşeşte sec şi toarnă
iarăşi. Ii întinde lui Petre.
Are mâini uscate, păroase şi tremurânde.
- Câte ceva mai am şi eu aici prin cotloanele mele. Or să dea apele
în scăzut şi-o să se prindă peşte. Numai de m-or mai slăbi tăieturile
astea din şale.
Undeva sub scară se aude o lovitură în barcă şi-un clipoci de valuri
sparte. Moş Ion încins la brâu c-un curmei îşi spală acum cizmele.
Are barca plină cu plase şi funii, stuf şi beţe, plănuieşt să golească
apele de peşte. Dar nu-i e lui a prinde peşte acum, cum nu-i cîinelui
a linge sare. Rămas atunci pe dig, îngrijorat de primejdie vine acum
să vadă cu ochii lui ce s-a întîmplat. Leagă barca de scară cu multe
noduri căci aşa obişnuieşte din fire, ia apoi sacul greoi sub braţ şi
urcă. Petre pufneşte în nas şi trage sacul înăuntru.
-Dacă te umfla rîsul înseamnă că treburile-s bune şi eu care mă
gîndeam fel şi chip că nici hodină n-am avut...!
Ridică-te Iorgule, ce stai aşa răstignit, că uite scad apele şi
prăpădim bunătate de peşte.
-Apoi m-oi ridica eu Ioane dar s-au uscat de tot oasele şi scârţâie.
-Mai unge-le şi tu mai des! face din ochi lui Petre că roata neunsă
te lasă în mijlocul drumului când ţi-i lumea mai dragă.
-Ia spune, Moş Ioane, ce veşti ne-a duci ?
-Și, lasă acum asta băiete! Am ştiut eu c-o să-mi fac bube-n cap cu
taică-tău.
Dar unde-i Ana? Că voi după cum bag bine samă v-aţi pus pe
chercheleală.
-Nici o grijă moş Ioane. Ai timp berechet să afli totul în noaptea
asta. Aoum mă duc repede fiindcă
mă aşteaptă. Veniţi peste
câteva ceasuri în ”casa mare". Ori ai uitat moș Ioane ce-am hotărât
în cârciumă ?
Petre coboară scara. Pare un nebun deştept, un sărac fericit, un
stăpîn supus dur cel mai sigur un om fericit.
Soarele scăpătase demult după culme lăsând în urmă vatră de
jăratec mocnit și spuza de stele pe boltă. Iar Luna îmbujorată lafață
ca o fecioară după primul sărut îşi cerne podoaba arămie peste
vârfuri de plopi, creste de dealuri ori întinderi de apă poleindu-le.
Și nu se poate spune că-n aerul umed şi ticsit cu arome de verdeaţa
pluteşte un dram de linişte. Dimpotrivă! Lunca toată este o uriaşă
cutie de rezonanţă pe ale cărei corzi vibrează cele mai ciudate
partituri muzicale. Avea dreptate Ana când cântărea bulgării de
bucurie de aici spunînd că nicăieri în altă parte nu crede că i-ar
mai putea găsi. . Barca intră în tunelul de sălcii pletoase lăsând în
urma ei o trenă lungă de valuri bătută cu diamante şi pietre
prețioase. N-ar mai fi fost mult până la biserică dar din cauza
pletelor de salcii și chiar a desișului de plopi de dincolo nu se poate
vedea turla. Daca n-ar vâsli, Petre şi-ar putea asculta bătăile inimii
tot^mai pronunţate şi mai repezi pe măsură ce barca ocoleşte zidul
căutând intrarea. De aici din locul în care-şi ridică fruntea spre cer
privind clopotniţa ar putea s-o vadă pe Ana, aşteptîndu-l.
Dar fereastra e-n umbră şi nu vede nimic. Nici măcar ochii de
fulger. Iar poate că dincoace aproape de intrare o să-l vadă ea şi-o
să-l strige fluturându-i din mînă. Işi pierde răbdarea şi strigă:
-Ana! –Ana!
Ecoul se întoarce gol şi repetat până piere.
«Poate că doarme« - îşi zice încercând să-şi răcorească sîngele cu
acest firav grăunte de bănuială.
Aproape de intrare, în umbra lunii zidul are culoare vineţie iar apa
au are luciu şi seamănă cu o pastă de vopsea închisă fără tonuri
cromatice. Scara spre clopotniţă e întunecată dar nu într-atît încât so bîjbîie. Petre urcu spirala, picioarele i se taie parca de la
genunchi, are aceeaşi senzaţie ca atunci oând visezi că cineva
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aleargă să te lovească iar tu cazi neputincios, simte că se sufocă,
gâfâie, câteva trepte doar... Ajunge 1
Clopotniţa e goală. Doar paiele au rămas răvăşite în ungherul
luminat de Lună. Nici măcar prelata, sacul cu merinde ori ulciorul.
-Ana!.....
Se prăbuşeşte ca un perete. Ia un mănunchi de paie de pe podea şi-l
strînge puternic în mână fără să simtă câteva aşchii intrîndu-i sub
piele. Cuvintele ei adunate snop i se leagănă acum între tâmple
agăţate în creştet cu-n fir de aţă asemenea unei pendule de
ceasornic, ”...îţi mărturisesc sincera părerea mea da rău c-ai venit
degeaba. Eu n-osă pot merge după tine niciodată”, încercarea de a
găsi o explicaţie fie ea oricât absurdă devine tortura a propriului
suflet iar de aici la nebunie nu-i decît un pas. Se ridică în capul
oaselor şi priveşte clopotul mare î n t u n e ca t ce pare că stă gata,
gata să cadă pe el şi să-l închidă ca pe-un şobolan în cursa. Ii vine
poftă să se agaţe de funia lui si să-l tragă până s-or trezi toţi morţii
din mormintele cimitirului de alături. Dar renunţă şi se apropie de
fereastră privind de acolo Luna goală şi rumenă ca o fecioară
dezbrăcată, intrată în apă să se spele. In udîncurile lui se petrec
lucruri ciudate. Timpul se deformează ca un adevăr devenit
minciună. CLIPELE par ani iar anii se adună-n clipe; TRECUTUL
ia locul prezentului iar viitorul nu există. Când calcă rar scara şi
coboară din turlă nu ştie de când e aici. Or fi trecut luni sau poate
chiar ani şi-n tot acest timp, noapte cu Lună rumenă.
Ca o stafie neagră, barca se desprinde de zid şi dispare în noapte
ducînd în pântecele ei atâta deznădejde şi întristare încât e de
mirare ca nu se scufundă.
«- Blestemate fie aceste sălbatice ape stăpânite de ciudăţenii
satanice care îşi au ghearele adânc înfipte în inimile acestor oameni
nenorociţi, sortiţi sclaviei,..!
Dacă cineva a răpit-o din clopotniţă, de unde a ştiut că ea se află
acolo? Ori dacă n-a răpit-o nimeni unde a dispărut?
S ă s e fi ascuns în alt ungher al bisericii ? Dar unde-s lucrurile,
barca? Mă voi întoarce acasă chiar în noaptea asta dar nu înainte de
a urca pentru ultima oară în cuibarul nenorocit și anunţ minunea.
Altfel lucrurile se complică şi-aş putea fi acuzat de cine ştie ce
tîmpenie...
Un fâlfîit de aripi trece prin preajmă iar apoi undeva mai desparte
apa plesneşte împroşcând stropi şi împânzind unduiri de valuri.
Probabil că pasărea de adineaori, înghite acum un peşte proaspăt...
Când Petre intră, moş Ion tocmai înghite rachiul din ulcică şi-o
aşează pe masă cu gura-n jos. lorgu pare cherchelit de-a binelea de
vreme ce chicoteşte pe laviţă ca un pui de curcă beteag
scârpinîndu-şi penele.
-Nu pari a fi în apele tale băiete - zice moş Ion. Să nu-mi spui
cumva că te-a alungat logodnica!
-Pe Ana n-am mai găsit-o în clopotniţă!
-Și al dracului drăcie ! O fi luat-o bre altul mai băţos ca tine.
Și nu te morcovi aşa! Iţi găseşti tu alta că lumea-i largă...
Pare prefăcut în vorbă iar Iorgu tace şi nu schiţează nici un semn de
îngrijorare. Să fie oare atât de ameţit de aburii rachiului că nu-şi dă
seama de nenorocire ?
-Auzi, măi lorgule, păcate pe capul acestui biet român! - intervine
moş Ion.
Zice că şi-a prăpădit logodnica sărmanul de el ! Ce-ai de spus?
Și- ncepe moşul să râdă cu gura până la urechi că aproape nu mai
are vreme să-şi tragă aer în bojogi. După el se agaţă şi Iorgu la râs
fâsâind din gâtlej şi dezvelindu-şi dinții îngălbeniţi.
Petre nu mai înţelege nimic.
Doi moşnegi stricaţi ce şi-au pierdut minţile astfel îi socoate acum.
”Anapoda treabă trebuie să. mai fie şi asta”.
-Petre ascultă-mă! continuă moş Ion. Gata cu gluma băiete. Nu
vreau să-mi bat joc de tine. Mă-nțelegi?

p. 145

Ți-am făcut-o aşa ca să mă ţii minte toată viaţa şi să nu mă uiţi nici
după ce mi-o intra ţărâna-n gură.
Uite despre ce este vorba. Aici la noi pe valea Prutului se păstrează
un obicei străvechi şi anume acela că în preajma nunţii mireasa
trebuie furată, altfel, se zice c-ar aştepta asta toată viaţa ei, că
muierea-i coastă de drac. Ți-am furat-o!
Petre se schimbă la faţă odată cu detunătura ce-o simte în adâncul
lui și-I vine să-l strângă de gât pe Moș Ion din două motive: primul
de ciudă, al doilea, de bucurie. Dar n-o face pentru că trebuie să
asculte mai întâi trebuie toată drăcovenia asta pusă la cale de el
încet, încet simte căldura în venele până acum îngheţate.
Moşul continua:
-Când am plecat de-acasă mi-am zis că-i musai mai întâi să văd
dacă nu cumva apele mi-au cărăbănit lemnele priponite cu lanţul
după sălciile cimitirului, şi-apoi după aceea să vin aici şi să văd ce
scofală ai făcut că tare te mai frământai în circiuma lui Ghiorotaru
ca de facere, nu alta.
Uitasem să-ţi spun că am împrumutat barca de la cumnatu-meu
Vasile. Cum ziceam, am trecut la vâsle şi au tăiat-o spre cimitir
fără să-mi treacă prin cap minunea ce-aveam să ţi-o fac.
Din turla bisericii Ana m-a cunoscut şi a strigat după mine.
Cum era şi firesc pentru că, să ştii - uite Iorgu de faţă; Eu am ţinut
mult la zgâtia asta de fată; m-am dus într-acolo şi între timp ea
coborâse scara. Mi-a POVESTIT apoi totul. Râdea de mine că
eram încins cu curmeiul ăsta şi că aveam nămol pe căciulă. Mi-a
vorbit şi de nuntă şi chiar te aştepta nerăbdătoare spunând că are
mulţime de. treburi acasă. Atunci mi-a trăsnit mie prin cap
năzdrăvănia cu furatul şi i-am spus-o. Cârcotea la început iar după
ce-am jurat că răspund cu capul cu nimic rău să nu se-ntâmple am
lămurit-o.
Am suit-o în barcă cu buccele cu tot şi vreau să-ţi mai spun că ţiam băut binişor şi din ulcior că doar tu n-ai să te chercheleşti chiar
în noaptea asta. Am dus-o la şură pe ocolite ca nu cumva să fiu
văzut de aici şi am lăsat-o acolo venind la voi.
Asta a fost toata povestea. Iar daca tu când ai coborît scara te-ai fi
zgâit în barca m e a a i fi văz u t ulciorul că a m uitat s ă - 1 las
Anei şi m- a i fi prins binişor cu mâţa-n sac fiindcă - p o f t i m şi t e
uită - cu m i se văd ghearele.
Toarnă Iorgule rachiu în hârburi şi dă-ne să bem că zău ni s-au
uscat limbile-n gură: mie de ciorovăială iar lui Petre de căutătură!
Și iarăşi bătrânii pufnesc în râs întorcându-şi spatele unul altuia.
Ba încă şi Petre o ia uşor cu râsul pe urmele lor acolo sus în cuibarul de cocostîrc atât de strâmt şi nenorocit că nici luna nu încape
înăuntru şi de aceea acum dă tîrcoale pe dinafară.
-Va urma-

„Frica” lui Costache Olăreanu
Elena BURLACU – Huși
Costache Olăreanu este un scriitor de prestigiu ce a
creeat în special proză scurtă și romane.

C

unoscut sub numele de „Școala de la Târgoviște”, alături
de

Radu

Petrescu

și

Mircea

Horia

Simionescu

„revoluționează” proza românească postbelică, făcând
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postmodernism avant la lettre, încă din adolescența lor literară, în

Costache Olăreanu studiază la Facultatea de Pedagogie-Psihologie

anii 1940, apoi construind primele opere importante ale curentului

din București (1948- 1952), este profesor de psiho-pedagogia

în anii 1950-1960, publicate abia după 1968.

lecturii și își desfășoară apoi activitatea profesională la Institutul de

1

Primul roman „Confesiuni paralele”, se compune prin adiționarea
unor instantanee dintr-o autobiografie comentată. Meandrele
digresiunilor răspund spiritului inventiv, se abat de la calea dreaptă
dintr-o tiranică voință a naratorului de a-și înfățișa detaliat propria
viață, nemulțumit de o autobiografie pe care și-o făcuse în cinci
pagini, o însoțește de mărturisiri paralele mai puțin abstracte și
oficiale. 2

Cercetări Pedagogice și Psihologice (1970- 1982). Viața sa însăși îi
oferă ocaziile practice, concrete de a face observațiile psihologice
pe viu, în realitatea de zi cu zi a existenței umane. De fapt, putem
vorbi de ocazii dar mai ales de constrângeri-constrângerea de a nu
practica profesia care te interesează și pentru care ești pregătit la
nivel superior- absolvent de facultate, constrângerea de a face
lucruri pe care anumite concepții conformiste le-ar putea găsi sub
demnitatea de licențiat , de a presta munci brute, ocazionale- a tăia

A doua ediție a romanului „Confesiuni paralele” se numește

lemne, a bate covoarele pentru a-și procura banii de mâncare, a

„Frica”. Aflat sub semnul confesiunii, textul care a apărut sub acest

practica meseria de caloriferist ori muncitor necalificat în uzină,

titlu, reproduce aproape fidel „Confesiuni paralele” din 1978 și este

situație impusă de sistemul comunist.

un roman de tip autobiografic, cu informații pe care le găsim
prezente și în jurnalul „Ucenic la clasici”.

Existența exterioară, concretă a autorului, nevoit să practice
activități atât de diferite și îndepărtate pregătirii, capacității și

De ce această schimbare de titlu? Întotdeauna titlul unei opere

aspirațiilor sale îl ajută și poate într-un mod fundamental, de

literare sau aparținând altei forme de artă ori comunicării științifice

maximă importanță, să-și desăvârșească puterea de pătrundere

are o semnificație specială. Cum îl alege autorul? Care sunt

psihologică, finețea înțelegerii sufletului omenesc,a propriului

rațiunile evidente sau ascunse ale acestei alegeri? Ce mesaj, ce

suflet. De la acestă cunoaștere și înțelegere a psihicului uman

cascadă de informații ori stări, sentimente ni se transmit? Se

căpătăm, odată cu autorul Costache Olăreanu o detașare, o

adresează titlul acestei părți din gândirea noastră ca ultim strat al

acceptare,o liniște interioară,atât de necesare și benefice pentru

achiziției noastre în ce privește conștiința, reflecția noastră, ultim

viața de zi cu zi. În aceste confesiuni, numite atunci când a fost

strat temporal vorbind, cel mai aproape de momentul prezent, strat

absolut liber să o facă, după căderea comunismului,

constituit din suma achizițiilor culturale generale ori profesionale

scriitorul nu ni se dezvăluie ca o natură rebelă, revoltată, ci mai

ca urmare a nevoilor și dorințelor de cunoaștere? Sau autorul

curând ca un spirit calm, înrădăcinat în realitate, care ia lucrurile

dorește să ajungă la primul sau primele straturi ale conștiinței

așa cum sunt. Constatând, cu înțelepciune, că nu poate schimba

noastre, cele pe care le posedăm ca dar al condiției noastre umane,

realitatea, el se adaptează. Natura sa interioară, predispozițiile sale

cu care ne naștem și doar pe baza cărora, încet, succesiv, progresiv

înnăscute îl ajută, căci el iubește viața, oamenii, societatea. Îi place

ne formăm gândirea și conștiința.

să se îmbrace bine, iubește femeile și, semnificativ, are succces.

Credem că autorul, și mai ales unul ce s-a interesat ca urmare a

Și cariera, viața profesională a lui Costache Olăreanu, viața lui în

predispozițiilor înnăscute, de psihologie, și care s-a format în mod

general, ne dau destule indicii că este un om de succes. Este

special în școlile adecvate dezvoltării cunoașterii psihologiei, alege

licențiat al unei Universități prestigioase, a studiat un domeniu

titlul operei sale din rațiuni care ne trimit pe toate planurile,pe toate

fundamental, extraordinar de incitant al cunoașterii umane-

dimensiunile, temporale ori spațiale către acest formidabil

psihologia și pedagogia, a practicat pe scara socială activități care l-

domeniu-psihologia.

au dus și la segmentul cel mai de jos dar și în partea cea mai de sus

„Frica”,

a acestei scări sociale: de la zilier și caloriferist la a fi profesor de
colegiu, metodist, cercetător, director general în Ministerul
Culturii, director de Editură, președinte al Festivalului Umorului.
1 . Ion Bogdan Lefter „Primii postmoderni: Şcoala de la Târgovişte", Editura: Paralela 45, Piteşti,
2003, p. 175
2 . Zaciu Mircea, Marian Papahagi și Aurel Sasu „Dicționarul esențial al scriitorilor români”,
Editura: Albatros București, 2000, p. 591
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Ce viață bogată! Câte experiențe de viață și câte prilejuri de
meditație și trăiri interioare dintre cele mai diferite și opuse chiar!
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Să încerci tristețea interioară a lipsei de orizont mental și material,

E greu de depistat, din acest punct de vedere, unde încetează

incertitudinea, lipsurile, foamea poate, dar și triumful unei poziții

veridicul și unde începe fantezia, nemaivorbind de faptul că, adesea

de putere conducătoare, director al unei edituri, decidentul în

ele se întrepătrund, dând paginii, culoare în plus și sens.

stabilirea cotei de talent a unor artiști, a unor creatori de literatură
așa cum tu însuți ești creator de literatură.

În semn de omagiu, pentru că nu a lăsat să piară fiorul iubirii în
tumultul vieții, odată cu trecerea necruțătoare, ireversibilă a

Să acceptăm FRICA fiind titlul adevărat al confesiunilor de viață

Timpului, poeta hușeană Aura Dan îi dedică scriitorului, acest

ale scriitorului Costache Olăreanu.

poem emblematic.

Scriitorul lasă, nu odată, perdeaua peste momente care-i
înnegurează amintirile, adumbrindu-i privirea, dorind să le păstreze
numai pentru sine. Aici intervine, discret și cerebral, ironia prin
intermediul căreia prozatorul ocolește sau amână confesiunea,
devoalarea totală.
Scriitorul nu se descoperă complet în fața cititorului, ci lasă o undă
de mister, de „supoziție”, cum o numește el, generatoare de mister,
îndoială și întrebării pe marginea personajului. Nu întâmplător
apare disputa aceasta de opinii, cât e real și cât ficțiune în opera lui
C. Olăreanu, care, încă, generează discuții. Olăreanu însuși menține

„Confesiuni paralele”

lui C. Olăreanu

Șoptesc, poemele, din închisori:
„Cum strânge, cerul, uneori!”
Șoptesc, poemele, din Infinit:
„Cât te-am iubit! Cât te-am iubit!”
Șoptesc de printre nouri, stele:
„Albastre-s dorurile mele!...”
Șoptesc tăcerile-n fâneți:
„Ce trist e ceru-n dimineți!”
Timizi, doi tineri, își soptesc
De patime, fiori, trezesc.
Pe boltă, Luna, blând, veghează
Iubirile care durează.
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căutând, bineînțeles, să despart amănuntul real de cel adăugat
de mine, inventat. Desigur e doar o supoziție.”1

Împătimit de arta evocării, a rememorării, C. Olăreanu te duce cu
el, procedând prin multiplicare, poveste din poveste, romanul său

Traian Vasilcău – Un poet al duioșiei,
al dorului, al revoltei
și al credinței

devenind asemenea unui bulgăre de zăpadă care tot crește, crește,
stârnind interes. Sufletul personajului este în permanent neastâmpăr
existențial dorind să se descătușeze, să dezlege, să-și pună
întrebări, adesea retorice, să caute, să afle.
Este un fel de a spune la Olăreanu: „s-a încheiat romanul” pentru
că senzația e alta, că povestea continuuă, se poate prelungi la
nesfârșit, autorul fiind genul omului care-și lasă rest de tramvai,
scoțând când nu te aștepți câte un as din mânecă cu care să-și
surprindă cititorul. Dacă filonul de rezervă a secat, închipuie un
altul, la fel de verosimil și fascinant, după nevoie.

1 . Costache Olăreanu, op. cit., p.105
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Petruș ANDREI – Bârlad
Un plic rătăcit pe la Primăria din Puiești – Vaslui – România
vreo câteva zile, avea să ajungă în cele din urmă și la ,,andrisant”.
Desfăcându-l, am constatat, cu mare bucurie și cu emoție pe
măsură, că el conținea o frumoasă carte de poezie intitulată
simbolic ,,Sfeșnic în rugăciune” (,,Traianus”, Chișinău, Notograf
Prim, 2012) sub semnătura scriitorului Traian Vasilcău.
Din scurtul ,,curriculum” aflu că tânărul scriitor (s-a născut pe 2
aprilie 1969, în satul Viișoara, raionul Edineț, Basarabia și a
absolvit Facultatea de Istorie și Etnopedagogie a Universității de
Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău. Este președinte al Societății
Culturale ,,Pasărea Phoenix”, membru al Uniunii Scriitorilor din
România și Moldova și Director al proiectelor ,,Dicționarul
scriitorilor români de pretutindeni” și ,,Antologia poeziei românești
în mileniul III”. Scriitorul Traian Vasilcău a editat până acum 39 de
cărți la Chișinău, Iași, Alba Iulia, Arad, Craiova, Timișoara,
București și Ottawa și a dobândit titlul de Maestru în Artă.
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Încă de la primele versuri am exclamat ca Arhimede: ,,Evrika!”
Iată o poezie care-ți merge la inimă! Iată un poet autentic, născut ,
nu făcut. Suntem în plin postmodernism, când se proclamă
egocentrismul, negativismul, intertextualismul, vulgaritatea și
pornografia și se scrie o poezie ,,a ospiciului, a orificiului și a
artificiului” ( aprecierea aparține lui Andrei Terian, citat de
Olimpiu Vladimirov în volumul lui Viorel Dinescu ,,Dialoguri
socratice”, Editura ,,Axis Libri”, Galați, 2010, p.263).
Și, în totală opoziție cu toți aceștia, apare poetul Traian Vasilcău
care scrie o poezie a substanței, a apelor adânci din suflet, o poezie
a duioșiei, a dorului, a revoltei și a credinței.
Să stăruim o clipă asupra titlului simbolic. ,,Sfeșnicul este, conform
Dicționarului de simboluri ( Autori Jean Chevalier și Alan
Gheerbrant, Editura ,,Artemis”, București, 1994) un simbol al
luminii spirituale, al germenului vieții și al mântuirii. Simbolismul
său religios se întemeiază pe cel cosmic; i s-au dat tot atâtea brațe
câte planete sunt, laolaltă cu soarele, spune Iosif referindu-se la
sfeșnicul cu șapte brațe. După Philon, sfeșnicul este imitația
terestră a sferei cerești arhetipale. Sfeșnicul este un simbol al
logosului, al luminii”. Pentru Clement din Alexandria sfeșnicul de
aur cu șapte brațe semnifică mișcarea celor șapte astre luminoase
care-și străbat drumul ceresc; un al doilea simbol este acela care se
referă la crucea lui Iisus din pricina formei dar și pentru că
,,sfeșnicul amintește de crucea – izvor de lumină.
Citit în această paradigmă, volumul ,,Sfeșnic de rugăciune” încântă
cititorul avizat prin armonia versului, prin profunzimea
simțământului și cugetării, prin autenticitatea și sinceritatea trăirii,
prin bogăția tropilor și a figurilor de stil, prin farmecul limbajului și
ineditul sintagmelor poetice.
Poetul Traian Vasilcău se angajează într-un dialog cu sine și cu
Divinitatea dar spre deosebire de marele poet Tudor Arghezi, nu se
îndoiește nici o clipă de existența lui Dumnezeu, întâlnindu-L
pretutindeni, creatorul fiind înzestrat cu darul ubicuității. Se spune
că bunul Dumnezeu, după ce a creat TOTUL, a vrut să se ascundă
de lume știindu-i firea iscoditoare; și atunci s-a ascuns în fiecare
dintre noi, să nu poată fi găsit: ,,Atunci când mor nemor Cuvântul/
și veșnicesc chiar în Cuvânt/ La ora Înger vine mama,/ Și Domnul
însuși se scoboară/ În noi pe-o daurită scară.” (p.9)
Dihotomia sacru-profan este rezolvată de poet în favoarea sacrului:
,,Din sufletu-mi poți împleti colind/ Și-apoi, în zori, de pe-a uitării
vale/ Pe un ocean de patimi rătăcind/ Du-mă spre țărmul rugăciunii
Tale.” (p.7) Ca dovadă că Divinitatea este prezentă în acest întreg
volum argumentăm cu frecvența cuvântului ,,Psalm” drept titlu și
prin termeni, sintagme, simboluri sau metafore care o sugerează
sau o numește și o definește. Spațiul însă nu ne permite să cităm tot
ce am dori, altfel am cita volumul întreg. Am văzut că Tema
religioasă este dominantă dar ea se îmbină cu alte teme și motive
poetice: Curgerea inexorabilă a timpului, apropierea senectuții și a
morții fizice viața este îngemănată cu moartea și cu fiecare zi pe
care o trăim murim câte puțin, poeții nemurindu-se prin Cuvânt:
,,Viața cu moartea merg la braț,/ Tristețea mea cu bucuria,/ Prin
crângul psalmilor, vecia/ Mă buciumează cu nesaț.” (p. 5)
Poetul, poezia, starea de grație devin și ele subiecte de inspirație:
,,A răbufnit în mine Poezia,/ Sublimă rană mi-i, taină și cântec,/
Numai c-o boală Christică mă vindec.// Cuvintele de veșnicii mi-s
toate/ Spice în rugăciune-ngenuncheate/ La porți de rai, unde-mi
râvnesc chilia.”
Există un ,,nu știu ce” și-un ,,nu știu cum” eminescian în poezia lui
efendi Traian pe care unii îl numesc ,,inefabil” și atrage prin vrajă,
prin inedit, prin frumusețe. Cităm doar o strofă din poezia
,,Blestem clipa lacrim ora”: ,,Blestem crima lacrim ora clipei,/
dăruită-n van risipei/ Și c-un deal de crini în floare/
Mă-nvelesc și mi-s uitare, Doamne.”

p. 148

Frecvența unor cuvinte – simbol ne determină să menționăm câteva
pentru a reliefa și alte valențe ale operei sale poetice: - crinul, de
pildă, are o simbolistică aparte. Fiind sinonimul albului, al purității,
al inocenței și al fecioriei, el a fost ales de regii Franței ca simbol al
prosperității; parfumul pe care-l exală amintește de afrodiziacele
Levantului și de dulceața erotică a Indiei, conform dicționarului
citat, motiv pentru care apare în poezia lui Baudelaire și Mallarmé
ca simbol lunar și feminin. Iată-l ca floarea iubirii în poezia lui
Traian Vasilcău: ,,Să mă-ngâne cântecul Luminii/ Cât tristețile nu
mă vor fi/ Și-apoi să mă răsădesc în Zi/ Ca un crin la marginea
grădinii.” (p. 3) Întâlnim un,,crin al uitării” și un crin ce dă în floare
ca o lacrimă a lui Dumnezeu, de aceea există și un schit al crinilor.
( p.10) Dar cocorii?
,,Urcând pe-o rază de argint, cocorii/ Salută morții care ne conduc.”
Cocorul este simbol al nemuririi și al regenerării. Cocorul are
conștiința propriei valori.
Florile, mierlele, păsările cântătoare, în general, pe care e păcat să
le ucizi, simbolizează cântecul, zborul, poetul, de fapt, care, ca și
ele, are harul și darul de a înfrumuseța lumea văzută și nevăzută,
aceea a inimii și-a minții.
Dintr-o sextină, aleasă aleatoriu, curg metafore, personificări,
comparații: ,,Metafora barbar te urmărește,/ Ea stă la pândă, veșnic
te țintește/ Și când te-mbrățișează ca un șarpe/ Prin tine curg
tălăzuiri de harpe/ La care serafimii cântă-ntr-una/ Și dirijor –
maestru prim – li-i luna.” (p.9)
Versul poetului Traian Vasilcău are o putere de seducție cum rar se
întâmplă în poezia actuală. În creația sa se îmbină armonios,
arghezian ,,Slova de foc și slova făurită”. Uneori, discret, poetul se
plânge de neputința zborului (Fanteziei, desigur) și de lipsa
inspirației, a stării de grație: ,,Când vijelește cu lumine/ Și printre
nămeți de cânturi/ Trec, sorbit de-alese gânduri,/ Și mă-nec în mări
divine/ Și spre trilul Tău din zare/ Să mai zbor nu mi-s în stare.” (
P.9) Poetul scrie ,,În dulcele stil clasic”, viersul său fiind armonios,
muzical, rima aleasă, ritmul eminescian, coșbucian, arghezian sub
ploaia binefăcătoare a figurilor de stil.
Eminescu și Esenin, Arghezi și Labiș, Grigore Vieru și Nichita
Stănescu au nemurit-o-n vers pe aceea care le-a dat viață și i-a
învățat limba maternă. De la ,,Măicuță bătrână/ Cu brâul de lână”
(din ,,Miorița”) și până la ,,dulce Mamă” (Eminescu) sau ,,Mamățară” (Tudor Arghezi) și ,,Iubită mamă” (Ioan Alexandru)
culminând cu ,,Maica și pruncul”, dragostea fiului, înzestrat cu har,
a cunoscut o gamă întreagă de tonalități: emoționantă, plină de dor,
lirică, patetică, sfâșiitoare, mângâietoare, iertătoare și primitoare ca
mama – natură.
Asemenea dragoste înnobilează ființa umană și poezia definește
trăinicia și înălțimea morală a unui popor căruia i-a fost dat să
trăiască în grădina lui Dumnezeu. ,,Trăsura Domnului nu e departe/
Iar tu, ca să nu-mi mai pot fi străin,/ Ești candelabru dintre Zi și
Noapte/ Și eu, de-atâta Cer, flaut devin!”
De la dragostea de mamă la dragostea de țară, la elogiul păunescian
al dacilor liberi (,,dacii noștri nu se vând”) și la actul de
condamnare și spulberare a ,,Ultimului vis al ultimului cneaz”,
poetul Traian Vasilcău arde cu flacără de aceeași intensitate pentru
că el este ,,Sfeșnic în rugăciune”: ,,Mă amurgește clipa, greu/ Mi-i
sufletul. Dacă m-or pune/ La inima Sa Dumnezeu/ Sfeșnic
de-aș fi în rugăciune.// Din orice rai în plâns m-alung/ Și lumea
care mă iubea/ În taina ei ucisu-m-a.// Oricât alerg, nu mă ajung/
Și-n zori, trezit de moartea mea/ Straiu-mi visez, cusut de-o stea.”
(p. 54)
O stea, nu de oricare ci de mare intensitate de pe bolta înstelată a
poeziei române și universale, pentru că Traian Vasilcău este un
poet însemnat al vremii sale și al timpilor ce vor veni. Spun asta nu
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ca s-o audă poetul că el o știe, spun să se audă la București,
ambele maluri ale Dâmboviței.
Închei aceste rânduri acum cu regretul că au mai rămas o mie
lucruri nespuse despre poezia și despre poetul Traian Vasilcău,
înainte de a-i spune din toată inima: ,,Maestre, îmi pare bine
cunoștință!”

pe
de
nu
de

Poate separatismul garanta

defineşte pe deplin că este într-adevăr o zeiţă a poziei, de o
sensibilitate remarcabilă...Versurile de dragoste îmi plac şi mie şi
celor care cred în iubire...//Iubirea-mi pentru. Ţine, e curgere de râu
/ E lacrima, în zboru-mi.../ ...Iubirea îmi e zbatere de aripa, e cânt /
E ochiul minţii, prins abia-n cuvânt...// ( p.31) Senzualitatea este în
rime, iar jocul cuvintelor e în frânturi de gânduri...Capacitatea
poetei AURA DAN ne arată uşurinţa cu care reuşeşte să-şi exprime
sentimentele în idei personale, care se observă clar că nu seamănă

REÎNTOARCEREA POETEI
AURA DAN
Adrian Dan SCUTELNICU – Iași

cu nici unul din stilurile clasice ale poeţilor legendări...
AURA DAN face foarte bine că scrie poezie pentru că o face
exemplar şi ne arată nouă cititorilor că are în continuare un cuvânt
de spus în poezia românească..., aşa cum ne şi spune...//Eu mă
încânt de valuri/Izbindu-se de stânci/ De înverzite maluri / De
gândurile-adanci...// ( p.63 )

DORINA CECILIA DASCALESCU pe numele ei de scenă

Al doilea volum de versuri // POEM ÎNCHIS // al poetei

Aura Dan, revine pe scenă minunată a poeziei româneşti în

AURA DAN , publicat tot la Editura Timpul, dar anul acesta

forţă...Poezia ei mirifica se întoarce după câţiva ani de absentă şi

(2014) la Iaşi, este de asemenea remarcabil...

încearcă să-şi apropie de această lume stilul acela inconfundabil...

AURA DAN este adeptă unui stil activ asimilat în scris că un semn

Iată cele trei volume cu care ne încântă pe noi cititorii..
Primul, //LABIRINT INEVITABIL//, al doilea,//NOIEMBRIE
TÂRZIU// şi ultimul,// POEM ÎNCHIS //, cu versuri foarte bine//
regizate//...Aproape că uitasem cum e să fi poet..., e bine recunosc,
dar trebuie să rămâi un visător, nostalgic, să iubeşti prin versuri,
dar să poţi să arăţi şi că uneori eşti şi trist nu numai vesel...., o
tristeţe a amintirilor..., asta putem să găsim în poezia extraordinară
a AUREI DAN...,UN SUBLIM BOEM combinat cu un rece verde
pastelat de culoarea câmpului, lăsat în grija vântului.....EU, voi
vorbi doar despre volumul de versuri // NOIEMBRIE TÂRZIU // ...
Acest volum publicat la Editura Timpul din Iaşi în anul 2013, ne
aminteşte faptul că autoarea versurilor absolut remarcabile revine
după o lungă pauză, cu stilul ei venusian, care te cucereşte de
îndată ce citeşti, ba chiar te vrăjeşte. Această carte cu peste 60 de
poezii inedite, îşi arata statutul de produs autohton şi cartea de

unic al vointei inevitabile de exprimare a gândurilor....În acest
volum de versuri care cuprinde peste 100 de poeme, AURA DAN
reuşeşte să se autodepășească pe sine...De ce ? Pentru uşurinţa prin
care îşi transmite gândurile către cititorii săi...// Prin tijele de mac,
din nou respir /Când câmpul tot, e plin de roşul fir / Mă-ngadui cu
albastrul, cu verdele mă joc / Şi nu mai pomenesc de noroc...// ( .0)
In versurile AUREI DAN totul are culoare, pastelul exprimat are
chiar preferinţa poetei spre albastru şi verde, culori ale iubirii,
sincerităţii şi seninătăţii cu care se exprimă...Iată cum ne încântă
poeta cu versurile ei...// Mă-ncearcă, iar ne-ngaduitul zbor pe
acelaşi drum / Şi-mi vine să mă bucur şi să dor / Şi chiar tresar /
Când mă izbesc la hotar //. ( p.5 ). Se observa foarte uşor abilitatea
ei de a se transpune în lumea mirifică şi nostalgică a trecutului...,
//...privesc în sus, / şi-mi amintesc, cu greu, / că nu voi mai fi
pasăre, de mult, nici eu. // (p.5 )

vizită extraordinară a celei care a conceput-o...Ce bine că mai
există asemenea oameni..., care încearcă să salveze specia aceasta

Îmi place stilul AUREI DAN şi sunt aproape sigur că va plăcea

de ,,zburători” ...Iată un poem prin care se păstrează în linii mari
iubirea dar şi lirismul fin.ceea ce arată că le stă bine împreună..., ce

Este o poetă care ştie să ajungă la inima cititorului și mai ştie şi

frumos .../ şi AUREI DAN îi place să scrie versuri şi o felicit
pentru că a reuşit să revină şi să confirme că ,,talentul niciodată nu
moare,,....Frumos se exprima poetă ..//Din suflet, trei cuvinte am
scris/ Pe pagina alăturată/Din lacrimi, patimi-Paradis /Ecouri de
colindă./( pag.5)
Superbe cuvinte, sublim mesaj transmite AURA DAN către acei
cititori care cred că pot iubi poezia...O poetă care trăieşte prin
versurile ei extraordinare, care simte pulsul fantastic al vieții și nu
numai, care simte că ne poate iubi, cei care o citim şi care trebuie
să o iubim pentru că merită...Ce este frumos şi lui Dumnezeu îi
place....//Noiembrie târziu// este cartea AUREI DAN care o

p. 149

oricui o va citi pentru că merită
cum să transmită o senzaţie plăcută de ,,abis” , chiar şi atunci când
încearcă să vorbească de Dumnezeu ...// De ce nu râd / când toată
lumea-n jurul meu se-amuza? / De ce nu plâng / Când chiar
tristeţea / De poala nopţii –sterge ochii grei ? // (p.35)
AURA DAN ne arată că ştie să iubească..., iubeşte oamenii, iubeşte
natură, iubeşte chiar şi visurile ei...
//Te iubesc vis renăscut Îmi lămureşti dragostea/ Aripi frânte în
final /. ( p.43 )
Poate că de asta poeta crede foarte mult în poezia ei..., o trăieşte
intens şi reuşeşte să îi dea o culoare aparte, care să-i aducă
pacea...// Poezia mea curge prin fluierele picioarelor şi mai sus /
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Prin nări / Prin pădurile sufletului până la tine/ Poezia mea ascultă
izvoarele /...,/ Timidă,fluidă / Tânără şi verde de când lumea/
Învinge timpul/ ...,/ Şi să aducă pacea ./ ( p.61)
De asemenea. poeta ne arată la un moment dat o siguranţă, o
protecţie înnăscută prin care îşi apără starea de tristeţe..../.....mă
bucura marea, pădurea/ Mă-npinge umbra/ Mă apasă ploaia şi
verdele zărea/ Firul gândului bun / Mă fereşte de tristeţea altora,
mai adâncă//. (p.73)

F

apt pentru care și anul acesta, SĂRBĂTOAREA
UNITĂȚII NOSTRE PRIN LIMBĂ, urma, cum s-a și
întâmplat, să fie celebrată de toți cei cu simțire patriotică,

în afara instituțiilor culturale pe care Guvernul le lasă în grija
miniștrilor UDMR.
Dar iată că o situație neprevăzută a făcut ca domnul
Kelemen Hunor să nu plece din fruntea Ministerului Culturii,

AURA DAN vorbeşte cititorilor scriindu-şi propriile ei sentimente
de iubire..., despre viaţa sau despre nefiinţă....// Viaţa, fericire, cu
semn de întrebare/ E adevărul simplu cu urme de poveşti /E flacăra
arzânda, inima cu ,,I” mare, / Poveste înlăcrimată al cărei mit ,,tu”
eşti.// ( p.92 )
Aşa îşi memorează poeta prietenii care nu mai sunt, cu tulburătoare
gânduri şi regrete ...Aceasta este poeta de la HUŞI – AURA DAN,
//...O FLOARE DE CIREŞ veşnic îndrăgostită de muza ei... //
(p.177)
Volumul AUREI DAN ,,Poem închis” ne invita practic să asistăm

conducându-l în continuare, dar tot fără a elabora normele de
aplicare prin care, la data de 31 august situația s-ar fi normalizat,
iar această sărbătoare de importanță națională pentru toți românii sar fi desfășurat la amploarea pe care o presupune.
Acum, la 50 de zile de când încă mai este Ministru al
Culturii fără să poată spune că nu i-a fost sesizată respectiva
obligație legislativă, președintele UDMR vine cu o altă declarație
separatistă: Nu cea de Ministerul Culturii unde, fără să se mai

la o coloratură diversă a peisajului moldovenesc, demonstrând cu

separe, a continuat să nu-și îndeplinească obligația legală pe care

măiestrie tandreţea ontologică şi nostalgic poetică, din contextul

am avut onoarea să i-o amintesc, ci una unde, în 97 de capitole,

unui pesimism nesancţionat de voinţa creatoare a poetei în ciuda
absurdului şi tristeţii generate de aşteptările iubirii ...//De cum am

prezintă statutul unei regiuni separate pe care o descrie ca: „o

prins să văd lumina zilei/ Am început să-mi pregătesc IEŞIREA
DIN SCENĂ/ Am înţeles că felia de tort visată în copilărie/

domnia sa ceva cum că în restul țării nu prea suntem. Sau că nu

trebuie să o oferi întreagă/ (Dacă vrei să fi fericit ) / Am înţeles de

de aplicare ale unei Legi cum e cea pomenită, nu au ajuns să o

ce / peste inima mea odihnesc crânguri, şir de codri/ Cai în noapte
/Pe chipul meu cernuit, lumini blânde...(Câtă fericire într-o viaţă de
om , n-ai cum şti// ( p.117 )

regiune autonomă în care cetățenii vor fi egali”, ca și cum ar ști
prea e evidentă această egalitate de vreme ce, nici măcar normele
prevadă.
Fapt pentru care m-am gândit că luarea la cunoștință a

Iată cât de superb îşi expune AURA DAN gândurile trecând
foarte uşor de la copilărie la un prezent nostalgic şi cărunt....

obligației sale privind Legea respectivă are măcar vreun ecou în

Stilul poetic al AUREI DAN ne arată structura implicării ei
emoţionale în realul pe care îl subliniază plin de coerentă şi

preocupat într-atâta încât n-a mai dat atenție altor obligații. Am

frumuseţe, aşa cum este el înţeles de omul cititor, doritor de lectură
bună......Dacă o citim pe AURA DAN ..., sigur o să ne placă.../

domnia sa, am văzut cum a inventariat cu grijă patrimoniul pe care

documentul despre prezumptiva autonomie care se vede că l-a
studiat cele 97 de capitole ale statutului de autonomie propus de
vrea să pună stăpânire, am remarcat chiar și faptul că vrea să facă
jumi-juma cu încasările Loteriei Române și să-și transfere justiția

Unitatea noastră prin limbă ?
Corneliu LEU
La data de 1 august curent, când președintele UDMR își
anunțase o primă dorință de separare – cea de Ministerul
Culturii pe care îl conducea, mi-am permis să-i scriu despre o

unei Curți de Apel în ogradă proprie; dar, despre ce i-am scris eu,
nu suflă nici aici vreo vorbă.
Și, zău, tare aș fi vrut să-mi dau seama cum prevede un
asemenea document despre care tot dumnealui pretinde că nu e
separatist, modul în care, într-o asemenea regiune autonomă din
corpul României, va fi sărbătorită an de an Ziua Limbii Române.

situație pe care o lăsa nerezolvată: Nu dăduse curs Legii

Dacă n-a avut timp să gândească ce norme de aplicare dă

290/2013 care îl obliga să elaboreze normele de aplicare ale

Legii în toată țara, măcar pentru o asemenea regiune pe care o are

altei legi: cea care instituia Ziua Limbii Române la 31 august.

la inimă, ar fi putut s-o facă!

p. 150
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Spre cinstea Guvernului din care face parte; ba, chiar am
impresia că încă îl viceprezidează.
Iar, pentru eventualitatea că dorința domniei sale de
separare nu este reală nici măcar în ce privește Ministerul Culturii,
reproduc în anexă scrisoare din 1 august.
anexă:
SCRISOARE DESCHISĂ DOMNULUI KELEMEN HUNOR
la 1 august 2014
SAU CE MAI EXISTĂ ÎNTRE CONFRATE ȘI
CONCETĂȚEAN?
Este vorba, Domnule Ministru, sau Domnule Președinte, de
un confrate al Dumneavoastră scriitor mai bătrân care semnează
aceste rânduri, dar și de concetățeanul Dumneavoastră, de
asemenea mai bătrân, a cărui inimă dăruită limbii române și nevoii
ei de afirmare nu a găsit nici o alinare ci, dimpotrivă, mai multă
durere și suspin pe parcursul ministeriatului la care renunțați astăzi.
Așa că, între condiția de modest confrate și cea de egal concetățean
care Vă sunt, există, în ori ce caz, această dată de 1 august 2014
când toată țara V-a ascultat declarațiile publice prin care Vă
încheiați mandatul de Ministru al Culturii și cel de Vice Primministru al Guvernului. Vice Prim-ministru, exact pentru aceste
probleme culturale, spirituale și de afirmare ale României în care
trăim cu toții și cu tot respectul unii pentru alții.
Ca să intru direct în subiect, fiind implicat de mulți ani de
zile în eforturile de a stabili în mod statornic o Sărbătoare a Limbii
Române care să ne unească pe toți vorbitorii ei și pe toți creatorii
spiritualității ei, am pledat cu perseverență pentru legiferarea Zilei
Limbii Române dar, în același timp, alături de toți oamenii,
publicațiile, instituțiile și organizațiile societății civile care m-au
sprijinit, am organizat manifestări vreme de ani de zile, până când,
în aprilie trecut a fost promulgată Legea 53/2013. Ba chiar și după
această promulgare, întrucât nu existau instrucțiuni de aplicare, iar
oficialitățile refuzau birocratic să se angajeze, tot împreună cu
organizațiile societății civile, cu susținerea din presă și a
autorităților locale de simțire patriotică, spre cinstirea acestei Legi,
am organizat anul trecut multe manifestări în localitățile țării și o
amplă manifestare centrală pe Valea Prahovei, aflată în legătură
internet cu organizații culturale ale românilor de pretutindeni și în
legătură sufletească directă cu participanții care au venit de peste
granițe spre a sărbători cu noi evenimentul. Un eveniment al cărui
cântec, devenit imn, dumneavoastră ca poet nu puteți să nu-l

p. 151

apreciați: „Ne cheamă Sfinxul din Carpați / Să fim alături frați cu
frați / În miezul țării noastre sfânt / La ceas de mare legământ!”...
Dar, nu numai ca poet, stimate confrate Kelemen Hunor,
ci și ca Ministru al Culturii în două dintre guvernele României, sunt
convins că apreciați ținuta cultural-patriotică prin care acest imn
lansat de noi consacră un asemenea eveniment de importanță
națională: „...Cu sufletele-alăturați, / De-aici spre patru zări
zburați / Spre frații ce-n străin pământ, / Țin rădăcina prin cuvânt /
Și-ntinse aripi ce vâslesc / Spre tot ce-i graiul românesc./ Spre tot
ce-avem mai bun, mai sfânt / Clădit și-n piatră și-n cuvânt. /
Cuvântul românesc, rostit / În slujbe de altar sfințit / Prin nobili
ctitori, mari bărbați, / Eroii noștri legendari, / Semeți, viteji, cu
brațe tari, / Încununați / Cu creste de Carpați!”...
Iar, ca om care ați dat dovada răspunderii ce V-a făcut să
demisionați din ambele înalte funcții guvernamentale pentru a
candida la cea supremă, de prim și mare fiu al României, ales în
fruntea patriei noastre străbune spre a-i garanta progresul și
spiritualitatea, cultivând idealul dintotdeauna al românilor, iarăși nu
se poate să nu vibrați la o chemare precum aceasta care evocă
tocmai funcția pentru care vreți să candidați: „Ne cheamă Sfinxul
din Bucegi, /Simbol de voievozi și regi / Ce-aici românii i-au avut /
Din cel mai depărtat trecut! / Pe munții românești urcați / Sub
semnul magic din Carpați, / Pecete-adâncă, din bătrâni / Peste
suflarea de români.”...
Sunt sentimente sincere și firești pe care dumneavoastră,
ca poet, nu aveți cum să nu le înțelegeți; și, dacă ar fi vorba doar de
afinitățile noastre literare, chiar mi-aș exprima speranța că le veți
traduce cu toată măiestria Dumneavoastră poetică, pentru a le face
cunoscute și-n alte limbi.
Dar, cum spuneam la început, prin faptul că nu suntem
doar confrați, ci și concetățeni - eu unul de rînd, Dumneavoastră
înalt demnitar - decizia Vă aparține. Așa cum anul trecut a
aparținut unui ministru de penibilă amintire, a cărui miopie politică
ne-a lipsit de orice sprijin. Din fericire, acest cântec nu a răsunat în
gol: chemarea lui a adunat zeci de mii de oameni, iar versurile lui
s-au cântat în toate localitățile și comunitățile românești care au pus
în aplicare legea, înainte de a o face Guvernul, multe ministere
motivând că nu există norme de aplicare. Așa că, pe lângă
organizarea manifestărilor de anul trecut doar cu sprijinul societății
civile, am străduit până ce Parlamentul a luat încă o măsură
legislativă: Legea 290 / 2013 apărută în Monitorul Oficial din 14
noiembrie, care prevede: „Art.II.- În termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii va
elabora normele de punere în aplicare a Legii 53/2013 privind
instituirea Zilei Limbii Române, astfel cum a fost completată
prin prezenta Lege”.
Din păcate, iubite confrate și concetățean Kelemen Hunor,
de la 14 noiembrie 2013 până astăzi au trecut 261 de zile iar aceste
norme nu există, fiind blocate pe parcursul întregului
Dumneavoastră Ministeriat. Pentru că, în iarna trecută, antecesorul
Dumneavoastră în fotoliul de ministru a luat în considerație
memoriul pe care i l-am adresat în legătură cu această nouă Lege și
l-a dat în lucru Direcției de Politici Culturale care, la 13
februarie 2014, cu adresa nr.532, chiar ne-a solicitat sugestii cu
care să completeze proiectul de act normativ, pe care a început a-l
alcătui astfel, spre a fi supus aprobării. Iar această aprobare Vă
revenea Domniei Voastre, care tocmai reajungeați în fruntea
Ministerului Culturii.
Ei bine, iată că ați petrecut mai multe luni în fruntea
acelui minister, perioadă în care demersul a rămas blocat, cu toate
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că, în calitate de Vice Prim-ministru care girați întregul sector, nu
se poate să nu vă fi ajuns pe masa de decizie și un alt memoriu, pe
care l-am adresat Primului Ministru în legătură cu manifestările
proiectate pentru anul 2014. Proiecte ce se pot realiza mai ales dacă
intră în funcțiune respectivele norme de aplicare.
Nefericirea a fost că ele au rămas blocate la ministerul pe
care cu onoare îl conduceați. Iar astăzi, printre declarațiile făcute de
Domnia Voastră în legătură cu noul ministru pe care îl propuneți,
nu am văzut măcar vreo intenție de a-i lăsa lui, în continuare,
această îndatorire, cu toate că termenul limită prevăzut prin Lege
este depășit, dacă calculăm bine, cu 171 de zile, iar noi intrăm în
luna în care, tot prin Lege, Ziua Limbii Române urmează a fi
sărbătorită cât se poate de oficial.
Întrebarea care se pune este: „În ce mod se va face
această sărbătorire dacă, abuziv, ministerul pe care l-ați
condus, nu și-a îndeplinit obligația legală de a elabora normele
de aplicare?!”
Desigur, noi, societatea civilă, alături de confrații din
presă, de instituțiile și autoritățile locale conduse cu simțire
patriotică, vom face aceasta Și vă spun foarte clar de ce: 1.Pentru
adevărurile istorice despre devenirea, ființa și cultura noastră care
se atestă prin limbă; 2.Pentru cinstirea viziunii poeților și
cărturarilor noștri care au cântat întotdeauna „ Limba ce-o vorbim”;
3. Pentru că multe țări ale lumii au o zi în care își cinstesc ființa
națională tocmai prin expresia ei în limba națională și, chiar în jurul
nostru Turcia și Ungaria sunt un exemplu în acest sens; iar
generozitatea recentelor fonduri puse la dispoziție de Putin pentru
propagarea limbii ruse în lume, demonstrează chiar mai mult decât
atât. 4. Pentru că, dintre toate țările europene care au suferit de pe
urma pactului Ribbentrop-Molotov și a Zidului Berlinului și chiar
dintre țările lumii, în afară de coreenii care pretind că o fac din
proprie voință, suntem singurii care am rămas împărțiți în două
state, limba fiind liantul cel mai puternic pentru a ne ține împreună
într-o cultură comună. Adică, spre deosebire de alții, limba ne este
și salvarea de la pieire ca națiune.
Dumneavoastră, care vă pregătiți acum să Vă puneți
candidatura la președinția acestei țări, nu aveți cum neglija idealul
ei de unire care dăinuie dintotdeauna și nu se poate stinge vreodată;
așa că orice soluție în această direcție, chiar și paleativul unității
prin limbă și trăirii sentimentului de comunitate prin limbă, provin
din vrerea acestui popor pe care Vă pregătiți să-l conduceți. Și,
dacă doriți într-adevăr să-l conduceți, desigur că n-o faceți spre al conduce iar într-o fundătură, ca și inconștiența egolatră a
actualului președinte!
Noi vom face și anul acesta tot ce ne stă în putință. Ne vom înarma
cu gândul că „Ne cheamă Sfinxul din Carpați / Să fim alături frați
cu frați...” și, nepărat, VOM FI!... Vom fi alături și vom sărbători
cu toate forțele noastre de societate civilă această Zi a Limbii care
ne face părtași la o cultură, o spiritualitate și o civilizație comună,
adică exact arealul pe care îl ocupa fosta Dumneavoastră funcție de
Vice Prim-ministru al Guvernului căruia mereu noi i-am adresat
rugăminți rămase fără răspuns. Vom realiza cum vom putea mai
bine și cu mai multă forță intelectuală toate manifestările la care
ne-am angajat sau spre care ne îndeamnă sufletul. Pentru că noi
afirmăm un lucru pe care conștiința Dumneavoastră de scriitor nu
poate să nu-l aprecieze cu sensibilitate, susținâțndu-l și prin glas de
poet și prin discurs de politician benign acestei țări: „... Și să
rămânem veșnic frați / Bând apa vie din Carpați, / Aici, la Sfinxul
din Bucegi, / Unde-am avut preoți și regi. / Și o Credință am avut /
Din veac de mare început; / Iar nimănui n-am făcut rău, / Crezând
în Bunul Dumnezeu / Care, cu noi, Va fi mereu! / Va fi mereu!”...
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Da: Înarmați cu o asemenea simțire la care V-am dori
părtaș, noi vom asigura și anul acesta sărbătorirea, chiar și fără
ajutor oficial. Dar e normal, oare, ca Statul, Guvernul, să nu facă
nimic, în ciuda faptului că există două legi, promulgate una după
alta, tocmai spre a impulsiona avântul civic prin care Țara își
asumă o asemenea sărbătoare, chiar dacă unii încearcă să o
saboteze?! Din acest motiv, stimate confrate și concetățean
Kelemen Hunor, am ascultat cu sufletul la gură, atât motivația
demisiei Domniei Voastre, cât și gândurile adresate înlocuitorului
pe care Vi-l propuneți, tocmai în speranța de a găsi și un asemenea
îndemn către el. Dar nu am găsit, la fel cum, pe toată durata
ultimului Dumneavoastră mandat ministerial, măsurile începute de
antecesorul Dumneavoastră au fost stopate.
Și, zău, mă mir cum, în aceste condiții, mai puteți să Vă
doriți a fi candidat la Președinția României!...
Nu Vă acuz; V-am spus că V-am urmărit cu atenție: Ați
fost modest ca pretenții și V-ați motivat candidatura numai sub
semnul frivolului joc politic: „De a putea pune condiții în turul doi,
celui pe care să-l susțineți mai departe”. Dar la întrebarea „ pe cine
veți susține?” ați avut, iarăși, un răspuns franc: „Nu dau nimănui
cec în alb; vom negocia”...
Ce veți negocia, Domnule Hunor, ca să-l susțineți, la
modul mercenar pe viitorul președinte? ... Ce altceva veți putea
negocia decât, iarăși, niște posturi de miniștri?!... Veți negocia și,
sunt convins că, prin șantajul care stă la baza compromisului
politic, veți obține iarăși Ministerul Culturii.
Da, îl veți obține. Politicienii noștri se consideră deștepți
dacă țin pentru ei ministerele economice, de la care pot stoarce; și
negociază cu alții ministere menite să producă altceva decât bani:
Viitorul spiritual al țării, cel educațional sau cel al sănătății publice,
s-a dovedit a nu conta pentru ei. Acesta este un adevăr pe care
Dumneavoastră îl știți și, de asta, vreți să negociați. Poate numai,
dacă nu aveți alt interes: Acela de a se bloca în continuare
asemenea inițiative de afirmare națională, de importanța cărora se
vede că nu sunt conștienți contemporanii Dumneavoastră din viața
politică.
Îmi pare rău, Domnule Kelemen Hunor: Miza e prea
mică!... Ar fi mai loial din partea Dumneavoastră să nu candidați.
Să nu terfeliți cu asemenea calcule meschine ideea, totuși
încurajatoare pentru români: Cea de a-și alege un alt fel de
președinte!

Congresul Internaţional de Dacologie
“George Coşbuc 2014” - o importantă
pagină din Istoria României
Oradea, 18-19 iulie 2014

Ion N. OPREA – Iași
În program, Lucia Olaru-Nenati cu tema: O viziune
modernă asupra personalităţii şi operei lui G. Coşbuc.
După cum se cunoaşte, la Oradea, în zilele de 18-19 iulie, 2014, sau desfăşurat lucrările Congresului Internaţional de Dacologie,
ediţia a XV-a, eveniment organizat, ca şi precedentele ediţii, de
Dacia Revival International Society, preşedinte al ei dr, Napoleon
Săvescu, New York.
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Având ca temă Dacologia la George Coşbuc,
manifestarea s-a desfăşurat pe patru secţiuni: Dacologia la George
Coşbuc, Dacii în conştiinţa lumii, Anul Brâncovinean, Oradea filă
de istorie.
Deschiderea festivă a Congresului a avut loc în Sala
Filarmonicii de Stat din Oradea, la data anunţată, vineri 18 iulie
a.c., la orele 9, iar lucrările pe secţiuni la Hotelul Continental
Forum, în după amiaza zilei de vineri şi în ziua de sâmbătă 19 iulie
când a avut loc şi închiderea lucrărilor.
După intonarea Imnului Naţional al României, Deşteaptăte Române, alocuţiunea Dr. Napoleon Săvescu, acesta a declarat
deschise lucrările Congresului, în prezenţa reprezentanţilor
administraţiei locale, a tuturor personalităţilor din ţară şi străinătate
care au transmis mesajele lor de felicitare şi succes manifestării.
„Părerea mea pentru dacologie este justificată prin faptul
că m-a durut că istoria noastră milenară este prezentată greşit şi
atunci, studiind îndelung, câţiva ani Dacologia, am scris cartea
„Noi nu suntem urmaşii Romei”, cu concluzii că romanii sunt de
fapt urmaşii dacilor, dacii aflaţi într-o măsură zdrobitor mai mare
decât a romanilor, a spus dr. Napoleon Săvescu, de profesie medic ,
specialist în chirurgie, medicină internă şi de urgenţă.
E mai puţin glorios să ştim şi să declarăm că ne tragem
din ţărani daci şi nu din legionari romani, dar aceasta e adevărul , şi
noi iubim adevărul, a subliniat medicul.
V-aţi întrebat vreodată de ce, dacă pe actualele teritorii
ale Germaniei, Angliei, Palestinei, Israelului ori Greciei stăpânirea
romană a durat secole întregi , iar pe cel al României, doar 150 de
ani, totuşi în România se vorbeşte o limbă latină, iar în celelalte
ţări, nu? Şi asta în timp ce pe teritoriul actual al României au fost
încartiruite doar două legiuni romane, în timp ce în Germania, de
exemplu, 17 legiuni? Şi romanii, în 106 aveau ocupat din totalul
Daciei doar 14%, devenind şi fiind inexplicabil cum de toţi dacii
au fost romanizaţi în urma unui proces de foarte scurtă durată,
numit etnogeneza poporului român, susţinută de oficialii
României?”
La asemenea întrebări şi altele , dacologii au răspuns clar:
nici un răspuns nu este corect, nici complet dacă în explicaţii nu se
porneşte de la adevărul axiomatic că cea mai veche civilizaţie, nu
numai din Europa, dar chiar din lume, mai veche decât ale
sumerienilor şi egiptenilor, este cea a dacilor, care a populat cândva
cea mai mare parte a Europei centrale şi de est, şi nu numai…
La Congres s-a vorbit despre daci ca punte genetică între
generaţii, Despre George Coşbuc dacolog ardelean, Despre Dacism
şi neo-dacism, Despre încotro ne îndreptăm întru trezirea neamului
românesc, Despre Antologia sanscrită o veritabilă demonstraţie a
arianismul geto-dacic, Dacologismul în opera lui G. Coşbuc, Dacia
cel mai vechi popor european, Afinitatea limbii române cu
sanscrita, Elemente de continuitate dacică în vremea voievodului
Constantin Brâncoveanu, Constantin Brâncoveanu şi unirea
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spirituală a locuitorilor vechii Dacii, Virtuţile femeilor dace
regăsite la Marica Brâncoveanu, doamna voievodului martir ,
Despre piramidele române şi egiptene coincidenţă sau adevăruri
ascunse?, Spaţiul geografic dacic Panonia, Adevărata obârşie a
poporului român şi alte chestiuni legate de temă.
Mai în concret, Lucian Silaghi, Direcţia judeţeană pentru
cultură Bihor – Rolul cercetării istoriei în viaţa cetăţii; elevii
Colegiului Naţional „Emanoil Gojdu” din Oradea au prezentat un
moment de poezie; Silviu Torjoc – Confesiuni George Coşbuc;
Mariana Terra (SUA) – Actualitatea lui G. Coşbuc; Dumitru Noane
– Cetăţi dacice în nord-vestul României; prof. dr. Alexander
Rodewald (Germania) şi Georgeta Cardoş: Dacii –parte genetică
între populaţii; prof. Mihai Popescu: G. Coşbuc – dacolog ardelean;
Octavian Sărbătoare (Australia): Dacism şi neo-dacism: încotro ne
îndreptăm întru trezirea neamului românesc; prof. Dr. H.C. Liviu
Alexandr Sofronea: Ancestralitate… Contemporaneitate…
Viitorime; Livia Piso: Originea ancestrală a nobilimii
maramureşene; William Ritziu (SUA): Relaţiile internaţionale în
vremea lui G. Coşbuc; Maria Ionescu: Prima sinteză asupra istoriei
strămoşilor noştri reali; prof. C.D. Iscru: lansare de carte;
Au mai fost cuprinşi în program: Lucia Olaru-Nenati: O
viziune modernă asupra personalităţii şi operei lui G. Coşbuc;
Adrian Bucurescu: G. Coşbuc –dacul singuratic; Ionel Cionchin :
Menumorut, voievodul care n-a dorit să cedeze nici o palmă din
pământul românesc; Florian Tuca şi Marius Popescu: O poezie
excepţională a poetului G. Coşbuc; Lucreţia-Eugenia-Brezeanu:
Antologia sanscrită – o veritabilă demonstraţie a arianismului getodacic; Andana Călinescu: Un destin de baladă – G. Coşbuc; prof.
Valeriu D. Popovici-Ursu (Franţa): Cel mai activ popor Europeandacii; Maria Ionescu: Mihail Kogălniceanu- dacolog; Gheorghe
Garbovan: Arealul tracic şi imposibilitatea romanizării.
Prezenţi şi mulţi alţii: Gheorghe Funar, Ion Gânju,
Viorica Ungureanu, Florian Croitoru (Germania) cu câteva texte în
limba dacică…
„Venim din Getica în Dacia pentru a comemora un Get
sau un Dac care prin faptele lor au îndrăgit chipul demn al
străbunilor printre care s-a numărat şi voievodul martir şi creştin
Constantin Brâncoveanu şi ilustrul dac George Coşbuc care prin
vers oglindeşte în chip strălucit plaiurile şi suferinţele doritorilor de
demnitate-dacii”, s-au adresat onoranţilor participanţi cercetaşii
brăileni participanţi la Congres care, în încheierea cuvântului lor au
adăugat: „vă rugăm să primiţi salutul nostru care vă spune:
„Sănătate, gata oricând”, asigurându-vă de garanţia că vom fi
permanent un baraj împotriva derapajelor din comunitate”.
Din delegaţia brăilenilor au fost prezenţi în sala
Congresului prof. Andriana Grigorescu, prof. Paula Olsanschi,
Balan Georgeta, vicepreşedinte al Asociaţiei Cultul Eroilor
„Regina Maria”, filiala Brăila, prezentă şi la ediţiile anterioare ale
congreselor, familia Orzan, dar şi un grup de elevi, membri ai
Asociaţiei Comunitare a Cercetaşilor „Decebal” din Brăila ,
coordonată de col ® Costică Gavrilă.
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Elena Tudor Georgescu
salutul cercetaşilor Brăilei.

a fost cea care a prezentat

La a doua secţiune a Congresului, moderatori dr. B.
Săvescu şi prof. Mariana Terra, a prezentat comunicări şi prof
Paula Olsanschi, lucrarea Alegoria dacismului la Coşbuc iar Elena
Tudor Georgescu tema George Coşbuc – scormonitor cu versuri în
fiinţa dacilor. Sîmbătă, 19 iulie, la secţiunea a III-a, Anul
Brâncovinean, moderator Mihai Popescu, prof Andriana
Grigorescu a susţinut două lucrări: Constantin Brâncoveanu şi
Brăila, Constantin Vodă Brâncoveanu şi Buzăul.
La conferinţa de presă dinaintea Congresului au fost
prezenţi şi dramaturgul Mircea Bradu şi prof. Violeta Blaga, soţia
omului politic Vasile Blaga.
Susţinătorilor lucrărilor li s-au înmânat Diplome de excelenţă.

Fără a ne pierde în propriile comentarii sau discuţii la
carte, de natură să atingă păgubos sau să lărgească esenţele, redăm
„Antichitatea geto-dacică”, aşa cum o arată însuşi autorul în
capitolul II al Scurtei introduceri: …„Folosirea monedei în Dacia
reflectă direct multitudinea schimburilor comerciale. Deşi moneda
propriu-zisă a apărut în regatul Lidia (Asia Mică), a fost împrăştiată
cu mult succes, de negustorii greci, prin intermediul numeroaselor
colonii greceşti pe litoralul Mării Mediterane şi întregul litoral getic
al Mării Negre. De aici, contactul comercial cu triburile geto-dacice
aflate pe spaţiul dintre Carpaţi, Munţii Balcani şi fluviu Nistru a
fost inevitabil.
În timpul regelui geto-dac Burebista (70-44 î.H.) se generalizează
circulaţia dinarului roman şi imitaţiile acestuia. Negustorii străini
puteau să ia din Dacia, la schimb, cereale (Dacia mai era numită
„hambarul zeiţei Ceres”), animale, miere de albine, ceară, peşte.
Populaţia locală era interesată să cumpere: unelte, ţesături, ulei de
măsline, vase de lut de mari dimensiuni, produse meşteşugăreşti.

Cartea lui Aurel Cordaş, Iaşi:
Evoluţia monedei naţionale şi a sistemului
monetar în România
Ion N.OPREA – Iași
La Editura Ştef, Iaşi, 2014, sub semnătura economistului
Aurel Cordaş, referent ştiinţific pe probleme economice la revista
Lohanul, magazin cultural-ştiinţific, Huşi, autor şi a altor volume în
domeniul economic, a fost publicat în prima parte a anului
documentarul Evoluţia monedei naţionale şi a sistemului monetar
în România, probă evidentă şi a existenţei scrisului şi civilizaţiei
dacice.
Structurată în 22 capitole, cartea evidenţiază în cele peste
200 de pagini, deci un studiu sinteză, apariţia, întrebuinţarea şi
evoluţia banilor şi funcţiile lor, din cele mai vechi timpuri şi până
în prezent, cu ilustraţii de mare valoare şi claritate fotografică, în
primul rând.
Ca cercetător în domeniul dacic, şi nu numai, ca răspuns
şi la o cerinţă a subsemnatului, autorul reuşeşte şi înfăţişează cu
deosebită detaşare de cercetător al problemei, pagini importante
destinate strămoşilor noştri dacii, referindu-se la apariţia banilor
atât la nivelul individului, ca persoană producător-consumator,
ofertant de forţă de muncă şi participant la piaţa confruntărilor
economice, cât şi la nivel macroeconomic, adică al marilor
confruntări naţionale şi ale tuturor statelor lumii.
Deci un volum de mare interes, care, într-un fel, în
subsidiar, dar cu tentă din care nu lipseşte ceea ce numim
patriotism, ne trimite la mereu proaspăta întrebare: unde, în ce
parte a lumii, mai sunt găzduite, spre fala acelora, şi paguba
românilor, aurul dacic şi marele arhive ale României, deci banii
noştri, nevalorificaţi nouă?
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Forţa militară, politică şi economică a regatului dac condus de
Burebista (70-44 î.H.), marele preot şi rege Deceneu (c. 44-27
î.H.), Comosicus, Corillus, Scorilo, Duros-Diurpaneus (c. 68-87 d.
H.), Decebal (87-106 d. H.) este reflectată şi de imensa pradă de
război capturată de Traian (Marcus Ulpius Nerva Traianus) – 53118 - , împărat roman (98-117), în urma celor două războaie dacice
(101-102 şi 105-106).
Documentele timpului spuneau că din Dacia s-au luat
5.000.000 libre de aur şi 10.000.000 de libre de argint (1 libră
romană însemna 327,45g., adică 12 uncii; 1 uncie, egal 27,28 g),
raportul aur-argint fiind de 1:11, în timpul lui Domiţian.
Amintim că libra romană (as-ul libral) era unitatea de masă
principală, de bază, folosită în stabilirea greutăţii şi valorii la
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romani, mult înainte de apariţia monedelor, fiind în vigoare până la
introducerea as-ului ca unitate de masă (ponderală).
As-ul (libra canonică) însemna 273 g.- 12 uncii; 1 uncie, 23
g; 1 as, egal 12 uncii, în etapa Republicii aristocratice (secolele
VI- III î.H.), a fost unitatea de bază a sistemului monetar, termen
general pentru bucăţi de aramă, bronz, minereu, care în această
etapă a ajuns să indice moneda însăşi, nu masa metalului. Greutatea
monedei s-a redus treptat de la libra romană (asul libral) până la
1/12 parte dintr-o libră.
Descoperirile numismatice dovedesc că pe teritoriul românesc
a existat din timpuri antice o activitate economică importantă şi
implicit, interes pentru monedă. Astfel, emisiunile monetare ale
Histriei (secolul V î.H.) ocupă primul loc în rândul monedelor
bătute în Antichitate în ţinuturile dacice. Pătrund apoi în Dacia
monede republicane (denarul) şi imperiale romane (secolele I-III),
urmate de monede bizantine (nomisma, hyperperul etc.). Moneda
românească a apărut în Evul Mediu românesc, ceva mai târziu
decât în Evul Mediu apusean”.
Despre interesul roman pentru aurul din Dacia găsim
mărturii concrete în cartea-manuscris „De bello Dacico”, oferită de
Simion Lugojan, comentată de Pirtea Maria, Oradea, octombrie
2006, Editura de Vest, Timişoara, Piaţa Sf. Gheorghe nr.1, în 1966,
realizată după însemnările lui Traian Cuceritorul, unde şi citim:
„De aici am pornit în susul văii râului Ampelus (Ampoiul) şi am
ajuns în regiunea de unde îşi extrăgeau dacii aurul. Am dat şi aici o
atenţie deosebită organizării şi exploatării aurului mult râvnit, la
care, ajunseserăm, în sfârşit, după atâta trudă, fiind, după părerea
mea, regiunea auriferă cea mai bogată din lume”.
După referiri explicative privitoare la necesitatea apariţiei
banilor, cu subliniere a genezei, evoluţia istorică a formelor de
existenţă a lor, Aurel Cordaş insistă în capitolul II al cărţii
„Moneda în antichitatea dacică, greacă şi romană”, scriind:
,,,„Istoria neamului nostru s-a desfăşurat pe un teritoriu cuprins
între linia formată de Munţii Pindului-Marea Egee-Strâmtoarea
Dardanele (Hellespont)-Marea Marmara- Strâmtoarea BosforMarea Neagră la sud-est, Carpaţii nordici, izvoarele Vistulei şi râul
Morava la nord-vest, apele Bugului la est şi Marea Adriatică la
vest.
Marele istoric Herodot spunea că neamul tracilor este cel mai
mare din lume, după cel al inzilor.
Din marea masă a tracilor se delimitează în mileniul I î.H. în
spaţiul carpato- danubiano-pontic o ramură nordică distinctă,
formată de triburile geto-dacice.
Izvoarele istorice greceşti şi apoi cele latine din Antichitate
vorbesc despre triburile geţilor (secolul VI î. H.) în regiunea
Dunării de Jos, apoi despre triburile dacilor în Banat şi
Transilvania.
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Nucleul istoric al viitorului popor român se desfăşoară pe o
zonă cuprinsă între Dunăre, Tisa, Marea Neagră şi Nistru. Unul
dintre regii geto-daci, Burebista (c. 70-44 î, H.), spun istoricii, a
unit sub conducerea sa toate triburile cuprinse între Carpaţi, Nistru
şi Munţii Balcani.
În secolele VII-VI î. H. are loc Marea colonizare, când grecii
au înfiinţat o serie de colonii de-a lungul ţărmurilor nordice ale
Mării Egee, Chersonesul tracic (peninsula Galipoli), Propontida
(Marea Marmara), Bosforul ca şi pe ţărmul apusean al Mării Negre.
Aceste ţinuturi locuite de triburile trace au fost ţinta preferată a
elenilor în căutarea de noi patrii.
Intensificarea schimburilor comerciale între triburile getodacice şi coloniile greceşti au condus la necesitatea apariţiei, pe
lângă trocul clasic şi al unor monedă-marfă, precum vârfuri de
săgeţi turnate, diverse ustensile, lingouri etc.
Odată cu descoperirea şi răspândirea utilizării metalelor, apar
„uneltele de metal” din bronz, aramă, argint sau chiar aur şi care se
foloseau şi ca bani. Aceste „monede-unelte” în zona Mării
Mediterane aveau şi forma de cuţite, securi, mici căniţe, suliţefrigări pentru uz domestic şi religios, numite obeloi (mai târziu,
obol devine numele unei monede clasice). Se poate vorbi de
perioada metalului-monedă (aur şi argint nemonetar).
Astfel de obiecte-monedă au fost în Dacia, toporaşele de
bronz, care având, de regulă, aceeaşi mărime şi greutate,
reprezentau o unitate de măsură aproape fixă. Mai târziu apar inelemonede, verigi de sârmă de aur sau argint, aproximativ la fel între
ele ca mărime, greutate şi care, prin aceasta, reprezentau o unitate
de măsură fixă.
Ştim că toate acestea şi multe altele au constituit
precursoarele monedei propriu-zise, turnate şi mai apoi bătute în
ateliere sau monetării specializate, având semne şi simboluri
distinctive.
În antichitatea greco-romană a existat întotdeauna un raport
direct şi o concordanţă între sistemele de greutate (ponderale) şi
diferitele categorii de monede. Pentru a uşura schimbul de mărfuri
fiecare monedă corespundea unei anumite greutăţi. De aici,
denumirea monetară s-a suprapus pe denumirea unităţilor de
măsură a greutăţii.
Elementele sistemului de greutate grecesc erau în ordinea
mărimii: talantul, mina, drahma şi obolul. Talantul era egalul a 60
mine, mina – 100 de drahme, şi drahma însemna şi 6 oboli.
Talantul a fost folosit de multe popoare în Asia Mică/Anatolia
(peninsulă care formează partea de vest a Asiei, aflată între Marea
Neagră la nord, Marea Mediterană la sud, Marea Egee la vest şi
Marea Taurus la est). Înainte de a fi denumire a semnelor
monetare mari, talantul a fost unitate de măsură a greutăţii în
Grecia Antică, diferind de la o cetate la alta, cu valori diferite într-o
serie de ţări din jurul Mării Mediterane. Astfel, un talant avea: în
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Grecia aproxmativ 24-26 kg.; în Egipt – 30,3 kg.; în Biblie se
indică 34,5 kg (36 kg.). Pe malul estic al Mării Mediterane, aflăm
din Biblie, talantul era egal cu 3000 de sicli, adică 12 drahme sau
36 kg.
Drahma este menţionată în Evanghelia lui Luca (15:8) şi era
echivalentă cu un denarius roman. Didrahma sau moneda de 2
drahme era folosită de evrei pentru plata jumătăţii de siclu ca taxă
anuală pentru Templu (Mat. 17: 24). Evreii puteau folosi doar
jumătate de siclu, singura care nu avea efigia unui împărat şi era
deci acceptată de Templu.
Încă de la primele monede evreieşti s-a ţinut cont de
restricţiile impuse de cea de a doua poruncă din Decalog, Vechiul
Testament: „să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a
lucrurilor care sunt în ceruri sau pe jos pe pământ…” în sensul că
modelele de pe monede s-au limitat strict la ornamente florare sau
natură moartă.
Cererea acestei monede fiind mai mare decât oferta, zarafii le
vindeau mai scump decât valorau, obţinând profituri mari…”
Cu drahma, spune autorul, atunci se putea cumpăra o oaie,
iar un bou costa 5 drahme. În etapa Republicii aristocratice
unitatea de bază a sistemului monetar la romani devine as-ul care
raportat la valoarea animalelor însemna: o oaie se cumpăra cu 10
aşi, un bou cu 100 de aşi.
Începând din secolul III î. H. denarul devine prima monedă de
argint, are şi submultiplii (quinarius, o jumătate de denar, de
exemplu). În epoca Imperială, secolele I î.H. – V d. H. sistemul
fiscal se diversifică, se bate şi monedă de aur, aureus sau denarius
aureus, ca în etapa Dominatului sau a Imperiului Roman târziu,
secolele III-V d. H., să apară moneda de aur, solidusul, cu pretenţii
de salvare a economiei romane mult decăzute.
Cât priveşte monedele din Dacia, autorul reliefează că
numeroasele tezaure descoperite în ţara noastră probează că
primele monede au fost bătute în cetăţile-porturi: Histria (480 î.H.),
Tomis, Calatis, în secolele V-III î.H., fiind în circulaţie monede
republicane şi imperiale cum ar fi stateri de aur, tetradrahmele,
drahma, cu desene şi inscripţii, cum ar fi Istri.
Un subcapitol al cărţii fiind destinat imitaţiilor monetare getodacice, perioada închegării primelor formaţii statale locale, Aurel
Cordaş exemplifică, scriind (p.43-44): …“ La Huşi (Vaslui), pe
„Drumul dintre vii”, în 1922 şi 1964 s-au fost găsit două tezaure cu
monede de argint, imitaţii al tetradrahmelor lui Filip al II-lea. Cel
de Epureni-Huşi, descoperit în anul 1922, prezintă un inventar
compus din 79 monede, 4 fibule şi două brăţări, toate din argint.
Piesele monetare fac parte din grupa celor de « tip HuşiVovrieşti », au o uzură pronunţată şi tăieturi adânci. Pe avers (una
din cele două feţe ale unei monede, care conţine informaţia cea mai
importantă şi pe care se află însemnele autorităţii şi care garantează
titlul, greutatea şi valoarea emiterii, latinescul aversus – opus) au

p. 156

chipul lui Zeus iar pe revers un călăreţ sau figura lui Apolo” (V.M.
op. cit.).
În volumul la care ne referim – Evoluţia monedei naţionale şi a
sistemului monetar în România – sunt redate în foto imaginile
Tetradrahmei dacice de argint tip Huşi- Vovrieşti, descoperită la
Epureni-Huşi, 13,66 g. sec. III – II î. H. Zeus bărbos, laureat şi un
călăreţ cu o ramură în mână, imitaţia tetradrahmei de argint Filip al
II-lea, sec. IV-III î.H. cu Zeus privind spre stânga şi un călăreţ cu o
ramură în mână dar şi alte relicve: Tezaurul de argint aurit, sec. IV
î. H., descoperit la Agighiol, Tulcea, Aureus Traian şi Columna sa
ridicată la Roma, Coiful de paradă din aur, 770 g. sec IV î.H.,
descoperit în 1928 la Coţofăneşti, Prahova, Diademă de aur, sec.III
î.H., descoperită la Buneşti-Avereşti, Vaslui, Brăţară dacică din
aur, sec. I î.H. – I d.H., descoperită la Sarmisegetuza, diferite efigii
ale monedelor la care ne-am referit.
Alt subcapitol este destinat monedelor statelor vecine pe
teritoriul Daciei, dovadă a relaţiilor comerciale în epocă, noi
oprindu-ne asupra următorului subcapitol care tratează… Misterele
cosonilor dacici, despre care citim: “Astăzi se cunoaşte că aceste
monede de aur cu o concentraţie de metal nobil extrem de pură şi
cu o greutate medie de peste 8,40 g.de aur, au fost executate de
atelierele de monetărie daco-getică (şi li se redau efigiile n.n.,p 46).
Cosonul de origine geto-dacică imită denarul roman republican
(509-27 î.H.) din epocă, deşi are greutatea staterului grecomacedonean. Moneda este numită astfel după numele gravat pe ea
şi prezenta pe avers o acvilă cu aripile deschise aşezată pe ghioaga
lui Hercule şi care strânge în gheara ridicată o cunună de lauri, iar
pe revers, un magistrat (consul) roman încadrat de doi lictori
(persoane ce însoţeau pe înalţii demnitari romani) purtând pe umeri
fascii (securi legate în mănunchi de nuiele), simboluri ale autorităţii
magistraturii (puteau pedepsi cu securea sau cu nuiaua).
În arealul sitului arheologic de la Sarmisegetuza Regia, zona
centrală a Daciei, după 1989, s-au dezgropat ilegal tezaure
însemnate de cosoni, ce au ajuns pe piaţa neagră din străinătate sau
în colecţii private”…
Cele de mai sus spuse explică şi ceea ce se întâmplă astăzi
la Roşia Montană unde avem în faţă şi alţi năvălitori, dar şi marea
neglijenţă a autorităţilor Statului român care nu veghează suficient
la ce se întâmplă cu bogăţiile care au mai rămas ţării. Presa recentă
(şi Ziarul de Iaşi, 14 mai 2014), de exemplu, . vorbea despre „140
de monede dacice din aur, găsite într-o vizuină de vulpe”, cosonii
Daciei, pe care îi prezintă Aurel Cordaş în recenta sa

carte

„Evoluţia monedei naţionale şi a sistemului monetar în România”,
Editura Ştef, Iaşi, 2014,

în care, în

autograful pentru mine

notează: „Această carte a apărut după o idee a lui Ion N. Oprea”,
detailând aprecierile.
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Dar iată şi ce scrie Ziarul de Iaşi despre monedele găsite:
„Un număr de 140 de monede dacice din aur – kosoni – au fost

fericita ocazie, de a-l vedea, de a-mi întinde mâna, de a mi-o
strănge şi de a o strânge şi eu pe a domniei sale.

găsite de trei copii de 11 şi 12 ani, din judeţul Hunedoara, într-un
recipient din plastic ascuns într-o vizuină de vulpe, în Munţii
Orăştiei, o parte fiind predate autorităţilor, care spun că banii au
legătură cu o anchetă în desfăşurare…”

Cartea lui Aurel Cordaş are, cum am spus de la început, cuprindere
largă şi este de interes major pentru oricine, bibliografia şi
imaginile evidenţiind-o, ca şi copertele sugestiv realizate şi care
indică de cine depinde statornicia în emiterea şi menţinerea valorii
banului la români: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.

Cu 23 de ani în urmă:
JACQUES-YVES COUSTEAU

JACQUES-YVES COUSTEAU,
INTERVIEVAT DE UN GAZETAR
ROMÂN
Ioan (Eugen) DIACONU – Tulcea
Ce este un om de ştiinţă? Răspunsul îl aflu nu din dicţionare
ci din spusele unuia dintre cei mai mari, dacă nu singurul,
oceanografi ai lumii, ilustrul explorator, cercetător, inventator,
omul de ştiinţă Jacques- Yves Cousteau ( 11 iunie 1910, SaintAndre de Cubzac, Gironde, Franţa – 25 iunie 1997, Paris): „Ce este
un om de ştiinţă înainte de toate? Este un om curios care se uită
printr-o gaură a cheii, gaura cheii naturii, încercând să afle ce se
întâmplă”, spunea cu mare încredere de sine în ceea ce face
deoarece „Mi-aduc aminte de clipa în care ochii mei au văzut
pentru prima dată marea; de atunci nu am mai văzut, nu am mai
gândit şi nu am mai trăit ca înainte...” Aşa şi este. Cred că nu există
întindere de apă planetară care să nu fi fost, măcar o dată,
străbătută de elicele arhicunoscutei nave de cercetări oceanografice
„Calypso”. Prin anii 90 „Fundaţia Cousteau”, sub egida UNESCO,
susţinută de Banca Internaţională iniţiază un program pe durat a 18
luni, de cercetarea a fluviului Dunărea şi a afluenţilor acestuia în
vederea stabilirii schimbărilor survenite în ultimul timp şi ce
repercusiuni au aceştia asupra Deltei Dunării, o biodiversităţii
sistemului deltaic în general. Aşa se face că, pentru realizarea
acestei expediţii, închirizază nava „Jegtoro XI”, cu echipaj maghiar
la bord, începând cercetările de la izvoarele Dunării până la
vărsarea acesteea în mare, toate cele patru braţe ale ei, dar şi râurile
ce-şi deversează debitele în ea pe parcursul întregului său traseu.
Prim expediţie pe Dunăre a început în anul 1990, iar la începutul
lunii martie a anului 1991 (mai precis 10 ale lunii) am avut prilejul,
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A fost un sentiment uluitor, pe parcursul cercetărilor asupra calităţii
apelor Dunării pe teritoriul Românei, mulţi jurnalişti au vrut să stea
de vorbă cu el, pe toţi i-a refuzat, numai „gurmandul” Anton
Roman – scriitorul, dar se zice că şi bucătarul lui, J.Y.Costeau , a
avut acces aproape permanent în preajma cercetătorului
oceanograf. Spunam că eram în data de 10 martie a anului 1991.
Spre ora 10.00. Nava „Jectoro-XI”, navigând dinspre Galaţi spre
Tulcea, face rondoul în faţa Căpităniei portului, pe punte principală
se vede „micuţul” dar sigurul loc de aterizare a minielicopterului
său prezent şi el pentru o decolare”imediată”. Cum aveam misiunea
profesionaă de a merge la controlul acelui mijloc de transport
naval, am mers fără ezitare. Am intrat în micuţul salon al navei de
cercetare. Peste tot numai aparatură. La un moment dat şi-a făcut
aparţiţia şi Jacques-Yves Costeau, un om la 81 de ani (avea să-i
împlinească exact pste 3 luni) cu părul alb, pieptănat cu cărare pe
partea stângă, ochi albaştri pătrunzători precum un radar, o frunte
înaltă, puţin ridată şi linia de inserţie a părului dreaptă, jovial,
interesat de locurile unde se află, de cunoaştere a ceea ce nu
cunoaşte, de starea Dunării, deltei şi a istoriei oraşlului, de oamenii
din imdiata sa apropiere, preocupările lor, nielul de trai etc. Pe
paşaportul francez, pe care l-am verficat cu atenţie, scria „Yves
Jacques Coustau cetăţean, francez, născut 11 iunie 1910, Franţa”
dar, din cele aflate ulterior, nu-i prea plăcea să vorbească în limba
sa natala, prefera germana chiar şi în locul celei engleze.
Impresionat de extraordinara sa modestie am îndrăznit ceva mai
mult decât aş fi sperat, ştiut fiind că „nu-i place să stea de vorbă cu
presa”. Am reuşit, prin intermediul unui translator de limbă
germană, în căteva minute, un interviu scurt, tot ştiut fiind faptul că
„nu răspund la mai mult de 2-3 întrebări”. Mărturisesc, a fost o
mare onoare pentru mine de a cunoaşte şi chiar obţine un scurt
inteviu de la o personalitate ştiinţifică atât de importantă în spaţiul
mondial, prsoană care ţi-a întins şi strâns, prieteneşte, mâna. Iată
interviul realizat atunci, publicat în săptămânalul “Tricolorul” din
Tulcea, în luna martie a anului 1991, făcând precizarea că, pentru
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realizarea obiectivelor sale dar şi ale altora, Jacques Cousteau, a
mai venit în România chiar şi la Tulcea, în Deta Dunării, în 1994.

voi comunica concluziile cercetărilor efectuate timp de 18 luni, pe
Dunăre, în cadrul acestui program.

- Domnule Cousteau, din câte ştiu, acordaţi foarte rar
interviuri iar atunci când o faceţi răspundeţi doar la 1-2 întrebări.
Aş putea îndrăzni şi eu a vă întreba câte cea în speranţa că cititorii
vor afla câte ceva din preocupările dumneavoastră prezente?

Între timp, la aflarea veştii sosirii oceanografului francez
pe faleza Aygessus-ului ( Tulcea de astăzi), lume multă seadunase, nerăbdătoare să-l vadă. A mai dorit să ne spună: „Pentru
mine timpul este foarte preţios, acum „zbor” către „Calypso”, care
mă aşteaptă în Marea Negră. Pentru voi toţi, spun că revin la
Tucea cu plăcere”. De altfel, pe cartea de vizită a mea (vezi
faximil) tot aşa a şi scris, după care a ...”zburat” cu mica sa pasăre
cerească spre casa lui cea de toate zilele, nava „Calipso”, nu înainte
de a se mai interesa, de câteva amănunte necunoascute de pe braţul
Chilia, despre oamenii de-acolo, despre ostroavele, păsăretul şi
oamenii locului. Şi asta pentru că, nu-i aşa? după cum tot Cousteau
spunea „Oamenii protejează ceea ce iubesc” chiar dacă „Mult lume
atacă marea, eu fac dragostea cu ea”. Adevărat, dragostea lui a fost
marea, oceanul, casa sa a fost „Calypso”, copiii lui sunt
binefacerile naturii pe care ni le-a pus la dispoziţie pe parcursul
întregii sale vieţi.

- După cum se cunoaşte, în urmă cu ceva timp, am
constituit “Fundaţia Cousteau”. fundaţie care timp de 18 luni, sub
egida UNESCO, întreprinde o expediţie pe întreg cursul Dunării,
de la izvoare până la vărsare. Expediţia fundaţiei ste susţinută
material de Banca Internaţională şi are drept scop final refacerea
deltei fluviului Dunărea. Dar, până a ajunge aici, a trebuit ca
împreună cu echipa de cercetători pe care o conduc să parcurg,
pentru a culege şi prelucra datele, Dunărea de-a lungul ei. Am
studiat cu foarte mare atenţie toţi afluenţii Dunării, închiriind
pentru acestă vară ( a anului 1991 – n.a.) nava „Jegtoro XI” , a
bordul căreia prelucrăm toate datele şi observaţiile obţinute pe
traseu.
- Să înţeleg, în deltă ajungând, că misiunea “Fundaţiei
Cousteau” se apropie de sfârşit?
- Nicidecum! Aici sunt foarte multe lucruri de cercetat.
Vom merge timp de 8-10 zile pe toate braţele Dunării (Chilia,
Tulcea, Sulina, Sfântul Gheorghe), în interiorul deltei, vom studia
îndiguirile făcute şi repercusiunile acestora asupra ecosistemului,
vom merge şi în pădurea Letea, singura pădure de liane din estul
Europei. Pentru aceasta, pe lăngă nava, pe lângă braţele Dunării,
vor merge trei maşini echipate dotate cu echipament de cercetare ce
vor primi şi prelucra informaţiile privind evoluţia aspectelor ce ne
interesează. Acstea ( datele – n.a.) vor fi apoi prelucrate imediat şi
la bordul navei. Asta facem acum. Apoi, vom reveni în septembrieoctombrie reuând activitatea de cercetare în zonă pe baza
informaţiilor ce le adunăm acum. Mai exact, studiem Delta Dunării
în toate anotimurile anului, observând astfel mutaţiile ce se produc
de la un anotimp la altul. Observând schimbările survenite vom
pune cap la cap datele evolutive, urmând a concluziona, pentru
fiecare ţară riverană Dunării, măsurile ce trebuie luate astfel încât
Dunărea să devină un fluviu de echilibru ecologic, folositor întregii
Europe şi nu un fluviu „culegător” de reziduuri, distrugător, prin
cursul său, a ceea ce are mai frumos: delta.
- Pentru România, dacă se poate, unde şi când veţi anunţa
concluziile cercetărilor dumneavoastră?
- Mai îni să spun că programul de cercetare a „Fundaţiei
Cousteau” pentru România se bucură de un sprijin real din partea
Academiei Române, cu care colaborăm şi la acest program. Avem,
de asemenea, relaţii farte strânse cu specialiştii români de la
Institutul Politehnic Bucureşti. Şi încă un lucru: activitatea noastră
este una mai mult decât ecologică. Ea vizează totalitatea
problematicilor pe care Dunărea le ridică în viaţa economicosocială a statelor riverane. Dar, revenind la întrebare, să vă spun că,
în noiembrie, voi ţine la Bucureşti o conferinţă inzernaţională unde
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OAMENI, LOCURI, ÎNTÂMPLĂRI

Vasile LARCO – Iași
Comunicarea între oameni, între semeni este inevitabilă,
fără de aceasta viața noastră nu s-ar putea desfășura în bune
condiții. Oamenii din cele mai vechi timpuri și-au transmis
mesajele, gândurile, dorințele prin vorbire, prin scriere sau prin
semne. În ultima vreme, posibilitățile de comunicare s-au
diversificat, s-au perfecționat, omul având la dispoziție și
mijloacele de comunicare în masă: radioul, televiziunea,
calculatorul (internetul), devenit acum atât de performant, încât mă
întreb la ce ne putem aștepta în continuare, ce surprize ne mai poate
oferi.
Cuvântul, deprins în primii anișori de viață de către
fiecare dintre noi, acea unitate de bază a vocabularului, care
reprezintă asocierea unui sens sau a unui complex de sensuri,
conform DEX, este la îndemâna oricărui om și pe toată durata
vieții. Cu ajutorul cuvintelor, formând propoziții și fraze se pot
transmite știri, impresii, sentimente, iar scriitorii, acei autori de
scrieri literare, pot alege doar pe acele cuvinte care „să exprime
adevărul”, ca apoi să le ordoneze într-un mod artistic.
Cartea, acea bijuterie șlefuită de un autor, fiind o scriere
cu un anumit subiect, tipărită și însoțită de două coperți
protectoare, este un mijloc de informare și de stocare pe timp
îndelungat a ceea ce are de transmis creatorul din diferite domenii
de activitate: literar, științific sau de altă natură.
O astfel de carte din sfera literară este
PENSIONARIADA, autor fiind Corneliu Văleanu, profesor de
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limba și literatura română (pensionar), care, după o perioadă
îndelungată de publicistică, a editat și tipărit, în ultimii zace ani,
alte trei volume, fiind prezent și în multe culegeri, respectiv,
antologii literare. Volumul de față conține douăzeci de capitole
distincte, unele dintre ele fiind publicate și în diferite reviste ca:
LOHANUL, HAZ DE NECAZ (Câmpina), SINGURĂTETE etc.
Această carte poate reprezenta un roman, autorul și cei
apropiați dumnealui fiind personajele principale, dar poate constitui
și un document istoric pentru perioada postbelică și
postrevoluționară de la noi, și în mod deosebit din zonele: Vaslui,
Bârlad, Huși. În această carte, autorul ne descrie fapte, obiceiuri,
întâmplări, de multe ori hazlii sau mai puțin amuzante, de care
povestitorul nu este străin, personal descoperindu-l în multe dintre
ele. Scriitorul Corneliu Văleanu, fiind și epigramist (membru al
Uniunii Epigramiștilor din România), are un ascuțit simț de
observație, o înclinare/aplecare către satiră și umor, șfichiuiește
prin întâmplări trăite de dumnealui sau sunt numai pățanii
imaginare, metehne omenești în scopul, de ce nu, al îndreptării lor.
Un exemplu este chiar în primul capitol: „Pensionariada”, unde
autorul critică epigramatic faptul că pensionarului de la noi nu i se
asigură de către „cei de sus” pensie corespunzătoare unui trai
decent: Scumpii noștri pensionari,/ Nu-i de unde pensii mari,/ Vă
dăm bonus drept mărire/ Drum expres spre cimitire!//Lipsa de
judecată, de chibzuință în acțiuni este scoasă în evidență în
capitolul: „Cum a fost salvat un motănel”, în care se arată că,
pentru a fi salvată o felină aflată cocoțată pe un turn de 45 metri
înălțime, s-a utilizat un elicopter. Minciuna, iată, că poate fi uneori
salvatoare, fapt dedus dintr-o întâmplare petrecută pe litoralul
Mării Negre la biroul de plasare și unde „atenția” în bani nu a avut
succes: („Minciuna salvatoare”). Diferite stări sufletești,
emoționale sunt prezentate cititorului, cu multe detalii privind locul
și timpul acțiunilor, cu suspansuri care îndeamnă la lecturarea până
la sfârșit a povestirilor. Câteva exemple: „O singură vară am iubit”,
unde se prezintă sfârșitul tragic al unei tinere fete și suferința celuia
care a iubit-o doar o vară; „Gâlceava”, povestire în care este
prezentat un caz de conformare exagerată a unui preot dintr-un sat
față de normele europene impuse țării noastre în ultima vreme,
refuzând să oficieze o slujbă de înmormântare; „Pustnicul
Pandele”, publicată și în revista „Singurătate”, unde este relatată
soarta tristă a unui prizonier din al doilea război mondial, care,
revenit acasă în satul natal, își găsește nevasta măritată și cu alți
copii. Exemplele ar putea continua. Nu a scăpat de ochiul
povestitorului-observator nici felul cum se face în momentul de
față campania electorală: („Cum am devenit multipartidist”), nici
starea socială precară a românului care trebuie să meargă în
străinătate pentru a se înstări: (Capitolul „Tălângă”). Tălângă era
porecla unui elev, fiu de cioban, care a salvat clasa, aducând la
școală o talangă, după ce clopoțelul a dispărut fără să i se dea de
urmă. Același „Tălângă” a plecat prin lume, unde, după ani de zile,
a trăit o tregedie: soția, împreună cu copiii lorau ars de vii, după
care fostul elev a revenit în țară, unde mulți din cei apropiați lui nu
mai erau în viață.
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Un capitol cuprinzător este rezervat „bunicului”, în
povestirea „Confesiunea bunicului” alias autorul (după părerea
mea), care „și-a deschis lacătul vieții și al sufletului”, povestindu-și
viața, de la naștere (care a fost pe un câmp roditorla țară, în timpul
prășitului) și până la vârsta de 75 de ani, actuală ( în anul 2014).
Sunt trecute în revistă: școlile urmate, inclusiv studiile superioare
de filologie, locurile de muncă, peripețiile și năzbâtiile copilăriei și
ale adolescenței, familia, activitatea literară, publicistică și nu în
ultimul rând, preocuparea legată de „pensionariadă”.
Las cititorului să descopere între coperțile acestei cărți și
alte întâmplări vesele sau triste, cu descrieri amănunțite din partea
autorului, introducându-l pe cititor, pentru o mai bună înțelegere, în
cadrul adecvat povestirii.
Prin această nouă apariție editorială, scriitorul Corneliu
Văleanu a mai urcat o treaptă pe scara creației literare, de data
această, proză, știind că fiecare dintre noi este bine să lăsăm ceva în
urma noastră în afară de umbră.
Îl felicit, urându-i sănătate, putere creatoare și: La mulți
ani cu prilejul aniversării a 75 de ani de viață!
Cum sunt convins că vor mai urma și alte cărți de autor,
deoarece dumnealui mai are multe de spus, închei cu următorul
catren:
Scriitorul C. Văleanu
Nu se va-ndrepta spre vale
Ci spre deal, căci pân` la anu`
C-un alt op ne-o sta în cale!

Maruca Pivniceru în dialog
cu Gabriela Szabo
ministrul tineretului și sporturilor
MP: Pentru a ajunge să realizezi performanţe deosebite, cum
aţi făcut dvs în sport, dar cred că şi în orice alt domeniu,
trebuie să ai convingerea că-ţi doreşti cu adevărat acest lucru,
să-l faci preocuparea ta principală şi să renunţi la multe alte
activităţi, inclusiv cele distractive, specifice vârstei. Care au fost
factorii care v-au determinat să alegeţi calea performanţei în
sport şi când aţi început această mare aventură?
GS: Sportul de performanţă, în cazul meu, a venit ca un lucru
firesc. Nici nu ştiu să fi fost cazul să aleg dacă vreau sau nu să
merg pe drumul sportului de înaltă performanţă. Am fost mereu o
persoană extrem de activă, am început să alerg de plăcere, apoi să
mă antrenez şi de acolo până la competiţie a fost un pas şi o
tranziţie care s-au realizat singure. De la 12 ani am început propriuzis să îmi construiesc cariera sportivă.
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MP: Cum au reacţionat părinţii dvs faţă de o asemenea
opţiune?
GS: Am fost sprijinită mereu de părinţi, în special de tatăl meu
care m-a încurajat mereu să merg pe drumul acesta indiferent de
obstacolele pe care trebuia să le depăşesc. Mi-au fost alături
întotdeauna, şi la victorie, şi la eşec şi le sunt recunoscătoare pentru
asta.
MP: Când aţi început să obţineţi rezultate care să confirme
alegerea făcută şi care v-au şi adus, sunt convinsă, primele
satisfacţii?

schimb, ceea ce sunt sigură că valorează extrem de mult atunci
când vrei să fii un om de succes este seriozitatea, munca, ambiţia şi
hotărârea. De cele mai multe ori tinerii nu se concentrează pe un
obiectiv, nu au nişte metrici pe care să şi-i stabilească şi atunci
perioade lungi de timp sunt în derivă. Aşa că sfatul meu pentru
tineri este să fie concentraţi şi să nu se abată de la obiectivele lor,
indiferent de context.
MP: a fost o decizie grea să renunţaţi la competiţia sportivă de
performanţă? Ce noi activităţi v-au atras şi consideraţi că au
reprezentat motive de mulţumire şi împlinire personală după o
carieră sportivă de un palmares extrem de bogat?
GS: A fost o decizie pe care mi-am dorit-o şi pe care mi-am
asumat-o. Dar faptul că nu am mai participat în competiţiile de
înaltă performanţă, nu a însemnat că m-am retras din viaţa sportivă.
Dimpotrivă, cred că am fost alături de sport şi de sportivi chiar mai
mult, mi-am oferit întreaga experienţă şi expertiză în folosul
oamenilor şi iubitorilor de sport.

Gabriela Szabo
GS: Pentru un sportiv prima realizare în adevăratul sens al
cuvântului este prima realizare mondială. Prima medalie mondială
am luat-o la Seul la Campionatul Mondial de juniori şi aveam 17
ani atunci. Atunci am avut confirmarea că îmi fac treaba bine ca
sportiv şi tot atunci mi-am dat seama că pentru asta sunt făcută,
pentru performanţă şi excelenţă în sport.
MP: Ce personalităţi v-au marcat parcursul ascendent? Aţi
avut modele pe care aţi dorit să le urmaţi, care v-au inspirat?
GS: Nu am avut modele. Singurul etalon de care am ţinut cont a
fost propria mea limită. Încă mă ghidez după asta.
MP: Care credeţi că au fost momentele de maximă glorie, de
supremă realizare sportivă?
GS: Titlul de Campioană Olimpică, Sydney, în anul 2000 şi titlul
de Cel mai bun Sportiv din Lume pe care l-am câştigat în 1999.
Sunt două momente excepţionale care mi-au încununat munca şi
sacrificiile făcute de-a lungul multor ani de zile şi care vor fi mereu
o certificare a profesionalismului meu şi, sigur, o mândrie pentru
mine.

Iar ca noi activităţi mi-am extins aria de activitate, am investit timp
în educaţia mea, am făcut un master în Antropologie motrică, la
Academia de Educație Fizică din București, apoi mi-am dat
doctoratul în Educație Fizică și Sport, la ANEFS. Mi-aduc aminte
că am lucrat foarte mult la teza mea de doctorat: „Contribuții la
studiul cauzelor și efectelor de anduranță în cursele atletice de fond
și semi-fond”, am citit mult mai mult decât aveam timp înainte, am
călătorit, am avut timp de mine. Lucruri care par simple, dar de
care nu ai timp când eşti sportiv de performanţă.
MP: în prezent sunteţi ministrul tineretului şi sportului. Mă
bucur că un mare sportiv deţine o responsabilitate de asemenea
anvergură, pentru că numai un om care cunoaşte intimitatea
acestui domeniu poate oferi cea mai buna pista de dezvoltare!
Ce vă propuneţi în mod deosebit pentru revigorarea mişcării
sportive şi încurajarea sportului de performanţă în România,
atât din perspectiva dezvoltării bazei materiale cât şi, mai ales,
a atragerii tineretului la asemenea activităţi?
3 obiective mari sunt pe lista de priorităţi: sportul de masă, sportul
de performanţă şi infrastructura (reabilitarea celei actuale şi
construirea de baze sportive noi), iar ca direcţii de acţiune ne
orientăm pe practicare, participare şi performanţă. Vreau să redau
viaţa ecosistemului sportiv din România, vreau să îi ajut pe oameni
să redescopere plăcerea de a face sport şi mândria de a face
performanţă, vreau o Românie care face sport. Şi împreună sunt
absolut convinsă că vom reuşi.

MP: credeţi că există o reţetă a succesului, bazată pe experienţa
dvs personală, care să poată fi împărtăşită tineretului nostru?
GS: Nu există o reţetă a succesului, nu în sensul în care să existe 10
lucruri pe care dacă le faci întocmai să ţi se garanteze reuşita. În
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Maruca Pivniceru în dialog cu poeta
Victoria Milescu
,,Eu am scris, alţii vor veni să interpreteze, să descifreze, să le
placă, să nu le placă etc. “
- Dragă Victoria, eşti o poetă cunoscută, cu numeroase
cărţi, multe apărute în ediţie bilingvă, membră a Uniunii
Scriitorilor, dar ca om, mult prea modestă. Să începem cu
începuturile tale literare. Când ţi-a apărut prima carte?
- Prima carte mi-a apărut destul de târziu, fiindcă am prins
acea perioadă a concursurilor de debut în volum, ce reprezenta un
triaj drastic pentru cei ce-şi doreau să le apară o carte. Până în ’88,
publicasem în aproape toate revistele literare din ţară, participasem
la festivaluri de poezie, luasem diplome şi premii, citisem în
cenacluri, dar nu reuşeam să scot o carte. Nu pentru că aş fi avut o
literatură subversivă...Trimisesem manuscrise la editurile care
existau atunci, puţine, în comparaţie cu ce există acum, aşteptând
un semn. Abia după mulţi ani de aşteptări, în 1988, am primit un
telefon de la redactorul Editurii Facla din Timişoara, respectiv
scriitorul Eugen Dorcescu, care mă anunţa că am câştigat concursul
de debut şi urma să apar în volumul Argonauţii II. La câteva zile a
venit un telefon şi de la editura bucureşteană Cartea Românească,
de la regretatul scriitor şi redactor Mircea Ciobanu, anunţându-mă
că luasem şi aici concursul de debut, urmând să fiu inclusă în
volumul de debut colectiv Prier.
- Aşadar, după acest dublu debut, ai intrat în linie
dreaptă şi ai început să-ţi publici manuscrisele care, presupun,
se adunaseră de ani de zile.
- Aşa credeam şi eu, după ce aşteptasem atât să-mi apară
o carte, dar când m-am dus la Cartea Românească, după ’89, să-mi
depun un nou manuscris, mi s-a spus că acele concursuri nu mai
sunt valabile, aşa că prima carte mi-a apărut abia peste cinci ani, în
1994, la o editură particulară, Fiat Lux, şi s-a numit Welcome
December/ Bun venit, Decembrie. Decembrie venise şi pentru
mine, iar cartea se voia un ecou la acele evenimente din decembrie,
absurde şi sângeroase. Este o ediţie română-engleză, versiunea în
limba engleză îmi aparţine, pentru că am intenţionat să-i măresc
suprafaţa de receptare; în acea perioadă România era în centrul
atenţiei, era privită în lume cu interes şi respect, primind
numeroase ecouri de solidaritate faţă de cei ce s-au jertfit în
evenimentele ce au dus la căderea fostului regim politic.
- Ce impact a avut această carte? Cum a fost primită?
- A fost prima mea lansare, una amplă, la sala Dalles,
cartea fiind prezentată, între alţii, de fostul meu profesor de la
Facultatea de Filologie din Bucureşti, regretatul critic Romul
Munteanu, iar dintre actorii care au participat, memorabilă şi de
mare emoţie pentru sala arhiplină, a rămas recitarea regretatului
actor Silviu Stănculescu. Din păcate, cartea nu a avut un tiraj prea

p. 161

mare, iar difuzarea, nici ea nu a fost la nivelul aşteptărilor. Eram
deja în economia de piaţă, pentru care nici editorii, nici autorii nu
prea erau pregătiţi.
- Cam acestea au fost începuturile, cu asperităţile lor
inerente...
- Pot să spun şi aşa, orice început dificil e poate un test de
anduranţă, dar am observat că cei care debutează târziu sunt autori
de cursă lungă. În timp, mi se adunaseră foarte multe manuscrise
care visau să se corporalizeze în volume, dar... Multe dintre ele nau mai avut nicio şansă, fiindcă nu mai răspundeau noilor mele
idei, noilor provocări ale vremurilor noi. A fost o selecţie
nemiloasă, am considerat că sunt etape arse, depăşite, fiindcă cel ce
scrie trebuie să fie în pas cu vremea sa, ba chiar cu un pas înaintea
ei. Asta nu înseamnă însă că trebuie să ne grăbim să dăm tiparului
absolut tot ce scriem. Există un echilibru foarte fin ce ţine de
inspiraţie, talent şi moment, între a ştii când să te grăbeşti cu o carte
şi când să aştepţi timpul ei. Astăzi există o goană de a scoate cât
mai multe cărţi, unii autori închipuindu-şi că numărul volumelor
înseamnă neapărat şi un cuantum de valoare. Se grăbesc să publice
a doua zi ce au scris peste noapte, iar unele edituri, de apartament,
de familie îi primesc cu braţele deschise, publicând ce oferă
autorul, fără rezerve, fără corectură etc., iar cărţile care apar în
acest fel, de o valoare îndoielnică, având greşeli de limbă ori de
redactare creează confuzie şi descurajare. Editurile cu un corp
redacţional complet şi competent au cam dispărut, iar cele cu
adevărat profesioniste sunt din ce în ce mai puţine. Şi mă gândesc
la editura Albatros, care a dispărut, unde am publicat Izbânda
furată, în 1995, la editura de mare prestigiu, ce publica
preponderent poezie, Eminescu, unde am publicat Şlefuitorul de
lacrimi, în 1995, şi Arleziana, în 2000, editură care, ulterior, a fost
vândută în mai multe rânduri unor particulari, iar acum îşi trage
ultima suflare pe undeva, prin provincie...
- Ca licenţiată a Facultăţii de Filologie a Universităţii
din Bucureşti, limbile română şi engleză, ai lucrat strict în acest
domeniu? Cum te-ai împărţit între serviciu şi creaţia literară?
- La terminarea facultăţii, am fost repartizată în învăţământ, iar
după un stagiu de trei ani, m-am transferat ca referent de limba
engleză la Departamentul Aviaţiei Civile. Aici am lucrat zece ani,
timp în care, în paralel, am publicat în revistele literare, am
participat la concursuri, la festivaluri, bineînţeles atunci când am
reuşit să mă strecor printre rigorile serviciului. După ’90, posturile
blocate până atunci s-au deblocat şi am reuşit să mă angajez în
presă, apoi în editură. Cea mai frumoasă perioadă a fost cea în care
am lucrat la cotidianul ,,Realitatea românească“, la secţia Cultură, o
perioadă fructuoasă deşi epuizantă, căci evenimentele culturale se
ţineau lanţ, cu forme proaspete de exprimare, după lunga perioadă
de cenzură. Am avut ocazia atunci unei priviri de ansamblu asupra
fenomenului cultural la zi, am cunoscut personalităţi culturale din
diverse domenii, de la care mi-au rămas interviuri deosebite: Marin
Sorescu, Horia Bernea, Ludovic Spiess, Mircea Ciobanu, Oleg
Danovski, Mircea Spătaru etc. Am publicat cronici literare, cronici
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plastice, interviuri în limba engleză cu ambasadori, poezii,
reportaje, pe care poate voi reuşi într-o zi să le strâng într-un
volum.
- Cum a fost, ca poetă, să lucrezi într-o editură?
- Pentru un poet este un loc de muncă ideal. Am
considerat un noroc şi un privilegiu să fiu prima care vede
manuscrisul unui autor şi să-l girez. Atât la editura Scripta, cât şi la
editura Nemira, am avut ocazia să lucrez cu autori consacraţi dar şi
cu începători, să pătrund în intimitatea laboratorului lor de creaţie,
să-i cunosc însă şi ca oameni. Dacă cel ce lucrează în editură este
el însuşi scriitor, e solidar cu autorii, îi susţine, stabilindu-se
legături de prietenie, ce duc la o colaborare editorială excelentă.
Unii autori cărora le-am susţinut debutul, au avut un parcurs
frumos, au confirmat, cum se spune, ajungând chiar în Uniunea
Scriitorilor. Şi acum unii dintre aceştia mă roagă să-mi arunc un
ochi peste manuscrisul lor înainte de a-l depune la o editură.

Fenomenele fără cauză, Existenţele fastuoase etc. Cea mai
frecventă întrebare a reporterilor care au venit la câte o lansare a
fost: ,,Ce reprezintă titlul cărţii pentru dumneavoastră? “. Le-am
răspuns invariabil: nu ştiu, aşa a venit, poate că asta este ceea ce
numim uneori inefabil. Eu am scris, alţii vor veni să interpreteze, să
descifreze, să le placă, să nu le placă etc.
- Ai scris şi cărţi pentru copii. E greu de scris pentru
copii?
- Este o prejudecată că e greu să scrii cărţi pentru copii.
Nu-i greu deloc dacă iubeşti copiii, dacă mai ai un suflet de copil,
dacă te mai poţi copilări din când în când, renunţând la convenţii.
Spunea Constantin Brâncuşi: ,,Când nu mai suntem copii, înseamnă
că am murit demult“. Am scris cărţi interactive ca reflex al
activităţii mele didactice, cele mai multe în versuri, în care am
îmbinat partea educativă cu cea artistică. În Cartea cu surprize,
Alfabet-ghicitoare, Ghiceşte rima, am încercat să le stârnesc
copiilor interesul pentru lucrurile noi ce pot fi descoperite prin
lectură. Am intenţionat să le dezvolt imaginaţia, să-i familiarizez cu
elemente de cultură generală, de limbă şi literatură română, să le
exemplific poetic ce înseamnă rima, ritmul. Am şi tradus
numeroase cărţi pentru copii din limba engleză, aşa că mă simt
confortabil în acest univers al copilăriei, care te eliberează de
angoase, te revigorează.
- În această perioadă în care interesul pentru cartea
tipărită este tot mai scăzut, difuzarea deficitară, cum se mai poate
trezi interesul pentru carte?

Victoria Milescu
- Tu, personal, ai avut şansa să dai peste un redactor
inspirat care să-ţi sugereze câte ceva la o carte, eventual titlurile
unor cărţi, unor poezii?
- În cazul cărţilor mele, am fost autor, redactor, corector.
Din păcate, sau din fericire, redactorii editurilor la care am publicat
au fost mai mereu de acord cu textele mele, nu mi-au clintit o
virgulă; nu ştiu dacă asta mi-a fost favorabil, sau dimpotrivă.
Uneori simţi nevoia unei păreri avizate, poate chiar tăioase dar
sincere. Nu e vorba de a cenzura ceva, ci de a cunoaşte o opinie
competentă asupra viitoarei cărţi, ce se naşte din ,,sânge, sudoare
şi lacrimi“, şi care va fi supusă ulterior judecăţii largi a publicului.
- Spune-mi câteva dintre titlurile celor aproape 20 de
cărţi publicate şi ce semnificaţie au ele?
- Dacă în cazul titlurilor poeziilor, cred eu, mă mai
descurc, cel mai greu îmi este să găsesc titlul cărţii care le
subsumează. La fel de greu îmi este şi să compun autografe în
cazul lansărilor. Unele titluri au venit de la sine şi nu aş putea să le
explic, fără a le bagateliza: Şlefuitorul de lacrimi, Flacăra
nevăzută, Conspiraţii celeste, Zâmbet de tigru, Inimă de iepure,
Roua cuvântului, Bucuriile triste, Dreptatea învingătorului,
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- Difuzarea este haotică, nu-ţi poţi urmări o carte, nu poţi
recomanda unui cititor unde ar putea găsi cartea ta, nu şti dacă ea
este în reţeaua de difuzare sau nu etc. Nemaivorbind că această
carte tipărită, de multe ori finanţată cu eforturi de autorii înşişi, se
află sub presiunea concurenţei cărţii electronice. Că slova scrisă
circulă astfel mai mult şi mai departe decât filele unei cărţi cu tiraj
limitat nu e rău, dar cred că acea carte între filele căreia se simte
vibraţia sufletului celui care a scris-o, care are o căldură specială,
nu va fi abandonată. Ce poate să însemne faptul că Bill Gates a
cumpărat cea mai scumpă carte din lume, Codex Leicester, în fapt
un manuscris al lui Leonardo da Vinci, decât preţuire pentru hârtia
scrisă şi recunoaşterea valorii ei. Acum, cel mai mult suferă cartea
de poezie, în care palpită sufletul nostru ca naţie, care tezaurizează
frumuseţea lexicului, eufoniei limbii române. Din păcate, editurile
au rezerve în a o tipări, excluzând cazul în care poeţii îşi scot
cărţile pe banii lor, iar librăriile o resping pe motiv că nu se vinde.
E un cerc vicios. Cel ce ar dori să cumpere o carte de poezie, nu o
găseşte pentru că librăriile nu o achiziţionează. Poeţii sunt
marginalizaţi, şi foarte puţini au forţa de a continua, de a-şi urma
chemarea scrisului, care cere timp dar şi dedicare uneori
sacrificială. Cum s-ar putea exploata acest mare zăcământ de talent
pe care îl are ţara noastră? Prin intervenţia statului, care trebuie să
susţină cultura naţională. Până acum s-a dovedit că pentru
răspândirea mai largă a cărţii nu sunt suficiente librăriile, lansările,
târgurile de carte ale editorilor, lecturile publice ale autorilor.
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- Şi totuşi, la ora actuală există foarte multe concursuri
de poezie care descoperă şi încurajează noi talente, au loc
festivaluri naţionale şi internaţionale de poezie.
- S-ar părea că este un paradox, unii spun că se scrie mai
mult decât se citeşte. Aceste concursuri scot la iveală o mulţime de
tineri înzestraţi. Unii vor continua cursa grea a afirmării pe un plan
mai larg, alţii vor rămâne cunoscuţi doar în plan local, depinde şi
de şansa fiecăruia. Oricum, aceste manifestări sunt stimulative,
poeţii din generaţii diferite pot să se cunoască, să schimbe idei, sunt
benefice căci nu ştim niciodată de unde va apărea marele poet
naţional.
- Şi tu ai participat la multe astfel de manifestări. Cum ţi
s-au părut?
- La unele am participat din curiozitate, vrând să mă
verific, fiindcă îmi plac întrecerile, competiţiile corecte. Cea mai
mare bucurie am avut-o atunci când am câştigat concursurile cu
moto, considerându-le cele mai obiective. Însă există unele
concursuri care limitează participarea după unele criterii precum
vârsta concurenţilor, dacă au publicat sau nu volume, dacă sunt
membri ai unor uniuni de creaţie etc. Cred că ar fi normal ca aceste
concursuri să aibă o deschidere mai largă pentru a da posibilitatea
de participare tuturor generaţiilor fiindcă talentul nu are vârstă, iar
singurul criteriu de departajare nu trebuie să fie decât valoarea
textului prezentat. Eu am fost şi de o parte şi de alta a baricadei:
odată concurentă, altădată membră a juriului de acordare a
premiilor, iar ultima ipostază mi s-a părut mult mai grea.
- Care sunt cele mai recente premii pe care le-ai primit?
Sunt premii mai mult onorifice: Premiul de creativitate Naji
Naaman, 2011-2012, Liban, Trofeul Apollon la Concursul
internaţional de poezie şi proză ,,Vis de toamnă“, 2013, Premiul
,,Eminescu“ la Festivalul Internaţional de Poezie ,,Mihai
Eminescu“, 13-15 ianuarie 2014, Drobeta Turnu Severin, la care se
mai pot adăuga câteva diplome, dar premiile nu reprezintă pentru
mine un scop în sine, ci sunt o bucurie, o şansă de a te întâlni cu
alţi autori care împărtăşesc aceleaşi idealuri. Distincţiile pot fi un
imbold de a continua pe un drum care nu ştim unde duce, dar pe
unii doar lucrurile misterioase îi atrag, iar poezia este un mare
mister.
- Ca de obicei, întrebarea standard la finalul unui
interviu. Care este următoarea ta carte, fiindcă n-ai de gând să te
opreşti, nu-i aşa?
- Aştept să-mi apară o carte de versuri la eLiteratura,
editura domnului Vasile Poenaru, de fapt o antologie, Cununa de
flăcări. Acum, deja lucrez la altceva, fiindcă realitatea din jur îmi
oferă atâtea pretexte încât am impresia că cele mai multe texte vin
singure la masa de scris şi îmi întind mâna pentru a face cunoştinţă.
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- Îţi mulţumesc pentru interviu, draga mea, şi îţi doresc
să-ţi trăieşti mai departe cu aceeaşi seninătate şi dăruire viaţa şi
poezia.

MARUCA PIVNICERU în dialog
cu CunCun(ȚunȚun) Popescu
MP: Dragă ȚunȚun, am plăcerea să stau de vorbă cu tine
despre viaţă interesantă pe care o trăieşti: născută în China din
părinţi –tatăl actor şi regizor de teatru şi cinema, foarte cunoscut
şi ovaţionat de public - mama profesoara şi directoare de liceu;
doi fraţi care s-au realizat: unul la vârsta de 31 de ani a devenit
Rectorul Facultăţii de Geologie din Kunming iar celălalt un
apreciat medic de chirurgie plastică şi reparatorie. Destinul a
făcut să-l cunoşti pe romanul Dănuț Popescu.
CP: Dănuț se afla la studii la Beijing împreună cu părinţii lui,
care făceau parte din Ambasada Romană. După întoarcerea
părinţilor în ţara, Dănuț a rămas la Beijing încă 3 ani pentru
terminarea studiului limbii chineze în care a obţinut şi o
diplomă de merit. Ne-am cunoscut când el de abia începuse
ultimul an de studiu dar nu am putut să ne căsătorim deoarece
Republica Socialistă România nu recunoştea căsătoriile în
străinătate. Astfel am venit eu în România, urmându-mi destinul
şi am depus la Consiliul de Stat actele cerute în vederea
căsătoriei obţinând aprobarea după fix un an şi jumătate plus o
zi. Am făcut atât căsătoria civilă la Oficiul de Stare Civilă al
Sectorului 6 cât şi pe cea religioasă la biserica Sf. Vasile dar nu
înainte de a fi botezată pentru a mă putea căsători ortodox.
MP: Din această căsătorie s-a născut o fetiţă, Monica …
CP: De mică a fost un copil drăgălaş iar la vârsta de 13 ani
era atât de frumoasă îmbinând fizicul înalt al tatălui cu farmecul
asiatic încât a fost aleasă să participe la prezentări de modă ca
top model, părând matură faţă de vârsta pe care o avea dar
probabil că a fost aleasă şi datorită fizionomiei aparte .
MP: Ai fost o mamă autoritară dându-i Monicăi, fetiţa ta o
educaţie complexă, strictă.
CP: Da, deşi succesul fetiţei era crescând, am convins-o că
trebuie să renunţe şi că aceasta a fost o etapă de cunoaştere a
unei lături a vieţii şi că trebuie să înveţe pentru a avea o meserie
în viaţă. A fi top model este un atuu al tinereţii care se risipeşte
o dată cu trecerea anilor. Şi aşa s-a înscris la Facultatea de
Medicină, la Stat, în prezent terminând anul V. De câţiva ani
încoace are bursă de merit din partea statului român, ca o
recunoaştere a rezultatelor la învăţătură. Dacă va continua să
obţină aceleaşi rezultate excelente are posibilitatea ca la
sfârşitul anului VI să îşi aleagă prin concurs specialitatea pe
care o doreşte.
MP: Dar să vorbim şi despre tine: ai urmat liceul şi
Conservatorul la Beijing timp de 3 ani.
CP: Da, dar în România nu mi s-au echivalat în totalitate anii
de studiu din China, astfel că am reluat Conservatorul aici timp
de 5 ani, la secţia canto unde am avut profesor pe soprana Maria
Slatinaru-Nistor, Eugenia Moldoveanu, ambele studente ale
marei Arta Florescu; de altfel, după pensionarea Artei Florescu
am urmat cursuri particulare cu dânsa. După absolvirea
conservatorului am colaborat cu Teatrul Liric din Constantă
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cântând sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu, un mare
cunoscător şi rafinat interpret al muzicii pucciniene. Aici am
avut dealtfel şi debutul, avându-l alături ca partener pe celebrul
tenor Ionel Voineag. Am interpretat rolurile principale din
operele “Traviata” de Verdi, Mimi din “Boemă “de Puccini
precum şi multe altele organizate la Constantă.
MP: Ce pregăteşti în prezent?
CP: Rolul Cio_Cio-San din Opera “Madama Butterfly” de
Puccini, spectacol care va avea loc la Teatrul Liric din Craiova
la deschiderea stagiunii 2014-2015.
MP: Care din operele din provincie crezi că păstrează cel mai
mult atmosfera de altădată?
CP: Opera din Craiova oraş al vechii banii, a ştiut să-şi
conserve ceea ce le-au lăsat înaintaşii. În perioada interbelică
sau chiar antebelica artă a urmat în mod natural traseul banilor,
respectiv al importantelor investiţii făcute de investitori străini
ai vremii.
MP: Acelaşi lucru este valabil şi pentru Opera din Iaşi în
special, unde după primul război mondial s-a investit foarte
mult, lucru care a ridicat mult Moldova, de acestea beneficiind
şi artă, respectiv opera.
De curând ai participat la un concert la Piatra Neamţ.
CP: La invitaţia bunei mele prietene şi colege, celebra
soprană Iulia Isaev, am participat alături de alte soprane la un
concert ce a avut loc pe 12 iulie a.c.la Piatra Neamţ; într-un
cadru feeric, la umbra Turnului din Piatră Neamţ desprins din
epoca medievală, a avut loc un concert în aer liber organizat de
Consiliul Judeţean Piatra Neamţ unde am avut plăcerea să cânt
o arie din “Madama Butterfly”de Puccini.
MP: Ambiţioasă cum te ştiu îţi vei da şi doctoratul.
CP:
În lume nu există nimic perfect. Dar omul tinde către
perfecţiune. Perfecţiune care nu poate fi atinsă decât prin studiu.
A-ţi dori să te apropii de perfecţiune înseamnă progres. Prin
urmare am hotărât să urmez cursurile aceleiaşi Academii
Naţionale de Muzică, şcoală care m-a format în perioada
studenţiei, în vederea doctoratului în muzică. L-am rugat pe
dascălul de o înaltă ţinută morală şi academică, de o erudiţie rar
întâlnită, criticul muzical Dr. Grigore Constantinescu să-mi fie
îndrumător. Dealtfel domnia-sa mi-a fost şi profesor de istoria
muzicii în perioada studiilor mele universitare.
MP: Ştiu că în spiritual altruist pe care îl ai, ajuţi şi pe cei la
început de drum muzical.
CP: Încerc să ajut pe mulţi din cei care sunt învăţăcei şi
buchisesc arta cantului prin sfaturi, împărtăşindu-le din ce am
reuşit să acumulez eu în muzică. Arta cantului este grea căci
muzica este ceva abstract ce nu se poate vedea sau simţi
palpând,o simţi cu sufletul. Muzica face să vibreze sufletul în
mod diferit la fiecare dintre noi, face să destindă resorturi
intime pe care le avem diferite ca oameni. O mână are cinci
degete şi toate sunt diferite.
MP: Spune-mi TunTun, există în China diferenţe în scrierea
partiturilor?
CP:
În China nu se foloseau notele muzicale şi portativele;
astăzi ,da însă că o particularitate,în notarea muzicii populare se
folosesc cifrele arabe de la 1 la 7, în realitate fiecărei cifre îi
corespunde câte o notă muzicală.
MP: De fapt nu există diferenţe între modul de predare al belcanto-ului deoarece muzica nu are frontiere şi nu necesită un
limbaj special. Spune-mi,te rog câte ceva şi despre medicină
tradiţională chineză
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CP: Ca o particularitate, am văzut medici bătrâni care numai
luând pulsul pacientului, corelat cu nuanţă de paloare a feţei pot
spune cu o exactitate de invidiat care este boală de care suferă
pacientul, care organ intern este slăbit sau dacă pacienta este
însărcinată, putând spune chiar sexul viitorului copil. Şi totul
numai luând pulsul…O altă particularitate este că strângerea
plantelor medicinale folosite la prepararea medicamentelor nu
se face la întâmplare. În funcţie de ce părţi se folosesc (frunze,
flori, tulpina sau rădăcina) recoltare se face în perioadele când
acestea au ajuns la maturitate şi concentraţia maximă de
substanţă activă, recoltarea putând avea loc ziua sau noaptea.
De o importanţă maximă este şi ora de recoltare din zi sau
noapte. De asemenea ora de administrare la pacienţi a fierturilor
din plante este foarte importantă deoarece se ştie că fiecare
organ intern are ora lui din zi sau noapte când absorbţia este
maximă, în funcţie de oră la care “qi”(suflul vital) ajunge la acel
organ.Suflul vital circula după principiul yin-yang, 12ore în
sensul acelor de ceasornic şi 12 ore invers. Cred că în univers
nimic nu este la întâmplare, trebuie doar studiu pentru a-i
pătrunde tainele.
MP: Faptul că soţul tău vorbeşte la perfecţie limba chineză,
fiind şef de promoţie între studenţii a 93 de țări dar şi alte limbi
cum sunt maghiara, engleză şi franceză, face ca el să fie solicitat
de instituţii importante din România pentru traduceri simultane.
CP: A cunoaşte limba chineză, limbă vorbită de o pătrime din
populaţia globului face ca ea să fie învăţată de la o vârstă
fragedă. Sunt țări în Europa iar în Statele Unite şi mai mult,
unde din ce în ce mai multe familii angajează copiilor bone
chineze. Interesul crescând faţă de învăţarea limbii chineze se
datorează şi dezvoltării spectaculoase a economiei chineze întrun ritm anual de 7,7% .
MP: Cum găseşti că este România ?
CP: România este o ţară mirifica, cu o natură splendidă, aşa
cum puţine țări din lume le pot avea. În mijlocul naturii te simţi
de parcă ai păşi pe un tărâm de basm, iar ceea ce a creeat
natura în România întrece orice închipuire umană. Oamenii sunt
calzi, apropiaţi, deschişi. Nivelul de pregătire muzicală este
foarte ridicat, oamenii înţeleg şi simt muzica. Clima este
excelentă iar aerul este curat, nepoluat. Dincolo de acestea, aici
este familia mea, aici mi-am făcut studiile, aici cânt bel-canto.
Destinul a făcut toate acestea posibile şi eu n-am făcut decât să-l
urmez.
MP: Mă bucur că frumoasa noastră ţară este apreciată și tu te
simţi aici ca acasă. Desigur, anual te duci să-ţi vezi tatăl şi fraţii
dar nu stai decât foarte puţin. Ţi-ai realizat o frumoasă familie
iar fiica ta a fost crescută de o mamă care a înţeles să o
iubească, fiind totodată şi severă şi exigentă.
Mulţumesc că ai acceptat să derulăm împreună realizarea ta
ca soţie, mama şi cântăreaţă.
CP: Vă mulţumesc şi eu.
*Nota: CunCun este transcrierea fonetică în limba chineză
a numelui şi se citeșteȚunȚun.
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MARUCA PIVNICERU ÎN DIALOG CU
CARMEN COŢOVANU PESANTEZ

M.P. Doamnă Carmen Pesantez, de când v-am cunoscut, cu câţiva
ani în urmă, v-am considerat o persoană deosebită: coregraf de
dans clasic indian, profesor, redactor, traducător-interpret,
formator, organizator şi promotor de evenimente culturale şi
educaţionale, manager sunt, în linii mari, direcţiile principale ale
preocupărilor dumneavoastră. Fiţi amabilă şi spuneţi-ne, ce v-a
determinat să deveniţi specialist în cultură şi civilizaţie indiană şi
care au fost circumstanţele care v-au apropiat de acest spaţiu ?
C.C.P. Din copilărie am fost atrasă de cultura şi civilizaţia Indiei,
de spiritualitatea ei, ca şi când aş fi fost parte din acel tărâm
îndepărtat... Am citit mult, m-am documentat, am vizionat
nenumărate filme artistice şi documentare, am ascultat muzică
indiană tradiţională, am mers la spectacole, am început să-mi
însuşesc limba hindi şi elemente ale dansului clasic indian ca un
autodidact, apoi am urmat cursuri facultative de limbă sanscrită,
hindi şi filosofie indiană la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
a Universităţii din Bucureşti. Ulterior, am avut şansa să mă
specializez în India. Preocupările mele s-au concretizat în traduceri,
cursuri, conferinţe, workshopuri, editarea de publicaţii de
specialitate, coregrafie, evenimente şi spectacole, proiecte culturale
având ca scop întărirea relaţiilor de prietenie româno-indiene şi
promovarea valorilor celor două ţări.
M.P. Am să încep prin a vă ruga să vă întoarceţi în timp şi să ne
vorbiţi despre studiile dumneavoastră şi despre activitatea
didactică.
C.C.P. În anul 1996 am absolvit Facultatea de Litere a Universităţii
din Bucureşti. În perioada 1996-1997 am urmat studii de
specialitate - limbă hindi şi dans clasic indian (stilul Kathak) - în
India, la Universitatea din Delhi - Arts Faculty, iar între 1999-2000
- la Institutul Central de Hindi / Kendriya Hindi Sansthan din Agra,
ca urmare a unor burse oferite de statul român şi de guvernul
indian. Am activat ca profesor de engleză şi română în Bucureşti,
am predat cursuri de specialitate în cadrul Asociaţiei Culturale
Româno-Indiene (2000-2008) şi am ţinut seminarii la Secţia de
Hindi şi Rromani a Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii din
Bucureşti. Totodată, sunt formator în ştiinţele informării şi
documentării, domeniu în care îmi pregătesc lucrarea de doctorat.
Periodic susţin conferinţe, seminarii şi comunicări ştiinţifice pe
diferite teme de interes. Din anul 2006 colaborez cu Centrul de
Artă “Euterpe” din Bucureşti, ca profesor de limbi străine (engleză,
hindi, română pentru străini) şi coregraf de dans clasic indian.
M.P. Ce v-a impresionat mai mult în India ?
C.C.P. India este un tărâm extrem de controversat pentru mulţi
dintre aceia care l-au păşit fascinaţi, un spaţiu care a conservat o
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cultură milenară pe care n-au afectat-o nici timpul, nici istoria. Este
un tarâm pe care, pe măsură ce-l cunoşti, are tot mai multe de oferit
şi deopotrivă de ascuns, un tărâm al contradicţiilor şi surprizelor de
tot felul, un spaţiu al miresmelor, aromelor, mirodeniilor, culorilor
şi sunetelor, o permanentă sărbătoare, un spaţiu unde mitul şi
filosofia se împletesc, unde religiile lumii se întrepătrund, unde
sărăcia şi bogăţia, tradiţia şi modernitatea, simplitatea şi măreţia,
unitatea şi diversitatea reprezintă feţele aceleiaşi monede, este o
experienţă unică... Aşa aş putea descrie în câteva cuvinte ce
înseamnă pentru mine această ţară plină de spiritualitate şi mister.
Contactul cu această lume m-a făcut să înţeleg mai bine propria-mi
religie şi m-a învăţat câteva lecţii: a demnităţii, a respectului pentru
semeni, a răbdării, detaşării, modestiei şi a toleranţei.

CARMEN COŢOVANU PESANTEZ
M.P. În calitate de coregraf de dans clasic indian, de moderator de
emisiuni radio şi TV, de ilustrator muzical şi promotor cultural, vă
rog să menţionaţi câteva din spectacolele şi proiectele la care aţi
participat.
C.C.P. Am realizat coregrafia multor spectacole de muzică, dans,
teatru, operă, fusion şi fashion show şi am susţinut spectacole de
dans clasic în România şi India: “Gitagovinda/Cântecul lui
Krishna” de Jayadeva (2004); colaborare cu Formaţia “Iris” în
cadrul megaspectacolului prilejuit de lansarea discului „Maxima”
(Bucureşti, 2005); emisiunea “George’s Show”, TV Ploieşti
(2005); spectacol oferit cu ocazia vizitei în România a E.S. Bhairon
Singh Shekawat, vicepreşedintele Indiei (2005); Opera “Lakmé.
Aria clopoţeilor” (Teatrul de Operetă, 2006); “Maitreyi” (Teatrul
de Stat din Oradea - 2008; Compania de Teatru D’Aya şi Arcub Bucureşti, 2011); spectacole organizate în cadrul Asociaţiei
Culturale Româno-Indiene (R.I.C.A.); reprezentaţii cu ocazia
târgurilor internaţionale de carte Gaudeamus şi Bookfest şi a unor
expoziţii etc. În calitate de partener, am participat la mai multe
proiecte culturale: “Sărbătoarea Luminilor - Dipawali” şi “Indian
Week at Crowne Plaza” (2001); “India la ea acasă” (2002);
Festivalul “Artfest” (2003); “Calcutta - megaoraş multietnic”
(2005); “Ore indiene” (2000-2008), “Religii indiene” (2005);
spectacolul caritabil “Ritmul Gangelui” (2005); “Poeţi în
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spectacol” (2007); “Masters of Indian Crafts” (2008), “Sfântul
Valentin şi Gitagovinda la Muzeul Satului” (2010); “Poezia
universală. Poezia indiană” (2008); “Arta podoabelor indiene”
(2008); “Incredible India” (2009); „Biblioteci Înfrăţite - Oraşe
Înfrăţite” (2009); Festivalul “Celebrate India” (2010); “Omagiu lui
Rabindranath Tagore la 150 de ani” (2011); “Noaptea bibliotecilor
româneşti” (2013); Festivalul Culturii Indiene “Namaste India”
(din 2010 până în prezent). Am fost moderator, prezentator,
ilustrator muzical, scenograf şi director artistic în multe din
proiectele menţionate mai sus care s-au bucurat de aprecierea
publicului şi au fost intens promovate de mass-media. Un alt
proiect interesant a fost cel legat de perenitatea sariului - costumul
tradiţional al femeii indiene, a cărui origine se pierde în negura
timpurilor, asemenea iei româneşti.
M.P. Am avut plăcerea să asist la câteva din spectacolele
dumneavoastră. Îmi vine în minte o reprezentaţie din 2008, cu
ocazia lansării volumului “Dansuri clasice indiene”, într-o locaţie
plină de inedit – Ceainăria Serendipity din Bucureşti unde ne-aţi
vrăjit cu frumuseţea acestei arte. Ce semnificaţii au costumele şi
podoabele şi cum se recunoaşte stilul de dans Kathak ?
C.C.P. În dansul clasic indian totul este încărcat de simboluri şi
semnificaţii. Costumele, podoabele, machiajul, toate converg spre
comunicarea cu divinitatea (în dansurile sacre) sau cu publicul (în
dansurile profane) şi mai puţin spre trezirea simţului estetic. În
ciuda ornamentelor, piciorul trebuie să fie gol pentru a păstra
legătura cu energiile telurice şi conştiinţa trează. Dansul nu e doar
tehnică, ci şi emoţie. El transpune o poveste despre iubire,
devoţiune, prietenie, sacrificiu, redată sugestiv prin mişcările
graţioase ale trupului şi mâinilor, prin expresia chipului şi ritmul
paşilor. Dansul ca artă încântă ochiul, eliberează trupul şi înalţă
spiritul, ducând la atingerea păcii lăuntrice. Kathak (“katha” poveste; “kathakar” - povestitor) este unul dintre stilurile majore
ale dansului clasic indian, care ne poartă către timpurile vedice,
când preoţii şi rapsozii călătoreau dintr-un loc într-altul istorisind
din epopeile “Mahabharata” şi “Ramayana”. Specific nordului
Indiei, Kathak este un dans sofisticat, spontan, plin de graţie şi
expresivitate, cu piruete elegante, cu gesturi feminine, dar ferme,
care dă frâu liber imaginaţiei şi măiestriei interpretului de a
transpune povestea prin dans, muzică şi mimă. Performat iniţial în
temple, ca dans ritualic închinat divinităţii, Kathak a ajuns la curţile
regilor moguli, într-o perioadă când dansul, muzica şi poezia
atingeau apogeul rafinamentului, pentru ca, după o perioadă de
umbrire a artelor, să revină pe scenele lumii. Stilul se
caracterizează prin elemente ritualice, rezultat al mişcării Bhakti de
adorare a divinităţii, la care s-au adaugat influenţe persane, reunind
deopotrivă sacrul şi profanul într-o armonie perfectă. Compoziţiile
sunt specifice muzicii Hindustani (nordul Indiei), iar costumele
amintesc de miniaturile din perioada mogulă şi de strălucirea Taj
Mahal-ului. Eu m-am specializat în acest stil de dans clasic, dar
realizez coregrafii şi interpretez, în egală măsură, dansuri în
stilurile Bharatanatyam (sudul Indiei), Odissi (Odissa – estul
Indiei), dans devoţional, folcloric şi fusion (Kathak-Flamenco şi
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„Jugalbandi” – o combinaţie a mai multor stiluri de dans clasic
indian performate simultan, pe aceeaşi linie melodică).
M.P. Aveţi posibilitatea să aplicaţi, pentru elevi şi studenţi,
metodele cu care aţi obţinut rezultatele strălucite în arta dansului
de la maeştrii indieni ?
C.C.P. Acesta a fost unul dintre gândurile mele atunci când am
plecat prima oară în India - acela de a întemeia o şcoală de dans şi
un grup căruia să-i împărtăşesc din cunoştinţele şi din arta mea.
Am realizat acest lucru chiar în India, unde am coordonat un grup
de tineri de diferite vârste, din diferite ţări, inclusiv ţara-mamă, pe
care i-am pregătit pentru spetacole prilejuite de festivaluri şi
evenimente importante şi a căror prestaţie a fost deosebit de
apreciată de public şi de maeştri ai muzicii şi dansului clasic. La
întoarcere, am susţinut workshopuri pentru tineri doritori a fi
iniţiaţi în arta dansului indian, iar din 2005 activez voluntar în
cadrul Centrului de Artă “Euterpe” unde am pus bazele unui mic
grup. Desigur, am apelat şi la terapiile prin muzică şi dans, fiind
cunoscut faptul că acestea ajută la detaşare, autocontrol, la
stăpânirea emoţiilor, contribuind la sănătatea fizică şi mentală
deopotrivă, având efecte benefice în viaţa celui care le practică.
M.P. Cine vă vede dansând, ar putea crede că sunteţi indiancă
însă, contrar cântăreţei românce Narghita, dumneavoastră
performaţi “acasă”. Nu v-aţi gândit să mai evoluaţi în India şi de
ce nu şi un turneu internaţional?
C.C.P. Probabil că într-o zi se va întâmpla şi acest lucru... Având
în vedere succesul de care s-a bucurat piesa “Maitreyi” în rândul
publicului, am intenţionat să mergem întreaga echipă în India, dar,
anumite circumstanţe nefavorabile, au dus la amânarea proiectului.
Pentru mine însă, dincolo de locul sau spaţiul unde performez, cel
mai important lucru este ca mesajul pe care-l transmit prin arta mea
să ajungă la inimile spectatorilor.
M.P. Vorbiţi-ne despre proiectele de viitor. Ştiu că vă ocupaţi de
un festival indian...
C.C.P. Este vorba despre Festivalul Culturii Indiene “Namaste
India”, iniţiat în anul 2010 şi la care am fost cooptată pentru
experienţa organizatorică şi artistică. Am avut onoarea să fiu
directorul artistic şi scenograful primei ediţii a festivalului care a
stârnit un real interes în rândul publicului. Proiectul, iniţiat de
Asociaţia Socio-Culturală InterAct, este rezultatul unui voluntariat
care a reunit mai mulţi parteneri - Centrul Cultural “Rabindranath
Tagore”, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Centrul de
Artă “Euterpe”, Centrul Cultural Indian “Tansen”, edituri,
Ambasada Indiei alături de comunitatea indiană din România,
parteneri media s.a.
M.P. Între preocupările dumneavoastră se numără şi traducerile...
C.C.P. Am tradus cărţi de poezie ale unor poeţi contemporani, în
limbile engleză şi hindi, poeme de Mihai Eminescu şi Lucian Blaga
publicate în revista Institutului Central de Hindi din Agra (India,
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2000), poezii pentru “Antologia Festivalului Internaţional de
Poezie de la Curtea de Argeş” (2000-2005) şi proiectul “400 de ani
Rembrandt” (2006). Am colaborat la câteva publicaţii: ziarul
“Diplomat Club”, revistele “Trivium” şi “Liber”, publicaţii din
domeniul pedagogiei şi ştiinţelor educaţiei s.a. În perioada 20032004 am tradus filme indiene din hindi, în cadrul unui proiect
intitulat “Vară indiană” (Antena 1). Lucrez, de asemenea, la alte
câteva traduceri - între acestea se numără romanul “Umrao Jan
Ada” de Mirza Mohammad Hadi Ruswa, carte după care au fost
realizate mai multe ecranizări şi care au avut o influenţă majoră în
alegerea stilului de dans clasic în care m-am specializat. Cu ani în
urmă am început, împreună cu câţiva colegi indianişti, editarea
unui dicţionar hindi-român, proiect care, din motive obiective, a
rămas neterminat şi pe care aş dori să-l reluăm.

M.P. Aţi fost director general al Bibliotecii Pedagogice Naţionale
“I.C. Petrescu” şi totodată coordonator al Centrului de Informare
şi Resurse “American Corner”din Bucureşti şi al “Bibliotecii
Indiene”. Ce obligaţii v-au revenit în această calitate ?
C.C.P. Am deţinut această funcţie cu delegare timp de cinci ani din ianuarie 2009 până în decembrie 2013, când Biblioteca
Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu” s-a desfiinţat - împlinise
venerabila vârstă de 133 de ani de activitate în slujba
învăţământului românesc, a educaţiei şi culturii. În calitate de
conducător al instituţiei am desfăşurat o activitate complexă
orientată spre mai multe zone: administrativ-managerială, culturaleducativă, marketing şi relaţii publice, comunicare şi schimb
interbibliotecar,
monitorizare,
informare-documentare,
implementare de noi tehnologii în politicile educaţionale, derulare
de proiecte culturale, perfecţionare şi formare continuă a cadrelor
didactice auxiliare s.a. Uneori m-am întrebat dacă am reuşit să fiu
un manager eficient, dacă am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru
a îmbunătăţi imaginea instituţiei… Cu siguranţă că întotdeauna
există loc şi de mai bine, dar acum este de domeniul trecutului şi,
cu siguranţă, a fost o altă experienţă a vieţii.
M.P. Sunteţi posesoarea unui număr impresionant de premii şi
diplome...
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C.C.P. Cred că “impresionant” e mult spus. Desigur, am
mulţumirea unei recunoaşteri a activităţii mele în domeniile
didactic, artistic şi ca promotor cultural, din partea unor
personalităţi, instituţii şi foruri importante din ţară şi din străinătate.
Această apreciere s-a materializat sub forma unor premii şi
distincţii
acordate
pentru
contribuţia
la
dezvoltarea
biblioteconomiei româneşti, pentru susţinera instituţiei de
bibliotecă şi a profesiei de bibliotecar; pentru traduceri; pentru
promovarea dansului clasic indian, a limbii hindi, a culturii şi
civilizatiei indiene şi a dezvoltarii relaţiilor culturale românoindiene; pentru promovarea şi dezvoltarea programului “American
Corner” şi a relaţiilor culturale româno-americane; precum şi
pentru promovarea valorilor temporale româneşti.
M.P. Această vastă gamă de preocupări este posibilă şi pentru că
aveţi alături de dumneavoastră un om care vă este aproape şi vă
susţine – este vorba de soţul dumneavoastră, cantautorul de
muzică latino-americană şi poetul Wladimir Pesantez, o persoană
activă, colaborator al Societăţii Române de Radiodifuziune.
C.C.P. Este adevărat. Eu şi soţul meu colaborăm şi ne consiliem
reciproc, atât în plan profesional cât şi în demersurile noastre
artistice. Îi respect părerile care-mi sunt extrem de utile, având în
vedere experienţa sa care îmbină latura latină, sentimentală, cu
raţionalismul occidental, artistul cu managerul şi psihologul.
Realizator şi prezentator al emisiunii “America Latină se prezintă”
(Radio România Muzical, 2001-2012); prezentator al rubricii
“Latino ca la mama acasă” (2007-2012); colaborator al emisiunilor
“Muzica anilor tăi” (Radio România Actualităţi, 2008-2012) şi
„Ceva de citit” (TVR Cultural, 2002); iniţiator al proiectului
muzical “L-atingere” dedicat promovării muzicii latino-americane
de calitate - iată doar câteva dintre proiectele sale. Muzician
apreciat, poet, traducător, actor şi ilustrator muzical, director al
Centrului de Artă “Euterpe”, organizator de expoziţie fotografică,
pictură şi sculptură şi promotor cultural şi fondator al unor formaţii
de muzică latino-americană, Wladimir Pesantez este un artist
complex şi un om, în adevăratul sens al cuvântului. Din acest
motiv, înclin să afirm că dacă “în spatele oricărui bărbat de succes
stă o femeie puternică”, în spatele reuşitei unei femei sensibile stă
un bărbat înţelegător.
M.P. Ce credeţi că n-ar trebui să lipsească din orice fel de relaţie
între oameni ?
C.C.P. În primul rând, încrederea şi respectul faţă de celălalt, apoi
înţelegerea, empatia, răbdarea, puterea de-a ierta şi iubirea.
Personal, consider ca încrederea este foarte importantă - în
momentul în care aceasta slăbeşte, relaţia începe să nu mai
funcţioneze. La fel de importantă este acceptarea celui de lângă
tine, cu calităţile şi defectele sale. Aş mai adăuga ce-ar trebui să
lipsească pentru ca orice relaţie dintre oameni să dureze: egoismul,
invidia, orgoliul, răutatea, agresivitatea, minciuna, laşitatea,
răzbunarea.
M.P. Aveţi vreun regret în viaţă ?
C.C.P. Destinul fiecăruia dintre noi este bine scris, însă la
desăvârşirea lui consider că avem şi noi o contribuţie. În ceea ce
mă priveşte, am acumulat suficiente realizări în plan profesional,
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artistic şi personal, iar mare parte dintre ele se datorează celor care
mi-au fost aproape şi au avut încredere în mine. Realizările şi
eşecurile deopotrivă mi-au servit drept lecţie de viaţă. Am învăţat
că este bine să nu te abaţi de la calea ta, chiar dacă uneori este
anevoioasă, şi să laşi timpul să-şi spună cuvântul. Cel mai
constructiv feedback a fost atunci când am primit critica la
momentul potrivit şi, în acelaşi timp, susţinere pentru a nu
abandona cauza pentru care luptam, încurajarea de a merge mai
departe. Cât despre regrete... nu poate fi vorba.

mentală şi sufletească. Mi-a făcut plăcere să fiu parte la numeroase
evenimente de cultură, în general, în calitate de spectator: concerte,
vernisaje, expoziţii, cu caracter permanent sau temporare, în muzee
şi galerii din ţară şi străinătate, lansări de carte, spectacole de
teatru, operă şi balet, recitaluri de dans şi muzică, târguri şi
festivaluri, simpozioane, seminarii, congrese, mese rotunde,
cenacluri literare şi filozofice, sesiuni de aniversare sau de
comemorare a unora dintre personalităţile noastre.

M.P. Doamnă Carmen Pesantez, vă mulţumesc şi vă doresc în
continuare putere de muncă pentru proiectele interesante pe care
le promovaţi şi a căror diversitate încântă, nemaivorbind de
frumuseţea interioară şi de farmecul personal care măresc
interesul pentru toate evoluţiile dumneavoastră coregrafice.
Linkuri:
http://namasteindia.ro/carmen-cotovanu-pesantez/
http://namasteindia.ro/artisti/centrul-de-arta-euterpe/
http://namasteindia.ro/sariul-traditie-si-continuitate/
https://www.facebook.com/centruldearta.euterpe/photos_albums

Maruca Pivniceru în dialog cu Lactanţia
(Lulu) Iordan-Constantinescu

MP - Dragă Lulu, porţi un nume deosebit, Lactanţia!
LIC - Se datorează tatălui meu, preotul Atanasie Constantinescu. In
timpul studiilor universitare de teologie de la Cernăuţi, a avut un
profesor care îl aprecia foarte mult şi care i-a promis că îi va boteza
primul născut, aşa cum prefera tata, după retorul roman Lactanţiu,
apropiat al împăratului Constantin cel Mare. Supranumit şi "Cicero
al creştinilor", Lactanţiu reprezintă mult mai mult decât primul
teolog creştin al istoriei, opera sa fiind o inestimabilă sursă de
informaţii privind epoca respectivă. De altfel, lucrarea sa
"Instituţiile divine" este prima enciclopedie creştină de limba latină
(cu o "structură simfonică şi ascensională"). In lucrările sale,
Lactanţiu menţionează şi valorifică zeci de autori precum elinii
Socrate, Platon, Anaxagoras, Atistotel, Democrit, Epicur sau latinii
Lucilius, Lucreţiu, Cicero, Varro, Horaţiu, Vergiliu, Seneca, fără a
neglija celebrele texte magico-religioase atribuite Sibilelor, lui
Orfeu sau lui Hermes Trismegistus.
Şi, surpriză, primul născut am fost eu, Lactanţia (dar pentru familie
şi prieteni Lulu, cum micuţă fiind îmi cântam adesea lu, lu, lu, lu).
MP - Interesant că numele ţi se potriveşte de minune, tu având un
dar deosebit de a exprima şi a împărtăşi şi altora lucrurile
interesante pe care le-ai trăit, atât în multele tale călătorii deosebite,
cât şi la numeroasele evenimente culturale şi ştiinţifice de ţinută la
care ai participat activ.
LIC: într-adevăr, am avut această dublă bucurie, să călătoresc mult,
poate nu încă atât cât aş fi dorit, şi să iau parte la evenimente care
mi-au marcat existenţa şi s-au înscris temeinic în structura mea
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Lactanţia (Lulu) IordanConstantinescu
Spre exemplificare, să încerc a-mi aminti câteva dintre acestea:
congresul diasporei de la Alba Iulia, congresul internaţional de
dacologie, forumul internaţional de medicină integrativă, congresul
naţional al cercetătorilor şi inventatorilor, seminarul naţional de
terapii naturale alternativ-complementare, festivalurile "Carte şi
Arte", "Adevărul despre Daci", "Body, Mind, Spirit", "Bucureşti,
mon amour", "Inventica", gala "Toamna la Voroneţ", cu selecţiuni
din lucrările premiate la "Festivalul internaţional de film,
diaporamă şi fotografie", Festivalul A. Tarkovski, galele Ligii
Studenţilor Români din Străinătate (LSRS), Târgul "Art Safari".
târguri de carte şi artă culinară, în ţară şi în afară.
Aş adăuga aici şi sesiunile omagiale organizate de Academia
română, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia Oamenilor de
Ştiinţă - secţia de filozofie, teologie, psihologie şi jurnalism,
Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Fundaţia Titu
Maiorescu, Universitatea Politehnică Bucureşti, OSIM, Muzeul
Naţional Tehnic "Dimitrie Leonida", Muzeul Naţional de Artă al
României, Muzeul Cotroceni, Muzeul "George Enescu", Muzeul
Naţional al Ţăranului Român, Biblioteca Centrală Universitară şi
Biblioteca
Naţională,
Biblioteca
Metropolitană
"Mihail
Sadoveanu", Librăriile Bastilia, Cărtureşti şi Humanitas de la
Cişmigiu şi Kretzulescu, Fundaţia Naţională de Ştiinţă şi Artă,
Fundaţia Spandugino, activităţile de la Universitatea "Alexandru
Ioan Cuza" şi Universitatea de Arte Frumoase "George Enescu" din
Iaşi, Conferinţele de la Ateneul Român. şi multe altele. Ar mai fi de
adăugat şi acele întâlniri săptămânale sau lunare organizate de
Asociaţia culturală "Iulia Hasdeu", Fundaţia Academia
Dacoromână, Ramada-Majestic şi Teatrul radiofonic, "Ilinca
Dumitrescu şi invitaţii ei", "Clubul înţelepţilor", Centrul sociocultural Calderon, Salonul literar "Colocviile de marţi", "Şcoala de
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înţelepciune Constantin Noica", Editura "For You", Revista
"Lumea Misterelor".
Intre contribuţiile personale la asemenea evenimente aş menţiona
numai o singură lucrare, "Dialoguri multiculturale. Marginalii la
vizita în România a Laureatului Nobel pentru medicină, Luc
Montagnier".

Acestea şi multe altele au fost drumurile mele prin viaţă, călăuzite
de setea de cunoaştere şi dragostea de frumos, tot atâtea experienţe,
între care unele adevărate lecţii!
MP: Dar să vorbim despre primii tăi paşi în viaţă...
LIC: Am avut o copilărie frumoasă, care mi-a dăruit atât de mult şi
mi-a lăsat amintiri de neuitat. M-am bucurat de o educaţie
exemplară din partea familiei - părinţi, bunici - oameni minunaţi
pentru care morala, tradiţiile culturale, exemplul înaintaşilor şi nu
în ultimul rând respectul pentru lucrul bine făcut, erau esenţiale şi
aş putea spune, fără nici o exagerare, sfinte chiar!
Am urmat Liceul de ştiinţe exacte "Mihai Eminescu" din Buzău,
unde am avut privilegiul să trăiesc acele întâlniri care te marchează
pentru totdeauna, întâlniri cu câţiva dintre profesorii liceului pedagogi remarcabili, deosebit de exigenţi, dascăli adevăraţi, doi
dintre ei fiind şi profesori ai tatei. La facultatea de farmacie, în
Bucureşti, unde am dat concurs de admitere imediat după
terminarea liceului, eram cea mai tânără studentă din seria mea!
Am avut şi aici parte de întâlniri memorabile, cu oameni
remarcabili şi mi-aş permite, din lista lungă a dascălilor mei, o
singură nominalizare - eminentul profesor Dumitru Dobrescu.
MP: ştiu că ai terminat facultatea ca şefă de promoţie...
LIC: într-adevăr, dar asta nu m-a scutit de acel stagiu obligatoriu în
provincie, după care mi-am desfăşurat activitatea ca cercetător
ştiinţific la Institutul de Virusologie "Stefan S. Nicolau", de unde,
de altfel, am şi ieşit la pensie. Cercetarea trecea printr-o perioadă
dificilă, dar directorul Institutului, academicianul Nicolae Cajal,
om de ştiinţă şi cultură şi un mare om, împreună cu colectivele de
cercetători, făceau aproape imposibilul pentru a impune spre
abordare şi tratare teme noi, de mare actualitate, care îmbinau cât
mai amonios posibil, cercetarea fundamentală, mereu vitregită şi
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cea aplicativă, mereu vizibilă, concretă şi atât de solicitată. Se
încurajau studiile inter şi transdisciplinare, condiţie sine qua non în
soluţionarea completă şi complexă a cercetărilor întreprinse. Astfel,
am avut colegi de profesii diferite, medici, biologi, biochimişti,
fizicieni, matematicieni, specializaţi în ţară şi în afară.
Personal, am colaborat sau am condus teme importante de cercetare
privind ecosocioepidemiologia: poluarea virală (a apei, aerului,
solului) şi protecţia mediului, efectele biologice ale poluării
mediului, ecologie umană, sănătatea populaţiei umane în
interdependenţă cu mediul, bolile profesionale - studii de caz în
dinamică etc. Intr-un asemenea cadru generos de cercetare, am avut
colaborări cu instituţii din Bucureşti şi provincie, precum Institutul
de cercetare pentru epurarea apelor reziduale din Bucureşti (devenit
după Revoluţie Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare pentru
ecologie industrială), Staţiile de captare, tratare şi pompare a apei
din Bucureşti, Roşu şi Arcuda, diferite unităţi industriale de pe
platforma chimică Bucureşti, ştranduri, hoteluri (privind poluarea
apei din lacuri, bazine, piscine), cabinete de stomatologie, spitale,
Secţia din Cluj a Institutului de Virusologie "Stefan S. Nicolau",
Institutul Pasteur.
Tot în această perioadă am participat la sesiuni de comunicări
ştiinţifice în cadrul Institutului şi Academiei Române, la
simpozioane naţionale şi cu participare europeană , precum
Simpozionul de la Bistriţa-Năsăud, în 1981, privind "Bazele
biologice ale proceselor de epurare şi protecţie a mediului".
MP: Ştiu că ai călătorit mult!
LIC: E cât se poate de adevărat! Am călătorit mult, şi în ţară şi în
străinătate. Soţul meu, diplomat de carieră, licenţiat în ştiinţe
economice şi juridice, doctor în economie, a îndeplinit mai multe
misiuni în străinătate, în Europa şi Statele Unite. L-am însoţit.
Aceste peripluri diplomatice au fost pentru mine o experienţă fără
egal - m-au ajutat să mă apropii de unele spaţii de cultură şi
civilizaţie, greu de atins altfel. Şi nu în ultimul rând, m-au pus şi
ne-au pus în contact cu oameni speciali - unii dintre ei personalităţi
de marcă ale diasporei româneşti, ale ţărilor gazdă.
Dar au fost şi ocazii, pe care le evoc cu plăcere, când am fost şi în
tabăra organizatorilor, mai ales în cadrul activităţilor în străinătate.
Aş evoca, absolut cu tilu de exemplu şi ca momente de excepţie,
prezenţele culturale în Luxemburg, ale marii noastre artiste Angela
Gheorghiu, alături de dirijorul Ion Marin şi Orchestra Filarmonicii
George Enescu, din nou a Orchestrei Filarmonicii George Enescu,
avându-l la pupitru pe dirijorul Cristian Mandeal şi la pian pe
regretata Mihaela Ursuleasca, concertele maestrului Valentin
Gheorghiu, prezenţa extraordinară a prim-balerinei Simona Noja în
"Lacul Lebedelor", alături de Ileana Iliescu în funcţia de director
artistic al echipei de balet a Operei Naţionale din Bucureşti,
spectacolele de inimă ale maestrului Tudor Gheorghe, ale
regretatului Paraschiv Oprea, ale coralei Cantores Amicitiae, sub
conducerea profesorului Nicolae Gîscă, spectacolele Teatrului din
Craiova, în regia neobositului Silviu Purcărete, conferinţele
regretaţilor academician Zoe Dumitreasa-Buşulenga, academician
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Dan Hăulică, academician Virgil Cândea, dar şi prezenţa
academicianului Răzvan Theodorescu şi a scriitorului Marin
Sorescu, în calitate de miniştri ai culturii, a scriitorilor Ana
Blandiana, George Asztalos, Ion Diaconescu, Livius Ciocârlie,
participarea României la manifestările din 1995 si 2007
"Luxemburg, capitala europeană a culturii" (în 2007 având ca
asociat Sibiul!), participarea a peste 300 reprezentanţi ai românilor
de pretutindeni la manifestările prilejuite de semnarea, în aprilie
2005, a Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.
Sau în SUA, inegalabila prezenţă a sopranei Eugenia Moldoveanu,
turneul teatrului "Bulandra", sub bagheta inegalabilului Liviu
Ciulei, concertele corului "Madrigal", sub conducerea maestrului
Marin Constantin sau recitalurile violonnistei Mihaelei Martin.
Au fost ani plini, de multă muncă şi de mare migală, pentru că
nimic nu se face de la sine, bătând din palme, ci numai cu dăruire,
echilibru, imens efort, în primul rând din partea celor direct
implicaţi. Din această perioada am înţeles că soţiile diplomaţilor
au, pot şi trebuie să aibă un rol important în alchimia activităţii unei
ambasade, ele putând să fie vectori importanţi de imagine,
comunicare şi bune relaţii, adeverind şi ele că munca unui diplomat
se măsoară şi în numărul de prieteni lăsaţi în urma sa.
Nu pot să nu recunosc că în toată această perioadă, am avut mai
mult timp la dispoziţie şi o mare libertate în a-l gestiona, astfel
încât am putut să mă dedic uneia din pasiunile mele - aceea de a mă
juca cu formele şi volumele, cu culoarea. Ador arta decorativă,
desenul, acuarela! Si cred că în drumurile mele, în tot ce-am
întreprins, atât de puţin de altminteri, m-au ajutat atenţia deosebită,
poate chiar obsesivă, pentru ordine şi grija permanentă faţă de
detaliu!
MP: E un palmares bogat şi o experienţă de invidiat! Dar acum, la
final de drum diplomatic?
LIC: Orice sfârşit este un nou început! Iar experienţa, atât de
bogată, acumulată în acei ani, o fructificăm acum în cadrul
Fundaţiei Paneuropa, pe care am fondat-o la Bucureşti în primăvara
anului 2007, împreună cu soţul meu şi care, în septenatul scurs de
la înfiinţare, a desfăşurat o activitate prestigioasă, permiţându-ne
participarea, ca organizatori unici, în parteneriat sau simpli
participanţi, la evenimente organizate în România, dar şi în mai
multe state europene, precum în Belgia, Luxemburg, Turcia,
Republica Moldova, Republica Serbia, Germania.
Gândul mă poartă deja către câteva momente încărcate de bucurie
şi emoţie, tot atâtea clipe de minunate aduceri aminte: concertul de
muzică barocă organizat cu prilejul Zilei Naţionale a
Luxemburgului, la Galeria Dialog a Primăriei Secorului 2 al
Capitalei, expoziţiile de pictură ale artiştilor plastici François
Felten, din Luxemburg, la Galeria Simeza şi Gérard Tonnon, din
Belgia, din nou la Galeria Dialog, ceremonia de donare, de către
Nataşa Tosici, preşedintă a Mişcării Democrate a Românilor din
Serbia, Muzeului Naţional al Ţăranului Român, a unor costume
tradiţionale româneşti din Valea Timocului, precum şi concertul de
muzică populară românească din Valea Timocului, susţinut de
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Mirjana Jovanovici, solistă vocală şi Srdjan Petrovici, acordeon, în
cadrul "Concertelor la şosea" organizate de Muzeul Naţional al
Ţăranului Român!
Sunt sigură că viitorul va fi la fel de plin de activităţi şi mă gândesc
cu emoţie la aceste noi clipe de graţie care, la urma urmelor,
marchează trecerea noastra prin această viaţă.

Cum ar putea fi recuperat Paradisul ?
Loredana TUCHILĂ
Această întrebare îmi vine în minte după finalizarea
lecturii volumului Linei Codreanu, Poştalionul*, apărut de
curând la Editura Junimea din Iaşi. „Cum ar putea fi
recuperat Paradisul?” găseşte în cartea prozatoarei, în
alternarea axei temporale cu cea spaţială, câteva soluţii inedite.
ără îndoială, cea mai interesantă dintre cele şase naraţiuni
incluse în volum este Catedrala de sare. Călătoria către
salină devine o experienţă fundamentală. Un pelerinaj
thanatic încărcat cu arhetipuri şi amintiri, culminând cu o trecere
firească în zona întâii vieţuiri. Un drum al înţelepţirii, al seninătăţii
şi devenirii. Călătoria, ce aminteşte de cea a pelerinilor din
Povestirile din Cantenbury a lui G. Chaucer, se încarcă de
simboluri încă din prima pagină: căsuţele de o parte şi de alta a
şoselei „au o arhitectură nelocalizabilă”, în faţa microbuzului
merge o căruţă cu un cal, „pe lângă hulube, merge un mânz”
(animale psihopompe), iar vizitiul (Caron autohton) „îi îndeamnă
cu veselie.” Semnele rele nu întârzie – microbuzul e gata „să intre
cu roata din faţă în şanţul buruienos”. Târguşorul pare „cernit sub o
pulbere de sare”, călătorii vorbesc despre faptul că inconştient
păstrăm cu toţii în suflet „frica de moarte”, despre „luminiţa de la
capătul tunelului”, iar instanţa comunicării narative ce deţine
frâiele poveştii atrage atenţia asupra „amăgirii nădejdii omului” şi
asupra „intestinului labirintic al adâncului”. Coborârea în spirală în
salină „ca şi cum s-ar intra într-o cochilie de melc” aminteşte de
organizarea Infernului din omonima operă a lui Dante, iar
„vaporaşele de hârtie în care punea câte un muc de lumânare
aprinsă” – interesantă imagine a prohodului sufletului, de
„Frumoasele broaşte ţestoase” din opera contemporanului Dumitru
Radu Popescu, ce plimbă pe carapace lumânări aprinse. Lângă
Conu Pană (a cărui amintire am reprodus-o) se aşază un individ cu
nume straniu – Anton Mortu (care îi explică inutilitatea actelor), în
timp ce personajul, pentru care călătoria capătă o importanţă
nebănuită la început, poartă cu sine o pungă galbenă pe care o
strânge cu disperare (dovadă a identităţii care dincolo nu îi va mai
folosi, importantă pentru cei ce receptează momentul trecerii).
Tavanul galeriei devine „un hău cosmic ascuns la vedere”, iar
logosul nesemnificativ, acceptat de obicei, este respins în
simbolicul spaţiu. Meditaţiile asupra vieţii şi a morţii – „Viaţa
începe cu o inspiraţie violentă şi se termină cu o expiraţie de
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uşurare” – nu sunt atribuite cuiva (produs al minţii celui aflat pe
drumul iniţierii?), iar faptul că unii aparţin altor lumi „cu alte
repere, alte valori” (a călugăriţei, a scriitorului) intră in firescul
lumii (subterane). Pentru Conu Pană ecoul sălii seamănă cu „toaca
de la mânăstirile noastre.” Experienţa iniţiatică este măsurată de
ceasul interior „care tic-tăcuieşte neostenit ca un avertisment
dureros”, iar amintirile constituie trepte către sine. În marea trecere,
corpul l-ar lăsa aici „Şi-ar lua doar amintirile. [...] pe toate, fără
alegere”. Dar ar lăsa celorlalţi „experienţa, înţelepciunea, iubirea,
bunătatea, speranţa.” Fiindcă „au atâţia oameni nevoie de ele.” Şi
fiindcă lumea aceasta nu îi mai este proprie. Cafeaua înlesneşte
călătoria „prin amintiri din cele mai îndepărtate” şi îl afundă „în
labirintul lor ca într-o mină”. Scena aminteşte de cea din La ţigănci
de M. Eliade. „Dublul” conchide că „singurătatea e o libertate pe
care ne-o asumăm.” Treptat, prezenţa lui Mortu, agasantă la
început, îi apare firească. O alunecare interogativă, cu mici temeri,
aşadar. În momentul în care ceilalţi observă ce i se întâmplase
bătrânului, „în ochii întunecaţi ai lui Mortu sclipea straniu bucuria
slugii care duce stăpânului prada aşteptată.”
În cel de-al doilea fragment, soluţia identificată este
Erosul. Poştalionul (nume dat poştaşului satului de un copil
supărat) te duce iniţial cu gândul la diligenţa trasă de cai. Şi ai
impresia că vei continua experienţa descrisă în primul fragment,
dar pe altă axă. Existenţa banală a acestuia este cutremurată de
apariţia iubirii în viaţa lui anostă (într-un moment nepotrivit,
fireşte, căci are familie – soţie şi copii – a cărei responsabilitate o
poartă). Magdalena reprezintă pentru erou prilejul potrivit pentru a
descoperi că există întrebări al căror răspuns merită căutat, că inşii
insignifianţi pot trăi aventuri ale spiritului. Chiar dacă echivocul
ultimei scene (cum ajunge Poştalionul în situaţia de a confirma
satului şi nevestei bănuielile) înseamnă o pierdere în planul fizic,
cuvintele pe care acesta le rosteşte („zero-zero”), dovadă a pierderii
minţilor pentru ceilalţi, poate constitui pentru eroul ce era să piară
„îngropat în hârtii” un nou început.

prezenţa agresivă a oportuniştilor şi lipsa valorilor autentice,
nefirescul din zona învăţământului – „Salariile indecente îţi taie
orice elan”, trăirea inautentică („Toată ziua doar televizorul,
radioul, telefonul, internetul... Oamenii nu se mai întâlnesc faţă în
faţă”), cât şi jalea din zona politicului – „cameră goală cu ferestre
spre cer.” Mai există totuşi, ca în cazul lui Spiridon, şansa
întoarcerii spre propria fiinţă („Nu găsea ieşire decât prin sine, ştia
asta”), a compasiunii, a împlinirii prin iubire („Erau prinşi în
balansul vaselor comunicante şi niciunul nu avea temeri privind
aşteptata sosire a primăverii în respirarea lor erotică şi dincolo de
viaţa lor”). Ritmuri propune un alt mod de salvare a sufletului.
Trăirea exemplară, în acord cu natura şi cu sine, a lui Badihagi este
înţeleasă de puţini dintre cei care îl cunosc, iar luneta lui Dominic
(Domn nimic), din Ocheanul lui Dominic, constituie o şansă de a
privi înăuntru, spre ceea ce reprezintă profunzimea – „Tu vezi ce-ţi
doreşte ţie sufletul”.
O cale importantă de salvare ar fi cufundarea în lumea
cărţilor, practicată intens în perioada antedemocratică, atunci când
cartea era „o necesitate, un semn de prestigiu”, când bogăţia se
măsura în biblioteci personale şi lecturi fundamentale, iar cartea
nouă era „un mic eveniment cultural [...] în jurul căruia discutau
intelectualii”. Căi de salvare a propriei fiinţe, soluţii la îndemâna
celor al căror suflet nu rămâne cantonat într-o poziţie socială sau în
împietrirea propriei nedeveniri.
„Cum ar putea fi recuperat Paradisul?” Prin Cuvântul ce îşi
dezvăluie forţa creatoare sub condeiul unor hărăziţi care dezvăluie
şi învăluie într-un joc al adâncimilor cu sens ascensional, prin
răgazul acordat propriei singurătăţi şi propriei deveniri, prin
asumarea unei libertăţi a spiritului şi promovarea frumuseţii
acestuia, prin asumarea şi reasumarea unei condiţii ce presupune
transcenderea.
*Lina Codreanu, „Poştalionul”, Editura Junimea, Iaşi, 2014, 211
pag

Evadării în Thanatos, Eros (sau Creaţie identificată de
prozatoare) îi urmează acum salvarea prin Procreaţie. Pantofii,
scriere începută sub semnul morţii (tatălui, a mamei) continuă cu
promovarea singurătăţii, ulterior a iubirii (sub forma intrării în
rândul lumii) şi cu descoperirea enigmei pantofilor pe care o
luaseră prin moarte părinţii în mormânt. Trestiana obţine
răspunsuri, salvare materială în final, dar mai ales posibilitatea
devenirii, împlinirea prin proxima aducere pe lume a unui copil,
unic rezultat fericit al pseudonunţii cu Iorgu Atasiei. Iluzia că
acesta ar putea fi „malul de partea cealaltă a râpei în care se revărsa
viaţa sa”, malul opus fiind „copilăria şi părinţii”, este compensată
de împlinirea în sensul condiţiei proprii: „Trestiana simţea cum
timpul curgea încet-încet şi, totuşi, repede-repede pentru scânteia
de viaţă ce pâlpâia într-o fiinţă firavă...”.
Dacă în acest fragment lumea satului se opune
„zdrahonului ce-şi alungă fumurile spre cer şi-şi topeşte luminiţele
sub zorii zilei”, imaginea oraşului nu va căpăta nici în celelalte
fragmente conotaţii pozitive. Semne de primăvară dezvăluie
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Sugestii benefice pentru armonie, succes şi
sănătate
Secretul fericirii fără de sfârşit: gândirea
pozitivă
Aida CĂLIN – București
Pentru a vă convinge de eficienţa gândirii pozitive şi a
folosirii sugestiilor benefice, trebuie înainte de toate să le
experimentaţi consecvent.
ransformaţi-vă radical modul de a gândi şi veţi fi uluiţi şi
încântaţi de transformarea întregii voastre vieţi! Îndrăzniţi să
folosiţi aceste sugestii benefice simple şi bucuraţi-vă din
plin de evenimentele pozitive care vor surveni cu siguranţă în viaţa
voastră!

T

„Suntem ceea ce gândim”
Corpul fizic este, împreună cu psihicul, slujitorul minţii. El se
supune, ca şi psihicul, comenzilor şi operaţiunilor minţii, indiferent
dacă ele sunt alese intenţionat sau sunt exprimate automat. La
comanda gândurilor preponderent negative, corpul se va confrunta
rapid cu boala, nefericirea, tristeţea, egoismul; la comanda
gândurilor preponderent pozitive, intense, divine, benefice
întreţinute în mod perseverent, el devine plin de tinereţe, fericire şi
frumuseţe. Boala şi sănătatea, la fel ca şi circumstanţele care
generează ecouri profunde pozitive sau negative în universul nostru
lăuntric sunt, de asemenea, adânc înrădăcinate în modul nostru
caracteristic (optimist sau pesimist) de a gândi.
Gândurile puternice, pure, divine, sublime, elevate, înălţătoare,
dădătoare de dragoste, bucurie şi fericire fortifică corpul fizic,
umplându-l de vigoare, farmec, tinereţe, magnetism euforizant,
armonie, regenerare, frumuseţe şi graţie. Corpul fizic este un
instrument complex, delicat şi plastic ce răspunde fidel la gândurile
predominante cu care este impresionat, iar obiceiurile înrădăcinate
de gândire vor produce în mod corespunzător şi proporţional cu
intensitatea acestora propriul lor efect, bun sau rău asupra corpului
fizic. Dintr-o inimă curată, plină de dragoste, abnegaţie, duioşie,
compasiune, fericire, bunătate rezultă totdeauna o viaţă curată,
fericită, pură, integrată în armonia divină şi un corp fizic curat,
sănătos şi frumos. Dintr-o inimă întinată rezultă o viaţă întinată şi
un corp fizic nesănătos. Psihologia ne învaţă că orice formă de
comportament conştient este motivată de procese inconştiente bine
definite, chiar şi atunci când le ignorăm cauza. Orice idee care
apare în sfera conştiinţei noastre lăuntrice este motivată printr-un
inefabil joc al rezonanţelor şi interacţiunilor determinate de
influenţe inconştiente. Fiinţa umană conştientă de acţiunea pe care
o poate avea asupra devenirii sale ulterioare ar trebui să aibă tot
interesul pentru a face portretul ideal al fiinţei ce doreşte să fie în
viitor; pentru aceasta ea trebuie să urmărească să îşi influenţeze în
mod metodic propriul său subconştient. Procedând astfel, încetul cu
încetul, eventualele opoziţii între aspiraţiile şi acţiunile sale vor
dispărea prin integrarea cât mai deplină a ideilor selecţionate.
Această muncă cu noi înşine nu este deloc uşoară. Ea implică
totdeauna timp, perseverenţă, răbdare, dar rezultatele sunt sigure.
Se cuvine să specificăm că fiinţele umane orientate către cucerirea
lumii exterioare dispreţuiesc mijloacele de transformare a naturii
lor profunde.
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Câteva sugestii pozitive ce ne pot ajuta în diferite situaţii
În cele ce urmează, vom indica anumite informaţii binefăcătoare,
grupate şi compuse, pentru a-i ajuta pe cei care doresc să-şi pună în
rezonanţă subconştientul cu forţele subtile armonioase ale
Universului. Fiecare dintre acestea au un scop precis:
1. Pentru succes, în general: „Sunt unit cu Sursa Divină a tot
ceea ce este bun şi pur. Inspiraţia superioară se manifestă plenar în
mine. Tot ceea ce este orientat către bine îmi reuşeşte, deoarece
sprijinul meu permanent este Puterea Cosmică Sublimă şi Infinită.”
2. Pentru armonie şi abundenţă: „Armonia se manifestă din
plin în mine şi în afara mea, fericirea mea se afirmă în fiecare zi.
Mă simt plenar angajat pe calea divină a succesului şi a abundenţei.
Puterea
divină
infinită
mă
protejează
permanent.”
3. Afirmaţie dătătoare de forţă pentru dimineaţa: „Mulţumesc
din tot sufletul infinitelor Puteri Cereşti binefăcătoare pentru
această zi care începe sub auspiciile fericirii. Sunt pe deplin
convins că în această zi succesele vor surveni unul după altul.”
4.
Afirmaţiile binefăcătoare pentru un somn profund:
„Această zi minunată a trecut cu bine şi mi-a asigurat ceea ce
meritam. Mulţumesc plin de recunoştinţă spiritului divin care îmi
ordonează viaţa cu înţelepciune. Mulţumesc deja plin de bucurie
pentru această noapte plină de sublime inspiraţii divine, care îmi
accelerează accesul la înţelepciune.”
5. Pentru o protecţie eficientă: „Pura lumină albă profund
binefăcătoare şi atotputernică a conştiinţei divine mă protejează,
inundându-mi fiinţa şi apărându-mă de tot ceea ce este impur. Prin
prezenţa ei dătătoare de fericire în propria mea fiinţă, orice rău este
neutralizat, deoarece eu am devenit invulnerabil şi invincibil graţie
ajutorului ei.”
6.
Pentru a mări puterea de iubire divină: „Doamne
Dumnezeule, aspir plin de încredere şi umilinţă către Tine şi Te
implor să amplifici în mine dragostea pentru tot ceea ce mă
înconjoară. Miluieşte-mă şi dă-mi putere să îţi iubesc din tot
sufletul opera. Eu sunt în Tine, ajută-mă să fiu conştient că eşti
permanent în mine.”
7. Pentru o stare de sănătate perfectă: „Mă las impregnat de
energiile binefăcătoare ce se manifestă în întregul Univers. Ele
operează în mine, redându-mi starea de sănătate perfectă.”
Atunci când vom folosi oricare dintre aceste afirmaţii, ea va fi
repetată în gând sau cu voce tare de un număr suficient de ori,
pentru a ne impregna în mod adecvat subconştientul cu o credinţă
cât mai deplină. La încheierea acestor repetări, ne vom vizualiza ca
şi cum ne-am privi pe noi înşine din afară, cât mai detaşaţi, trăind
stările respective şi primind vibraţiile luminoase benefice dorite.
Procedând astfel, vom constata că succesele în direcţiile scontate
nu vor întârzia să apară.
Recomandări finale:
Pentru o reuşită sigură vom repeta ideea-forţă pentru care am optat
de 21 de ori zilnic, timp de minim 2 luni.
Pentru a avea succes într-o anumită direcţie, este foarte important
să ne supraveghem cât mai bine gândurile, eliminând orice
îndoială.
Pentru a asigura realizarea unei aspiraţii benefice este foarte
important să mentalizăm cu anticipaţie efectul scontat. Direct
proporţional cu intensitatea trăirii şi cu frecvenţa repetării acestei
idei-forţă, vom descoperi prin intermediul ei un izvor de lucruri,
succese şi fericiri. Din ce în ce mai rapid vor apărea pentru noi
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satisfacţiile, dacă vom realiza concomitent o activitate de purificare
şi ameliorare a aspectelor lăuntrice implicate în atitudinea
succesului respectiv.
Pentru a avea rezultate pozitive direct proporţionale cu aspiraţiile
noastre, trebuie în acelaşi timp să rămânem cât mai destinşi şi
încrezători. Ceea ce ne propunem să realizăm nu este întotdeauna
uşor de împlinit, dar activitatea plină de tenacitate, răbdare
şi exerciţiul ne vor ajuta cu siguranţă în atingerea scopului dorit.

care vorbim este să investigăm. Noi, prin noi înșine. Există un
tainic punct în universul nostru lăuntric a cărui mișcare ne
colorează viața în alb sau negru. Acela trebuie găsit...
O asemenea explorare cere multă luciditate, o minte limpede, fără
prejudecăți, capabilă să descopere greșeala. Discernământul! Cu
asemenea instrument suntem infailibili, putem stabili când și unde

Spune-mi cum te îndrăgostești, ca să-ți
spun cine ești
Robert LEONTESCU – București

ne furăm căciula, cum ne privăm singuri de fericire și libertate. Nu
contează prea mult de unde începem. Claritatea vederii și
sinceritatea sunt cele mai importante. Privind prin lupa atenției
multidimensionale, a unei vigilențe accentuate, dar totodată
receptivă (fără interpretări), putem citi printre rândurile vieții

Problema cuplurilor e veche de când lumea și Pământul.
Așa cum zice și poetul, „era pe când nu se vedea“, azi o vedem

cotidiene, dincolo de dicteul repetitiv al minții. Ce anume? Numai
lucruri interesante care abia așteaptă conștientizarea noastră.

și... tot ne confruntăm cu ea.
Dacă visezi în loc să vezi

O

ricine este într-o relație iubit-iubită știe despre ce
vorbesc: dragostea adevărată apare rar; transfigurarea,
comunicarea, sinceritatea au fost prezente mai mult la

începutul poveștii, iar prietenia sau libertatea acordată celuilalt
rămân câteodată simple concepte. Și toate se conturează uneori pe
fundalul unui erotism însoțit de prea puține sentimente.

Există numeroase momente când confundăm ceea ce este (ce trăim)
cu ceea ce am vrea să fie. Astfel, orgasmul este luat drept adevăr
ultim, starea de îndrăgostire devine un înalt nivel de conștiință,
posesivitatea capătă chipul insistent al unei iubiri adânci, frica de
singurătate poate să apară drept dăruire exemplară, ș.a.m.d. Nu
vreau să deranjez pe nimeni, nu vreau să zdruncin viziunea

Încă sunt cupluri care duc o astfel de cruce. Pentru unii e greu de

nimănui. Dar, crede-mă, așa este! Iar asta se petrece numai când

crezut că aceasta e situația și îi înțeleg. La câtă informație tipărită

„visăm“ despre lume și viață. Când energia este cantonată la

este pe piață, la câte conferințe s-au ținut pe acestă temă, se

nivelul lui Swadhistana chakra. Acolo este și sediul imaginației

așteaptă să vadă în jurul lor numai perechi de Romeo și Julieta. Dar

scăpate de sub control. E ca un fel de transă, ca o ceață pe creier.

viața bate filmul încă o dată. De ce? Pentru că majoritatea dintre

Proiectăm încontinuu lumea propriilor nevoi, refuzând să vedem

noi „visează adânc“ la un cuplu ideal; mulți proiectează paradisul

realitatea.

propriilor dorințe deplin satisfăcute. Dar pentru ca transformarea
spirituală să aibă loc cu adevărat e necesar să ne trezim din orice

Când ego-ul e la putere

relație „de vis“ și să începem una reală. Cu cât mai repede, cu atât

Cei mai mulți dintre noi cred că iubesc profund (de foarte mult

mai bine.

timp). Corect? Ce, ai auzit tu pe cineva care să spună „eu iubesc

Abia atunci vedem lucrurile așa cum sunt, nu cum ne dorim să fie.
Acela e momentul excepțional când avem șansa să intrăm în
comuniune profundă cu celălalt și, de ce nu, cu noi înșine. Fără asta
putem vorbi de cuplu, dar nu de unul spiritual. Putem face referiri
la intimitatea unor îndăgostiți, dar nu la magia iubiților inițiați. Cel
mai bun și simplu mod de a găsi soluții eficiente la problematica de
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superficial“? Nu! Dacă e vorba de sentimente, e clar că sunt și
profunde. Dacă dragostea adevărată e atât de prezentă, cum de sunt
totuși posibile episoadele de desene animate la care asistăm de ani
de zile: gelozie, posesivitate, egoism, sexualitate primitivă,
frustrare, invidie, violență mascată etc.? Cum de nu se recunoaște
nimeni în rolurile principale?
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Aceasta e una dintre marile capcane pe care mintea ne-o întinde.

mai simplu, nimic mai dificil de observat. Dragostea aduce cu ea

Noi iubim perfect, tot ce facem e minunat, în schimb, ceilalalți

multă bucurie. La un moment dat însă, acest sentiment este înlocuit

greșesc mereu; iar în toată povestea asta ego-ul nostru nu apare

treptat-treptat cu altul, mult mai diluat, mult mai condiționat, care

nicăieri. Suspect, nu? Ei bine, trebuie să-ți dau o veste tristă: ego-ul

oferă totuși o oarecare satisfacție: posesivitatea. La primele întâlniri

nu a capitulat încă. Dacă stă ascuns, nu înseamnă că nu există. Zi

eram încântați de prezența celuilalt, eram topiți după ea (el), dar nu

de zi, ceas de ceas, el nu face nimic altceva decât să caute metode

trec câteva luni și sublimul a fost pervertit de minte; acum suntem

de supraviețuire. Din ce în ce mai subtile. Odată ce crezi că ai

bucuroși pentru că celălalt este al nostru (al meu), pentru că face ce

câștigat lupta cu el, de fapt ai pierdut-o de mult.

vrem noi.

De ce apar pretenţiile

E o bucurie nefirească. Unii o confundă cu sentimentele autentice.

Câteodată spunem că suntem nemulțumiți de stadiul relației
noastre, însă gândim acuzator de fapt: celălalt nu mai face eforturi,
nu ne mai înțelege, nu se comportă cum vrem noi sau nu mai e
spiritual (nici măcar cât credem că suntem noi). Dar care e vina
iubitei sau a iubitului? Ea (el) este așa cum este! ªi-n definitiv, cine
a făcut alegerea? Ne-a obligat cineva? Noi am decis că ne-am găsit
„jumătatea“, chiar dacă nu știam apoape nimic despre ea (nici
măcar că poate fi vorba de un întreg). Ne-am mulțumit să visăm „la
prima vedere“ (caz fericit la a doua). A trecut o perioadă (la unii
mai lungă, la alții mai scurtă) și au apărut criticile.
Hai să fim sinceri! Chiar a fost iubire divină? Ce ți-a plăcut cel mai
mult la celălalt? Îngrijea bolnavii? Petrecea ore întregi în extaz?
Sau avea blugii strâmți, se pricepea de minune la masaj și avea și
ochi albaștri... Nici așa stând lucrurile n-ar fi vreo problemă. E
vorba de atracție erotică. Dacă e însoțită de iubire, e minunat. Dar
dacă nu e, să nu ne amăgim. Atunci totul devine periculos,
dramatic, pentru că în momentul „trezirii“ vom suferi, vom fi foarte
dezamăgiți.
Al meu, al meu, al meu
Există un moment în viața de cuplu care merită din plin atenția
noastră. Toată lumea știe când apare iubirea, dar prea puțini știu
când și cum se irosește acest nectar. Cel mai adesea constatăm
fenomenul prea târziu. Atunci puține lucruri pot ajuta cu adevărat și
este necesară o cantitate uriașă de energie pentru a relansa relația.

De aceea este atât de greu de sesizat. Hai să vedem cum se petrece,
de fapt, această fraudă a mentalului inferior. Dacă la început nu
pretindeam nimic de la iubită sau iubit, nu ne deranja nimic în
comportamentul său, vine o zi când nu mai putem accepta stilul de
viață al celuilalt. Nu mă refer aici la filozofii complexe, ci la cele
mai banale lucruri: pieptănătură, îmbrăcăminte, telefonul, prietenii
ei (lui), preferințe pentru ceva etc. Acesta este momentul despre
care vorbesc, acesta este punctul de cotitură în viața afectivă a
oricărui relații.
Acum începe lucrătura celui mai mare impostor al lumilor subtile:
ego-ul. Munca noastră constă în a-i dejuca planurile. Cu cât
observăm mai repede aceste tendințe de a-l poseda pe celălalt, cu
atât sunt mai mari șansele să prelungim magia începutului. Dar
oricât va ține sărbătoarea sufletelor la unele cupluri, un lucru nu
trebuie uitat: ego-ul va căuta să se infiltreze când petrecerea este în
toi.
Aliatul e inima
Drama cuplurilor începe de regulă la puțin timp după ce s-au
consumat primele săptămâni amoroase. Dar în realitate semințele ei
au fost puse în pământ cu mult timp înainte. Visăm încontinuu o
lume a noastră. Visăm cu ochii larg deschiși, în fiecare zi, la orice
oră, în toate pozițiile. Iubita sau iubitul sunt doar un mic pasaj din
imensul bagaj oniric proiectat pe ecranul conștiinței. Mintea a
acaparat aproape totul. Suntem atât de identificați cu ea, încât rare
sunt momentele când îi depășim zidurile. Râsul, uimirea, admirația,

Ce ne împiedică să prevenim un asemenea deznodământ fără

dansul, orgasmul, iubirea sau meditația profundă sunt asemenea

happy-end? E vorba de o nouă confuzie, o veche proiecție. Nimic

momente de grație, dar în afara lor hoinărim prin labirintul îngust
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al dualității. Ne zbatem între malurile plăcerii și ale durerii. De aici

situația se prezintă așa, de ce n-am aprinde singuri flacăra iubirii? E

și tot chinul vieții. Trăind prin minte, ne este frică de suferință și

posibil? Sigur că da. Dar pentru asta visarea trebuie să înceteze.

singura portiță pe care o vedem este plăcerea. Rețeta pe care ne-o

Ideea că „prințul meu o să vină pe un cal alb cu o șa cu două locuri

oferă ego-ul e foarte simplă: plăcere intensă timp îndelungat =

și o să mă ducă pe insula lui într-un vechi castel proaspăt

fericire sigură.

renovat...“ nu ne ajută deloc. Trebuie să pășim cât mai lucizi pe

De aceea proiectăm. Pe oricine, orice, oricât, numai noi să ne
simțim bine. Chiar și iubita sau iubitul sunt transformați uneori în
simple obiecte al plăcerii. Din acest punct de vedere starea de
îndrăgostire nu este chiar atât de înălțătoare pe cât cred oamenii.
Este doar materializarea visului că am găsit ființa care va face ce
vrem noi; care ne va îndeplini toate așteptările (inconștient, pe care

drumul căutării interioare; să aspirăm frenetic să-L cunoaștem pe
Dumnezeu. Astfel, relația de cuplu devine un cadru divin integrat
unde ne putem desăvârși spiritual.

Noi suferim în viaţa din trei motive:
ataşamentul, ură şi prejudecăţile. Există
şi soluţii pentru a trece de suferinţă!

o vom poseda). Chiar dacă la început euforia ne împiedică să
vedem realitatea, după „luna de miere“ lucrurile devin din ce în ce
mai clare: posedăm! Identificarea cu ego-ul duce la așa ceva.
Radăcina lui este ideea de „EU“, sentimentul de individualitate. Tot
ce este al meu întărește acest simțământ. De aceea vrem să
acaparăm tot ce intră în câmpul nostru vizual. Să ne simțim bine și
puternici. De îndată ce-ai început să observi mecanismul minții, el
nu te mai poate controla, pentru că nu-l mai sponsorizezi cu
energie. Nu uita nici de aliatul tău cel mai de seamă: inima.
Acordă-i toată atenția și ego-ul va ieși la pensie înainte de termen.
(Desparte de curiozitate cuvântul individualitate: individ-dualitate.
Odată ce apare unul (individul) se ivește și al doilea
(dualul=mintea)).
Descoperă dragostea lucidă
Sunt foarte mulți oameni care cred cu naivitate că iubirea
funcționează pe principiul „perpetuum mobile“. Te-ai uitat o dată
lung în ochii ei (lui) și apoi îl vei iubi toată viața. Momentul de
grație de la începutul unei relații începe și se termină. La unele
cupluri mai repede, la altele durează mai mult. Înainte ca vraja să
se destrame, tu trebuie să acționezi conștient. Să aplici tot ce știi, să
faci tot posibilul ca să trăiești eternitatea.
Iubirea e ca o floare; nu poți doar să te bucuri de parfumul ei,
trebuie să o și uzi. De asemenea, e foarte important să observi unde
apare acest sentiment și nu neapărat în prezența cui se obiectivează.
O să constați cu uimire că emoția se naște întotdeauna în tine. Dacă
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În luna noiembrie a anului 2002, a avut loc la
Montpellier primul „Forum internaţional al budismului şi
al medicinii”, a cărui misiune constă, sub egida savanţilor, a
cercetătorilor, a medicilor sau a maeştrilor spirituali, în a
confrunta budismul şi medicină – şi, mai exact, în a studia
posibilele contribuţii aduse de atitudinea budistă în privinţa
bolilor şi a suferinţelor.
entru budişti, mulţi oameni suferă fiindcă nu se cunosc pe
ei înşişi, au o viziune negativă despre ceea ce sunt cu
adevărat şi, în consecinţă, aşteaptă în permanenţă o
compensaţie din exterior, sub o formă socială sau alta (o
răsplată, o avansare, un obiect, un compliment…) Dar, evident,
nimic din toate astea nu poate compensa cu adevărat ceea ce
lipseşte în interior, iar individul nu va ajunge decât să sufere.
Această situaţie generează trei „otrăvuri”: ataşamentul, ura,
prejudecăţile.

P

Ataşamentul. Pentru că nu este sigur nici de sine, nici de
ceilalţi, individul se ataşează de obiecte, sau de alte persoane ca
şi cum ar fi tot nişte obiecte. Avariţia sordidă şi crima pasională
sunt cele două extreme ale acestui fel de a fi. Însă chiar şi
trăindu-l într-un mod mai puţin exacerbat, şi după cum indica şi
numele, el ne „ataşează”, ne leagă în sensul cel mai propriu.
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Unul stă ţintuit în faţa televizorului, altul nutreşte o pasiune
dureroasă, iar un altul nu se va gândi decât la bunurile lui
materiale. Prin urmare, toţi vor fi, într-un anumit mod, mutilaţi
şi incapabili să abordeze lumea – inclusiv propria lor lume
interioară, aşa cum este, în imensa ei bogăţie şi diversitate.
Ura. Întrucât nu înţelege lumea şi se simte rău din această
cauză, individul va avea tendinţa de a deveni agresiv şi a purta
în el sentimente negative, cum ar fi furia şi ură. Până la un
anumit punct, de altfel, furia, că orice agresivitate îndreptată
spre exterior, poate fi o stare utilă. Ea împiedica acea negaţie pe
care o purtăm în noi să ne roadă şi să ne slăbească puterile. Dar
n-o face decât pe moment, pentru că, siliţi fiind să trăim cu ură
contra semenilor, lumea noastră interioară sfârşeşte prin a
deveni la fel cu lumea pe care o proiectăm în exterior.
Prejudecăţile. În acelaşi mod, aceasta incapacitate de a ne
înţelege pe noi înşine şi lumea ne face să avem prejudecăţi,
adică bariere mintale care ne blochează drumul spre toate
experienţele noi şi contribuie în a face din spiritul nostru o
închisoare.
Acestor trei otrăvuri, gândirea budistă le opune cele două căi
spre starea de bine care sunt meditaţia şi compasiunea. Ele
constituie, conform maeştrilor, o sursă inepuizabilă de
vindecare şi de remedii pentru toate suferinţele.

De ce atragi anumiți oameni
în viața ta....
Dacă
treci
prin
viaţa
întrebându-te
de
ce atragi anumiţi oameni sau anumite categorii de oameni
în viaţa ta , s-ar putea ca acest articol să ţi se pară
interesant.
oate că nu crezi că atragi pe nimeni în mod deosebit în
viaţa ta, ci pur şi simplu aşa sunt oamenii sau poate
crezi oamenii apar în viaţa ta la întâmplare ca rezultat al
şansei.
Ei bine lasă-mă să-ţi spun că adevărul este altul. Există un
motiv pentru care fiecare om din trecut a fost prezent în viaţa ta,
pentru fiecare om pe care îl întâlneşti în prezent sau îl vei întâlni
în viitor.
Adevărul este că deşi nu eşti conştientă că există o explicaţie
pentru oamenii pe care îi atragi în viaţa ta, mintea ta
subconştienta ştie de ce fiecare om intra în viaţa ta şi pentru ce
motiv. Vestea bună este că depinde de alegerile tale conştiente
dacă îţi rămâne sau nu în preajmă.
Totul în univers are o vibraţie unică şi asta include şi oamenii .
Nu există două vibraţii exact la fel, aşadar nu există doi oameni
exact la fel deşi vibraţiile pot fi foarte asemenatoare una cu alta
. Aceste vibraţii ale tale, invizibile atrag către tine evenimente şi
oameni care vibrează într-un mod apropiat faţă de tine.
Nu ai observat că oamenii de succes se asociază cu alţi oameni
de succes? Oamenii leneşi au în preajma lor alţi oameni leneşi?
Câţi oameni activi şi de succes cunoşti care să stea toată ziua cu
cei care au ca preocupare principală să-şi petreacă timpul
uitându-se la televizor? Motivul nu este pentru că o persoană
este mai bună decât cealaltă ci , este pentru că aceste două
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categorii de oameni emit vibraţii diferite, încât nu ar putea să
împartă acelaşi spaţiu pentru o perioadă îndelungată. Acesta
este şi unul din răspunsurile la întrebarea de ce atragi aceeaşi
categorie de oameni în viaţa ta.
Acelaşi lucru se aplică şi la oamenii încrezători în propriile
persoane sau oamenii nesiguri. Ei nu se potrivesc. Nu face
greşeala să crezi că încrederea este acelaşi lucru cu deschiderea
unui om, pentru că nu este cazul. Poţi să fii o persoană care are
încredere în sine, dar să nu fii o persoană extrem de sociabilă şi
deschisă. Mulţi oameni încrezători sunt rezervaţi, şi par a fi
timizi sau nesiguri, dar dacă intri într-o conversaţie cu ei, îţi vei
da seama că încrederea în propria lor persoană e evidentă.
Dacă eşti o persoană care are încredere în propria persoană,
poate ţi s-a întâmplat să cunoşti o persoană nesigură, care după
câteva pahare, părea a fi la fel ca şi tine. V-aţi distrat, v-aţi
simţit bine împreună, dar când v-aţi întâlnit ulterior, când
niciunul din voi nu era sub influenţa unor substanţe, ai simţit că
nu sunteţi compatibili. Alcoolul şi alte substanţe poate au
efectul de a-ţi ridica sau coborî vibraţia pentru o perioadă
limitată de timp, dar fi atentă la persoanele pe care le cunoşti
când te afli sub aceste influenţe, pentru că data viitoare s-ar
putea să fie diferite. Acesta este un alt motiv pentru care atragi
anumiţi oameni.
Mai departe poate te întrebi de ce o femeie
care pare
încântătoare, poate fi atrasă de un bărbat ne-atragator. Ei bine,
adevărul este că ei pot fi atraşi unul de celălalt chiar dacă par
diferiţi în exterior, pentru că mai mult ca sigur vibrează în
acelaşi mod în interior.
Deşi pentru noi nu are sens când vedem o femeie care se tot
întoarce la bărbatul care o abuzează, explicaţia este că în
interior ei vibrează în acelaşi mod. În acest caz amândoi sunt
nişte persoane nesigure şi cu o lipsă acută de încredere în sine.
Devine un cerc vicios când persoana care este abuzata
rememoreaza mereu aceste momente ale abuzului şi continuă să
intre în acea stare, pentru că vibraţia ei va fi din ce în mai joasă
şi astfe va atrage din ce în ce mai mult lucruri negative.
La fel şi nesigură persoană care abuzează va fi atât de cuprinsă
de vină şi teamă încât îşi va coborî din ce în ce mai mult
vibraţia şi va atrage tot lucruri şi evenimente negative. Aşadar,
când incidentul trece, cei doi sunt încă într-o vibraţie joasă
asemenatoare şi de aceea continua să se întoarcă mereu unul la
celălalt. Cel mai nefericit lucru este că cei dragi din jurul lor
care au o vibraţie mai ridicată şi încearcă să-i ajute sunt
refuzaţi.
Vestea bună este că dacă începi să te gândeşti la motivele pentru
care atragi anumiţi oameni în viaţa ta şi înţelegi foarte bine
legea vibraţiei şi legea atracţiei, poţi să faci progrese majore în
a te schimba în bine. Vei experimenta rezultate din ce în ce
mai pozitive în viaţa ta pe măsură ce îţi ridici vibraţia.
Dacă te găseşti într-o situaţie în care atragi oameni care nu sunt
potriviţi pentru tine, relaţii care nu sunt ecologice, interacţiuni
care nu-ţi provoacă nici o satisfacţie, depinde de tine să începi
să te cunoşti şi să vezi privirea de ansamblu, pentru a putea să-ţi
transformi viaţa, relaţiile şi starea de spirit.
Dacă poţi detecta ce anume te supara la cineva, ar fi înţelept să
te intoci spre tine şi să vezi în ce măsură aceste trăsături se
găsesc în tine.
Când eşti fericită şi îi tratezi pe ceilalţi aşa cum ţi-ai dori să fi
tratată la rândul tău şi faci asta din suflet, pentru că aşa vrei, nu
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pentru că trebuie, universul te va conduce spre oameni care
sunt asemănători cu tine.
Se spune că pentru a atrage oameni atractivi , trebuie să fii tu
atractivă. Pentru a atrage oameni puternici trebuie să fi tu
puternică. Pentru a atrage oameni fideli, trebuie să fii tu fidelă.
În loc să trebuiască să te chinui să-i schimbi mai târziu, poate ar
fi mai bine să devi mai întâi tipul de persoană pe care vrei să o
atragi în viaţa ta pentru că este adevărat că atragi ce eşti.
Mulţi oameni îşi doresc lucruri extraordinare dar imaginea lor
de sine limitează ceea ce primesc de fapt. Nu poţi atrage
persoane care sunt mai mult decât modul în care te vezi pe tine
însăţi.
De exemplu, atâta vreme cât gândeşti şi acţionezi că o
fumătoare, vei continua să fumezi indiferent de metodele pe
care le încerci pentru a te lăsa. Atâta vreme cât gândeşti şi
acţionezi ca o persoană grasă, vei continua să fii o persoană
grasă. La fel se aplică şi pentru a găsi un partener. Atâta vreme
cât tu eşti o persoană nesigură, geloasă, o persoană leneşă, vei
atrage acelaşi gen de partener.
Atâta vreme cât nu vei gândi şi acţiona ca o persoană care are
ceea ce tu îţi doreşti, nu vei atrage niciodată acele lucruri.
Oamenii care au căsătorii fericite nu acţionează în acest sens
pentru că le au, ci au căsătorii fericite pentru că au gândit şi au
acţionat la această scară. Au devenit ei mai întâi oamenii pe
care îşi doreau să-i atragă în viaţa lor.
Aşadar e extrem de important să accepţi cine eşti, că persoană,
să îţi îmbunătăţeşti imaginea de sine, să iei deciziile potrivite
pentru tine, înainte de a atrage oamenii potriviţi în viaţa ta.
Nu poţi atrage în viaţa ta un om care să te iubească nebuneşte ,
să se poarte cu tine în cel mai frumos mod posibil dacă tu nu te
îndrăgosteşti de tine, şi nu te porţi cu tine în cel mai bun mod.
Când a fost ultima oară când ai făcut ceva pentru tine? Pentru aţi ridica vibraţia? Pentru a învăţa să te iubeşti pe tine?
Renunţă la rolul de victima, şi nu te rezuma doar la a asimila
informaţii. Acţionează! Nu mai e timp să aştepţi. Eu nu vreau să
rămâi doar la conştientizare, vreau să te văd cum te ridici dintro viaţă nesatisfăcătoare şi conştient alegi să îţi creezi viaţa pe
care o doreşti.
Pentru că depinde doar de tine!
Orice investiţie pe care o faci în tine, se va reflecta de 10 ori în
calitatea vieţii tale.

Ceilalți te percep exact așa cum
te percepi și tu
Se spune că prima impresie contează și oamenii ne
cataloghează, în primul rând, după aceasta. La un mod superficial,
chiar așa este, contează, însă această impresie nu definește ființa
umană nici măcar într-o proporție de 0.000001%. Poți spune că nu
te interesează părerea celorlalți referitoare la persoana ta. Îți dau
dreptate, nici nu trebuie să te intereseze, cel puțin nu la acest mod
superficial. Despre altceva este vorba.
De câte ori ți-ai făcut o primă impresie greșită despre o anumită
persoană și până la urmă ai constatat că este un om minunat, pe
care te poți baza fără probleme? Sau invers, de câte ori ți-ai făcut o
impresie foarte bună despre cineva și în final acea persoană te-a
dezamăgit sau te-a făcut să suferi? Exact cum privim noi oamenii
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așa ne privesc și ei pe noi. Astfel se fac fel și fel de impresii, mai
mult sau mai puțin reale, între oameni.
Există o logică în absolut toate lucrurile, iar intuiția noastră
cunoaște foarte bine acea logică. De aceea este important s-o
urmăm.
Modul în care fiecare dintre noi ne percepem este exact imaginea
pe care o etalăm oamenilor din jur. În cazul în care nu avem prea
mare încredere în noi și respectul de sine lipsește, automat ceilalți,
la un anumit nivel, ne vor simți această slăbiciune și unii chiar vor
profita din plin de ea. Sau, dacă suntem fermi, știm exact cine
suntem, avem încredere în propria persoană și în forțele proprii,
respectul de sine este dezvoltat, ceilalți vor simți asta și altfel vor
sta lucrurile.
Pe de altă parte, o persoană nesigură crează un adevărat haos în
jurul ei. Asta se transmite atât în mediul în care aceasta ajunge
zilnic (acasă, la serviciu etc.) cât și persoanelor din jur (copii,
familie, colegi etc.).
Observă. Azi (de fapt, zilnic), observă-ți starea. Observă cum sunt
oamenii din jurul tău chiar în momentul în care ai intat într-o
încăpere (sunt calmi/agitați/țipă), apoi, după ceva timp (să zicem
între 30 min. – 1 oră) observă din nou starea lor. În funcție de
starea ta aceștia vor reacționa fără ca cineva să-și dea seama. Dacă
starea ta este bună (din momentul în care ai intrat în acea încăpere),
într-un echilibru, ești încrezător, sigur pe gândurile și acțiunile tale,
vei observa că toți cei din acel loc sunt calmi, liniștiți. În schimb,
dacă ai o stare de furie, neîncredere, nesiguranță, nervi, supărare,
aceștia vor avea cam aceeași stare, eventual se vor certa, vor țipa
etc. Observă și vei înțelege.

Controlul minții în noul
totalitarism
Controlul minţii, ca parte a controlului social în
general, este realizat, în zilele noastre, mai ales prin tehnici
inspirate din dinamica sectelor.
ste ideea de bază a textului de mai jos. Termenul
englezesc este de “cult”, însă în română uzual este cel de
“secta”, sensul fiind acela al unei grupări conduse de un
lider carismatic, bazată de condiţionarea, îndoctrinarea
membrilor săi, pe menţinerea acestora în interiorul unei “bule
de săpun” care-i separa de realitate, pe furnizarea de “texte”standard cu care aceştia sunt învăţaţi să respingă tot ceea ce le
contrazice “credinţa”, precum şi pe înfăţişarea unei “ameninţări
exterioare” faţă de care membrii sectei trebuie să strângă
rândurile.
Autorul descrie şi fenomenul falselor “treziri”, adică al
mişcărilor antisistem care captează membrii pe baza
“adevărurilor revelate” doar pentru a-i pune pe un drum
înfundat.
Nu, nu este vorba despre o distopie sau o predicţie, nici despre
fenomene restrânse, de nişă, ci, în mare parte, despre o practică
de control şi condiţionare deja folosite pe scară largă. Să ne
gândim numai la ce a însemnat Obama ca stil de lidership
politic şi de comunicare. Am mai discutat despre tehnicile de
ocupare a câmpului cultural, a spaţiului public, despre “câinii de
pază” ai puterii reale. Am văzut cum suntem consideraţi, noi,
drept un popor care nu poate fi condus decât prin tehnici de
manipulare, nu prin consens raţional, democratic. Un element
care lipsea din acest tabloul era descrierea mai exactă a acestei
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stranii fanatizări spre care suntem târâţi tot mai mult, atât pe
plan global, cât şi local. O fanatizare de tip pseudo-religios, prin
care membrii şi simpatizanţi sunt complet rupţi de realitate, în
care ataşamentul se manipulează prin tehnici de îndoctrinare
agresivă şi de manipulare psihologică.
De pildă, în spaţiul politic, nu de puţine ori “basiştii” au fost
descrişi, pe bună dreptate, ca fiind o grupare de tip sectar, cu
toate tehnicile de supunere faţă de liderul suprem aferente, cu
tot arsenalul de fidelizare absolută a membrilor săi. De partea
cealaltă, şi, ironic, uneori tocmai de către agenţii sectarismului
basist, “Antenele”, mai ales o emisiune de prime time condusă
au fost acuzate că manipulează agresiv prin tehnici speciale de
îndoctrinare tipice sectelor. De aici şi aerul greu respirabil, şi
cvasi-imposibilitatea articularii unui spaţiu al normalităţii,
raţional, critic.
Unele secte sunt foarte eficiente şi pentru operaţiuni secrete sau
pentru instituţiile financiare, dacă ne gândim la rolul
mormonilor şi al scientologilor pentru CIA şi FMI.
Nu doar în politică, ci, deseori, şi în cultură se fac resimţite dacă
nu tehnici, atunci măcar stări de spirit similare grupărilor
religioase. Unii oameni de cultură sunt adevăraţi “guru”
aureolaţi de o carismă aparte care reuşesc să controleze o sală
întreagă de oameni, ai zice, cu spirit critic, mai abitir decât
reuşesc liderii religioşi reali.
Această practică de divizare manufacturată a societăţii şi de
control prin folosirea tehnicilor sectelor o vedem la lucru şi în
alte zone sensibile – inclusiv în zona bisericii, unde diverşi
lideri “trezesc” de zor oameni doar pentru a le programa
gândirea în forme rudimentare şi a-i ţine departe de şansa
trezviei autentice, întru Adevăr . Căci toate formele de
rezistenţă, fie ea şi prin gândire liberă, trebuie clonate şi
falsificate, confiscate, pentru a elimina resorturile REALE ale
rezistenţei lăuntrice, singura veritabilă.
Controlul Minţii şi eticheta “teoriei conspiraţiei”.
Ecouri din Orwell şi Huxley

Lucrul central al lumii lui Huxley este abolirea familiei. Sexul
nu duce niciodată la sarcina, iar embrionii sunt crescuţi într-un
proces de producţie bazat pe selecţia materialului seminal. Ca
parte a acestui proces, un embrion poate fi întreţinut sau lipsit
de nutriţie, în diferite stadii de dezvoltare, pentru a crea clase de
oameni (alfa, beta, etc.) cu niveluri diferite de inteligentă şi
îndemânare. Există şi cote referitor la câţi oameni sunt necesari
fiecărei clase şi ar trebui, prin urmare, să fie produşi.
Sunt folosite diferite căi de condiţionare asupra copiiilor pentru
a-i face să accepte clasa lor socială, alături de prerogativele şi
restricţiile corespunzătoare, ca fiind cele mai potrivite pentru
ei. Copiii sunt crescuţi în comun, fără să aibă conceptul
părinţimii, al rudeniei, al familiei.De la embrion la adult, statul
deţine controlul asupra dezvoltării persoanei şi al gândirii
sale. În societatea ce rezultă, oamenii se poartă aşa cum au fost
programaţi să se poarte şi nu-şi imaginează că lucrurile ar putea
sta diferit.
În lumea lui Orwell, gândirea-greșită (crimagânditul) este
detectată şi suprimată. În lumea lui Huxley, gândirea greşită
este improbabilă.Lumea lui Orwell suprima individualul; lumea
lui Huxley îl manufacturează. În ambele cazuri, controlul
asupra ceea ce oamenii sunt capabili să gândească, controlul
minţii, este o strategie a regimului, parte a strategiei controlului
social general. Orwell explorează un regim de forţa brută ce
practica controlul minţii, pe când Huxley explorează o abordare
ştiinţifică.
Romanele sunt folositoare pentru că fiecare se ocupă de una din
aceste abordări de bază ale controlului minţii, urmărindu-i
consecinţele până la capăt. Dacă vrei realmente să suprimi ceea
ce gândesc oamenii, ai nevoie să faci A, B, C. Dacă vrei
realmente să programezi oamenii, trebuie să începi de când s-au
născut şi să faci X, Y, Z. Putem vedea arhitectura – patternurile
structurale – ale fiecărui regim al controlului minţii. Acest lucru
ne ajută să recunoaştem precursorii – semnele care ne arată ce
fel de viitor ne aşteaptă.
Ecouri Orwelliene

GlobalResearch.ca
Suntem capabili să înţelegem arhitectura – patternul structural
– al fiecărui gen de regim al controlului minţii. Acest lucru ne
ajută să recunoaştem precursorii – semnele care ne arată ce fel
de viitor ne aşteaptă.
Predicţii distopice
În 1984, G. Orwell înfăţişează o lume întunecată, gri.
Oamenilor le este frică să spună ceva contrar liniei oficiale a
partidului, iar supravegherea este universală. Chiar a gândi
contrar partidului este o crimă, iar “crimagânditul” poate fi
tratată prin intervenţii psihologice radicale. Informaţia este
controlată strâns de media oficială, iar înregistrările istorice sunt
editate, astfel încât să se conformeze ultimelor afirmaţii ale
partidului.
Prin contrast, în Brava lume nouă, Aldous Huxley înfăţişează o
lume plăcută, superficială şi colorată. Libertatea personală de
toate felurile este încurajată, devenind chiar un imperativ
cultural. În carte, un tânăr este trimis la terapie pentru nu vrea să
facă sex cu o colegă. Un adult este considerat aberant pentru că
este atras de o relaţie monogamă. Drogurile şi distracţia sunt la
dispoziţie pentru a îmbunătăţi dispoziţia.
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Să ne gândim la lumea jurnaliştilor mainstream, mai ales a
vedetelor ştirilor TV. Aici avem o lume ce oglindeşte 1984,
unde ceea ce se spune trebuie să se conformeze liniei
partidului. Orice crimăgândita – un prezentator care ar comenta
că nu crede versiunea oficială a lui 9/11 sau care crede că Rusia
nu e un agresor (sau care critică rolul Rusiei în Ucraina în ceea
ce priveşte televizunile ruseşti – n.n.) – va fi rapid pedepsit cu
echivalentul pedepsei cu moartea: expulzarea din lumea
jurnalismului.
Astfel e întreţinut Matrixul, povestea despre bunăvoinţa SUA,
democraţie, sacralitatea forţelor pieţei şi tot restul. Cu controlul
majorităţii mass mediei deţinut de câteva mâini, linia partidului
poate fi menţinută întotdeauna, iar evenimentele trecute sau
prezente pot fi interpretate conform acestui cadru. A face altfel,
pentru un prezentator de ştiri, este literalmente de neînchipuit.
Ministerul Adevărului este la lucru în lumea noastră, însă e
invizibil, ascuns în camerele de conducere ale conglomeratelor
mediatice, în spatele uşilor biroului de presă al Washingtonului.
Acelaşi tip de regim al crimei gandite este operaţional şi în alte
zone, acolo unde e vorba de subiecte sensibile dpdv social.
Procesul de peer-review, boardurile editoriale ale revistelor
importante asigura faptul că crimaganditul este suprimat pe
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subiecte ca manipularea genetică, pesticidele, farmaceuticele,
nivelul radiaţiilor etc. Din nou, Ministerul Adevărului este
invizibil, avându-şi sediul sus, în camerele de conducere ale
corporaţiilor.
Deşi societatea noastră nu seamănă cu distopia lui Orwell,
metodele sale de control al minţii operează în locurile critice,
acolo une este generată informaţia pentru public. Şi bineînţeles
că avem supravegherea universală prin grija NSA, a camerelor
omniprezente CATV şi a urmăririi telefoanelor. Big Brother
este cu noi, însă sta în spatele scenei, vee totul şi decide care
povesti despre lume vor fi spuse de massmedia mainstream.
Ecouri Huxley-iene
Huxley a scris o recenzie la romanul 1984, unde a vorbit despre
cele două viziuni diferite asupra viitorului. A sugerat că am
putea trece printr-o perioadă întunecată, similară cu cea a
romanului “1984″, însă, totodată, a afirmat că un astfel de regim
ar fi instabil şi de tranziţie. Mai departe, considera că abordarea
ştiinţifică a controlului minţii, bazată pe programarea sistemului
de credinţe al oamenilor, ar fi variantă mai adecvată pentru o
societate modernă totalitara.
Cercetările guvernului american în controlarea ştiinţifică a
minţii au început cel puţin din anii ’60 şi au continuat de atunci.
Prima abordare, Operaţiunea CIA de Control al Minţii, a fost
mânuită cu duritate, că în “1984″. Aceasta a implicat droguri
psihotropice date oamenilor precum şi sugestii post-hipnotice.
Cu aceste metode s-a obţinut destul de puţin, în direcţia
“Candidatului Manciurian”, însă nu a furnizat o soluţie
generală: era necesară prea multă muncă pentru programamrea
oamenilor pe baze individuale.
Cercetările s-au orientat atunci către crearea sectelor. Dacă
oamenii pot fi atraşi în secte de tot felul, dinamica sectelor ar
putea servi drept funcţii de programare. Aceasta permite o
abordare mai generală a controlului minţii decât metodele
individuale descrise mai sus. CIA nu a recunoscut niciodată
cercetările de acest gen, însă experimentele au fost foarte
reuşite, inclusiv cea a Reverendului Jim Jones şi secta “Templul
Popoarelor”, cea a lui David Kkoersh şi Waco.
În acest tip de cercetări, primul pas este identificarea liderului
natural al sectei, care ar fi trebuit să aibă deja succes în
atragerea de discipoli. Apoi, sectei i se dădea sprijin de diferite
feluri. Agenţi sub acoperire erau trimişi pentru a se alătura
mişcării, nu doar pentru a o observa şi a raporta din interiorul
acesteia, ci şi pentru a furniza abilităţi organizaţionale.
Fondurile erau canalizate spre sectă, iar poliţia locală era
avertizata, astfel încât secta putea creşte nestingherită.
Astfel, cercetătorii au putut să studieze cum acţionează un lider
talentat, cum sunt atraşi oamenii într-o sectă, cum este
menţinută loialitatea acestora, cum pot fi împinşi oamenii spre
credinţe extreme şi acţiuni extreme. După ce s-a aflat tot ce se
putea afla despre secte, liderul acesteia şi membrii săi erau ucişi
pentru a se ascunde orice fel de dovadă că a avut loc un
experiment.
“Sectele” şi cum se folosesc ele
Una din primele folosiri pe scară largă a tehnologiei “sectare” a
fost crearea mişcării Jihad de către CIA. Scopul imediat era
destabilizarea regimului sovietic, târându-l în mlaştina din
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Afganistan. Operaţiunea a fost un succes. De atunci, mişcarea
sectară a Jihadului – aka Talibanii, Al Qaeda, Armată de
Eliberare a Kosovo, ISIS, etc.- s-a dovedit un instrument foarte
extrem de util pentru destabilizarea regimurilor conform
obiectivelor geopolitice ale SUA. Aceaste operaţiuni de
destabilizare furnizează, de asemenea, pretextul intervenţiei
directe a SUA, aşa cum am văzut recent în Irak şi Libia, aşa
cum am putea vedea în curând în Siria.
Sectele au, în general, anumite caracteristici. Există, de obicei,
un lider carismatic, capabil să inspire credinţa şi loialitate
membrilor sectei. Intotdeaua există un sistem definitoriu de
credinţe care diferenţiază membrii sectei de cei din afară, de toţi
ceilalţi, şi care furnizează un puternic sens al identităţii şi al
obiectivelor membrilor. Există întotdeauna o “ameninţare din
afară” care adună laolaltă membrii. Sunt cerute sacrificii şi
acţiuni din partea membrilor care îi leagă şi mai mult de sectă.
Sunt “texte” pe care membrii sectei sunt învăţaţi să le
folosească pentru a respinge încercările de subminare a
sistemului central de credinţe. Aceste metode de programare
sunt foarte puternice şi e necesară o de-programare intensă
pentru a scoate membrii dintr-o sectă, odată ce ei au fost
îndoctrinaţi.
Societatea descrisă în Brava nouă lume este, de fapt, o societate
pe baze sectare. Fiecare dintre clasele sociale (alpha, beta, etc.)
este o sectă, iar programarea începe încă de la naştere. Nu e
nevoie de liderul carismatic, de vreme ce e disponibil un control
atât de riguros al programării. Fiecare sectă are sistemul său de
credinţe,
alături
de
“textele”
menite
întreţinerii
acestora. Acţiunile şi sacrificiile cerute sunt pur şi simplu
lifestyle-urile, stilurile de viaţă destinate fiecărei clase. O
asemenea societate tine să fie stabilă, de vreme ce eforturile de
de-programare sunt absenţe.
Este demn de remarcat că lumea lui Huxley nu conţine o
singură sectă, o societate uniformă, ci mai degrabă o
multitudine de secte. Acest lucru contribuie la o mai mare
stabilitate. Membrii acestor secte nu au la dispoziţie doar un
model a ceea-ce-trebuie-sa-fie, ci, de asemenea, şi modele a
ceea-ce-nu-trebuie-sa-fie. Fiecare sectă e definită, astfel, mai
clar şi atrage mai mult membrii săi, tocmai prin existenţa
celorlalte secte. A fi bucuros că nu eşti un beta este unul din
motivele pentru care te bucuri să fii un alfa.
Vedem aceasta dinamică multi-sectara la lucru în SUA, în
diviziunea dintre liberali şi conservatori. Liberalii sunt ţinuţi în
staul de poveştile nebuniei conservatorilor, iar conservatorii
suunt ţinuţi în staulul lor de poveştile nebuniei liberailor. Într-un
sistem de control de propagandă unidirectionata, ar exista doar
o linie unică a partidului pentru toată lumea. În acest sistem
multi-sectar, însă, există două linii directoare pe care am putea
să le caracterizăm drept CNN vs FOX.
Deşi cele două variante au multe diferenţe, pentru a menţine
sectele separate, ele, de fapt, împărtăşesc aceleaşi elemente
esenţiale. Ambele susţin mitul că politicile statului sunt un
răspuns dat sentimentelor publicului, şi ambele blamează
cealaltă secta pentru că ar susţine politici “rele”. De fapt,
politicile SUA sunt făcute din afară guvernului, de către elitele
financiare, şi statul are ca obiectiv să controleze sentimentul
public, nu să să ţină cont de el. În acest fel, putem vedea CNN
şi FOX drept colaboratori ce împărtăşesc aceleaşi scop de a
ascunde acest adevărat fundamental de popor. Partidele
democrat şi republican colaborează în vederea aceluiaşi scop,
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folosind Congresul că o scenă unde joacă teatrul diviziunii,
furnizând aparenţa unui proces democratic al deciziei.
Fenomenul Barack Obama este un exemplu excelent al
tacticilor sectare puse la lucru. Obama însuşi este un lider sectar
natural, articulat şi carismatic. A venit pe scenă pentru a inspira
o credinţă puternică în reforma profundă: “baza politicii s-a
schimbat; da, putem!” Efectul dramatic a fost intens, de parcă
am fi asistat la A Doua Venire. Voluntarii campaniei electorale
au devenit nucleul sectei Obama, şi li s-a dat mult de muncă,
ceea ce a legat identitatea lor de Obama şi misiunea lui.
Campania lui McCain a fost orchestrata astfel încât să arate ca o
ameninţare periculoasă venită de la o sectă rivală, legând
suporterii lui Obama şi mai strâns de acesta.
Succesul acestei operaţiuni de control al minţii a fost întradevăr uimitor. Obama, de fapt, a continuat şi a extins tot ceea
ce făcuse Bush; bazele politicilor nu s-au schimbat deloc. Dar
apartenenţa la secta a fost atât de puternică încât susţinerea sa a
continuat, fiind furnizată de aceiaşi oameni care îl urau pe Bush
din cauza acelor politici. “Texte” de-a gata au fost puse la
dispoziţie pentru a menţine oamenii în sectă, dând vina pe
opoziţia republicană pentru performanţele lui Obama – o tactică
standard de divizare. Chiar şi astăzi mai sunt legiuni de loialişti
ai lui Obama. Odată legat de o sectă, părăsirea acesteia devine
psihologic foarte dificilă.
Un alt exemplu de control al minţii prin metode sectare este
furnizat de isteria încălzirii globale. Al Gore a jucat rolul
liderului de sectă, cel puţin provizoriu, atunci când a prezentat
nucleul credinţei în criză climatică provocată de CO2 în filmul
sau fraudulos dpdv ştiinţific, dar foarte popular, “Un adevăr
incomod”. Creşterea sectei a fost asigurată şi de faptul că
devenise o “crimagandita” în media mainstream să pui la
îndoială nucleul credinţei în încălzirea globală. Membrii sectei
au acţiuni de făcut şi sacrificii de împlinit, cum ar fi mersul pe
bicicleta sau cumpărarea unor dispozitive. Li se furnizează
“textele” care le spun ca viziunile critice sunt doar propagandă
ce vine de la o ameninţare exterioară: industria malefică
petrolieră.
Acest gen de control al minţii este mult mai eficient decât
propagandă. Nu doar că membrii sectei cred în criză climatică,
ci cred că lupta într-un război împotriva unui duşman. Au fost
imunizaţi complet faţa de argumentele critice la adresa lor şi
singura lor preocupare este să “salveze planeta” sprijinind orice
pare că va reduce emisiile de carbon. Astfel, ei sunt duşi de
bunăvoie pe calea societăţii micro-administrate schiţată de
Agenda 21.
Eticheta “teoriei conspiraţiei”
Controlul statului asupra şcolilor publice şi mediei mainstream
este destul de aproape de programarea minţilor oamenilor. Dar
nu a ajuns chiar până acolo, mai ales în era internetului. Sunt
multe surse diponibile care deconstruiesc propaganda
mainstream şi, folosind acele surse, o mare parte a oamenilor a
“scăpat”, cel puţin parţial, de regimul de control al minţii. În
lumea lui Orwell, internetul ar fi interzis. În lumea noastră, care
se dezvolta mai degrabă în sensul lui Huxley, au fost găsite alte
căi de a limita abilitatea internetului de a submina naraţiunile
mainstream.
Sintagma “teoria conspiraţiei” a fost lansată de CIA în preajma
asasinării lui JFK. Povestea oficială era atât de plină de găuri
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încât din ce în ce mai mulţi oameni începeau să se îndoiască de
ea. În timp ce Comisia Warren era ocupată cu redactarea
documentului “acoperitor”, publicul a început să afle că există
“teoriticieni ai conspiraţiei”. Aceştia sunt oameni, conform
acestei poveşti, care suferă de amăgiri paranoice, iar cei sănătoşi
nu ar trebui să dea atenţie spuselor lor. Dacă cineva ia în
considerare măcar superficial acele idei, stabilitatea sa mentală
e pusă la îndoială.
Această tactică de control al minţii este foarte eficientă în
marginalizarea cercetării adevărului ce se afla în spatele
asasinării lui JFK. Oricine prezenta probe contrare poveştii
oficiale era văzut automat drept “teoritician al conspiraţiei”.
Bătându-ţi joc de astfel de probe, fără a le cerceta cu adevărat,
demonstrai că erai echilibrat psihic. Astfel, logica şi gândirea
erau evacuate din scenariu. Fie credeai varianta oficială, fie
sănătatea ta psihică era pusă la îndoială.
De atunci, eticheta de teorie a conspiraţiei a fost atent întreţinută
şi extinsă prin directivele partidei mainstream. Aceasta
campanie de control al minţii a avut mare succes în imunizarea
majorităţii populaţiei faţă de revelaţiile disponibile pe internet.
Orice variantă care nu apare în media mainstream trebuie să fie,
prin definiţie, teorie a conspiraţiei, şi orice aduce a teorie a
conspiraţiei trebuie să fie luat în derâdere şi ignorat.
Astfel, pentru majoritatea populaţiei există un regim de control
al minţii strâns şi exercitat la două niveluri. Dinamica
“crimaganditului” guvernează ceea ce spune massmedia, iar
dinamica teoriei conspiraţiei imunizează oamenii împotriva
altor idei/variante. Pentru majoritate, directivele partidei (fie
CNN, fie FOX) sunt “adevărul”, că în lumea lui Orwell, dar fără
să mai fie necesară existenţa unui Big Brother care să aplice
metode extreme.
Prin aceste metode de control a fost creată o bulă de săpun în
care gândirea majorităţii este conţinută. Înăuntrul bulei sunt cele
două narative ale partidei, iar în afara acesteia lumea reală îşi
duce existenţa, invizibilă. Este un sistem foarte eficient. Cu cât
mai atroce sunt acţiunile statului, cu atât mai rapid respinge
majoritatea revelarea acestor acţiuni, pe motiv că ar fi teorii ale
conspiraţiei excesive.
În unele cazuri linia varianta FOX include revelaţii credibile
despre crimganditul din lumea CNN. În astfel de cazuri, lumea
CNN răspunde prin calificarea acestor revelaţii că teorii ale
conspiraţiei “de dreapta”. Spre deosebire de sistemul de
propagandă unitar, unde crimele statului sunt întotdeauna
ascunse, sistemul multiplu permite statului să-şi documenteze
propriile crime prin intermediul mediei conservatoare, ştiind că
informaţia nu va fi crezuta de “secta” liberalilor. Sistemul
permite ca adevărul să fie ascuns unora, prin actul revelării sale
altora. Foarte inteligent.
Controlul minţii în afară bulei de săpun
În timp ce majoritatea poate că se afla în bulă de săpun, există o
un mare număr, în creştere, de oameni care nu au încredere în
directivele trasate de partidă, ci sunt dispuşi să ia în considerare
diferitele idei pe care le găsesc pe internet. Ideea de “trezire”
este folosită frecvent pentru a descrie procesele de ieşire din
bulă de săpun. Din ce în ce mai mulţi oameni se “trezesc” la
realitatea evenimentelor de tip “steaguri false”, a minciunilor
guvernamentale de rutină, a corupţiei profunde a politicilor şi a
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mediei, precum şi cea a bancherilor sociopaţi care ţin frâiele
puterii în spatele scenei.
Oricum, internetul nu este ignorat de stat iar operaţiunile de
control al minţii sunt în desfăşurare deja – destinate tocmai
celor care s-au “trezit”. Astfel de operaţiuni nu sunt menite să
întoarcă oamenii înapoi în bulă de săpun, ci, mai degrabă,
îmbrăţişează ideile “trezirii”, însă în stilul aikido (anulezi
oponentul cu propria lui forţa – n.n.), căutând, apoi, să
folosească energia “trezirilor” în moduri care folosesc statului şi
obiectivelor sale.
Un exemplu al acestor operaţiuni de tipul iesirea-din-balonulde-sapun, din genul sectelor, este Mişcarea Zeitgeist - care
pretinde că este“cea mai mare mişcare din lume de la firul
ierbii ce are filiale în peste 60 de ţări”. Peter Joseph este liderul
carismatic al acestei “secte”, şi îşi afirmă nucleul credinţelor
sale, susţinut de argumente şi probe persuasive, în Zeitgeist:
The Movie.
Pentru cei “treziţi”, filmul este foarte puternic. Prezintă
“adevărurile esenţiale” despre lume, fără a fi agresiv, într-un
mod dramatic şi convingător. Filmul a avut mai multe versiuni
de-a lungul timpului, iar prima a devenit virala pe internet după
ce a fost lansată. Pentru cei “treziţi”, a fost un film al
“eliberării”, cu potenţial de a trezi pe toţi şi de a transforma
lumea.
După ce filmul a fost lansat, şi după ce şi-a câştigat o audienţă
entuziastă, a fost lansată Miscrea Zeitgeist. Fanii filmului s-a
înghesuit să se alăture mişcării, nerăbdători să “răspândească
vestea adevărului” şi să ajute la “trezirea lumii”. Se alăturau
unei cauze mesianice de care era urgenţă nevoie, iar aceasta i-a
legat de mişcare într-un mod similar în care secta îşi “leagă”
aderenţii. Peter Jospeh era văzut că o figură profetică, cel care
rosteşte vestea şi cel care ar putea conduce pe calea ce duce la
eliberare, iar aceasta este, mai mult sau mai puţin, definiţia
standard a liderului de sectă.
Ceea ce nu reuşeau să înţeleagă aceşti membrii nerăbdători ai
sectei era că tocmai lucrul care îi atrăgea în mişcare garanta, de
asemenea, că mişcarea nu va reuşi niciodată în a “trezi
lumea”. Nucleul de credinţe care erau atât de “eliberatoare”
pentru membrii acesteia sunt văzute drept crâncene teorii ale
conspiraţiei în balonul de săpun mainstream. În timp ce
membrii mişcării cred că luptă pentru o cauză mesianică, de
fapt, ei sunt propria lor audienţa, ca un cor care cânta doar
pentru membrii săi, cu Peter Joseph în rol de dirijor.
Scopul real din spatele acestei secte este revelat întrun comunicat de presă al siteului mişcării, intitutal “Mişcarea
Zeitgeist definită: realizarea unui nou mod de gândire”. Aici
Joseph explica “vestea” (crezul, nouă evanghelie), mergând mai
departe decât “revelarea adevărului”, aventurându-se în
schiţarea lumii transformate pe care mişcarea vrea să o creeze.
Iată câteva puncte cheie din viziunea profetului Joseph, cu
sublinieri adăugate:
2) Viziunea ştiinţifică asupra lumii: eseul explorează cum
dezvoltarea metodei ştiinţifice a alterat percepţia umană şi
importanta critică a recunoaşterii sale, mai ales în raport cu
sistemul social.
5) Pledoaria pentru Unitatea Omenirii: eseul explorează
motivele pentru o societate globală unificată precum şi
identificarea surselor diviziunilor naţionale şi propensiunilor
spre conflict. Un punct relevant este legat de avansul războiului
tehnologic şi cum anume pericolele menţinerii unor bariere
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economice preconcepute ar putea duce la distrugere rapidă pe
măsură ce timpul înaintează.
9) Eficienţa pieţei vs Eficienta Tehnică: acest eseu arata
diferentea dintre adevărata eficienta ştiinţifică (sau tehnică) şi
practică de afaceri ce ţine de “eficienta pieţei”, argumentând
cum ultima lucrează, de fapt, împotriva optimizării economice
reale.
Aceasta este o reţetă pentru o tehnocraţie globală micromanageriata ce s-ar afla sub controlul unui guvernământ
mondial. Atât sistemul social cât şi sistenul economic ar trebui
să fie “optimizate ştiinţific” – ceea ce, de fapt, înseamnă o lume
organizată conform oricăror directive trasate de cine ştie ce
birocraţie tehnocrată aflată sub controlul unei elite globale. Cu
alte cuvinte, profetul Joseph creează un electorat entuziast al
mult doritei (de bancherii centrali) Noi Ordini Mondiale.
Secta Zeitgeist este o lovitură aikido de maestru. Începe cu
revelaţia
că “bancherii
răi” conduc
lumea,
captând
energia “treziţilor”, iar apoi întoarce această energie într-o
direcţie care serveşte tocmai scopurilor aceloraşi “bancheri
răi”. Din nou, trebuie s-o spun foarte clar, foarte inteligent, întradevăr.
Zeitgeist este doar un exemplu de operaţiune de control al
minţii menită celor care au atins un grad sau altul de
“trezire”. Numeroase mişcări au fost create, prin websituri bine
făcute care spun câte o versiune a adevărului, atrăgând audienţa
cu unele probleme specifice, şi care conduc acea audienţă spre
activităţi nefolositoare sau contra-productive.
În lumea lui Huxley, vedem o societate proiectată ştiinţific,
controlată strâns de un regim al controlului total al minţii, bazat
pe condiţionare şi dinamica de tip sectar. În lumea de astăzi,
vedem dinamica de tip sectar folosită într-o varietate de
operaţiuni de control al minţii, sectele fiind adaptate pentru
diferite zone sociale, atât din interiorul bulei de săpun
mainstream, cât şi din exteriorul acesteia. Lumea lui Huxley a
fost stabilizata prin aceste mijloace; în lumea noastră aceste
mijloace sunt folosite pentru facilitarea tranziţiei către o brava
lume nouă care e posibil să semene celei ale lui Huxley în multe
din trăsăturile sale.
Desfiinţarea familei?
Dacă statul ar putea să obţină un control total asupra creşterii
copiilor, fără intervenţie parentală, atunci, mai mult decât
evident, acest lucru ar da statului puterea să ajungă la un regim
de control din toate punctele de vedere asupra minţii. Statul nu
doar că ar putea proiecta cultura societăţii, dar ar putea să
dirijeze acea cultură de-a lungul timpului, aducând la zi
procesul de condiţionare. Dacă scopul final este acest control
total asupra minţii, atunci eliminarea familiei devine un obiectiv
primar şi intermediar.
Dacă eliminarea familiei este într-adevăr un obiectiv al Noii
Ordini Mondiale, atunci în nici un caz nu este un scop uşor de
atins. Cu greu ne-am putea imagina o instituţie care ar putea fi
mai crâncen apărată decât familia, sau o experienţă mai
dureroasă decât cea de a fi separaţi de proprii copii sau
părinţi.Orice campanie menită să atingă acest obiectiv va trebui
să se ascundă sub culori false şi nu afişată că o campanie pentru
eliminarea familiei, mai degrabă ca o campanie menită să apere
drepturile şi bunăstarea copilului.
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În această lumină, eu sugerez să reconsiderăm multele revelaţii
care au ieşit la suprafaţă în ultimii ani referitoare la abuzul
sexual al copiilor şi existenţa cercurilor de pedofili. În multe din
aceste cazuri am aflat că abuzul s-a desfăşurat de-a lungul a
foarte mulţi ani, aşa cum se oberva în cazul preoţilor pedofili.
De ce însă aceste activităţi îndelungate au fost “descoperite”
doar recent?
Dacă e să se desfăşoare o campanie pentru “drepturile şi
bunăstarea copiilor”, atunci mai întâi trebuie să fie creată o
impresie puternică privind nevoia de protecţie a drepturilor şi a
bunăstării lor. Expuneri ale abuzului sexual asupra copilului
servesc acestui scop foarte bine. Când vezi o dramă cu
implicarea poliţiei în care copiii abuzaţi sunt salvaţi de părinţii
lor dependenţi de droguri de către poliţişti nobili, ţi se înserează
imagini ale unui stat binevoitor şi ale unui mediu social care are
nevoie de intervenţie. Devine un model care poate fi
replicat/aplicat de-a lungul timpului. Şi, bineînţeles, există
interminabilele reclame în care un copil neglijat sta acasă singur
(filmul alb/negru pentru efect), plin de teamă şi flămând, şi poţi
dona 3$ la o oarecare agenţie de protecţie a copilului.
Nu îmi aduc aminte link-ul, dar am dat peste o pagină web a
unei agenţii ONU care promova virtuţile copiilor crescuţi
“alternativ”. Aceştia sunt copiii crescuţi în grup, fără părinţi,
amintind de scenariul lui Huxley. Aceşti copii ar fi “mai
creativi”, şi ar evidenţia şi alte caracteristici pozitive. Cât de
frumos. Altă piatră a bunei intenţii de-a lungul cărării spre
desfiinţarea familiei.
Anul trecut, atât în Irlanda cât şi în Noua Zeelanada, au fost
adoptate amendamente constituţionale care declarau că
drepturile şi bunăstarea copilului sunt mai presus de orice,
primând peste orice drepturi care ar putea fi reclamate de către
părintele unui copil. În Irlanda a fos lansată imediat o
contestaţie judecătorească bazată pe faptul că guvernul a făcut
campanie în mod ilegal pentru referendumul care a aprobat
acest amendament, în condiţiile în care, prin lege, guvernul ar fi
trebuit să fie neutru. Contestaţia a fost, în mod deloc
surprinzător, respinsă de tribunale. Nu există în aceste
amendamente o formulă exactă a ceea ce defineşte drepturile şi
bunăstarea copiilor, lăsând la discreţia statului când ar putea fi
cazul de o intervenţie în familie.
O dată cu înrăutăţirea condiţiilor economice, sub povara
austerităţii, privatizării şi eliminării serviciilor sociale, va fi tot
mai greu pentru un număr tot mai mare de părinţi să hranesca,
îmbrace şi să-şi adăpostească familiile. Va fi foarte simplu
pentru stat să impună un “nivel minim de condiţii acceptabile”
şi să ia copiii cu totul în grijă să, plecând de la insvestigarea
profilui economic. Acesta e doar un posibil scenariu, dar este
genul de scenariu pentru care se pare că suntem pregătiţi.

Fericiri mici cu efecte surprinzător
de mari
George BIANU – București
Fericiţi vor fi aceia care vor fi capabili să contemple, cu atenţia
şi cu seriozitatea pe care o merită, aparentele mici nimicuri ale
vieţii şi să privească atent, cu mult calm şi detaşare, feluritele
situaţii care, la prima vedere, par a fi foarte serioase. Procedând în
felul acesta, ei vor putea merge din ce în ce mai departe, urmând
întotdeauna un sens ascendent, pe cărarea plină de lecţii ce sunt
adeseori nebănuite, ale vieţii.
Fericiţi vor fi aceia care
atunci când este necesar sunt
capabili să tacă şi să asculte cu
multă atenţie, căci procedând în
felul acesta, vor putea să înveţe şi
să intuiască o mulţime de aspecte
nebănuite, noi, care îi vor
transforma.
Fericiţi vor fi aceia care sunt
mai mereu capabili să râdă cu
un umor spontan şi stenic de ei
înşişi. Procedând în felul acesta,
vor evita să se scufunde în
ridicole stări de gravitate şi
seriozitate penibilă şi în plus, ei
se vor putea amuza de fiecare dată de aspectele comice ale vieţii.
Fericiţi vor fi aceia care sunt de fiecare dată atenţi la chemările
sincere, binefăcătoare şi îndreptăţite ale celorlalţi, fără a crede,
totodată, că sunt indispensabili. Dăruind cu generozitate şi fiind de
folos, ei vor descoperi în felul acesta că toate cele pe care le oferă
celorlalţi, fiind plini de abnegaţie, se întorc, mai devreme sau mai
târziu, la ei înşişi, ei căpătând până la urmă exact aceleaşi daruri pe
care le-au oferit şi, totodată, vor descoperi că, acţionând în felul
acesta, vor deveni fermenţi tainici ai credinţei în DUMNEZEU.
Fericiţi vor fi aceia care sunt, de fiecare dată, capabili să
distingă neîntârziat un munte înalt şi semeţ de un banal
muşuroi de furnici. Procedând de fiecare dată în felul acesta, ei vor
fi întotdeauna scutiţi de o mulţime de false griji şi neplăceri.
Fericiţi vor fi aceia care vor fi capabili să tacă plini de umilinţă
şi chiar să surâdă cu înţelegere şi compasiune atunci când unii
îşi vor ridica glasul peste al lor sau atunci când îi vor călca cu
impertinenţă în picioare căci, acţionând în felul acesta, ei vor
dovedi că învăţătura lui Iisus le-a pătruns adânc în inimă şi a
devenit o minunată obişnuinţă.
Fericiţi vor fi aceia care, de fiecare dată, vor fi capabili să
admire un surâs plin de candoare şi totodată să ierte, uitând
imediat după aceea, o grimasă dispreţuitoare sau răutăcioasă.
Procedând de fiecare dată în felul acesta, drumul lor în viaţă va fi
luminos şi însorit.
Fericiţi vor fi aceia care vor fi capabili, aproape de fiecare dată,
să recunoască prezenţa misterioasă a lui DUMNEZEU TATĂL
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în toţi aceia pe care îi întâlnesc. În felul acesta, ei vor găsi în
fiecare fiinţă umană o adevărată lumină divină, iar în propria lor
fiinţă va înmuguri şi apoi va înflori starea de îndumnezeire şi de
înţelepciune.

LUNĂ NOUĂ

Zoltan BARTHA - Tg. Mureș
Din punct de vedere astrologic este acel moment în care
Luna se afla în conjuncţie cu Soarele, adică cele două astre se
suprapun generând o anihilare reciprocă a forţelor solare şi
lunare, dar manifestând şi o complementaritate specială a
energiilor yin-yang din natură.
ezultatul este manifestarea forţei neutrale, a forţei zero,
care permite o formă de suspendare a energiilor contrare şi
echilibrarea
lor
prin
forţa
unificării
polare.
Adeseori se vorbeşte în diferite lucrări spirituale despre echilibrul
celor două polarităţi, masculine şi feminine, atât în fiinţa noastră
cât şi în natura înconjurătoare, iar în contextul actual, momentul de
Lună Noua reprezintă o astfel de unitate. Din această cauză Lună
Noua simbolizează starea de armonie, stare în care natura în sine se
scufundă în ea însăşi pentru a-şi găsi un moment de repaus.
Aceast moment de hiatus, sau de suspendare (prin echilibrare a
celor două energii, YIN şi YANG), face să se manifeste energia
tainică a începutului, o forţă Universală ce favorizează folosirea
corespunzătoare a liberului arbitru. Dacă atunci urmărim să găsim
un comun acord între voinţa noastră şi Voia lui Dumnezeu,
conştiinţa noastră va trece prin transformări spirituale de excepţie
ce vor conduce la dobândirea stării de armonie, înţelegând
faimoasa inscripţie de pe Tabla de Smarald a totului în parte şi a
părţii în tot. Lună Noua este şi începutul ciclului lunar ce se
extinde pe durata a 28 de zile. Prima zi lunară, ce se calculează
începând cu momentul de maxim de Lună Noua, este considerată a
fi deosebit de benefică începerii acţiunilor importante. Favorizează
renunţarea la obiceiurile negative (vicii, automatisme), detaşarea
faţă de valorile materiale în sensul integrării lor în plan spiritual,
schimbările de domiciliu, schimbările profesionale, călătoriile
(aspect ce depinde şi de poziţionarea Lunii în Semnele Zodiacale).
Din studiile realizate s-a constatat că activităţile spirituale începute
în aceste momente au o eficienţă mult mai mare decât cele începute
în alte perioade ale lunii, însă ATENŢIE, NU sunt favorizate
acţiunile care au un caracter predominant material. Explicaţia
acestui fenomen survină din cauza efectului de combustie, adică de
ardere, pe care o generează Soarele asupra Lunii.
Datorită manifestării puternice a liberului arbitru şi a stării de
neutralitate, practic în această perioadă orice stare, trăire, emoţie
său sentiment este mult amplificat, dar ATENŢIE, orientarea spre
bine său spre rău depinde în foarte mare măsură de noi. Din această
cauză trebuie să fim foarte atenţi la ceea ce ne dorim şi ceea ce
mentalizam, pentru că şansele de împlinire sunt mai mari decât în
alte perioade. Este foarte important să fim perfect conştienţi de
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aspiraţiile noastre şi să evităm excesele de orice fel, să fim
responsabili de hotărârile pe care le luăm, să ascultăm vocea inimii,
să fim atenţi la semnele şi sincronicităţile care apar în viaţa noastră
deoarece este un moment în care se poate manifesta tainicul
transfer al voinţei individuale în Voinţa lui Dumnezeu.
Echilibrul polarităţilor generat de conjuncţia Soare-Luna, permite
manifestarea unei stări superioare de armonie, facilitând
vindecările, procesele de purificare, obţinerea stării de mulţumire,
de pace şi linişte interioară, percepţia divină a stării androginale, a
omului cosmic.

LUNĂ ÎN CREŞTERE
Aşa cum am observat din cele prezentate mai sus, Lună Noua
reprezintă începutul fazei de creştere a ciclului lunar.
Lună în creştere simbolizează procesele de acumulare, sedimentare,
regenerare şi absorbţie. Reprezintă stocarea energiei şi distribuţia
corespunzătoare a acesteia. Din acest motiv eficienta în dezvoltarea
şi regenerarea corpului şi a organelor este mult mai mare în
perioada lunii în creştere. S-a observat că rezultatele analizelor
medicale, în special analizele de sânge, adeseori pot să fie diferite
în cele două fazele ale ciclului lunar. Lună în creştere favorizează
absorbţia mineralelor şi a vitaminelor, aspect care face că
tratamentele ce vizează regenerarea, energizarea şi vitalizarea
structurii fizice şi subtile a fiinţei umane, să aibă efecte mai mari în
această
perioadă.
Însă tot în această perioda acumulările de apă în corp şi în picioare
pot depăşi limitele normale, ceea ce necesită, pentru cei care se
confruntă cu aşa ceva, să consume ceaiuri sau plante cu efect
diuretic. Din păcate tot în această perioadă efectul drogurilor şi a
otrăvurilor este mult mai intens (atât fumatul, tranchilizantele cât şi
înţepăturile de viespi, muşcăturile de insecte, ciupercile otrăvitoare,
inhalaţiile de gaze toxice etc), deorece corpul absoarbe şi
asimilează foarte repede orice substanţă în constrast cu perioada de
Lună în scădere, când efectul otrăvurilor este mult mai slab, corpul
se opune mai intens la substanţele exterioare, generând o creştere a
sistemului imunitar. Prima etapă a Lunii în creştere este
semnificativă fiind prezenţa în multe tradiţii şi legende populare.
La câteva zile după Lună Noua se poate observa pe cer o semilună
care a primit denumirea de Crai Nou. El are o valoare deosebită,
deoarece se asociază cu norocul, împlinirea dorinţelor, dragostea la
prima vedere, jucausenia, inocenta. Acesta este şi motivul pentru
care în multe tradiţii populare se spune că atunci când observi
prima dată (adică de fiecare dată după Lună Noua) Craiul Nou,
dacă îţi pui o dorinţă în gând, acea dorinţă se va împlini. Lună în
creştere atinge un moment de forţă, de dinamism la jumătatea
distanţei spre Lună Plină, adică atunci când se formează Primul
Pătrar. Pătrarul, din punct de vedere astrologic reprezintă unghiul
de 90 de grade dintre Soare şi Luna, având denumirea de
cuadratura. Este un aspect adesori nefast, din cauza energiei foarte
mari pe care o declanşează într-un mod direct în fiinţă umană. De
fapt este un aspect de cumulare de tip şoc, pentru cei mai puţini
pregătiţi să digere avalanşa evenimentelor, a informaţilor, a
sentimentelor.
Din punct de vedere al orientării energiilor spre interior, Lună în
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creştere facilitează asimilarea informaţiilor, interiorizarea şi
introspecţia, rezolvarea problemelor legate de trecut, autodepăşirea,
centrarea în sine. Deasemenea sunt susţinute mult mai mult
cumpărările, iar în această direcţie chiar se afirmă că pe Lună în
creştere trebuie să învăţăm să primim, să apreciem şi să valorificăm
tot ceea ce vine spre noi.
Sinteza efectelor Lunii în creştere:
" amplifica procesele de: acumulare, stocare, depozitare, absorbţie,
dezvoltare, atracţie, energizare, odihnă, regenerare
" permite creşterea puterii de vindecare a organismului, dobândirea
vitalităţii.
" creşte fertilitatea, de aceea concepţiile sunt favorizate în această
perioadă
" permite rezolvarea problemelor care ţin de creşterea părului şi
unghiilor
" această perioadă este favorabilă hipotensivilor şi aduce reuşita în
tratamentul afecţiunilor circulatorii
" facilitează cumpărările de orice fel (a se ţine cont şi de poziţia
Lunii în Semnele Zodiacale)
" se recomandă dieta alimentară bogată în vitamine, calciu,
magneziu, fier, săruri minerale
" creşte retenţia de apă în corp, otrăvirile sunt mai periculoase,
procesele de eliminare sunt mai dificile
" analizele medicale (sânge, tensiune etc.) pot fi diferite faţă de
perioada lunii în descreştere
" uşurează sedimentarea şi fixarea stărilor şi a percepţiilor pe care
le-am trăit permite o mult mai bună şi lucidă autoevaluarea
amplificând starea de sinceritate şi responsabilitate faţă de noi
înşine.

LUNA PLINĂ
Reprezintă perioada de apogeu a influenţei Lunii asupra
planetei noastre. Este acel moment în care fluxul ajunge la maxim,
creşte receptivitatea, iar sensibiliatea tuturor organismele vii este
amplificată. Trebuie să avem în vedere că influenţa Lunii este în
primul rând asupra lichidelor din organism, respectiv asupra
psihicului. Tocmai din această cauză simbolismul lunar este în
legătură cu subconştientul, cu apă, cu sensibilitatea, receptivitatea,
adaptabilitatea, instinctul. Cercetările întreprinse în perioada de
Lună Plină, au arătat că majoritatea oamenilor tind spre un
comportament instinctual, ceea ce afectează puterea decizională,
discernământul. Asta este şi una din motivele pentru care nu se
recomandă să luăm decizii pe Lună Plină, deoarece acestea pot fi
ori pripite, ori rezultatul influenţei mediului şi a diferitelor
persoane cu care interferam, respectiv a ultimelor evenimente care
ne-au impresionat.
INFLUENŢA NEFASTĂ A LUNII PLINE ESTE DE 18 ORE
FAŢĂ DE MOMENTUL DE MAXIM (verificaţi tabelul de mai
jos). Această perioadă de influenţa reprezintă tolerenta de 8 grade
arc de cerc din aspectul de opoziţie dintre Soare şi Lună.
Pentru a înţelege mai bine influenta Lunii Pline, este necesar să
privim mişcarea lunară sub forma unui ciclu ce are un moment de
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minimă şi de maximă influenta. Momentul de minimă infleuenta
este reprezentată de perioada de Lună Noua, iar perioada de
maximă
influenţă
de
perioada
de
Lună
Plină.
Am arătat mai sus că faza de creştere (de la Lună Noua la Luna
Plină) este o etapă de acumulare gradată, în care procesele de
absorbţie, de sedimentare sunt din ce în ce mai intense. Tocmai din
această cauză ultima etapă a creşterii, ce culmineza prin Luna
Plină, este un moment de saturaţie în care există posibilitatea
manifestării excesive, adică putem să acumulăm mai mult decât
este nescesar, putem să mâncăm mai mult decât putem digera,
putem să asimilăm mai multe informaţii decât suntem în măsură să
aplicăm. În tradiţia populară se spune, cu privire la hrană, că este
important să lăsăm de fiecare dată loc şi digestiei, adică să NU
mâncăm până la saturaţie, ci să ne oprim cu puţin înainte. Ca o
concluzie foarte importantă, este necesar să avem simţul măsurii şi
al echilibrului mai ales în această fază de maximă influenţă a Lunii.
Alături de aceste explicaţii, există şi unele confirmări de natură
subtilă ce ne permit să înţelegem mai bine influenţa nefastă a Lunii
Pline. Aceste explicaţii se fundamentează pe diferite observaţii cu
privire la transformările ce apar mai ales la fiinţele umane în
perioada de Lună Plină. Am amintit că această perioadă amplifica
receptivitatea şi sensibilitatea psihică şi mentală, însă trebuie să
înţelegem că un factor principal în acest sens este tocmai influenta
mediului cu care interferam cel mai mult. Aici ne referim nu doar
la mediul social în care trăim, ci mai ales la contextul global
existent pe planeta noastră. Luna Plină amplifica procesele de
preluare, de asimilare a vibraţiilor mediului indiferent de natura lor.
Astfel, dacă vibraţiile mediului sunt benefice, în subconştientul
nostru se vor depozita energii cu o frecvenţă de vibraţie elevată,
generând predispoziţii spre stări superioare de conştiinţă. Însă în
cazul în care vibraţiile mediului sunt ostile, sau conţin o
predominantă materialistă, subconştientul nostru va fi săturat de
energii cu frecvenţa de vibraţie joasă, generând predispoziţii spre
comportament violent, agitaţie mentală, nelinişte interioară, acţiuni
instinctuale,
animalice.
Nu este necesar să analizăm statistici pentru a ne da seama de
orientarea predominantă a oamenilor din societatea de azi. Din
păcate, încă mai domina viziunea materialistă şi tendinţele
instinctuale spre supravieţuire. Tocmai din această cauză este atât
de important să ne protejăm în perioada de Lună Plină. Trebuie să
evităm a lua hotărâri importante, fiindcă discernământul nostru
poate fi afectat de influenţele nefaste ale acestei perioade.
Deasemenea este important să EVITĂM discuţiile inutile,
începerea unei noi acţiuni, călătoriile (dacă nu e posibil, atunci este
obligatoriu să fim foarte atenţi la şi odinhniti şi să invocăm atât
înainte, cât şi în timpul călătoriei, protecţia divină), realizarea de
proiecte, promisiuni, acţiunile riscante (bravada). Trebuie să
eliminăm din dieta noastră orice toxină, sau mâncarea artificială,
este FOARTE IMPORTANT să amânăm intervenţiile chirurgicale,
vaccinariile, etc. ATENŢIE, Luna Plină va amplifica stările noastre
negative, cum ar fi orgoliul, mânia, egoismul, tendinţele
dominatoare, etc. şi tocmai din această cauză este foarte important
să ne cultivăm mai ales în această perioadă, bunul simţ, detaşarea,
umilinţă, simplitatea, bunăvoinţă, mulţumirea şi bineînţeles, nu în
ultimul rând, credinţa în Dumnezeu. Acesta este şi motivul pentru
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care este INTERZIS a se face dragoste în perioada de influenţa
nefastă a Lunii Pline. În timpul actului amoros, datorită fuziunii şi
dilatării aurice profunde dintre cei doi iubiţi, apare o foarte mare
posibilitate de a prelua, într-un mod incostient, vibraţiile negative
existenete în mediu. S-a constatat că acele cupluri care NU respecta
această interdicţie, se confruntă mult mai des cu probleme şi
tensiuni penibile, care nu au adeseori nici o motivaţie, respectiv
asta exagerbeaza manifestarea geloziilor, a tendinţelor posesive, a
pretenţiilor şi uneori a stărilor de violenţă verbală, psihică sau chiar
fizică.
Este important de ştiut că în urmă cu mai multe milenii, când
vibraţiile planetei noastre aveau o frecvenţă ridicată de vibraţie
(această frecvenţă de vibraţie este generată de nivelul global de
conştiinţă, de aspiraţiile, gândurile şi sentimentele oamenilor), la
diferite popoare, ritualurile de iniţiere se realizau în momentul de
Lună Plină, deoarece, atunci, apogeul ciclului lunar, amplifica
receptivitatea faţă de vibraţiile superioare existente în aura
Pământului (recomand să citiţi în această direcţie cartea lui
Elisabeth Hech, “ Iniţierea”). Datorită influenţei asupra psihicului,
multe persoane, în perioda de Lună Plină, se confruntă cu stări de
agitaţie, frici, angoase, respectiv cu probleme în timpul somnului
(când contactul cu subconstintul este mult mai intens). Bineînţeles
că aceaste influenţe variază de la o persoană la alta şi depinde în
foarte mare măsură de sănătatea mentală, echilibrul psihic,
aspiraţiile principale, incredrea în sine, solaritatea armonioasă. Este
important să evităm medicamentele cu efect de calmare, deoarece
acestea vor fi foarte rapid absorbite în organism, iar probabilitatea
de otrăvire, sau de manifestare a efectelor secundare negative este
mult mai mare. Se recomanda în aceste situaţii să folosim plante
medicinale cu efect de calmare, sub formă de macerat la rece sau
ingerarea lor sublinguala (praf) - ex: salvie, gura lupului, tei,
valeriană, sulfina.

LUNĂ ÎN DESCREŞTERE
Perioada Lunii în descreştere este deosebit de favorabilă
tuturor proceselor de dezintoxicare deoarece susţine toate
tratamentele prin care se urmăreşte ameliorarea unori boli sau
vindecarea acestora. Este o perioadă în care se recomandă tratarea
mai ales a afecţiunilor acute cât şi cronice (bolile ce se
caracterizează prin creşteri de ţesuturi, cum ar fi: infecţiile,
acumulările de toxine, depunerile de calculi), precum şi pentru
alungarea durerilor prin scăderea intensităţii acestora, începerea
dietelor,
etc.
Puterea curativă a tratamentului este mai mare în perioada în care
Luna tranzitează zodia corespondenta organului său a părţii
corporale
asupra
căreia
se
intervine.
Tratamentele şi curele de dezintoxicare trebuie să înceapă în ziua
de după perioada nefastă de Lună Plină, pentru a beneficia de cele
două
săptămâni
cât
durează
Lună
în
descreştere.
La mijlocul perioadei de descreştere, în ziua în care se formează
Ultimul Pătrar, trebuie să fim foarte atenţi pentru a nu suprasolicita
corpul fizic. Aceasta cuadratură dintre Soare şi Luna amplifica
procesele de purificare şi eliminare a toxinelor din organism, însă
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adesori prin forme mai agresive, generând dureri sau chiar şocuri la
nivel fizic. Din cauza asta se recomandă o atitudine responsabilă şi
temperată pentru a fi în armonie cu capacitatea de eliminare a
corpului nostru. Bunul simţ ne va învăţa de fiecare dată, trebuie
doar să ne ascultăm vocea interioară.
Efectele Lunii în descreştere:
" dezintoxicare, purificare, eliminare
" uscare, condensare
" sunt indicate intervenţiile chirurgicale deorece hemoragiile sunt
diminuate în această fază
" îndemn spre acţiune, utilizarea energiei
" facilitează procesele de purificare prin postul alimentar
" favorizează toate tratamentele prin care se urmăreşte ameliorarea
unor boli sau vindecarea acestora

Lună Noua în Balanţă leagă
şi dezleagă nod
Harta astrală pentru momentul de Lună Noua în
Balanţă din 24 septembrie 2014 arată ca o joacă între energiile
planetelor Venus şi Marte.
lanetele din Balanţă (conjuncţia Soare-Luna, Nodul Nord,
Mercur) sunt aşezate în prima casă, a Berbecului, iar, semnul
Berbecului se afla în casă a 7-a, a Balanţei (cu Nodul Sud şi
Uranus). Armonia se împleteşte cu conflictul. Fiecare dintre noi
parcă are de împărţit ceva cu cei din jur, dar mai înainte de toate,
cu propria persoană.
Pluteşte în aer o vibraţie conflictuală foarte puternică, simţim
nevoia să explodăm, să dăm pe dinafară, să scoatem din noi
tensiunile acumulate în timp. Cu greu ne abţinem să nu dăm
replică, să nu deschidem gura, să nu spunem ce nu ar fi trebuit.
Parcă sta un spiriduş negru la spatele nostru care ne trage câte un
ghiont şi ne face să rostim sau să facem ceva ce ne ia şi pe noi prin
surprindere. Ne putem trezi spunând “Ups, iar am comis-o!”. E
aproape imposibil să nu ni se întâmple să rostim sau să facem ceva
ce nu ne reprezintă şi să nu ne întrebăm “De unde a ieşit asta? Asta
nu sunt eu.”. Orgoliul iese din adâncurile noastre tocmai ca să se
cureţe. E în regulă, pentru că, evident, avem ceva de învăţat: să
tragem de fiecare dată concluzii, să ne analizăm obiectiv, să
recunoaştem când greşim şi, cel mai important, să ne cerem iertare!
Toţi cei care nu recunosc că greşesc sau, chiar dacă recunosc faţă
de ei, nu admit faţă de ceilalţi, pot suferi blocaje din cauza
orgoliului, mergând de la certuri, neînţelegeri, până la tot felul de
mici accidente prin lovire, tăiere, arsură, afectare de orice fel a
pielii. E timpul că din supereroi să devenim oameni, să ne arătăm
faţa noastră cea mai blândă şi mai umană. Omul e supus greşelii,
iar greşelile sunt o cale de evoluţie. Sigur, nu există nici bine, nici
rău şi nici greşeală nu există din punct de vedere spiritual. Vorbim
aici despre atitudinea infalilibila care ne aduce acum numai
pierderi.
Lună Noua în Balanţă ne aduce în fata nevoii de a schimba ceva la
noi dacă vrem ca viaţa noastră să se transforme în bine. Să ne
uităm, deci, în curtea noastră, nu dincolo de gard! Relaţiile în care
niciunul dintre parteneri nu considera că a greşit cu ceva faţă de
celălalt sunt condamnate. În orice fel de parteneriat (profesional,
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căsătorie, prietenie) unde există un blocaj, dar nimeni nu
recunoaşte că a greşit undeva şi că poate îndrepta ceva la el însuşi,
se ajunge cu precipitare la capăt de drum.
În schimb, relaţiile în care cei doi cresc prin simpla prezenţă a
celuilalt, recunoscând ce anume are de îndreptat fiecare la el însuşi
pentru că lucrurile să funcţioneze, pot deveni modele de inspiraţie.
Atmosfera acestei perioade este cu bătaie lungă, pentru că tot ce se
începe la o Lună Noua într-o zodie culminează la Luna Plină din
aceeaşi zodie, peste aproximativ o jumătate de an. Iar viitoarea
Luna Plină în Berbec este “programată” pe 4 aprilie 2015.
În toată această perioadă asistăm la un spectacol al relaţiilor. Dacă
stăm pe margine şi observăm, devine evident dacă într-o asociere,
într-o prietenie sau într-un cuplu sunt două minţi care se ciocnesc
sau două suflete care se împletesc.
În plus, Lună Noua în Balanţă ne ajută să înţelegem că ne este cel
mai bine dacă ne concentrăm pe ce vrem să fie în viaţa noastră, nu
pe ceea ce dorim să nu mai fie. Dacă dorim să rupem o relaţie, să
scăpăm de cineva, să întrerupem un parteneriat şi investim toată
energia noastră în acest scop, nu facem decât să dăm putere
celuilalt! Şi aşa amplificam, de fapt, conflictul. Cu cât încercam să
ne dezlegăm, cu atât întărim de fapt tocmai legătura! Inclusiv
ritualurile de dezlegare pot ajunge să-i chinuie pe cei ce le practică
şi să le aducă tot mai multe piedici, pentru că legătura prinde tot
mai multă forţă. Ne este dat să înţelegem acum de ce a spus Iisus să
ne iubim duşmanii. Dacă vrem să îndepărtăm pe cineva de noi, îi
dăm atenţia noastră şi ştim că unde este atenţia se duce şi energia.
Gândindu-ne intens la cineva sau la ceva îi dăm energia noastră. Să
ne rugăm pentru toţi cei cu care suntem în conflict, pentru binele
lor, numai aşa atragem armonia.
Să ne concentrăm, deci, pe proiecţia viitorului! Să vizualizăm, să
ne dorim, să ne rugăm cum vrem să arate şi cu cine dar, la sfârşit,
să nu uităm să cerem ca tot ce primim de la viaţa să fie “spre binele
nostru cel mai înalt” sau “cum vrea Dumnezeu”.
Lună Noua în Balanţă din 24 septembrie 2014 ne menţine până pe
4 aprilie 2015 pe un val de sinceritate faţă de noi înşine şi ne dă
puterea de a recunoaşte fata de noi înşine ce avem de schimbat la
noi, nicidecum la celălalt. Cea mai mare virtute devine capacitatea
de a ne ierta pe noi şi de a ne cere iertare. Să fim sinceri, deci, şi să
recunoaştem ce vrem, ce ne dorim, ce ne place! Ca să trăim în
armonie cu noi înşine şi ca să avem relaţii armonioase, să ne
mutăm atenţia de pe tot ce ne blochează şi vrem să lăsăm în urmă!
Să nu ne mai gândim la cei cu care suntem în conflict, pentru că le
cedăm energia noastră!
Să ne concentrăm numai pe situaţiile pline de iubire. Să fim atenţi
nu la oamenii care ne baga mintea în priză, ci la cei care ne ţin
inimă deschisă

Sfaturi importante despre cum să ne
adaptăm viața la fazele Lunii!
Luna este cel mai apropiat corp ceresc de Pământ şi în acest fel ne
influenţează cel mai mult. Este cea mai rapidă planeta şi, în felul
acesta, ritmurile ei ne antrenează şi ne dinamizează viaţa. Din
punct de vedere astrologic, Luna se comportă ca un releu, preluând,
într-o oarecare măsură, influenţele celorlalte planete, amplificând
aceste influenţe şi apoi transmiţându-le mai departe spre planeta
noastră. Din punct de vedere al energiilor Luna polarizează,
captează şi redistribuie Lumina polarizată şi fluidele cosmice.
Chiar şi fizic, influenţele sale electro-magnetice sunt evidente,
amintind doar de maree, flux şi reflux.
În lumea vie, fizic vorbind, ritmurile şi, implicit, fazele Lunii
influenţează în mod direct mişcarea sevei în plante, iar în lumea
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animală şi umană influenţează în mod direct inducţiile cu fluidele
şi energiile cosmice, îndeosebi electrice, şi influenţează tensiunea
arterială, ciclurile lunare feminine etc.
Dacă vom observa cu atenţie, vom constata că în preajma Lunii
pline se întâmplă mult mai multe accidente decât în alte perioade şi
lumea este, în general, mai agitată. De aceea, o conduită de viaţă
adaptată la ritmurile Lunii este necesară pentru cei cărora le pasă de
sănătatea lor. Spre exemplu, atunci când Luna tranzitează semnul
zodiacal ce guvernează un organ, nu este bine să se efectueze nicio
intervenţie chirurgicală în zona acelui organ, pentru că tensiunea
locală este mai mare decât de obicei şi se pot produce sângerări
abundente, iar vindecarea este mult mai dificilă, ca să nu vorbim de
un eventual eşec al operaţiei. De asemenea, cei care vor să
slăbească sau invers, să se îngraşe, trebuie să aleagă bine perioadă,
altfel vor face sacrificii degeaba. Şi exemplele ar putea continua.
Prima zi a Lunii se consideră a fi Lună Noua, când începe un nou
ciclu lunar. Iată câteva amănunte cu privire la fazele Lunii:
LUNĂ ÎN CREŞTERE
* Absoarbe, planifica, dezvolta, atrage, stochează, tensiunea este în
creştere.
* Corpul fizic atrage mult mai bine energiile şi substanţele
binefăcătoare, dar şi pe cele nocive.
În această perioadă, se fac mai uşor:
* tonifierea şi fortificarea organismului
* alimentarea cu energie vindecătoare a diferitelor organe
* tratarea dinţilor, dar fără extracţii
* dacă se doreşte creşterea în greutate, se mănâncă mai mult
* remedierea simptomelor de deficienţă.
Atenţie! În această perioadă:
* otrăvurile au mai mare efect, inclusiv înţepăturile de insecte
* există riscul de îngrăşare
* acumulările de apă în organism sunt mai greu de eliminat
* masajele destinate regenerării şi întăririi au efecte mai mari
* se vor evita intervenţiile chirurgicale, extracţiile dentare şi
eforturile fizice prea mari.
LUNA PLINĂ
* Este maximul fazei de creştere.
* Tot ce s-a scris la Lună în creştere este la maxim.
* Este recomandabilă o zi de post la faza de maxim.
* Atenţionările de mai sus sunt la modul imperativ.
LUNĂ ÎN DESCREŞTERE
* Consolidează, dezintoxica şi spală, elimina şi curată, trebuie
folosite energiile acumulate.
În această perioadă, se fac mai uşor:
* dezintoxicarea, purificarea organismului
* munca are un randament mai bun, în acest sens spălatul şi
curăţenia se fac mai uşor
* operaţiile chirurgicale au mai mari şanse de reuşită, inclusiv
extracţiile dentare
* orice vindecare este mai rapidă, sângerările mai mici
* masajele destinate relaxării şi eliberării tensiunilor
Nu se planifica în această perioadă tratamente importante pentru că
nu toate şi la toate organele au randamentul preconizat.
LUNĂ NOUĂ
* Este maximul fazei de descreştere, deci tot ce s-a scris la Lună în
descreştere este la maxim.
* Este recomandabilă o zi de post la faza de maxim. De asemenea,
este un moment bun pentru a începe lucruri noi cum ar fi lăsarea de
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fumat, lăsarea de alcool, în general obiceiurile de care vrem să
scăpăm.

ADN-ul Uman....
ADN-ul uman este un biointernet, iar în multe privinţe,
chiar superior acestuia! Ultimele cercetări ruseşti în acest
domeniu, explica direct sau indirect clarviziunea, intuiţia,
actele de vindecare spontane sau de la distanţă,
autovindecarea, tehnicile de “afirmări pozitive” (tip
autosugestie NT), aure neobişnuit de luminoase în jurul
anumitor oameni, (maeştrii spirituali), influenta mentalului
asupra vremii (meteo) şi multe altele !
eea ce apare la orizont, este o formă cu totul nouă de
medicină, în care ADN-ul poate fi influenţat şi reprogramat
prin cuvinte şi vibraţii, fără a se tăia sau înlocui nici o
singură genă !

C

Numai 10% din ADN-ul nostru e folosit pentru a construi proteine
şi acesta a fost studiat şi analizat de cercetătorii vestici. Restul de
90% era considerat “ADN balast” şi nu a interesat pe cercetători!
Dar tocmai acest “rest” de 90% a fost subiectul cercetării ruşilor…
Iar rezultatele şi descoperirile lor, sunt de-a dreptul revoluţionare!
După aceştia, ADN-ul nu are numai rolul de a coordona construcţia
corpului, ci şi de stocare şi comunicare! Lingviştii ruşi, au găsit
codul genetic şi mai ales cei 90%, că urmează aceleaşi reguli ca
şi.. limbajul uman! Pentru aceasta, ei au comparat regulile sintaxei,
semanticii şi gramaticii! Ei au realizat că “alcalinele” ADN-ului
nostru, urmeza regulile gramaticii, exact ca în lingvistică umană!
Aşa că vorbirea umană nu a apărut “întâmplător” ci este sădită în
codul nostru genetic! Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi,
au studiat de asemenea şi efectul vibraţiilor asupra ADN-ului
uman. Concluzia: “cromozomii vii functioneza ca şi computere
“solitonic/holographic”, folosind radiaţii endogene holografice” !
Adică: ei folosesc anumite vibraţii tipice modulate, în raze laser cu
care influenţează frecvenţele ADN-ului adică informaţia genetică
însăşi! Dar cum ADN-ul este structurat prin perechile alcaline,
aidoma limbajului uman, înseamnă că vorbirea este suficientă, fără
altă decodare, pentru a influenta ADN-ul uman! Asta înseamnă că
ei au reuşit să moduleze anumite frecvente tipice într-o rază laser şi
prin frecvenţa de vibraţie a ADN-ului şi astfel să influenţeze
informaţia genetică însăşi! Iar aceasta a fost demonstrată
experimental în ADN-ul viu (nu în vitro!) ! De aceea pot avea efect
hipnotismul prin vorbire şi să se repare anumite efecte genetice!
Cercetătorii conduşi de Garjajeva, au reuşit să repare ADN- ul
afectat de razele X! Ei au reuşit chiar să capteze informaţiile tipice
ale unui anumit ADN şi să îl transfere în altă parte, astfel
reprogramând celula într-un alt genom! Astfel, de ex. ei au
transformat embrioni de broască în embrioni de salamandră, pin
simplul transfer de informaţie !
Ezotericii şi învăţătorii spirituali, au ştiut de secole ca trupul nostru
e reprogramabil prin vorbire şi gânduri, dar asta a fost acum
explicat ştiinţific ! Bineînţeles, vibraţia trebuie să fie “corectă”. De
aceea nu toţi oamenii au aceeaşi capacitate şi putere! Individul
trebuie să “lucreze” la procesul interior şi maturitate, pentru a
stabili o comunicare conştientă cu ADN-ul! Cercetătorii ruşi
lucrează la o metodă prin care nu mai e dependentă de aceşti factori
(spirituali NT), dar care “va funcţiona întotdeauna”, procurând
celor ce o folosesc, “frecventa corectă”! Cercetătorii ruşi au mai
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demonstrat ceva: “ADN-ul nostru, poate crea paterne disruptive
în vacuum, producând “găuri de vierme (wormholes) magnetizate”!
“Găurile de vierme” sunt echivalentul microscopic al aşa ziselor
‘punti Einstein-Roscinen”, în vecinătatea “găurilor negre”! Ele
sunt “tunele de legătură” între zone total diferite din Univers,
independent de factorul spaţiu-timp! ADN-ul atrage aceşti “biţi” de
informaţie şi îi transferă în lumea noastră! Procesul de
“hipercomunicare” este mai efectivă în stare de relaxare. Stressul,
grijile sau o minte foarte agitată, împiedica această
“hipercomunicare”, sau informaţia va fi total distorsionată şi deci…
nefolositoare! Hipercomunicarea a fost folosită cu succes de
milioane de ani! Fluxul organizat de viaţă al insectelor
demonstrează cu prisosinţă! Puţini oameni sunt dotaţi cu “intuiţie”
dar putem recâştiga întreaga capacitate originală! Un exemplu din
natură: când “regina unui furnicar este separată spaţial de colonie,
munca în furnicar continua fervent şi cu entuziasm.. Dar dacă
regină este ucisă, munca se opreşte cu totul ! Nici-o furnică nu mai
ştie ce să facă! Aparent, regina trimite “telepatic” planurile de
construcţie atâta timp cât este în viaţă! La oameni, un asemenea
transfer de informaţie se numeşte intuiţie său..inspiraţie! Când
“telecomunicaţia” are loc, fenomene speciale au loc în ADN !
Cercetătorii ruşi au iradiat mostre ADN cu raze laser… Pe ecran, sa format paterne de vibraţii ! Când mostrele ADN au fost
îndepărtate, paternele energetice de vibraţii de la mostrele ADN
îndepărtate au rămas acolo! Acest fenomen e acum numit “efectul
de ADN fantomă”! Se presupune ca energie din afară spaţiului
şi timpului încă circula acolo, unde o “gaură de vierme” s-a format
datorită ADN-ului! În cazul persoanelor ce reuşesc această
comunicare în afara spaţiului şi timpului, ca un efect secundar, este
formarea unui câmp electromagnetic în vecinătatea lor! Unele
aparte precum CD playere şi altele, pot să se oprească să mai
funcţioneze ore în şir, apoi când dispare câmpul electromagnetic,
reîncep să funcţioneze! Vremea, va fi greu să fie influenţată de un
singur om, dar va fi mai uşor dacă se adună un grup de oameni, că
în ritualurile de “dans al ploii”! Vremea e puternic influenţată de
vibraţiile Pământului, aşa numitele “frecvente Schumann” . Dar
acelaşi tip de frcvente sunt produse în creerul nostru, şi când mai
mulţi oameni îşi sincronizează gândurile şi se concentrează ca un
fascicul laser, atunci este ştiinţific demonstrabil că ei vor putea
schimba … vremea! Cercetătorii au formulat o teorie despre
conştiinţa în grup, sau pentru Civilizaţiile Tip I: ” O umanitate care
dezvoltă o conştiinţă de grup de tip nou, (sincronizata NT), nu va
suferi niciodată din cauza problemelor de mediu sau al penuriei de
energie! Ea va putea controla inclusiv…”catastrofele”! O civilizaţie
umană Tip II, ar putea controla chiar şi galaxia în care trăiesc! În
cartea sa “Nutze die taeglichen Wunder”, este descris acest
fenomen: oridecâteori mai mulţi oameni îşi concentrează atenţia şi
conştiinţa la evenimente precum Crăciunul, Paştele, campionate
mondiale, funerariile lui Lady Diana, etc..., anumite generatoare de
numere aleatoare din computere, încep să genereze numere
ordonate, în loc de întâmplătoare! Un grup ordonat, crează ordine
în vecinătatea să !
Revenind la ADN, acesta funcţionează la temperatura corpului ca
un… superconductor! Supercondutorii artificiali
necesită
temperaturi extrem de scăzute (-200…-140C) pentru asta. Aşa cum
s-a descoperit recent, toţi superconductorii sunt capabili să
depoziteze lumina şi deci informaţie! Asta este încă o explicaţie
despre cum ADN poate stoca informaţia. Mai este alt fenomen
legat de ADN şi “găurile de vierme”: în mod normal, aceste “găuri
de vierme” ultramici, sunt foarte instabile şi sunt menţinute numai
pentru fracţiuni de secundă. Dar în anumite condiţii “găurile de
vierme” se pot autoorganiza şi deveni stabile, să formeze domenii
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de vacuum distinctive, unde de ex. gravitaţia se poate transforma în
electricitate! Domeniile de vacuum, sunt mingi autoradiante de gaz
ionizat, care conţin cantităţi însemnate de energie.
Articolul se ocupă de relaţia globuri lumiscente (domenii de
vacuum) şi UFO, de fenomenele luminoase ce pot apare la cei
avansaţi spiritual în timpul meditaţiilor… cât şi alte fenomene
stranii…
Când un număr mare de oameni se adună foarte apropiaţi unii de
alţii potenţialul de violenţă de asemenea scade! Pare că şi acolo,
apare un fel de conştiinţă umanitară …

Otrăvirea celulară prin vaccinare
Fragment din cartea dr. Stefan Lanka, „Vaccinarea,
genocid în mileniul trei”
oți biologii și autoritățile medicale, precum și „specialiștii”
în vaccinare știu că viața nu se bazează pe principiul luptei,
ci pe cooperare, pe simbioză. Toate celulele noastre, dar în
egală măsură și cele ale animalelor, plantelor și ciupercilor, sunt
rezultatul unei simbioze perfecte între cele mai diferite tipuri de
bacterii care au produs un nou tip de celule, tot mai adaptate și mai
performante.

T

Conlucrarea biologică a diverselor bacterii din celulele corpului
nostru – sute și chiar mii aflate mai ales în celulele care necesită
multă energie, adică neuronii și celulele hepatice – determină
capacitatea celulelor de a se specializa. Individual, tipurile de
bacterii n-ar reuși niciodată asemenea performanțe.
La fel, viața pluricelulară nu este posibilă decât atunci când există
multă energie, obținută rapid. Acest lucru este realizat în celulele
organismului de către „agregatele” noastre energetice, bacteriile.
Aceste bacterii din interiorul celulelor noastre poartă numele de
mitocondrii. Mitocondriile, „uzinele energetice” ale celulelor
noastre, prelucrează oxigenul pe care-l respirăm și astfel produc
energia de care are nevoie un organism pluricelular ca să existe.
Aceste mitocondrii, precum și alte structuri bacteriene ale celulelor,
se numesc endosimbionți. Mitocondriile însă nu mai pot părăsi
celula, deoarece ele au transferat asupra celulei marea majoritate a
funcțiilor lor. Astfel, cea mai mare parte a acidului nucleic
mitocondrial, despre care se pretinde în prezent ca ar fi „substanța
genetică”, este depozitat în nucleul celulei, unde poate fi protejat de
factorii de stres exteriori și poate fi reparat, lucru care în
mitocondria însăși, ca și în alte bacterii, nu este posibil. Celula este
plină de multe alte bacterii, la care deja nu mai poate fi observat că
au fost vreodată bacterii complete. Practic, aceste bacterii și-au
predat celulei tot acidul nucleic (ADN) și s-au specializat pe
anumite funcții, cum ar fi sinteza materialului de construcție,
transportul intra și intercelular, mobilitatea și diviziunea celulară
etc.
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Structurile stabile pe care le creează celula, și care o pot părăsi,
sunt denumite în mod greșit virusuri. Cuvântul virus înseamnă în
latină otravă. Toți experții și toate autoritățile medicinii scolastice
din secolele XVIII și XIX știau că foarte multe boli, mai ales cele
care apăreau concomitent la grupe de oameni, erau cauzate în
principal de otrăvurile adunate în apa murdară, dar și din cauza
mâncărurilor alterate. Știința instrumentalizată politic din sec. XIX
a pretins apoi ad hoc că ar exista niște „patogeni” și mai mici decât
bacteriile, deci patogeni invizibili, care ar explica apariția acelor
boli la care nu se putea detecta prezența niciunei bacterii.
În 1931, când a fost inventat microscopul electronic, ipoteza
acestor patogeni a fost infirmată, deoarece, de atunci și până acum,
aceștia nu au fost identificați nici înainte, nici în timpul și nici după
vreo boală. Niciodată. Structurile celulare minuscule care pot
părăsi celula și care au fost observate adesea la bacterii, la plante
mai rar, iar la oameni și alte mamifere exclusiv în celule conservate
artificial în afara organismului viu, au primit numele negativ
de virusuri. Experimentele făcute cu bacterii au început să fie
interpretate în așa fel, încât se dădea vina pe virusuri atunci când
celulele erau distruse în mod artificial și apăreau structurile virale,
care de altfel sunt create tot de celulele organismului, pentru a ajuta
alte celule. Biologia care s-a desprins din paradigma războiului
definește virusul ca un „simbiont redus”, deoarece aceste foste
bacterii nu mai pot fi identificate ca bacterii decât cel mult prin
acidul nucleic bacterian și prin proteinele specifice. Acidul nucleic
bacterian și proteinele, prin modul în care sunt produse, se
deosebesc fundamental de cele ale celulelor complexe, pe care le
produce organismul omului, al animalelor, al plantelor sau al
ciupercilor.
Astfel, un virus nu posedă un metabolism propriu, ci doar o bucată
sau două de acid nucleic, înfășurate într-un înveliș proteic și
acoperite cu învelișul celulei. Un virus nu este vreo vietate
individuală, ci doar un endosimbiont redus, produs de celule,
printre altele în scopul de a pune și la dispoziția altor celule acidul
nucleic, proteinele și componentele învelișului celular, atunci când
acestea au nevoie. Să ne gândim de exemplu la puseurile de
creștere la copii sau la situațiile în care anumite celule trebuie să se
înmulțească rapid, pentru a susține sau restabili starea de sănătate a
organismului. Nu există nicio observație biologică ce ar justifica
supoziția că aceste virusuri ar face ceva negativ sau rău.
Dimpotrivă, singurele sisteme virus-gazdă care există până în ziua
de azi au arătat în mod clar că virusurile formate de organism joaca
un rol foarte important în stabilizarea vitală a organismului. În apa
mării, de exemplu, există foarte multe virusuri și niciodată nu s-a

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Medicină
constatat că băile în mare ar îmbolnăvi pe cineva. Au fost făcute
nenumărate experimente cu virusurile existente – care sunt foarte
puține – și s-a demonstrat că ele nu provoacă absolut nicio boală.
Evident că autoritățile medicale și „specialiștii” în vaccinare știu
toate astea demult, de aceea nici nu sunt capabili să răspundă la
întrebarea: Unde a fost dovedită și documentată existența
virusurilor împotriva cărora se vaccinează?Virusurile sunt foarte
stabile și de aceea pot fi deosebite ușor de celelalte componente
celulare, ale sângelui sau ale altor lichide umorale. Aceasta se
cheamă „izolare”, o tehnică standard, pe care o poate învăța orice
elev de liceu. Cu tehnicile din prezent, se pot reprezenta și
elementele organice de bază ale vieții (cărămizile vieții), iar dacă
acestea ar arăta cât o minge de fotbal, în comparație cu ele,
virusurile ar arăta ca Everestul. Virusurile sunt însă atât de
minuscule, încât nu pot fi văzute cu microscopul optic, de care
știința a beneficiat din 1673 (Antoine van Leeuwenhoek) și care a
entuziasmat întreaga societate, inclusiv pe Goethe, în sec. XVIII.
Totul s-a schimbat însă în sec. XIX, când, dintr-o dată, în urma
unor decizii politice, s-a întors foaia și autoritățile au început să
pretindă – în ciuda tuturor observațiilor și experimentelor – că
bacteriile și microbii, a căror multitudine, frumusețe și eficiență
provocaseră atâta entuziasm, ar fi cauza tuturor relelor. Întreaga
realitate biologică a fost răsturnată cu susul în jos. Ca să mă exprim
mai plastic, din acel moment și până în prezent se pretinde că
pompierii ar fi cauza focului pe care ei vin să-l stingă. Acestea se
întâmplă în ciuda faptului că toate experimentele cu bacterii și
ciuperci demonstraseră încă de pe atunci că bolile pe care ei
încercau să le explice astfel nu s-au lăsat niciodată „transmise” prin
experimente de infectare, și deci a fost demonstrat cu vârf și
îndesat că acele boli nu sunt transmisibile și microbii nu joacă
niciun rol în îmbolnăvire. S-a demonstrat acest lucru în toate
domeniile medicale.

3. O inoculare cu acea cultură la cobai duce la apariția unei
îmbolnăviri asemănătoare.
4. Organismul patogen poate fi găsit de asemenea în leziunile
acestor cobai.
Decisiv este aici punctul 3: La cobai trebuie dovedită doar o
îmbolnăvire „asemănătoare” pentru a se susține că există patogeni
care, prin infectare, cauzează la oameni aceeași boală! Numai că
exact aceeași boală nu a putut fi niciodată creată sau provocată prin
experiențe. Aici nu mai vorbim de știință sau cercetare, ci de
fraudă, care are drept consecință crime și genocid! De atunci, se
cresc în mod incestuos milioane de cobai, pentru a fi măcelăriți în
laboratoare. Se injectează mililitri de „extracte” în șoricei, pentru
ca aceștia să dezvolte „boli asemănătoare”. Aceeași cantitate
convertită pentru greutatea unui om ar rezulta în litri! Păi, e clar că
într-un organism abuzat într-un asemenea hal va putea fi dovedită
prezența a ceea ce i-a fost injectat! Cantități demente de „extracte”
sunt injectate în creierul cobailor pentru a demonstra că exista
„tumori” și cancerul este contagios, că există SIDA și că este
contagioasă, iar vătămările nutritive, intoxicarea și înmulțirea
incestuoasă sunt declarate ca BSE (encefalopatie spongioasă
bovină), inclusiv contagiozitatea. Toate dovezile relevante sunt
ignorate și discreditate.
Încă din 1910 s-a început publicarea nenumăratelor experimente pe
animale făcute de Peyton Rous, pe care se bazează întreaga
„virologie”, și din care a rezultat „retrovirologia” lui Peter
Duesberg, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai SIDA. Toți acești
actori reprezintă SS-ul medicinii. În Germania, ei sunt reprezentați
de fostul elev al lui Duesberg și Gallo, prof. Reinhard Kurth, fost
director al Secției științifice a Institutului Robert Koch și ani de
zile, concomitent (sic!), directorul Centrului Federal de Admitere
pe Piață a Medicamentelor, din cadrul Institutului Paul Ehrlich!

Stomatologul Willoughby Dayton Miller (1853-1907), care a lucrat
în laboratorul lui Robert Koch și a încercat să afle dacă o bacterie
anume este responsabilă de îmbolnăvirea parodonțiului, descrie
astfel rezultatele cercetărilor lui din anii 1888-1889 într-o
publicație din 1890: „Phyorrhea alveolaris nu este cauzată de o
bacterie anume, care apare în fiecare caz de îmbolnăvire, dar mai
multe bacterii pot contribui la apariția simptomelor, la fel cum întrun proces supurativ nu găsim o singură bacterie, ci mai multe
specii de bacterii. De asemenea, din câte se știe, nu există nicio
bacterie care, injectată în gingie, să declanșeze boala la persoanele
sănătoase”.

Așa se cresc, prin incest, milioane de animale, de preferat embrioni
de pui și șoricei, fiindcă sunt mici și cresc repede, mai sunt și
iradiați radioactiv în funcție de „necesități”, astfel încât să dezvolte
anumite simptome, despre care apoi se pretinde că sunt
contagioase. Dacă apoi mai sunt și „umflați” (tot în mod
„științific”, se înțelege), ei dezvoltă și mai repede „îmbolnăvirile
asemănătoare”. Și iată cum „știința” demonstrează că bolile sunt
„contagioase”. Iar dacă unii cobai pur și simplu nu vor să dezvolte
acele simptome, se susține că acele boli ar fi „genetice”. La fel cum
„experții” pot specula că vătămările postvaccinale nu au legătură cu
vaccinurile, ci cu ceva „defecte genetice”.

Celebrele postulate ale lui Koch au fost (re)formulate după cele ale
lui Henle, tocmai pentru a masca frauda despre contagiozitatea
bolilor. El le-a descris astfel:

Să nu ne mai mirăm atunci că în fiecare an, cele mai bine dotate
premii guvernamentale sunt înmânate prin fundații așa-zis
independente numai celor care reprezintă la crème de la crème a
escrocilor și infractorilor din medicina actuală. În 1998, de
exemplu, premiul Robert Koch a fost înmânat unui cuplu de
cercetători, prof. Patrick S. Moore și prof. Yuan Chang, care au
pretins că au descoperit (prin metode genetice indirecte, că de!,
nevoia te face creativ) „virusul herpesului uman nr. 8”. Prof. Georg
Klein de la Institutul Karolinka din Stockholm (atenție: premii

1. Organismul patogen se află de regulă în leziunile cauzate de
boală.
2. Organismul patogen trebuie să poată fi izolat în cultură pură, pe
mediu artificial.
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Nobel!), care a fost distins și cu medalia Robert Koch, nu s-a jenat
să rostească în discursul său ceea ce știu toți cei implicați: „Cel mai
prost virus este mai deștept decât cel mai inteligent virolog”. Nu e
o glumă, totul poate fi citit în Ärzte-Zeitung, „Revista medicală”
din 28 octombrie 1998.
Și acum să vorbim și despre poliomielită. După 1931, toți
„virologii” care în secolul XIX susțineau teoria virusurilor
periculoase au tăcut mâlc. În 1931, fizicianul Ernst Ruska inventase
chiar în Berlin (centrul mafioților epidemiilor de la Institutul
Robert Koch) microscopul electronic. Acum, virusurile puteau fi
făcute vizibile! Datorită analizelor fizice anterioare, printre altele
cu raze Röntgen, devenise clar că acele componente celulare
numite „viruși” erau prea mici pentru a putea fi văzute cu
microscopul optic, dar se vedeau cu microscopul electronic! Brusc,
pseudo-virologii au tăcut mâlc și au cam dispărut de pe scena
medicală, iar tumultul celui de-Al Doilea Război Mondial a distras
atenția de la experimentele făcute de ei în lagărele de concentrare.
Cei mai fioroși dintre acești pseudo-virologi au fost primiți cu
brațele deschise în SUA, pentru a defini poliomielita (atenție:
inflamarea substanței cenușii din măduva spinării, nu a creierului!)
ca fiind cauzată de un virus și, evident, pentru a crea un vaccin.
Inflamările substanței cenușii din măduva spinării, care în realitate
erau de cele mai multe ori rezultatul vaccinărilor, au fost ad hoc
redenumite poliomielită virală. S-a pretins că virusul poliomielitei e
atât de mic, încât nu se lasă fotografiat cu microscopul electronic.
Dar cum stă treaba cu microscopul electronic perfecționat în anii
'70-'80? Până în ziua de azi nu există nicio fotografie!
Tragedia vaccinală, mascată astfel și justificată pseudo-științific
prin definiția de „polio”, a dus la reducerea cantităților de adjuvanți
și conservanți din vaccinuri. Evident, nu și în vaccinurile pentru
lumea a treia, acolo ele au fost folosite chiar mai mult. Astfel, s-a
reușit cu un număr mai mic de vaccinuri crearea strategică a multor
focare și „epidemii de poliomielită”.
Apoi, în aprilie 1955, a apărut celebrul Jonas E. Salk, cu vaccinul
lui cu „virus inactivat de polio”, impus pe piață printr-un șir de
fraude incredibile, cu colaborarea conștientă a guvernului american
și a „specialiștilor” în vaccinare, vaccin care a fost administrat
peste noapte la milioane de copii americani. Aceasta a dus la o
catastrofă perfectă, care a cauzat apariția a tot mai multe și mai
grave cazuri de poliomielită. Din nou, pentru a masca și
mușamaliza tragedia, s-a manipulat definiția poliomielitei și s-a
pretins inventarea unui vaccin „mai bun”. Astfel, de prin 1960,
vaccinul Salk nu a mai fost folosit în SUA și nici în Germania. A
fost introdus un vaccin „mai puțin periculos”, cel oral, despre care
s-a pretins că a fost inventat de Albert Sabin. Acest vaccin ar
conține virusuri vii dar atenuate, împreună cu doze reduse de
conservanți și adjuvanți. Mda, cel mai inofensiv vaccin al tuturor
timpurilor. Otrăvirea e dulce.
În timpurile moderne, în care se vorbește despre reticența
crescândă la vaccinare, nici nu-i de mirare că din 1998 infectologii
recomandă iar vechiul vaccin al lui Salk, cu „virusuri moarte”
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(sic!). Păi dacă nu apar mâncărimi și roșeață la locul injecției, dacă
nu apar cazuri de deces după vaccinare, înseamnă că vaccinul nu e
bun de nimic. În emisiunea din 7 noiembrie 2000 de pe ARD, dr.
Nassauer de la Institutul Robert Koch s-a pronunțat despre copiii
paralizați, handicapați sau morți în urma vaccinării, cum că ei ar fi
„sacrificiile părinților, ca un serviciu în slujba societății”. Aceste
lucruri sunt posibile pentru că oamenii le permit. Evident că dr.
Nassauer, la fel ca toți cei implicați, știe exact ce s-a întâmplat în
istoria poliomielitei. La fel și prof. Alexander Langmuir,
responsabil pentru vaccinarea antipolio și „eradicarea”
poliomielitei. Cu alte cuvinte, pentru a „eradica” prin vaccinare o
catastrofă medicală, cauzată în cea mai mare parte de vaccinare.
„În 1954 și 1955, la introducerea vaccinului, imediat după
publicarea studiului-pilot [când, bineînțeles, absolut întâmplător,
producătorul avea deja vaccinul gata! - nota lui Stefan Lanka], sau schimbat brusc și radical bazele de diagnosticare a poliomielitei.
Înainte de introducerea vaccinului nu era nevoie de teste de
laborator și nici de o perioadă îndelungată de paralizie pentru a
pune diagnosticul polio. Un pacient era declarat bolnav de polio
după ce era examinat o singură dată și avea aceleași simptome și
după 24 de ore. De la introducerea vaccinului, doar persoanele care
rămâneau paralizate 60 de zile mai primeau diagnosticul de polio.
Toți cei la care paralizia dispărea mai devreme nu mai erau luați în
calcul în statisticile de după introducerea vaccinului. Acest truc a
creat iluzia că prin vaccinare, cazurile de polio se reduseseră
enorm, ba chiar azi trebuie să ne mirăm că cifrele nu au fost și mai
mari! Prof. Greenberg spune că, atunci când un copil vaccinat se
îmbolnăvea de polio, i se mai făceau o serie de analize pentru a
elimina orice dubiu, în timp ce unui copil nevaccinat i se făcea doar
o examinare sumară”.
Acestea fiind spuse despre frauda cu „virusul” poliomielitei,
ajungem la lecția de biologie pe care studenții la medicină nu o
învață niciodată. Veți începe să înțelegeți ce ar putea sistemul
medical să știe dacă ar vrea și de ce autoritățile fie nu vă răspund,
fie vă răspund agresiv în momentul în care cereți dovezile
științifice în baza cărora se vaccinează.
În ultimele decenii, biochimia s-a dezvoltat fulgerător. Să ne
gândim de exemplu la Johanna Budwig. Celebra biochimistă
germană a revoluționat întreaga știință cu privire la grăsimi și
uleiuri. Descoperirile ei sunt decisive pentru înțelegerea funcțiilor
corpului, mai ales transportul de energie și substanțe din sânge prin
matricea celulară, până la celule. Această matrice, așa-zisul organ
superior care integrează și controlează toate funcțiile hormonale,
neuronale, electrice și imunitare ale corpului, a fost analizată
sistematic de medicul austriac Pischinger. Profesorul Hartmut
Heine a dus mai departe studiile lui Pischinger și a publicat
rezultatele muncii sale de cercetare în cartea „Manual de medicină
biologică. Sistematizare și matrice extracelulară – Principii
fundamentale și sistematică”. Aceste lucrări sunt premise esențiale
în analiza științifică a funcțiilor vitale, pentru a le înțelege bine și a
repara vătămările cauzate de vaccinare.

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Medicină
Premisa decisivă pentru a înțelege aceste informații este așadar
biochimia ultimei jumătăți a secolului trecut. Concret, este vorba de
un gaz diatomic care are un rol crucial în toate funcțiile vitale
organice: oxidul nitric. În 1998 a fost acordat, în mod excepțional,
premiul Nobel pentru o descoperire corectă: oxidul nitric; însă din
motive greșite: Viagra.
Acest gaz, care are simbolul NO, este implicat în toate funcțiile
celulare esențiale, inclusiv la organismele care nu dispun de funcții
imunitare, nervoase sau hormonale. Ca atare – și asta nu miră pe
nimeni – oxidul nitric joacă un rol imens în tensiunea arterială.
Viagra are ca efect indirect inhibarea descompunerii de NO, și prin
aceasta, relaxarea musculaturii netede a vaselor și deci influxul
sângelui în penis – plus, în general, o scădere a tensiunii arteriale.
În 1997 a apărut la Cambridge University Press un manual despre
descoperirile uluitoare din a doua jumătate a secolului trecut,
referitoare la oxidul nitric: Nitric oxide in health and disease, de J.
Lincoln, C.H.V. Hoyle și G. Burnstock. În acest manual, se arată
cum oxidul nitric, în cantități prea mari, influențează și vatămă pe
termen lung toate funcțiile organismului uman, dar în special
producția de energie din mitocondrii. Aceste vătămări se transmit
de la mame la copii, știut fiind că mitocondriile se formează prin
diviziune. Genele din ADN-ul lor se transmit ereditar, de la mamă
(această ereditate se numește maternă sau matroclină). Astfel, toate
substanțele chimice injectate în organismul uman au un efect
devastator: din cauza lor, corpul începe să genereze el însuși,
constant, cantități tot mai sporite de oxid nitric. De asemenea,
funcțiile ficatului sunt atacate și vătămate, nemaiputând să
anihileze cantitățile tot mai mari de oxid nitric produse de
organism.
Atunci când corpul este tot mai lipsit de energie, care este
măsurabilă în electroni și tensiune, ca de pildă în situații extreme
de stres (accidente, operații etc.) sau în puseurile de creștere la
copii, se naște ușor un cerc vicios: prin vătămarea produsă, se
eliberează tot mai mult oxid nitric. Corpul încearcă evident să-și
obțină energia pe alte căi – așa apare de pildă amiotrofia, dar la fel
de bine și paraliziile parțiale sau totale. În creier, de exemplu, în
condiții normale, creșterea cantității de oxid nitric în timpul nopții
determină deconectarea axonilor responsabili cu memoria de scurtă
durată, care astfel, a doua zi, sunt pregătiți să înmagazineze din nou
informații; prin aceasta, omul, și în mod special copilul, este
capabil să învețe. În cazul unor concentrații constant mari de oxid
nitric, creierul nu mai este capabil să învețe și să asimileze normal,
ceea ce poate rezulta într-o paralizie a sistemului nervos central.
Același lucru este valabil și pentru măduva spinării, iar frauda
constă tocmai în faptul că inflamarea substanței cenușii din măduvă
– în ciuda cunoștințelor avansate de biologie și biochimie – este
diagnosticata ca „poliomielită virală”.
Dogma teoriei infecției a deturnat puternic orice fel de descoperire
în domeniul imunologiei. Descoperirile din acest domeniu anulează
însă total „paradigma războiului” și gândirea medicală în termeni
de război, pe care o propagă lingăii vaccinării. În prezent, oricine
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poate înțelege că lipsa de energie într-un organism înseamnă lipsă
de electroni, fapt prin care organismul (sau anumite țesuturi) se află
în stare de stres oxidativ. Oxidativ înseamnă „acid” atunci când ne
referim la valorile pH-ului și la echilibrul acido-bazic. Astfel se
explică în mare parte și așa-zisele alergii și reacții autoimune. Așa
cade și ipoteza „răspunsului imun specific” și minciunile despre
„anticorpii specifici”. Așa cade întreaga construcție frauduloasă a
vaccinării.
În prezent, până la vârsta de 6 ani, un copil american primește în
jur de 48 de doze din 14 vaccinuri diferite – dublul numărului
prescris cu 25 de ani în urmă. Documentarul dă cuvântul atât
victimelor vaccinării, cât și cercetătorilor și specialiștilor din
domeniile medical și juridic din Canada, Franța și Statele Unite.
Este un documentar profund uman, tulburător, care ar trebui
vizionat atât de cei ce se pregătesc să aducă pe lume un copil, cât și
de medicii pediatri.

Efectele dezastroase ale
vaccinării asupra creierului uman

Mihai VASILESCU – București

Prin substanțele și aditivii utilizați în vaccinuri se
urmărește distrugerea treptată a creierului uman și controlul
mental al populației vaccinate

F

ăcând parte din marea gamă a produselor farmaceutice de
sinteză, vaccinurile ocupă o poziție aparte, având în vedere
că ele sunt destinate ființelor umane sănătoase. Industria

farmaceutică câștigă anual sume exorbitante din comercializarea
vaccinurilor prin intermediul unei publicități abile, omițând de cele
mai multe ori să prezinte efectele secundare dezastruoase pe care
vaccinurile le pot declanșa.
În ultimii ani, numeroși medici și oameni de știință au tras semnale
de alarmă în privința pericolului real pe care îl reprezintă
vaccinarea. Degenerare neurologică, afectarea structurii creierului
și funcțiilor acestuia, reacții autoimune exagerate care pot produce
chiar și decesul, sunt câteva dintre consecințele dramatice care au
apărut în urma vaccinării.
Mai mult decât atât, în prezent o echipă de cercetători lucrează la
creearea unui vaccin care poate altera centrii emoționali din creier,
creându-se astfel premizele implementării unui plan de control
mental al populației vaccinate.
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Vaccinurile aflate în uz conțin toxine extrem de puternice

vaccinuri pot pătrunde la nivelul creierului, unde pot rămâne pentru
totdeauna, determinând distrugerea treptată a țesuturilor fără

Vaccinurile sunt compuse din agentul împotriva căruia este menit

simptome evidente pentru o lungă perioadă de timp. Aceasta poate

vaccinul și o substanță ajutătoare care stimulează imunitatea,

conduce la degenerarea creierului și inflamarea sa, care sunt în mod

făcând sistemul imunitar să reacționeze cât mai intens și pentru cât

clasic asociate cu bătrânețea.

mai mult timp. Printre cei mai întâlniți aditivi „ajutători” din
vaccinuri se află mercurul, derivații acestuia cum ar fi thimerosalul,

Unele cadre medicale au evidențiat toxicitatea thimerosalului

compușii de aluminu și monoglutamatul de sodiu.

prezent în vaccinuri

Numeroase studii au demonstrat că aluminiul combinat (în special

Tot mai multe voci din lumea medicală au tras un semnal de alarmă

cu fluorul) devine extrem de nociv pentru creier, unde se

asupra numeroaselor probleme care apar în urma vaccinării, unele

acumulează și condiționează creierul să aibă o reacție autoimună

dintre acestea fiind deosebit de grave, așa cum am arătat. De

exagerată.

exemplu, cu ocazia unui congres organizat de Centrul pentru
controlul și prevenirea bolilor în Simpsonwood, Georgia (SUA),

De fiecare dată când vaccinul pe care îl primim declanșează un

unele dintre cadrele medicale prezente și-au exprimat îngrijorarea

răspuns al sistemului imunitar, se declanșează de asemenea și un

cu privire la aditivii din vaccinuri. Redăm în contiunare câteva

răspuns inflamator. Având în vedere că sistemul imunitar al

dintre cele mai semnificative declarații ce au fost făcute cu această

creierului este strâns legat de cel al trupului, cele două se activează

ocazie.

concomitent.
„Vă rog să îmi iertați această intervenție personală dar am primit
Atunci când trupul este invadat de un agent patogen natural,

la ora opt un telefon urgent de la familia mea cu ocazia nașterii

răspunsul imunitar diminuează după o perioadă de timp relativ

nepotului meu. Este primul meu nepot și nu vreau ca el să

scurtă, pe când în cazul unei singure vaccinări creierul poate

primească un vaccin cu thimerosal.” Dr. Robert Jonshon,

rămâne într-o stare de hiper activare imună continuă pe o perioadă

imunolog, Universitatea din Colorado

de doi ani de zile. În cazul în care sistemul imunitar este activat
curând de un alt vaccin, rezultatele pot fi devastatoare. Următorul

„Numărul de cazuri care atestă legătura certă între autism și

vaccin pe care îl vom primi va accentua și va declanșa din nou

mercur sunt semnificative din punct de vedere statistic. Puteți să le

reacția inflamatoare de la nivelul creierului, care va elibera

întoarceți pe toate părțile. Ele sunt liniare și semnificative din

excitotoxine, acid glutamic (sau glutamat, extrem de toxic pentru

punct de vedere statistitc.” Dr. William Weil, Academia de

creier atunci când se află înafara celulelor) și acid chinolinic.

Pediatrie

Un mare număr de enzime sunt afectate de vaccinuri care conțin

„S-a ajuns într-o situație în care rezultatele acestor studii trebuie

mercur sau aditivul derivat thimerosal, inflențând astfel negativ atât

să fie asumate și chiar dacă această comisie decide că nu există

structura creierului cât și capacitatea acestuia de a echilibra nivelul

nicio asociere [n.n. între vaccinuri și autism] și această informație

de glutamat. Aceasta va declanșa excitotoxicitatea, va mări

este făcută publică, rămân totuși rezultatele studiilor care vor fi

numărul de radicali liberi, va inhiba enzimele importante din creier

preluate de către alții și vor fi utilizate în alte scopuri pentru care

și va dezechilibra ADN-ul. Conform doctorului american Joseph

acest grup nu este responsabil. Sunt foarte îngrijorat în legătură cu

Mercola, vaccinurile împotriva gripei (Flulaval, Fluvirin, Fluzone,

aceasta. Mai ales pentru că eu consider că este prea târziu să se

Afluria CSL) conțin suficient de mult mercur pentru a produce

mai poată face ceva. Mandatul meu, poziția mea în acest grup mă

toate aceste dezechilibre.

obligă să mă asigur că, la sfârșitul zilei, 100 000 000 de oameni
sunt vaccinați, atât anul acesta cât și mulți ani de acum înainte și

La aceste efecte secundare profund nocive putem adăuga faptul că,

că vom fi nevoiți să folosim vaccinuri care conțin thimerosal, dacă

potrivit studiilor medicale existente la ora actuală, 60% din

nu se petrece vreun miracol și nu este găsită o alternativă mai

vaccinuri sunt contaminate cu viruși străini sau compuși virali.

bună.” Dr. John Clements, consilier pe probleme de vaccinare în

Aceste fragmente virale pot declanșa inflamarea cronică a

cadrul Organizației Mondiale a Sănătății

creierului precum și excitotoxicitate. Conform unor studii medicale
realizate de doctorul Joseph Mercola, virusurile vii conținute în
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În ciuda faptului că industria farmaceutică a făcut în ultimii ani

de trei ori mai multe efecte secundare, mai mult de 5 000, ceea ce

numeroase afirmații controversate asupra faptului că vaccinurile nu

înseamnă cu 30 % mai ridicate decât în cazul celuilalt vaccin.

mai conțin thimerosal, dacă citim cu atenție prospectele, acest
aditiv este conținut de majoritatea covârșitoare a vaccinurilor de pe

În același articol CBS, Chris Tarsell, tatăl unei tinere care a murit

piață.

la trei săptămâni după ce a primit al treilea vaccin Gardasil, a
declarat că dacă ar fi fost informați ar fi putut preveni nenorocirea.

Populației, care este convinsă prin propaganda susținută a industriei
medicale să primească aceste vaccinuri extrem de toxice, îi sunt

Barbara Loe Fisher, cofondator al Centrului de Vaccinare

ascunse efectele secundare dezastruoase ale aditivilor conținuți de

Națională a afirmat: „Cunoaștem în urma acestui studiu că există

acestea. De exemplu, vaccinul Gardasil împotriva virusului HPV,

mai multe reacții adverse și decese asociate vaccinului Gardasil

pe care îl primesc numeroase femei din lumea întreagă, a fost

decât în cazul oricărui altuia care este dat aceluiași grup de

aprobat în ciuda faptului că prezintă numeroase efecte adverse

vârstă. Este iresponsabil să nu luăm atitudine.”

deoseobit de grave și chiar poate conduce la deces.

Într-un articol intitulat Moartea survenită după vaccinarea cu

Gardasil, un vaccin controversat cu efecte secundare deosebit

Gardasil:

de grave

revista Dezbaterea afacerilor farmaceutice, doctorii Chris Shaw și

cauzală

sau

întâmplătoare?,

publicat

în

Lucija Tomljenovic au examinat mostre preluate din creierele unor
De la aprobabarea sa acum șapte ani, sute de femei s-au îmbolnăvit

tinere decedate, în vârstă de 19 și 14 ani. Aceștia au descoperit

grav, devenind de nerecunoscut în urma vaccinării cu Gardasil,

prezența HPV-16-L1, unul dintre antigenii (substanță care

altele au murit ca urmare a răspunsului imun exagerat pe care

declanșează răspunsul autoimun) care sunt folosiți atât pentru

vaccinul l-a declanșat în creierul lor. Conform unui raport al

Gardasil cât și pentru Cervarix, descoperind particule ale acestuia

Centrului de Vaccinare Națională din SUA, citat într-un articol de

în vasele de sânge ale creierului. Unele dintre aceste particule

către compania de presă CBS în anul 2009, în medie, în anii 2008

aderaseră la pereții vaselor de sânge deși teoretic acest antigen nu

și 2009, 29 de femei au murit în urma primirii vaccinului Gardasil.

are ce căuta în țesuturile creierului.

Unele din efectele secundare ale controversatului Gardasil sunt:

În ciuda acestor mărturii, la care se adaugă multe altele, prezente pe

tromboză, febră, grețuri, vărsături, atacuri cerebrale, avorturi

site-urile speciale de internet aparținând victimelor Gardasil,

spontane, sindromul Guillain Barre (paralizie), afecțiuni ale inimii,

Compania farmaceutică Merk (producătoarea Gardasil), CDC

probleme neurologice determinate de un răspuns autoimun

(Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor) și FDA

exagerat, moarte.

(Administrația pentru Alimente și Medicamente) refuză să scoată
produsul de pe piață susținând că „beneficiile vaccinului depășesc

Gabby Attkins, o studentă eminentă a cărei sănătate s-a deteriorat

efectele secundare”. Contrar acestor afirmații, vaccinul Gardasil

extrem de mult în urma vaccinării cu Gardasil, afirma într-un

rămâne în continuare controversat: începând cu aprobarea sa, care

interviu pentru CBS, în anul 2009: „Era ca o modă între prietenele

nu corespunde normelor de siguranță legale și culminând cu lipsa

mele și am zis că sigur ne facem vaccinul. Ne-am simțit aproape

acută de informare și transparență.

presate să facem asta din cauza publicității insistente care i se
făcea.” Tânăra s-a îmbolnăvit din ce în ce mai grav după fiecare

Este important să remarcăm asocierea unui anumit segment al

vaccin dar nu a știut ce are până când neurologul său, Dr. Dwight

populației și anume fetele și femeile tinere cu acest vaccin criminal.

Lindholm nu a bănuit că ar putea fi vorba despre efectele secundare

La o cercetare mai atentă ne putem pune întrebarea dacă nu cumva

ale vaccinului Gardasil. „Părerea mea este că prea multe persoane

vaccinarea cu Gardasil este un gen de experiment științific morbid

prezintă efecte secundare pe termen lung”, a declarat acesta.

asupra ființelor umane care ar putea deveni în viitor mamele noilor
generații? Având în vedere scopul așa-zișilor „iluminați” de a crea

Centrul de Vaccinare Națională, o organizație privată din SUA, a

o nouă ordine mondială pe această planetă, în care ființele umane

comparat efectele secundare ale Gardasil cu cele ale unui alt vaccin

să fie transformate în sclavi robotizați, care să muncească fără

(împotriva meningitei), destinat de asemenea unui segment tânăr al

crâcnire pentru elite, nu este exclus să se încerce „programarea”

populației. Rezultatele au arătat că vaccinul Gardasil a înregistrat

generațiilor umane viitoare prin controlul și dezechilibrarea
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sănătății femeilor și tinerelor din prezent.
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Oricât de science fiction ar suna, ipoteza experimentelor științifice

Atât selectivitatea acestei boli misterioase (au fost afectate doar

asupra femeilor tinere cu intenția de a le influența scoarța cerebrală

femeile tinere de pe o arie redusă), cât și simptomele care seamănă

prin intermediul vaccinurilor merită să fie investigată cu atenție.

izbitor cu un răspuns autoimun declanșat în urma vaccinării, i-au

Din acest punct de vedere este important să menționăm exemplul

făcut pe mulți să afirme că „noua boală” este rezultatul unui

unei boli misterioase, neurologice, care a afectat creierul mai

criminal experiment de vaccinare. Având în vedere că o boală

multor femei din statul Philadelphia, SUA.

determinată de un răspuns autoimun exagerat în mod normal nu
dispare după câteva luni, unii cercetători au afirmat că ar putea fi

O nouă boală cerebrală misterioasă ar putea fi provocată de

vorba, de fapt, despre o afectare a creierului produsă de

vaccinarea experimentală a populației

bacteriofagi creați în laborator, care ar fi fost introduși în mod

În anul 2013, mai multe femei tinere au ajuns la spital acuzând stări
de confuzie, halucinații severe,
pierderea

controlului

asupra

mișcărilor

trupului,

pierderea

controlului

asupra

propriilor

intenționat în organism prin intermediul vaccinurilor. Aceste
microorganisme având o structură destul de simplă pot altera
anumiți centrii nervoși ai creierului, în special centrii emoționali,
determinând simptomele dramatice descrise în cazurile din
Philadelphia.

emoții. Stările se agravau până

Această ipoteză îngrijorătoare nu a fost demonstrată deocamdată,

când

deveneau

însă ea nu este imposibilă. Oricât de neverosimil poate să pară, la

catatonice, având nevoie să fie

ora actuală există o serie de cercetări stranii care vizează

intubate pentru a putea respira.

descoperirea unor vaccinuri ce ar putea influența răspunsul

În medie, boala nu dura mai

centrilor nervoși din creier, în vederea alterării reacțiilor

mult de câteva luni, femeile

emoționale ale ființelor umane.

pacientele

revenindu-și, cel puțin aparent,
pentru a putea povesti îngrozite coșmarul prin care trecuseră din

O viziune stranie asupra viitorului omenirii prin intermediul

cauza acestei boli.

unui vaccin creat pentru a influența centrii emoționali din
creier

„Într-un moment plângeam în hohote pentru ca în următorul să
izbucnesc în râs. Corpul meu avea mișcări ciudate, de exemplu,

În urmă cu câțiva ani, profesorul neurobiolog Robert Sapolsky de

mâinile îmi rămâneau întinse în față. Aveam un comportament

la Universitatea Stanford anunța că lucrează împreună cu echipa sa

relativ normal pentru ca apoi să încep să halucinez și să insist că

la un antidot împotriva stresului – o substanță modificată genetic

tatăl meu m-a răpit. Doctorii le-au spus părinților mei că am

care va putea fi introdusă în trup prin vaccinare. Acest vaccin anti-

creierul în flăcări.” Susannah Cahalan

stres, spun cercetătorii, va elimina necesitatea terapiilor de relaxare
cum ar fi, de exempu, meditația sau exercițiile fizice.

„Eram foarte paranoică și maniacă, îmi puteam da seama că ceva
nu era în regulă cu mine. Aveam halucinații cu camioane care mă

Sapolsky a adaptat un virus herpetic care să transporte gene pentru

urmăreau.” Emily Gavighan

protecție neurologică în profunzimea creierului, pentru a neutraliza
astfel hormonii secretați în perioadele de stres, înainte ca aceștia să

„Fiica mea s-a zbătut între viață și moarte pentru săptămâni

devină nocivi. În anul 2012, echipa de cercetători anunța că

întregi. O pierdeam, iar asta era ceva peste puterile mele de a

experimentele efectuate pe cobai au dat deja rezultate, însă este

controla.” Bill Gavighan, tatăl lui Emily

nevoie de mai mulți ani ca vaccinul să fie pregătit pentru a putea fi

În urma investigațiilor medicale, s-a descoperit că nu era vorba de

testat pe oameni.

o afecțiune psihică ci de una neurologică, având drept sursă

„Vaccinul anti-stress ar putea schimba societatea” a afirmat

inflamarea creierului. Medicii au numit fenomenul Encefalita

Sapolsky, binecunoscut pentru viziunea sa materialistă și

Receptoare Anti-NMDA (cu alte cuvinte, anticorpii au atacat

evoluționistă.

țesuturi din creier provocând inflamarea acestora). Totuși, cadrele
medicale au afirmat că nu cunosc cu exactitate cauza bolii și că pot

„La oameni, acest virus modificat genetic va scurt-circuita

doar bănui ce anume a produs-o.

răspunsul creierului în urma stresului.”„Te va lăsa mai proaspăt și
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gata de a face față unei noi amenințări, astfel încât să-ți poți
menține dinamismul dar cu un calm focalizat în loc de o proastă
dispoziție.” Oricât de tentantă poate să pară această posibilitate, în
realitate ea este o manipulare biologică total lipsită de discernământ
ce conduce la alienare, anestezie emoțională și deschide larg poarta
către manevrarea ființelor umane și transformarea lor în sclavi
robotizați.
Vaccinul antistres al viitorului blochează apariția unor reacții
naturale de oboseală, de refuz, de respingere sau chiar de iritare, ce
ne semnalează un exces, o depășire forțată a limitelor pe care
deocamdată le avem. Devenind insensibili la aceste semnale ale
trupului, nu facem decât să ne îndepărtăm tot mai mult de
echilibrul natural. Dincolo de pretențiile înfumurate ale așa-zișilor
oameni de știință, acest vaccin nu reprezintă în niciun caz o soluție.
Stresul arhiprezent în societatea în care trăim nu arată incapacitatea
noastră biologică de a face față provocărilor vieții, ci lipsa noastră
de maturitate interioară și faptul că societatea ne impune un ritm și
o direcție aflate în dezacord cu legile firii. (De altfel, într-o
societate sănătoasă oameni cu astfel de idei nu ar fi fost nicidecum
considerați savanți și nu s-ar fi alocat sume consistente pentru a
sponsoriza asemenea cercetări dubioase, vădit neghioabe.)
Fără îndoială că docilitatea și robotizarea pe care ar putea să le
genereze un astfel de vaccin, doar în aparență inofensiv, ar schimba
în rău nu doar societatea ci și rasa umană.

Extractul de lâmâie cu bicarbonat,
alternativă naturală la chimioterapie!
Zilnic, în jurul nostru mor striviţi de necruţătoarea boala
canceroasă prieteni, rude sau colegi.
u toţii îşi leagă speranţele de chimioterapie, metodă
terapeutică folosită în lumea întreagă, crezând că această
metodă îi va ajuta să scape de cumplitul flagel. Este
cutremurătoare suferinţa bolnavilor de cancer întâlniţi în secţiile de
oncologie.
Uneori, după multă suferinţă, rezultatele chimioterapiei au
prelungit viaţa unor bolnavi. Alteori, celula canceroasă hrăpăreaţa
n-a mai dat nici o şansă bolnavilor. După ce ani de zile au spus
pacienţilor că aceasta terapie(chimioterapia) este singura cale
pentru a încerca să se elimine cancerul, medicii de la Clinica John
Hopkins din Statele Unite s-au hotărât să prezinte şi calea
alternativă de tratament a cancerului. Într-un studiu, aceşti temerari
specialişti, au prezentat efectele negative ale chimioterapiei. Printre
altele, cercetătorii menţionează că tratamentul prin chimioterapie
care presupune “otrăvirea” celulelor canceroase cu rata mare de
creştere sunt distruse şi alte celule cu creştere rapidă din măduva
spinării, tractul gastro-intestinal etc., iar organe importante cum ar
fi ficatul, inima, rinichii sau plămânii sunt iremediabil afectate.

C
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Specialiştii renumitei clinici au demostrat că o metodă modernă în
lupta cu această cumplită boala poate fi aceea a înfometării celulei
canceroase. De aceea medicii au prezentat alimentele care trebuie
evitate, tocmai pentru a împiedica celula canceroasă să se
multiplice.
Există un miracol anticancer!
Eugen Giurgiu, doctor în biochimie cu competenţe în fitoterapie şi
nutriţie, recomanda două ingrediente la îndemâna oricărui bolnav
de cancer, ce pot reprezenta o alternativă sănătoasă la
chimioterapie.
Timp de trei ani, în America, s-a experimentat un produs natural,
foarte simplu şi foarte eficient, pe un lot de 70.000 de subiecţi.
Rezultate remarcabile! O limonadă a fost administrată bolnavilor
de cancer: celor care au făcut chimioterapie, dar şi unui număr
semnificativ din lotul martor, care n-a început acest tratament.
Rezultatele au fost uluitoare: starea de sănătate a bolnavilor din
fiecare grupă s-a îmbunătăţit în mod remarcabil şi boala n-a mai
recidivat. În cazul bolnavilor care se temeau că zilele lor sunt
numărate, boala n-a avansat şi nu s-au observat metastaze.
Tratamentul este benefic şi că metodă de prevenţie. Preparatul
poate să ucidă celulele canceroase şi este de 10.000 de ori mai
eficient decât chimioterapia. Lămâia are numeroase proprietăţi
terapeutice şi studiile au dovedit că modestul fruct este un remediu
împotriva cancerului, remediu verificat în diferite forme de cancer.
După mai bine de 20 de probe de laborator, realizate începând din
anii 1970, frotiurile au arătat că extractul de lămâie distruge
celulele maligne în 12 tipuri de cancer, inclusiv cel de colon, de
plămâni, de sân, de prostată şi de pancreas. În comparaţie cu
produsul Adryamicin, un drog chimioterapeutic, folosit în mod
uzual, extrasul din lămâie cu bicarbonat acţionează de 10.000 de
ori mai bine, încetinind creşterea celulelor canceroase, spun
specialiştii acesta schimba PH-ul corpului. Şi mai uimitor este
faptul că limonada aceasta, distruge doar celulele maligne, dar nu
le afectează pe cele sănătoase. În privinţa bicarbonatului de sodiu,
se afirmă că este de mare folos în toate formele de cancer.
Mod de preparare
Extractul de lămâie cu bicarbonat, alternativă naturală la
chimioterapie se prepară astfel: – într-un litru de apă, se fierbe timp
de un minut, coaja unei lămâi, apoi se lasă la macerat, de seară
până dimineaţa.
- în dimineaţa zilei următoare, lichidul se filtrează. În acest macerat
se stoarce sucul lămâii, se adăugă miere (după gust) şi o linguriţă
de bicarbonat.
Bolnavii trebuie să consume zilnic un litru de limonadă preparată
în acest mod.
De asemenea, leacul miraculos se poate administra preventiv, fiind
un tonic pentru întregul organism.

De ce medicamentele nu ajuta
corpul să se vindece?
“Fie ca hrana să-ţi fie medicament şi medicamentul săţi fie hrană.” Acestea sunt cuvintele lui Hipocrate, Tatăl
Medicinei.
În medicină occidentală de astăzi medicamentele sunt fabricate
şi comercializate oficial. Farmacologia este sprijinită de agenţii
guvernamentale care aprobă substanţele chimice care pot fi
utilizate că ingredienţi inactivi în medicamentele farmaceutice.
Una dintre aceste substanţe este propilen glicolul, un agent ce
ajută la distribuirea ingredientelor active din medicamente.
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Acest ingredient singur face că pastilele să devină inutile. Iată
cum:
Propilen glicolul face că pastilele să devină inutile,
metabolizandu-le în acid lactic

Ai grijă de ochii tăi obosiţi
din cauza calculatorului

propilen glicol – sursa wikipedia

Dacă eşti o persoană dedicată muncii tale, care petrece
ore întregi în fiecare zi în faţa calculatorului, atunci
probabil că te confrunţi cu problema ochilor obosiţi.

Multe pastile farmaceutice conţin propilen glicol. De exemplu,
propilen glicolul se regăseşte în Dicolfenac 75mg,Diazepam şi
Lorazepam
şi
alte
medicamente
injectabile.
Iată o listă cu medicamente cunoscute ce conţin propilen glycol:
http://www.drugs.com/inactive/propylene-glycol-270.html

Atâta vreme cât munca ta este legată de calculator, eşti prins
într-o capcană din care cu greu poţi ieşi şi care încet încet îţi
afectează atât vederea cât şi concentrarea şi nivelul de
energie. În momentul în care aceste efecte apar, randamentul în
munca este scăzut şi problemele încep să se acumuleze.

Ca agent, propilen glicolul acţionează ca solvant, hidratant şi
conservant pentru medicamentele farmaceutice. Din punct de
vedere biologic, propilen glicolul este metabolizat în corp, în
principal, în acid lactic.
Pe măsură ce acidul lactic se formează în celule, în corpul
uman se formează o stare de aciditate, formând un mediu
propice apariţiei bolilor. Mai mult, sistemul imunitar poate fi
inhibat pe măsură ce se formează acidul lactic.
În timp ce ingredientul activ este transportat prin corp,
ingredientul inactiv propilen glicolul este metabolizat în acid
lactic, determinând inflamarea celulelor şi apariţia unei stări de
oboseală. Acest lucru singur face că medicamentele
farmaceutice să devină inutile şi contraproductive, datorită
faptului că inhiba sistemul imunitar!
Într-un studiu, lactacidoza a fost descoperită că fiind cauza
majoră al edemului cerebral citotoxic şi al deteriorării
creierului. În acest studiu efectuat la Centrul Medical al
Universităţii Duke şi la Universitatea catolică din Louvain
(UCL), cercetătorii au descoperit că acidul lactic este o sursă de
energie importantă pentru celulele tumorale. Cele mai
periculoase celule canceroase din cadrul experimentului au fost
distruse prin blocarea distribuirii acidului lactic, înfometând
astfel celulele.
Propilen glicolul provine din industria petrolului este folosit
ca antigel
Propilen glicolul nu este utilizat numai în industria
farmaceutică, este un aditiv în produse precum lichidul antiinghet, antigel, lichid de frâne şi răşină de poliester. Cu alte
cuvinte consumul de produse farmaceutice este ca şi cum am
ingera lichide pentru întreţinerea maşinilor. Este adevărat că
toxicitatea propilen glicolului este mică în dozajul
medicamentelor, însă ce se întâmplă când acestea sunt luate
pentru perioade îndelungate de timp sau chiar pentru toată
viaţa?
Mai ciudat este faptul că propilen glicolul este un produs
secundar al industriei de petrol şi gaze naturale. Propilen
glicolul este obţinut prin hidroliza oxidului de propilena care
este
format
prin
hidroclorinarea
(oxidarea)
propilenei. Propilena însăşi este un produs secundar al
combustibililor fosili precum petrolul şi gazele naturale.
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De fapt această problemă de sănătate este un sindrom al
societăţii moderne în care mai tot se învârte în jurul
calculatorului, de la muncă, la activităţi recreaţionale până la
socializare. Din fericire există câteva lucruri pe care le putem
face pentru a preîntâmpina o astfel de problemă.
Bineînțeles că cel mai bun lucru pe care îl poţi face este să iei o
pauză, dar cum această opţiune nu este la îndemâna oricui şi în
orice condiţii, iată mai jos câteva sfaturi pe care le puteţi pune
în practică:
Clipeşte mai mult - De cele mai multe ori când eşti acaparat de
munca ta în faţa calculatorului, devii atât de absorbit încât
ajungi să te uiţi la monitor fără să clipeşti. Studiile arată că
atunci când te uiţi la calculator, clipeşti de 5 ori mai puţin decât
în condiţii normale. Procesul natural de a clipi îţi curăţă ochii şi
îi umezeşte pentru a preveni uscarea sau iritarea acestora.
La fiecare 20 de minute închide ochii ca şi cum ai dormi.
Găseşte metode creative de a-ţi aminti să clipeşti. Alege o
imagine sugestivă pe care să o pui că screensaver care să se
activeze la fiecare 20 de minute, sau la care dacă este actorul tău
preferet, să-ţi dai ochii peste cap când îl priveşti.
Fontul şi luminozitatea ecranului – Ai grijă ca ecranul tău să
nu aibă o luminozitate mai mare decât împrejurimile sale. Dacă
acest lucru se întâmplă, încearcă să reduci luminozitatea
ecranului. De asemnea foloseşte o mărime a fontului care să îţi
permită să citeşti relaxat, fără să-ţi forţezi ochii. Un sfat bun
este de a-ţi poziţiona monitorul nici cu faţa nici cu spatele la
geamuri ci mai degrabă lateral.
Priveşte în altă parte (fă lucruri amuzante) – Din când în
când, priveşte în altă parte decât la monitor, de exemplu la un
perete din cealaltă parte a camerei. Numai cu privirea încearcă
să-ţi scrii numele pe acel perete, încet încet mărind fontul. Scrie
numele mâncării tale preferate sau al soţiei/soţului, ori al
copiilor. Lasă-ţi ochii să se bucure de pauză asta. Ai însă grijă
să nu te vadă vreun coleg sau poate chiar şeful când faci
asta…ar putea fi cam greu de găsit o explicaţie.
Fă exerciţii cu ochii. – În timp ce stai la birou fă câteva
exerciţii simple cu ochii. Pune câte 3 degete deasupra
pleoapelor şi apasă încet pentru câteva secunde. Fă asta de cel
puţin 5 ori apoi apucă-te iar de muncă. Un alt exerciţiu bun este
de a-ţi schimba focalizarea de la un obiect aflat mai la distanţă
la unu aflat mai aproape. Repetă şi acest exerciţiu de 5 ori. Un
alt mod de relaxare foarte bun este masarea ochilor cu degetele
în mişcări circulare. Ai grijă să nu apeşi prea tare pe ochi.
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Lumina înconjurătoare – Chiar dacă este la modă sau trendy
să dai biroului tău o imagine stilată, lumina provenită de la
tuburi fluorescente şi alte surse colorate îţi pot răni foarte uşor
ochii. Cel mai bine este să foloseşti o sursă de lumină
incandescenta indirectă sau lumina pe bază de halogen.
Cel puţin o dată pe an este bine să-ţi faci un control la ochi. Este
imposibil să eviţi lumea digitală atâta timp cât totul de la
prietenie, confort, distracţie, muncă şi multe altele se găsesc
online. Nu ignoră semnele de oboseală, încearcă să dai ochilor
tăi
pauze
cât
mai
dese
şi
rămâi
alert.
Sursă: http://www.home-remedies-for-you.com - ochii obosiți

CranioSacrala şi efectele profund
vindecătoare asupra corpului
Monica RĂDULESCU
Din practica terapeutică, am înţeles, că trauma, fie ea
durere fizică sau/şi emoţională, este o experienţă trăită, de
aceea corpul nostru este cel care poartă, care conţine
experienta – iar emoţionalitatea intensă este transpusa în trup.

P

e de altă parte, tot în memoria somatică a corpului se
regăsesc şi resursele de vindecare.

Am avut ocazia să văd că în corp rămân dureri ascunse – memoria
corporală - ale unor „foste” afecţiuni, traume declarate ca fiind ok
din punct de vedere medical, însă corpul nu a ajuns la un echilibru
al vindecării şi poate de aceea, atunci când facem un masaj simplu,
suntem atinşi şi uneori ne doare... nu găsim explicaţii şi uităm... ca
apoi să facem diverse afecţiuni fără să ne explicăm ce se întâmplă.
Pentru a vă face să înţelegeţi mai bine munca mea de terapeut şi
totodată poate să vă ajut, vă voi împărtăşi câteva cazuri în rezumate
scurte, respectând şi onorând totodată stricta confidenţialitate a
informaţiilor şi a persoanelor.
Ioana(35 ani) - a venit la terapie pentru dureri şi uşoară şi
disfuncţie de auz în urechea dreaptă . Uneori se manifestă şi o
uşoară stare de dezechilibru. Venise de la medic şi medicul îi
spusese că era bine.
La o primă evaluare a sistemului craniosacral avea o restricţie la
nivelul urechii interne şi a ventriculului drept. Am întrebat-o dacă
îşi aminteşte ce s-a întâmplat cu urechea şi mi-a spus că nimic
important, decât că făcuse o infecţie puternică cu febră mare, dar de
foarte de mult timp, când avea 15 ani. Am lucrat pe zona capului şi
după câteva terapii durerea dispăruse, starea de echilibru s-a refăcut
şi parcă se simţea mai liberă şi mai tânără cu câteva ani! A plecat
spunând că va reveni pentru întreţinere. De atunci ne vedem o dată
pe lună.
Rafael(42 ani) – fost sportiv, vine la terapie trimis de neurolog.
Acuză parestezii pe ambele braţe. După un an de tratament
neurologul îl trimite să facă măcar cinci terapii craniosacrale. La o
primă evaluare am constatat că avea un corp sănătos pentru că nu
avea restricţii majore în zona sacru-lobara. Era şi uşor de înţeles că
fost sportiv... când am ajuns în zona capului am simţit o puternică
restricţie la nivelul oaselor maxilarului. L-am întrebat ce s-a
întâmplat – a avut vreo lovitură, infecţie, intervenţie stomatologică
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etc. Mi-a răspuns sec şi aproape supărat de întrebări ca nu păţise
nimic. Chiar aşa, el avea probleme cu braţele şi eu lucram la
maxilar – după ce am evaluat întreg corpul???
Când vorbea am observat că avea un aparat dentar. L-am întrebat
uşor, fără să se simtă deranjat, de când au început paresteziile mai
exact şi mi-a spus că de un an. Ca apoi să-l întreb şi de aparatul
dentar de când îl poartă şi mi-a spus sec „ Tot de atunci!” , adică
într-o anumită formă şi-a răspuns singur la cauza bolii. După o
nouă evaluare mi-am dat seama că paresteziile se datorau
aparatului dentar.
Aparatul dentar apasa pe oasele mandibulei care influenţau
poziţionarea celorlate oase craniene şi implicit a nervilor cranieni.
În timp afecţiunile se pot agrava. I-am recomandat să meargă la
stomatolog şi să găsească o altă soluţie. Urmează să vină pentru a
continua terapia.
Mariana(38 ani) – acuză dureri de genunchi şi stări emoţionale
proaste care vin parcă de nicăieri. La o primă evaluare a sistemului
craniosacral o întreb dacă a căzut cândva în fund pe scări şi dacă sa lovit la cap. Începe să râdă şi să-mi spună că nu-şi aduce aminte.
Şi de ce o întreb pentru că pe ea o dor genunchii şi nu şezutul.
În urma evaluării i-am pus o mână sub şezut şi o mână pe zona
iliacă şi m-am conectat la ritmul cranioscaral. În timp ce lucrăm în
zona sacrală pacienta acuza dureri mari de cap şi brusc îi apare o
amintire(care o cam sâcâia de ceva vreme) din copilăria cum s-a
rosgolit pe nişte scări în spirală, ce-i drept cam multe trepte. La
momentul respectiv nu a păţit nimic, însă se pare că corpul îşi
aminteşte cu exactitate momentul căzăturii. Chiar aşa, am întrebato „ Ce legătura are zona sacrală cu capul?” Şi parcă ceva s-a
luminat în interiorul ei, dându-şi seama că trăieşte teamă teribilă a
mamei ei care privea năucită ce se întâmplă...atunci a început să
plângă, dar parcă nu plângea ea, plângea copilul mic care era foarte
speriat.
După mai multe terapii de lucru intens, în care pacienta a înţeles
foarte bine întreg procesul şi faptul că – corpul nostru este un tot
unitar- inteligenta coporala ne-a ajutat să scăpăm de vechile dureri
care ne chinuiau corpul. Ca apoi şi stările emoţionale să dispar ca
prin farmec, odată cu somatizarea amintirilor traumatice.
Ştefan(49 ani) – acuză dureri de cap, majore de vreo 15 ani. Vine
în terapie foarte neîncrezător, fiind trimis de cineva apropiat. Când
a intrat pe uşă cabinetului, parcă îmi spunea, nu cred mare lucru dar
poate... şi minunea s-a întâmplat după cea de-a doua terapie.
După a doua terapie a venit şi m-a întrebat: "Ce mi-aţi făcut? Nu
mă mai doare capul!”
La o primă evaluare a sistemului craniosacral l-am întrebat „Cum
doare?” şi „Când doare?” şi dacă îşi aminteşte nişte căzături etc.
Mi-a spus râzând ca nu sunt căzături recente... Am început să
lucrez pe zona sacrală şi când am ajuns la lombare şi-a amintit, că
atunci când era copil, a căzut din leagăn şi s-a răsucit cu tot corpul,
lovindu-se şi la cap.
Despre Terapia CranioSacrala mai multe detalii găsiţi în articolul
publicat pe site-ul Terapia craniosacrala: Miracolele vindecării
venite din inteligenţa propriului tău corp | Sănătate fizică şi
mentală.
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C), cât şi liposolubile (vitaminele E, F), aceasta poate
fi folosită ca un concentrat polivitaminic natural.

Cătina albă - planta românească UNICĂ
în LUME care protejează vederea și ține
cancerul la distanță

2.

Datorită conţinutului mare de vitamina C, vitaminele B1,
B2, K, F şi P, alături de microelemente, acizi graşi esenţiali şi
fitostenoli, această plantă este considerată un adevărat miracol
al naturii luptând împotriva asteniei, a cancerului şi a
îmbătrânirii pielii.

Creşte imunitatea. Datorită numeroaselor vitamine pe
care le conţine, cătina stimulează sistemul imunitar, ”
mai ales în cazul copiilor şi al persoanelor care trec
printr-o perioadă de solicitare crescută”.

3.

Protejează vederea. Cătina este utilă în menţinerea
acuităţii vizuale, în special la persoanele trecute de 40
de ani”, adăugă expertul Alice Popescu.

4.

Ține cancerul la distanţă. Datorită conţinutului de
vitamine A, C, E şi al altor substanţe flavonoide, cătina
este un foarte bun antioxidat şi s-a demonstrat că are
efect antitumoral, fiind eficientă în tratarea
pacienţilor cu tumori şi stări precanceroase.

5.

Menţine pielea tânără. Pe lângă vitamina C, catina
mai conţine vitaminele E şi A, 2 nutrienţi care ajută la
regenerarea pielii. Uleiul de cătină este potrivit
pentru toate tipurile de ten, având un puternic efect
antirid. Datorită ingredientelor active din conţinutul
său, uleiul de cătină presat la rece vindeca pielea de
arsuri (inclusiv solare), răni, psoriazis, dermatite,
eczeme, acnee, herpes.

unoscută în special sub denumirile populare de cătina
albă, cătina ghimpoasă sau cătina de rău, aceasta atinge
în medie înălţimea de 1,5 – 4 metri, dar în condiţii
optime de mediu poate atinge şi 8 metri. Când clima zonei
geografice unde creşte este totuşi prea aspră, catina se adaptează
la acest factor extern devenind un arbust târâtor, scrie
doctorulzilei.ro. Catina constituie cea mai bogată sursă naturală
de vitamina A, vitamina E, carotenoizi şi flavonoizi.

C

“Cătina este un medicament în sine. Conţine vitamine
liposolubile, care se absorb în sânge şi poate fi preparată că
ceai, dar se găseşte sub formă de sirop şi chiar conservată în
miere”, explica medicul primar Alice Popescu, specializat în
medicină generală, acupunctură şi fitoterapie, la Institutul
Naţional de Medicină Complementară şi Alternativa.
În urma analizelor de laborator a reieşit că fructul cătinei
conţine substanţa uscată în proporţie de doar 10-20%,
restul compoziţiei constând în zaharuri, acizi organici,
pectine, flavonoide, celuloză, proteine, ulei, betacaroten,
fosfor, calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier, tot complexul
vitaminelor B.

6.

Produsele apicole fac miracole
pentru sănătatea ta!
Fănică-Voinea ENE
Polenul, propolisul, ceara de albine sau lăptișorul de
matcă sunt produse cu putere vindecătoare, tonice și
fortifiante, antibacteriene și anticancerigene care vor aduce
corpului tău o mulțime de beneficii, îmbunătățind vizibil starea
de sănătate.
Propolisul te face mai rezistent în fața bolilor

A
Celebrul şi căutatul ulei de catina conţine la rândul său, în
proporţie de circa 80-90% acizi graşi esenţiali, licopen,
tocoferoli şi fitosteroli. Seminţele de cătină sunt bogate în
acizi graşi nesaturaţi, iar frunzele şi scoarţa arbustului
conţin tocoferol şi sitosterol.
“În funcţie de situaţie, se pot consuma 10-15 picături de ulei de
cătină de 2-3 ori pe zi”, afirma expertul în homeopatie.
Frunzele, scoarţă, seminţele, dar mai ales fructele de cătină
au rezultate extraordinare atât în scop medical, cât şi
alimentar:
1.

Lupta împotriva asteniei. Datorită concentraţiei
foarte mari de vitamine, atât hidrosolubile (vitamina

p. 198

re o acțiune terapeutică desăvârșită datorită multiplelor sale
proprietăți: cicatrizant, antitoxic, antibiotic, anticancerigen,
anestezic.

1. Perfect pentru începutul de primăvară
În această perioadă, propolisul merită atenție sporită, căci e un
remediu deosebit de bun pentru bolile care apar primăvara: tratează
oboseala și astenia, răcelile tipice începutului de primăvară însoțite
de nas înfundat și dureri de gât, bronșitele și este un foarte bun
tonifiant general.
2. Sistem imunitar mai puternic
Propolisul are un efect deosebit de creștere a rezistenței
organismului în fața bolilor, datorită compușilor antibiotic și
antivirali. În plus, luptă împotriva îmbătrânirii. Cura cu tinctură de
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propolis făcută 10 zile pe lună cu 10 zile pauză este un foarte bun
întăritor al sistemului imunitar.

E unul dintre cele mai apreciate remedii pentru această problemă,
reușind să scadă destul de mult nivelul colesterolului într-o
perioadă relativ scurtă.

3. Previne apariția cancerului
2. Ajută sistemul de apărare al organismului
Administrat intern, propolisul și-a dovedit eficacitatea în tratarea
unor tumori beningne. Are proprietăți anticancerigene datoriță
acțiunii antioxidante, care îl transformă într-un protector al
celulelor.
”Propolisul poate fi valorificat sub șase forme farmaceutice
principale: brut, tinctură, soluție hidrică, sirop, unguent și
aerosoli. El se prepară imediat după recoltare, orice amânare a
acestei operațiuni ducând la reducerea sub limite valorificabile
terapeutic a substanțelor active.” (Să ne tratăm singuri, FănicăVoinea Ene). Albinele folosesc propolisul pentru a-și ”chitui”
stupul, a-și lipi ramele și pentru a ” îmbălsăma daunătorii care au
intrat în stup, după ce în prealabil au fost injectați cu venin. S-a
dovedit că un asemenea cadavru împachetat în propolis rezistă 5-6
ani fără a se altera.” (Să ne tratăm singuri, Fănică-Voinea Ene)
Intern, propolisul ajută în afecțiuni genitale – fibrom uterin,
anexită, leziuni ale colului, inflamația prostatei, ameliorează
afecțiunile urinare – cistită, uretrită, tratează infecțiile auriculare
și este un remediu excelent pentru tratarea bolilor aparatului
respirator, atât în cazul copiilor, cât și al adulților – pneumonie,
bronșită, laringită, sinuzită etc. Hemoroizii, enterocolitele,
insuficiența tiroidiană, unele afecțiuni stomatologice sau boli ale
ochilor tot cu propolis se pot vindeca sau ameliora, acesta
dovedindu-și eficiența chiar și în unele forme de cancer.

Pentru sistemul imunitar e un ajutor de bază, fiind excelent în
cazuri de oboseală accentuată și stres. Este foarte bogat în vitamine
din grupa B, conține vitamina C și proteine și este un tonic excelent
care ajută la îmbunătățirea memoriei și la întârzierea îmbătrânirii.
Revitalizează organismul și îi crește rezistența la efort.
Tratament: pentru distrugerea tulpinilor bacteriene din corp, se
recomandă 1-2 grame pe zi, timp de 4-5 săptămâni; pentru scăderea
nivelului colesterolului, 2 grame pe stomacul gol, în cure de 60 de
zile, de două ori pe an. (www.laptisordematcapur.ro)
Ceara de albine vindecă rănile
Printre substanțele active se numără ”grăsimi, hidrocarburi,
vitaminele Ași D, antibiotice, materii colorate, mircina, cerina și
acizi liberi, cu preponderență acidul cerotic.” Ceara de albine este
foarte emolientă, ajută la vindecarea rănilor, combate inflamațiile.

În uz extern, tinctura de propolis și unguentul au efecte foarte bune
în cazul infecțiilor dermatologice greu de vindecat, zonei Zoster,
herpesului, candidozei, acneei și multe altele.
Tratament: în caz de hipertensiune se iau zilnic 30 de picături
tinctură de propolis; pentru dureri de stomac, se administrează 50
de picături tinctură în 100 ml apă.

Lăptișorul de matcă îți dă energie
E o substanță secretată de albine și folosită pentru a hrăni larvele în
primele 3 zile și, de asemenea, este hrana reginei albinelor pe toată
durata vieții. Lăptișorul de matcă are un deosebit rol fortifiant,
stimulează creșterea, înbunătățește funcțiile metabolice, combate
anemia și ajută la vindecarea infecțiilor. E un produs-minune
pentru îngrijirea pielii și părului.
1.

Pentru colesterol mărit

p. 199

În uz intern, este folosită pentru ”stimularea secrețiilor salivare și
gastrice, curățarea dințiilor de tartru și piatră și albirea dinților
îngălbeniți de tutun.” Se folosește în formă brută – se mestecă
bucăți de faguri sau ceară topită și răcită (Fănică Voine Ene).
Pentru probleme ale pielii, psoriazis, iritații, eczeme, erupții, ceara
de albine are rol vindecător datorită proprietăților antiinflamatoare
și emoliente, poate inhiba dezvoltarea ciupercilor și previne
infecțiile datorită caracterului antibacterian. Regenerează, calmează
și vindecă arsurile, iar în combinație cu miere și ulei de măsline
devine un tratament naturist de excepție pentru tratarea
problemelor pielii.
Tratament: pentru psoriazis, se combină ceară de albine cu ulei de
cocos.
Veninul de albine e benefic în boli reumatismale
Are efect stimulator asupra sistemului imunitar, e de ajutor în
sciatică și artrite, în afecțiunile cardiovasculare, iar terapia cu
înțepături de albine poate să trateze scleroza. Aceasta presupune
înțăpătura directă a albinei, de aceea, tratamentul se face numai sub
supraveghere
medicală,
în
centre
specializate,
doar
la recomandarea doctorului și numai după ce s-a făcut în prealabil
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o testare a reacției alergice, căci înțepăturile de albine pot provoca
șoc anafilactic. La Centrul Apiterapia poți încerca terapia cu venin
de albine, dar și apifitoterapia.
Polenul te ajută să slăbești
Conține aproape toate substanțele active necesare organismului
pentru viață: proteine, glucide, vitamine din grupul B, antioxidanți,
vitaminele C, E și A și are cele mai importante minerale: magneziu,
fier, calciu, potasiu, fosfor. Se găsește în trei forme: granule,
pulbere și pastă.
Întărește sistemul imunitar, ameliorează tusea și răceala, are grijă
de piele, încetinind îmbătrânirea și stimulând regenerarea celulară,
dă energie și mărește rezistența la efort fizic. Reglează
metabolismul și tranzitul intestinal și ajută la arderea grăsimilor,
fiind ideal în curele de slăbire. Ajută la vindecarea colitelor, a
diareei sau constipației cronice, este adesea recomandat în cazul
întârzierilor de creștere la copii, al fibromului uterin, spasmofilie
sau în diverse afecțiuni cardiovasculare. Folosit extern, vindecă
afecțiunile dermatologice, dacă se pudrează zonele cu probleme cu
pulbere de polen.
Tratament: pentru osteoporoză, se amestecă 200 gr făină de orez,
200 gr de miere de pădure, 50 gr polen, 100 ml lapte dulce nefiert.
Se iau 3 linguri de amestec, zilnic, cu 2 ore înainte de masă, până la
terminarea cantității. Se păstrează în vase închise la culoare în
frigider. (www.curademiere.ro); pentru menținerea sănătății, a unui
tonus general bun, se pot face cure cu granule de polen, 10-30 gr pe
zi, minim 2 săptămâni. Se pot face 3-4 cure pe an.
N.R: toate curele cu produse apicole se fac la recomandarea
medicului.

Medicii sunt şocaţi – Un bărbat
diagnosticat cu cancer, a fost complet
vindecat cu acest remediu
natural formidabil
Nu exista nici un leac pentru cancer, asta este ceea ce
spun medici – şi odată ce eşti diagnosticat, tu ar trebui să spui
la revedere de la viaţă fericită şi sănătoasă.

E

u unul nu cred asta. Chimioterapia ar trebui să fie singura ta
prietenă, o “prietenă”, care vă va duce la o agonie fără
sfârşit.

Acesta este încă un mister sau nu, oare de ce tot mai mulţi oameni
din întreaga lume încep să aibă încredere în natura şi în darurile ei?
Medicina convenţională nu va aproba niciodată aceste remedii
naturale, pentru că natura nu poate aduce nici un profit.
Oamenii împărtăşesc zilnic poveşti uimitoare care explica modul în
care s-au vindecat de cancer. Unii cu morcovi, alţii cu cânepă,
alţii cu curcuma, şi multe altele…..însă azi am citit povestea unui
om care s-a vindecat de cancer cu miere, şi am decis să vă
împărtăşesc şi vouă povestea lui.
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În urmă cu 13 ani, Ante Kresich a fost diagnosticat cu unul dintre
cele mai periculoase tipurile de cancer – cancer pulmonar, în
acelaşi timp medicii croaţi spunându-I că nu va mai avea mult timp
de trăit.
Dar, Kresich a ţinut să-i contrazică, vindecându-se complet,
folosind miere şi unele plante vindecătoare, dovada succesului fiind
prezentată în foarte multe documentare.
“Am plecat de la spital în luna aprilie, iar în vara eram deja un om
complet diferit. Când m-am dus la consultaţie, doctorii mei nu
puteau crede că sunt încă în viaţa însă rezultatele analizelor mele
pur şi simplu i-a uimit” a explicat Kresich.
După verificarea analizelor care erau extrem de bune faţă de
ultimele, medicii l-au sfătuit să-şi continue terapia. Datorită mierii
şi plantelor sale, cancerul pulmonar a dispărut complet, iar
rezultatele au arătat doar mici urme ale bolii.
Astăzi, sănătos şi plin de energie, Ante are un nou hobby – albinele
sunt noile sale favorite. Oamenii din întreaga lume vin pentru a-i
cere un sfat, iar el deschide inima pentru toată lumea care este
destul de interesată şi nerăbdătoare să trăiască şi să se bucure de o
viaţă sănătoasă.
“Persoanele cu destin asemănător au venit la mine şi eu le-am
repetat mereu povestea mea, agonia prin care a trebuit să trec
precum şi modul prin care m-am vindecat. Reţetele mele îi ajută, le
oferă speranţa” spune Kresich, el considerând că, de acum înainte,
se simte obligat să ajute şi alţi oameni.
Mierea este considerată a avea proprietăţi de vindecare din cele mai
vechi timpuri. În medicină populară acest produs a fost folosit de
sute de ani. Datorită proprietăţilor sale vindecătoare, era
considerată a fi hrana zeilor, şi una dintre cele mai puternice cure
naturale pentru multe boli şi tulburări.
Mierea a fost, de asemenea, utilizată în cultele religioase, ritualurile
de îmbălsămare, şi pentru o lungă perioadă de timp a fost un
privilegiu consumul ei, întrucât era destul de scumpă.
Albinele produc acest lichid de aur cu o consistentă, gust şi aroma
diferită în funcţie de florile pe care le polenizează. Astfel, Kresich
şi multe alte persoane care-l urmează, combina mierea cu unele
condimente din pin şi ghimbir, aceasta fiind reţeta pe care o
urmează, chiar dacă medicina convenţională nu este de acord cu
aceasta metodă.
O femeie din Bosnia i-a trimis o reţetă proprie, în speranţa că va
ajuta şi pe alţii pentru a se vindeca de cancer, reţeta asemănătoare
cu a lui.
Ea a fost diagnosticată cu cancer endocrin şi a petrecut 20 zile la
terapie intensivă. Nimeni nu a crezut că va rămâne în viaţă. Cu
toate acestea, ea a început să folosească o cale de atac prin
combinarea ghimbirului cu mierea şi în doar câteva zile ea a revenit
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la viaţă, fără chimioterapie, fără alte metode clasice, în ziua de azi
fiind mai sănătoasă ca niciodată.
Iată mai jos reţeta minune:
Ai nevoie de câteva rădăcini de ghimbir. Se macina fin ghimbirul
şi se amesteca cu o jumătate de kg miere. Nu uitaţi că mierea
trebuie să fie organică, aşa că asiguraţi-vă că o cumpăraţi de la
cineva de încredere.
Păstraţi remediul în borcan, şi consumaţi o lingură de 3-4 ori pe zi.
De asemenea, este important să se evite orice contact cu obiecte din
metal, deci încercaţi să utilizaţi o lingură din lemn.
Ar trebui să vedeţi primele rezultate în doar 4 zile.
De asemenea, este important să rămâneţi optimişti, indiferent de
ceea ce spune medicul dumneavoastră. Depresia este ceva ce nu
trebuie să te acapareze, tu trebuie să câştigi această bătălie cu orice
preţ.
Acum ai mierea de partea ta, şi după cum puteţi vedea, ea poate
vindeca chiar şi cele mai periculoase tipuri de cancer – chiar dacă
vi se va spune că nu veţi mai avea mult de trăit.

Insulina din grădină

Topinamburul:
– asigură o nutriție celulară, stimulează întinerirea şi
reînnoirea celulelor,
– elimină toxinele,
– stimulează activitatea tractului gastro-intestinal (elimină
constipațiile),
– contribuie la scăderea conținutului de lipide și colesterol din
sânge,
– îmbunătăţeşte starea funcțională a sistemului imunitar,
– normalizează metabolismul glucidic și lipidic.

Diabeticii cheltuiesc o mulțime de bani pentru
achiziționarea medicamentelor ce conțin insulina din farmacii
și nu suspecta că insulina literalmente creștere în grădină.

Consumul de topinambur dă rezultate pozitive la obezitate,
ateroscleroză, litiazie renală, boli ale ficatului și rinichilor, ulcer
gastric și duodenal, contribuind la o vindecare mai rapidă.

opinamburul, care uneori crește ca o buruiană, conține 3040% de insulină naturală.

Pentru a îmbunătăți starea generală a organismului se face baia cu
infuzia de muguri verzi și flori.

Helianthus tuberosus (topinambur, napi porcești) e o cultură
unică, care în anii 20 ai secolului trecut a fost deschisă pentru Rusia
de către Nicolae Vavilov. Vizitând rezervația indienilor din tribul
iroquois, pe care europenii nu i-au putut cuceri de mai mult de 300
de ani, el a observat că aceștea au avut o slăbiciune față de aceste
rădăcini.

Dacă aveți diabet zaharat, puteți utiliza, de asemenea, miezul din
dovlecei și bostani tineri. Pentru a face acest lucru, se ia miezul cu
tot cu semințe, se toacă mărunt și se pune la salată, sau pur și
simplu îl puteți mânca cu ulei vegetal de post.

T

Antioxidanții care îți
prelungesc viața (I)

Femeile din tribul iroquois așa și s-au numit: “mâncătoarele de napi
de floarea soarelui”. Ele au născut copii puternici, sănătoși și
frumoși. Tuberculii acestei minunate plante îi făceau pe iroquoieși
puternici și sănătoși și i-au salvat de la foamete, la fel ca în Rusia
oamenii se salvau de la foame cu cartofii.
Vavilov a încercat să introducă această cultură în Rusia, dar era
represiunilor politice nu i-a permis să realizeze aceste planuri.
Noile proprietăți uimitoare a topinambrului au fost descoperite de
profesorul V.N. Zelenkov din Institutul de Imunologie de la
Novosibirsk: napiul este nu doar o hrană perfectă, dar, de
asemenea, o substanță cu proprietăți de vindecare. După mai mulți
ani de cercetare, el a descoperit capacitatea topinamburului de a
vindeca multe boli, întări sistemul imunitar și a reda sănătate,
tinerețe și bucuria de a trăi.
Proprietățile curative a acestei plante sunt asigurate prin conținutul
bogat a unui complex de polizaharide și proteine ușor digerabile,
macro- și microelemente.

Crenguța ROȘU – București
Cercetările moderne asupra proceselor metabolice au pus
în evidenţă rolul deosebit de important al substanţelor cu efect
în

antioxidant

menţinearea

unei

bune

funcţionări

a

organismului.

D

egradarea
odată

care
cu

apare
vârsta,

diminuarea

performanţelor

sistemului

imun

precum şi degradarea accentuată ce
se observă în cazul bolilor degenerative sau a cancerului, se
datorează în mare parte supunerii trupului la un stres oxidativ
permanent ca urmare a multitudinii de substanţe chimice pe care le
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introducem în organism prin alimentele (ce conţin pesticide,

roşie, fragi, alune, varză de Bruxelles. Cu toate acestea, studiile

îngrăşăminte chimice, conservanţi, potenţiatori de gust, îndulcitori

arată că cea mai mare cantitate de resveratrol se găseşte în coaja

etc.) şi băuturile (ce conţin coloranţi, îndulcitori, conservanţi etc.)

boabelor de struguri – aproximativ 50-100µg/g, aproape dublu faţă

pe care le consumăm şi prin aerul tot mai poluat pe care îl

de oricare alt aliment.

respirăm.
Resveratrolul a fost pentru prima dată izolat şi apoi menţionat întrStresul oxidativ este dat de radicalii liberi care se acumulează în

un articol ştiinţific de către cercetătorul japonez Michio Takaoka în

organism. Aceştia sunt molecule disfuncţionale cărora le lipseşte

1940. Acesta a reuşit izolarea acestui antioxidant din planta

un electron şi sunt foarte instabile, iar pentru a-şi redobândi

medicinală

echilibrul „fură” electroni de la moleculele învecinate, care vor

varietatea grandiflorum, iar numele compusului i-a fost dat după

„fura” la rândul lor de la alte molecule, şi aşa mai departe, într-un

faptul

efect de cascadă. În consecinţă, se produce o destabilizare

speciileveratrum (resveratrol). În 1963, resveratrolul a fost izolat

metabolică şi o degradare celulară accelerată. Substanţele

din planta Fallopia japonica (troscot japonez), fam. Polygonaceae.

antioxidante stopează acest lanţ fatidic, punând la dispoziţia

De asemenea, resveratrolul se mai găseşte în pinul neted – Pinus

organismului electronii necesari pentru echilibrarea radicalilor

strobus. Cercetătorii moderni au început studiile referitoare la

liberi rezultaţi în procesele metabolice.

virtuţile acestui compus abia în anii ’70, după ce au observat că viţa

că

toxică
este

un

numită Veratrum
derivat

album (spânz),

de rezorcinol (resveratrol)

din

de vie producea resveratrol dacă era infectată cu fungi. Ulterior,
Tocmai de aceea, pentru menţinerea structurilor organismului în

cercetările au arătat că plantele produc resveratrol ca răspuns faţă

stare de bună funcţionare, este necesar ca în alimentaţia noastră să

de vătămări sau boli, ca un mecanism de protecţie menit să limiteze

fie prezente legume, fructe, seminţe, uleiuri bogate în antioxidanţi

rana sau infecţia.

naturali.
Factor antioxidant şi antitumoral
Vom prezenta în continuare câţiva din cei mai puternici
antioxidanţi naturali.

În cazul fiinţei umane s-a
constatat că acest compus

Resveratrolul
Antioxidant extrem de puternic, resveratrolul exercită în organism
o paletă largă de acţiuni menite să prevină îmbătrânirea
ţesuturilor şi apariţia diferitelor boli grave, precum şi să readucă
starea de sănătate şi vitalitate în caz de boală.
Se spune că resveratrolul este cel mai puternic antioxidant dintre
cele care au fost descoperite până în prezent. Diferite studii au
arătat că este de 4-5 ori mai puternic decât beta-carotenul, de 20 de
ori mai puternic ca vitamina C şi de 50 de ori mai puternic ca
vitamina E.
Din punct de vedere chimic, resveratrolul este un polifenol care, pe
lângă virtuţile terapeutice pe care le are, prezintă şi proprietăţi
colorante. Această substanţă magică, aşa cum o numesc unii
cercetători, se găseşte în primul rând în fructele de culoare închisă
– indigo-vişiniu spre negru. Dintre acestea amintim: strugurii negri,
dudele negre, prunele închise la culoare, lintea neagră, fasolea
neagră, cireşele negre, coacăzele negre, corcoduşele negre, afinele,
murele, sâmburii de struguri negri. Însă, resveratrol găsim şi în

polifenolic,

resveratrolul,

adună şi îndepărtează din
organism radicalii liberi,
ceea

ce

înseamnă

că

limitează şi face să scadă
stresul

oxidativ

din

organism şi acidoza conexă care apare. Prin acţiunea antioxidantă
pe care o are resveratrolul împiedică acumularea de stres oxidativ
în organism. Cercetările din ultimii ani au arătat că în cazurile de
cancer organismul prezenta o încărcare acidă masivă, de aceea
acţiunea puternic antioxidantă a resveratrolului se poate spune că
este şi antitumorală.
În plus, acţiunea anti-cancerigenă a resveratrolului nu se rezumă
doar la activitatea sa antioxidantă, ci şi la intervenţia directă asupra
ratei de multiplicare a celulelor tumorale, scăzând-o cu 50% şi, în
anumite cazuri, chiar stopând acest proces care reprezintă, de fapt,
creşterea tumorii în dimensiuni. Experimental s-a arătat că
resveratrolul inhibă proliferarea celulelor în liniile celulare de
cancer de pancreas. De asemenea, în anumite linii celulare

legumele şi fructele de alte culori, cum ar fi ceapă roşie, varză
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tumorale s-a observat că resveratrolul induce chiar apoptoza

De curând a fost dovedit faptul că resveratrolul este implicat în

(moartea celulară programată a) acestor celule.

stimularea diferitelor procese mitocondriale pentru producerea de
energie – oxidarea acizilor graşi, respiraţia mitocondrială, precum

Cercetătorii au mai observat că resveratrolul are acţiune

şi în stimularea gluconeogenezei, în producerea de glucoză din

antiangiogenică – împiedică formarea vascularizaţiei tumorilor,

precursori neglucidici, şi deci refacerea rezervelor glucidice atât de

oprind astfel „hrănirea” şi, prin urmare, stopând şi pe această cale

necesare funcţionării organismului.

creşterea masei tumorale. Studii ale diferitelor echipe de cercetători
au arătat că acest proces menţionat anterior se realizează prin

Protector al aparatului cardiovascular

blocarea, de către resveratrol, a exprimării în celulele tumorale a
factorului de creştere a endoteliului vascular, VEGF (factor de

Acest polifenol este un bun vasodilatator arterial care se opune

creştere endotelial vascular). De asemenea, s-a observat că

expansiunii fibroase a cicatricei ce apare la nivelul muşchiului

resveratrolul împiedică apariţia altor tumori în organism, în cazul

inimii după infarctul miocardic şi îmbunătăţeşte circulaţia sanguină

în care în organism deja există o anumită tumoră. S-a constatat că

la nivelul ţesuturilor şi organelor. El contribuie la scăderea

prezintă o activitate antitumorală, în special, faţă de cancerul de

colesterolului cu densitate mică (LDL), colesterolul „rău”, şi creşte

piele (melanomul malign), cel digestiv, de colon sau de sân. Mai

nivelul colesterolului cu densitate mare (HDL), colesterolul „bun”.

putem menţiona şi efectele benefice ale resveratrolului în caz de

De asemenea, scade vâscozitatea sângelui, îmbunătăţind astfel

eroziune cervicală, fibrom uterin, nodul mamar.

circulaţia. Scade riscul apariţiei bolilor cardiovasculare cu aproape
50%. Susţine trombocitele în exercitarea funcţiei lor de oprire a

Factor pro-regenerant şi anti-îmbătrânire

sângerării în caz de hemoragie.Cercetătorii afirmă că resveratrolul
conferă o protecţie vasculară foarte puternică, prevenind apariţia

Diferite studii au arătat că resveratrolul stimulează capacitatea de

bolilor de inimă, a hipertensiunii arteriale, a infarctului miocardic şi

regenerare a celulelor sănătoase şi înmulţirea lor. Mai mult decât

aterosclerozei. O dovadă practică, în acest sens, o regăsim în ceea

atât, a fost descoperit faptul că resveratrolul prezintă o acţiune pro-

ce se numeşte „paradoxul francez”: deşi francezii au o alimentaţie

regenerantă şi anti-îmbătrânire asupra ţesuturilor. Aceasta se pare

foarte bogată în grăsimi, ei includ în consumul lor şi

că se datorează capacităţii resveratrolului de a induce formarea de

binecunoscutul pahar de vin roşu căruia acum îi putem atribui şi o

celule stem pluripotente, după cum arată rezultatele unui studiu

valenţă salutară, pe lângă cea hedonistă.

realizat de un grup de cercetători chinezi şi publicat în 2011 în
revista de specialitate Aging Cell.

Factor anti-diabetic

La nivel celular resveratrolul stimulează producerea şi activitatea

Diferite studii au arătat că

unor receptori răspunzători de metabolismul normal, aducător de

resveratrolul este extrem de

sănătate, al grăsimilor şi carbohidraţilor, declanşând un set de

util

procese celulare care susţin un profil metabolic de tinereţe, acţiune

deoarece ajută la scăderea

care şi ea explică acţiunea anti-îmbătrânire a resveratrolului. Prin

nivelul

activarea acestor receptori s-a observat că celulele ţesutului gras

Independent de această boală

sunt împiedicate să mai absoarbă zahăr şi să îl transforme în

(diabetul

grăsime, este redusă inflamaţia şi rezistenţa la insulină a celulelor

resveratrolul

adipoase şi este puternic stimulată funcţia mitocondriilor pentru

vederea.

producerea de energie.

resveratrolului în caz de retinopatie diabetică. Cercetările ştiinţifice

în

caz

de

diabet,

glicemiei.
zaharat),
îmbunătăţeşte

Aceste

două

efecte

enumerate

susţin

eficienţa

au arătat, de asemenea, că resveratrolul este util în prevenirea şi
Resveratrolul conferă o protecţie deosebită materialului genetic

tratarea afectării retinei.

nuclear, ADN-ului, ferindu-l de mutaţii, contribuind şi prin aceasta
la prevenirea apariţiei tumorilor. În plus acesta ajută la refacerea

La nivel celular, resveratrolul exercită o influenţă favorabilă asupra

structurii genelor afectate – împiedicând astfel transmiterea

metabolismului glucozei într-un mod care mimează restricţia

ereditară a aspectelor genetice care ar putea susţine diabetul şi

calorică prelungită, reducând producerea de glucoză în celulele

hipertensiunea arterială.

ficatului. În cazul animalelor de laborator care prezintă diabet,
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resveratrolul ajută la readucerea nivelului glicemiei la normal, prin
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modularea activităţii mai multor enzime implicate în metabolismul

Iată ce ne oferă compuşii fitochimici din struguri:

glucidelor.
Resveratrolul, antioxidantul vedetă, conferă strugurilor negri o
protecţie antioxidantă excelentă, micşorând nivelul colesterolului

Protector al sistemului nervos

total sangvin; poate avea acţiune citostatică în cancerul de sân,
puternică,

previne şi combate eficient osteoporoza. Studiile ştiinţifice au mai

resveratrolul menţine buna funcţionalitate a celulelor nervoase.

arătat că resveratrolul reduce nivelul peptidelor beta-amiloidale,

Este eficient împotriva disfuncţiilor neuronale şi a morţii neuronale

responsabile pentru degenerarea ţesuturilor cerebrale, de aceea

fapt care, teoretic, ar fi de luat în seamă pentru boala Huntington

consumul strugurilor negri este eficient în prevenirea maladiei

(boală progresivă neurodegenerativă ereditară) şi boala Alzheimer.

Alzheimer, cât şi în încetinirea progresului ei în cazul celor care

Resveratrolul îmbunătăţeşte şi memoria. Folosit în diferite

suferă deja de această boală.

Prin

capacitatea

pro-regenerantă

şi

antioxidantă

experimente ştiinţifice, fiind injectat în doze mari la şoareci,
resveratrolul a scăzut rata de creştere a neuroblastoamelor (tumori

Picnogenolii, al doilea antioxidant ca forţă, prezenţi în strugurii

ale sistemului nervos).

negri, împreună cu vitaminele A, C şi E au fost studiate în bolile
degenerative cardiovasculare, în fragilitatea capilară şi în

Stimulent imunitar

insuficienţa venoasă periferică. Picnogenolii previn şi combat

Diferite studii au arătat că resveratrolul creşte imunitatea fiind

retinopatia (afecţiune a retinei).

extrem de eficient în revenirea la normal a funcţiei sistemului imun

Licopenul, uimitorul colorant roşu, este o substanţă cu efecte

când aceasta este afectată din cauza stresului. Acestor acţiuni li se

antitumorale în cancerul de prostată, sân, vezică urinară, pancreas,

adaugă un puternic efect antiinflamator, antibacterian şi antialergic.

plamâni şi piele, în
cancerul

Îmbunătăţeşte calitatea vieţii

cervical,

ovarian,

uterin,

Studiile ştiinţifice au arătat că resveratrolul are capacitatea de a

intestinal.

creşte durata şi calitatea vieţii având un efect de potenţare a tuturor

reduce

mineralelor şi vitaminelor cu care intră în contact în organism,

riscul

Licopenul
semnificativ

aterosclerozei,

iar incidenţa infarctului

stimulând astfel metabolismul general şi îmbunătăţirea stării
ţesuturilor. Prin stimularea regenerării ţesuturilor, resveratrolul

miocardic scade cu 20-

menţine fermitatea şi elasticitatea acestora, inclusiv a pielii,

50% la persoanele ce
consumă

împiedicând îmbătrânirea prematură şi fiind unul dintre cei mai

struguri, unde pocesele

puternici fixatori de calciu în oase, fapt care ajută la prevenirea
osteoporozei.

frecvent

de îmbătrânire celulară
sunt încetinite. În consumul de licopen se pun mari speranţe pentru

În caz de intervenţii chirurgicale, resveratrolul ajută la refacerea

prevenirea

bolilor

neoplazice,

degenerative.

organismului într-un ritm susţinut.
Luteinea, are un puternic efect antioxodant ce se manifestă nu
Resveratrolul creşte eliminarea renală de acid uric, are efect

numai la nivelul aparatului vizual, dar şi la nivelul altor organe,

fotoprotectiv,

de

precum şi în cadrul unor lanţuri metabolice, putând fi utilizată cu

testosteron, în cazul femeilor ajută la reglarea ciclului menstrual şi

rezultate bune de către toţi cei cărora li s-a recomandat consumul

este foarte util persoanelor care locuiesc sau lucrează în medii

de antioxidanţi, pentru prevenirea bolilor cardiovasculare, a

poluate, precum şi celor care au probleme alergice, ca, de exemplu,

cancerului de prostată etc. Efectul luteinei este amplificat de

astm bronşic.

licopen, cu consecinţe deosebite în scăderea colesterolului sangvin

creşte

semnificativ

producerea

naturală

şi încetinirea sau stoparea degenerării maculare (afecţiune ce
Iată cum o cură de legume şi fructe care conţin acest miraculos

include o varietate de boli de natură oftalmologică ce se

antioxidant ne pune la dispoziţie o modalitate simplă, eficientă şi

caracterizează prin afectarea vederii centrale).

încântătoare de reîntinerire şi refacere a vitalităţii ţesuturilor.
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Bioflavonoidele (quercitina, rutina, hesperidina etc.) au un efect

Cura cu struguri şi must de struguri

sinergic cu vitamina C, având o mare importanţă în întărirea
peretelui capilar. Ele cresc rezistenţa capilarelor, reglându-le

Proprietăţile diuretice şi depurative fac din struguri un adjuvant de

permeabilitatea şi se opun formării varicelor şi a hemoroizilor. De

mare preţ în bolile amintite până acum, cât şi în bolile de piele,

asemenea, bioflavonoidele au un efect antianginos, tonic cardiac,

artrită, reumatism, gută şi boli renale inclusiv litiaze (pietre). Cura

antiaterosclerotic de primă mână şi antitrombotic. Bioflavonoidele

de struguri este utilă şi datorită faptului că are acţiune de scădere a

preîntâmpină

tensiunii arteriale şi a colesterolului, recomandându-se în obezitate

ridarea

şi

îmbătrânirea

pielii,

menţinându-i

elasticitatea şi tinereţea.

şi în avitaminoze.

Acizii graşi omega 3 regularizează ciclul menstrual, diminuează

Sunt indicate şi curele cu must de struguri. Mustul îmbunătăţeşte,

frecvenţa şi intensitatea durerilor menstruale, iar acizii graşi

de asemenea, buna funcţionare a ficatului şi a rinichilor; este folosit

omega 6 asigură buna funcţionare a sistemului nervos central.

şi ca regenerator al organismului, pentru conţinutul în lecitină,
substanţă extrem de importantă pentru sistemul nervos. De aceea

Manganul este necesar structurii osoase normale şi a cartilajului

mustul a fost denumit şi lapte vegetal. Dacă vrem să folosim

articular, este antialergic şi un desensibilizant redutabil.

mustul ca medicament, trebuie să avem grijă ca acesta să nu fie
fermentat, pentru că şi-ar pierde mult din calitaţile lui vindecătoare.

Cuprul contribuie la integritatea membranelor celulare, limitează
formarea radicalilor liberi,
simptomele

artritei,

creşte apărarea imună,

menţine

vasele

arteriale

reduce

curate

(de

ateroscleroză) şi elastice.
Antocianinele reduc

Prin fermentare, cantitatea vitaminelor şi cea a antioxidanţilor
scade, cu excepţia resveratrolului ce creşte semnificativ, iar
organismul va fi nevoit să utilizeze o bună parte de alţi antioxidanţi
pentru

frecvența

tuturor

formelor

de

cancer,

indiferent de localizare, atât prin acţiune directă, de distrugere
tumorală, cât şi prin reciclarea glutationului (cel mai puternic şi
mai important dintre antioxidanţii produşi de organism).
Acidul elagic este capabil să neutralizeze acţiunea substanțelor

metabolizarea
sau

anihilarea

efectelor
alcoolului.
Este indicat ca în
fiecare

toamnă

pro-carcinogene.

să facem o cură

Melatonina reduce nivelul colesterolului, atenuează efectele

de

negative ale stresului, protejează împotriva bolilor cardiace
degenerative, coboară nivelul colesterolului sangvin şi este un
factor antitumoral. Strugurele negru este printre puţinele alimente
ce conţin cantităţi importante de melatonină şi lecitină.

struguri

proaspeţi,
de

timp
3-4

săptămâni,
consumând zilnic 1-2 kg struguri bine spălaţi: câte o treime luată cu
o oră înainte de micul dejun şi înainte de cele două mese principale.

Zaharurile prezente în bobul de strugure sunt uşor asimilate din

În caz de obezitate, se recomandă ca din 10 zile să se consume

cauză că sunt în majoritate monozaharide: glucoza şi levuloza. În

numai struguri timp de 2 zile. Este însă necesar să fim atenţi la

urma unui experiment interesant s-a constatat că valorile

cantitatea de struguri pe care o consumăm, deoarece supradoza

substanţelor azotoase, minerale şi ale zahărului din struguri sunt

poate afecta ficatul, care va prezenta stări de surmenaj.

comparabile și cu cele ale laptelui matern. Strugurii au un efect

- cura cu must din struguri de bună calitate durează 3-4 săptămâni

deosebit asupra aparatului digestiv, având proprietăţi tonic

şi constă din consumul a 3 pahare pe zi, din care jumătate din

aperitive, util în dispepsii, atonii gastrointestinale, hepatite şi ascite.

cantitate se ia dimineaţa, pe stomacul gol, iar restul la cele două
mese principale.

Strugurii negri au efect diuretic, laxativ, uricozuric, coleretic,
hipocolesterolemiant,

- sucul de aguridă (din struguri necopţi) se prepară prin diluare cu

regenerator hepatic (în statusul posthepatitic), puternic calmant şi

apă (200 g suc la 1 litru apă) şi se foloseşte la prepararea unor

de combatere a insomniilor.

alimente

colecistokinetic,
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detoxifiant

(Hg,

Pb),

sau

ca

băutură

răcoritoare.
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Este indicat în angine, hemoptizie, stări febrile şi stomatite. Prin
siropare se utilizează ca diuretic, împotriva celulitei şi a obezităţii,
a scorbutului şi a icterului.

dupa care se clătește fața cu apă călduță. De asemena, fierte cu
puțină miere sunt indicate în afecțiunile gastrice.
Sucul de pere se bea înaintea meselor, 2-3 pahare pe zi. În cazul
perelor uscate, se fierb 40-50 g la litrul de apă timp de o oră.
Decoctul are acțiune diuretică, și este puternic energizant.

Terapii de toamnă
Cura cu pere
Carmen GHEORGHE – București
Perele sunt originare din China și au fost aduse în Europa
abia în Evul Mediu. Există numeroase soiuri de pere care
diferă ca dimensiune, culoare și gust și se recomandă consumul
lor cu tot cu coajă.
onțin în proporție de 80% apă, 11,5% hidrați de carbon,
fibre, acizi organici, vitaminele A, B1, B2, PP, C și D,
celuloză, multe dintre mineralele esențiale: fosfor, sodiu,
calciu, magneziu, sulf, potasiu, clor, zinc, cupru, fier, mangan și
iod, pectină și tanini.
Perele au indicele glicemic redus, ceea ce face să fie digerate și
absorbite mult mai lent față de alimentele care au un indice
glicemic mediu sau mare. Asta le și face să fie potrivite în
prevenirea diabetului, obezității si a bolilor coronariene

C

Perele sunt bune diuretice și uricolitice. Conținutul mult mai multe
fibre față de alte fructe ajută la digestie, însă joacă și un rol
important în mentinerea glicemiei în limite normale, prin
încetinirea absorției carbohidraților din intestin în sistemul
circulator sangvin.
Sunt recomandate în caz de reflux gastro-esofagian deoarece nu
afectează mucoasa stomacului. Au și proprietatea de a fi
depurative, dar și laxative. Atenuează constipația datorita pectinei
și pot avea un ușor efec laxativ. Pentru reglarea tranzitului
intestinal se recomandă sucul de pere.
Sunt hipoalergenice, și tocmai de aceea pot intra în dieta copiilor
de vârste foarte mici.
Un pahar cu suc de pere reduce febra și calmează durerile de gât.
Totodată ele pot fi utile în tratarea inflamației mucoaselor,
reumatism, artrita și tulburări cronice.
Potrivit unui studiu, perele ajută la menținerea ochilor sănătoși. Ele
reduc riscul de apariție a degenerescenței maculare, cauza
principală în pierderea vederii la persoanele în vârstă.
Conținutul de acid hidroxicinamic s-a dovedit că ajută la prevenirea
cancerului de stomac. Un alt nutrient care se regăsește în
compoziția perelor, cuprul, ajută la prevenirea cancerului de colon.
Cuprul este necesar pentru a crea enzime specifice în organism ce
acționează ca antioxidanți cu rol în neutralizarea radicalilor liberi.
Mai mult de atât, conținutul mare de fibre ajută la eliminarea
substanțelor toxice din colon, substanțe care pot provoca inflamații
și distrugerea celulelor peretelui colonului.
În urma unui studiu realizat timp de 8 ani asupra dietelor a peste 50
de mii de femei aflate în postmenopauză, a arătat că persoanele
care au mancat mai multe fibre au fost cu 34% mai puțin
susceptibile de a dezvolta cancer la sân decât cele care au consumat
foarte puține fibre.
Perele mai au și efect sedativ și calmant al sistemului nevos. Sucul
din pere sălbatice are acțiune antiinflamatorie și cicatrizantă. Pentru
ameliorarea acneei se pot face măști din pulpa fructului, sau se
aplică câteva felii pe obraz, se lasă să acționeze căteva minute,
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Cura de prune
Originare din Siria, prunele se regăsesc în mai multe
soiuri și culori, toate purtând aceleași proprietăți curative.
le reprezintă un adevărat rezervor de zaharuri distribuite
între glucoză, fructoză și zaharoză, vitamine, A, B1, B2, B3,
B6, C, E, D și K, minerale, sodiu, potasiu, calciu și fier,
precum și de acizi organici care favorizeaza eliminarea acidului
uric, fibre alimentare, protide și celuloză, antociani (în coajă),
substanțe antioxidante care conferă fructului culoarea specifică,
tanini și substanțe amare în frunze și scoarța pomului. Toate
acestea fac ele o importantă sursă de energie și vitalitate.
Datorită substanțelor pe care le conțin, prunele au proprietăți
antipiretice, antihelmitice, depurative, laxative, emoliente și
dezintoxicante.
Prunele contin 80% apă, ceea ce favorizează eliminarea renală,
fiind un ajutor prețios în caz de infecții urinare, pietre la rinichi sau
vezică biliară leneșă. Bogate în fibre și sorbitol, prunele
accelereaza tranzitul intestinal, relaxează țesuturile, diminuând
starea de inflamație, cresc peristaltismul intestinal, usurând astfel
tranzitul prin lubrefiere.
Ssunt dintre cele mai eficiente laxative naturale. În caz de colon
iritabil, datorita pectinei, elimină crampele și reglează evacuarea
balastului alimentar. Ca laxativ, se recomandă inclusiv prunele
uscate, înmuiate în prealabil în apă timp de 6-8 ore. Se consumă 820 de prune, dimineața, pe stomacul gol.
Datorită conținutului relativ mare de potasiu, 300 mg la 100 g de
fruct proaspăt, o cură cu prune va favoriza metabolismul și va ajuta
inima să funcționeze corect, nevoia zilnică de potasiu a unui adult
fiind de 3,2 g.
Furnizând, în medie, 52 de calorii la suta de grame, datorită
glucidelor conținute, nutriționiștii le recomandă pentru refacerea
rezervelor de energie ale bolnavilor cronici, anemicilor, celor cu
imunitatea scăzută sau a celor cu apetit fluctuant.
Prunele mai conțin pigmenți antocianici care, împreună cu vitamina
P, întăresc pereții vaselor sanguine, prevenind astfel formarea
cheagurilor de sânge, apariția arterosclerozei, emboliilor pulmonare
și anevrismelor.
Prunele nu conţin grăsimi saturate care să crească riscul atacului de
cord prin creşterea colesterolului. Atât cele proaspete, cât şi cele
uscate conţin doi fitonutrienţi unici, denumiţi neoclorogenic şi acid
clorogenic, care au calităţi antioxidante puternice, distrugând
radicalii liberi care atacă celulele umane. De asemenea, fenolii, alţi
compuşi benefici din prune, protejează stratul natural de grăsimi
care compun neuronii creierului uman.
Datorită conținutului în vitamina C, sporesc capacitatea de
absorbţie a fierului. Mecanismul prin care prunele combat anemia
şi previn reapariţia acesteia nu este legat de conţinutul ridicat de
fier al acestor fructe, ci datorită acţiunii vitaminei C, care intervine
în absorbţia fierului la nivelul organelor digestive, jucând astfel un
rol indirect în prevenirea şi tratarea anemiei feriprive.

E
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Fiecare fruct conţine 7% din aportul recomandat zilnic de vitamină.
Vitamina C are rol antioxidant și ajută la producerea carnitinei, un
produs sintetizat din aminoacizii lizină şi metionină care joacă un
rol important în metabolismul celulelor vii, în descompunerea
ţesutului adipos şi în transformarea lui în energie. De asemenea
ajută la eliminarea celulelor deteriorate care afectează memoria.
O singură prună conţine 8 % din aportul zilnic de vitamina A,
despre care este recunoscut faptul că promovează refacerea şi
creşterea oaselor. Mai mult, o prună de dimensiuni medii conţine
113 mg de potasiu, mineral ce ţine sub control tensiunea arterială şi
reduce riscul accidentelor vasculare cerebrale. Iar pigmentul
roşiatic-albăstrui al prunelor, numit antocianină, poate ajuta la
prevenirea diverselor tipuri de cancer.
Cura cu prune elimină toxinele, purifică ficatul și aduce la nivelul
tuturor organelor vitale un surplus de energie. Diminueaza
inflamațiile și usureaza tranzitul intestinal. Sunt foarte bune în
cazuri de anemie, constipație și hemoroizi. Datorită magneziului
din compoziția lor, alungă oboseala și tratează stările de
nervozitate. Și, nu în ultimul rând, crește capacitatea de concentrare
și memoria.
Prunele tratează constipaţia. Sedentarismul, alimentaţia săracă în
fructe şi legume crude, consumul predominant de carne, lipsa
sportului sunt câțiva din factorii care favorizează această problemă
din ce în ce mai des întâlnită printre adulţi. Consumul de prune
ajută la prevenirea şi tratarea constipaţiei. O porţie de prune la 2-3
zile, preferabil după-amiaza, fiind suficientă, graţie conţinutului
crescut de celuloză şi mucilagiu, care au acţiune benefică asupra
intestinului, pentru stimularea tranzitul intestinal.
Deşi au un conţinut moderat de glucide, prunele proaspete prezintă
proprietăţi de reglare a glicemiei şi previn apariţia diabetului prin
stimularea metabolismului glucid. Totuși prunele uscate nu sunt
recomandate persoanelor care suferă deja de diabet zaharat pentru
că au o concentraţie ridicată de glucide. De asemenea, consumul de
prune este contraindicat în caz de diaree acută sau cronică şi în
suferinţe renale, cum sunt pietrele la rinichi.
Cura cu prune poate dura între trei zile și două săptămâni, în
funcție de afecțiunea tratată și efectele scontate. Cura de 3 zile
presupune doar consumul de fructe proaspete și se recomandă în
ateroscleroză, reumatism, hipertensiune și obezitate.
Cura de mai multe zile presupune consumul fructelor cu o jumătate
de oră înaintea meselor. Va declanșa o detoxifiere generală a
organismului, întărirea imunității și tonifierea tuturor organelor.
Pentru decongestionarea ficatului și pentru efecte diuretice și
laxative, se folosește decoctul de prune uscate, 2 căni/zi.
Prunele bine coapte se folosesc și în cosmetică. Măștile cu prune,
fiind astringente, sunt recomandate în cazul tenului gras, cu porii
deschiși. Fructele se zdrobesc și se țin pe față timp de 20 de minute,
după care se îndepartează cu apă calduță. Masca poate fi combinată
și cu un albuș de ou bătut spumă.
Cura de prune uscate de până la cinci zile pe lună este benefică
pentru detoxifierea tenului. Iar dacă, din cauza stresului, vă cade
masiv părul, un decoct din frunze de prun cu care să vă clatiți după
fiecare spălare pe cap va face minuni.

Leacuri din grădină: Păstârnacul

Păstârnacul a fost introdus în cultură, încă din perioada
antică, fiind folosit de greci şi de romani atât în alimentaţie, cât
şi ca tratament în diferite afecţiuni. Ca şi morcovul, îşi are
originile în Eurasia. În Evul Mediu, înainte să devină cartofii
celebri, păstârnacul era o legumă cultivată în mod obişnuit.

L

a noi, este cunoscut din vremuri îndepărtate şi se cultivă
alături de celelalte rădăcinoase.

Păstârnacul (lat. Pastinaca sativa) este o plantă bianuală, care
formează în primul an de cultură partea comestibilă (rădăcina) şi
rozeta de frunze, iar în anul al doilea îşi dezvoltă tulpina floriferă.
Pulpa, de culoare albă sau alb-gălbuie, suculentă şi cu aromă
specifică, este folosită pentru consum, drept condiment la
prepararea mâncărurilor, deoarece este foarte aromată şi bogată în
vitaminele din grupul B, provitamina A, vitamina C, vitamina K,
vitamina E, săruri minerale precum potasiu, fosfor şi hidraţi de
carbon, proteine, fibre alimentare. Deşi în cantităţi mici,
păstârnacul conţine calciu, fier, mangan, seleniu şi zinc.
În scop terapeutic se folosesc părţile aeriene ale plantei,
rădăcina şi fructele.
Este diuretic, de aceea, se recomandă în cazuri de hidropizie,
calmează durerile bolnavului de colici renale şi hepatice. Este
folosit în combinaţie cu sucul de morcovi şi pătrunjel în
tratamentul colicilor hepato-biliare. Uleiurile volatile conţinute în
Pastinaca sativa ajută la digestie, calmează durerile de stomac şi se
pare că au efect şi în combaterea bolilor de rinichi. Ceaiul de
seminţe ajută digestia dificilă şi stimulează rinichii şi vezica
urinară.
Se recomandă în curele de slăbit şi pentru cei ce reţin apă, contra
anemiei şi asteniei, cât şi persoanelor aflate în perioada de
convalescenţă, datorită proprietăţilor sale nutritive.
Are proprietăţi depurative, curăţă sângele, fiind un excelent
drenor al ficatului şi rinichilor, tonic pentru inimă şi plămâni.
Sucul preparat din rădăcină de păstârnac reglează digestia, măreşte
apetitul, are acţiune expectorantă, analgezică, tonifiantă, este
indicat în tratamentul afecţiunilor cardiace şi în nevroze.
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Proprietăţile curative ale păstârnacului sunt recunoscute şi de
medicina alopată. Din rădăcinile de păstârnac se prepară pastinatin
şi beroxan. Primul preparat are acţiune spasmolitică şi este folosit
la tratarea anghinei pectorale, a nevrozelor cardiace, a afecţiunilor
tractului gastrointestinal şi ale căilor biliare. Beroxanul, în asociere
cu alte preparate, este recomandat în cazurile unor boli de piele
cum ar fi vitiligo.

foliculilor, prolactina, hormonii adrenocoticopici, luteinizici şi
stimulatori de tiroida.

Este antioxidant şi ajută la eliminarea toxinelor din organism şi
reglează ciclul menstrual. Este folosit şi ca afrodiziac.
Este foarte eficient în tratamentul reumatismelor de toate
tipurile, sub formă de suc sau chiar în mâncăruri.
Datorită cantităţii de potasiu pe care o conţine, în mâncărurile în
care păstârnacul este folosit, nu mai este necesar adaosul de sare.
Diabeticilor le este restricţionată cantitatea de morcovi pe care o
pot mânca, pentru că aceştia conţin multe glucide, dar pot fi
înlocuiţi cu păstârnac.
Amidonul din păstârnac se transformă în zaharuri atunci când
este expus temperaturilor joase. Astfel că păstârnacul recoltat
iarna este mai dulce decât cel de toamnă.
Deşi sunt gustoşi cruzi, în general se consumă gătiţi, fie fierţi pe
aburi, copţi sau folosiţi în preparate (fripturi, supe etc). Cel mai
gustos este copt, având o aromă puternică.
Păstârnacul copt este unul dintre preparate tradiţionale puse pe
masa de Crăciun în anumite zone englezeşti.
Această legumă nu este utilizată doar în alimentaţia oamenilor.
Este, de asemenea, o cultură furajeră valoroasă, carnea
animalelor hrănite cu păstârnac, se pare că îi păstrează aroma.

Poate stimula ghimbirul
glanda pituitara?

Ghimbirul şi nutriţia
Ceaiurile făcute din rădăcină de ghimbir sunt de obicei folosite
pentru a preveni sau a trata durerile de stomac, stările de vomă,
artroza reumatică, osteoartrita, durerile de încheieturi şi diareea.
Potrivit site-ului Nutriţional Center, ghimbirul conţine o varietate
de nutrienţi esenţiali şi fitochimicale, precum magneziu, calciu,
fier, zinc, mangan, fosfor, potasiu, aminoacizi şi vitamina B.
Magneziu în special este un mineral esenţial pentru sănătatea
glandei pituitare, deoarece secreţiile acesteia sunt compuse în
principal din magneziu. Indivizii care suferă de deficienţe de
magneziu pot experimenta funcţionarea anormală a pituitarei, ceea
ce poate conduce la afecţiuni serioase precum epilepsia.
Glucoza şi insulina
Potrivit University of Maryland Medical Center, ceaiul de rădăcină
de ghimbir poate scădea nivelurile de zahăr din sânge. Vârfurile
dramatice şi perioadele de calm pot declanşa eliberări ale unor
anumiţi hormoni şi pot declanşa fluctuaţii în funcţionarea pituitarei,
dacă sunteţi diabetici sau cu tendinţe către hipoglicemie. Evitaţi
ceaiul de ghimbir dacă luaţi medicamente pentru diabet pentru a
reduce riscurile interacţiunii cu efectele acestor terapii.
Dozaj şi precauţii
În general, adulţii sănătoşi pot consuma până la 4 grame de
rădăcină de ghimbir pe zi. În afară de adăugarea radacinei la
mâncare şi mestecarea radacinei proaspete, puteţi să faceţi ceai prin
fierberea a 2 – 4 grame în apă fierbinte. Extractele lichide ar trebui
limitate la 1,5 până la 3,0 mililitri pe zi şi pilule suplimenatre până
la 2.000 de miligrame pe zi, în doze luate odată cu mâncarea.

Ceaiul de rădăcină de ghimbir este câteodată recomandat
pentru pacienţi ce suferă de vărsături, diareea şi alte tulburări
digestive.
u toate acestea nu prea au ieşit la iveală dovezi despre efectele
ghimbirului asupra glandei pituitare, rădăcina în sine conţine o
Cgrămadă de nutrienţi esenţiali care sunt vitali pentru sănătatea
endocrină. Pentru cele mai bune rezultate, discutaţi cu medicul
vostru în legătură cu beneficiile adăugării ghimbirului în legătură
cu dieta voastră.
Sănătatea glandei pituitare
Glanda pituitară este o glandă endocrină esenţială localizată la baza
creierului. Câteodată ea este denumită glanda maestru, având rolul
de a regla activităţile tuturor celorlalte glande endocrine din corp,
inclusiv tiroida, hipotalamusul, glandele suprarenale, ovarele şi alte
glande. Potrivit MedlinePlus, hormonii care reglează activitatea
glandei pituitare includ hormoni de creştere, de stimulare a
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10 remedii naturale pentru
a elimina venele varicoase
Venele varicoase sunt vene umflate, ridicate deasupra
pielii, care ar putea fi moi şi dureroase, şi care de
obicei dau senzaţia de picioare obosite, dureroase, contractate
şi grele. În general, ele nu pun nici un risc semnificativ de
sănătate, deşi ar putea fi deranjante şi urâte la vedere.
Cum apar
Circa jumătate dintre oamenii de vârstă mijlocie au o formă
oarecare de vene varicoase. Dieta săracă (fibre puţine şi grăsimi
multe), lipsa de activitate fizică şi obezitatea pot împovăra venele,
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în timp ce femeile însărcinate sau care au dezechilibre hormonale
sunt mult mai susceptibile la această afecţiune.
Alţi factori de risc includ slăbiciune genetică la vene sau la valvele
acestora, boli de ficat, deficienţe nutritive şi şezut sau stat în
picioare timp îndelungat.
Arterele aduc sângele de la inima către variate părţi ale corpului, în
timp ce venele duc sângele înapoi la inimă. Spre deosebire de
artere, venele nu pot depinde de acţiunea de pompare a inimii
pentru a transporta sângele. În loc de aceasta, mişcarea sângelui
prin vene este produsă de contractarea şi relaxarea muşchilor din
jurul lor. Venele au valve care asigură că sângele curge doar într-o
singură direcţie.
Când aceste valve funcţionează defectuos, pereţii venelor sunt
slăbiţi sau există o slabă circulaţie, curgerea sângelui ar putea fi
împiedicată. Aceasta cauzează acumularea sângelui în vene,
slăbirea lor şi face că ele să se întindă şi să se umfle. Venele
varicoase apar de obicei la picioare – unde venele lucrează constant
împotriva gravitaţiei – şi la anus, unde ele sunt numite hemoroizi.
Suplimente de ajutor
James Balch, doctor în medicină, şi Mark Stengler, doctor în
naturopatie, recomandată următoarele remedii naturale:
• Afine – sporesc circulaţia sângelui şi ajuta la întărirea pereţilor
capilarelor. Încearcă un extract standardizat cu 25% antocianozide,
la o doză de 160 mg de două ori pe zi.
• Castane sălbatice – întăresc pereţii şi valvele venelor, sporesc
circulaţia şi alina umflăturile. Încearcă un extract standardizat de
100 mg zilnic.
• Ghimpele pădureţ (Ruscus aculeatus) – reduce inflamarea
venelor. Încearcă un extract standardizat cu 200-300 mg de
ruscogenine zilnic.
• Extract din seminţe de struguri – conţine compuşi care sporesc
circulaţia şi îmbunătăţesc integritatea pereţilor venelor.
Încearcă zilnic 200-300 mg.

Aplicaţii locale
Unguentele cu gălbenele, sub forma cremelor şi balsamurilor, pot fi
aplicate local pe venele varicoase la partea inferioară a picioarelor
(gambe) pentru a reduce aspectul umflat.
Sugestii dietare
O dietă bogată în fibre, cuprinzând cantităţi bune de fructe şi
legume proaspete, cereale integrale, seminţe şi nuci, ar fi de mare
ajutor. Hrişca conţine rutin, care sporeşte rezistenta capilarelor.
Ierburile şi condimentele precum ardeiul cayenne, ghimbirul,
usturoiul şi ceapă ajuta la sporirea circulaţiei şi ar putea fi adăugate
şi ele în dietă.
În rest este recomandată mişcarea zilnică şi gândirea pozitivă!

Secretele unei vieți sănătoase
Motto: Ai grijă de corpul tău. Este singurul loc în care ești obligat
să trăiești. Jim Rohn
Mâncați alimente cu un conţinut ridicat de apă
70% din suprafaţa planetei noastre este acoperită cu apă. 70% din
organismul vostru este apă. Ce credeţi că trebuie să conţină un
mare procent din alimentaţia voastră? Trebuie să vă asiguraţi că
70% din alimentele pe care le mâncați conţin multă apă. Aceasta
înseamnă fructe şi legume proaspete sau suc proaspăt, obţinut prin
stoarcerea lor. Unii recomandă să bem 8-12 pahare cu apă pe zi
pentru a „spăla cu jet organismul”. Ştiţi ce nebunie e asta? Mai
întâi că, în cele mai multe cazuri, apa nu este aşa de bună de băut.
Există riscul să conţină clor, fluor şi alte substanţe toxice. O idee
mai bună ar fi să beţi apă distilată. Dar indiferent de ce fel de apă
beţi, nu vă înecați organismul! Cantitatea de apă pe care o beţi
trebuie să fie dictată de sete.

• Vitamina E – subţiază sângele, favorizând fluxul sanguin şi
alinând inflamaţia la vene. Ia de două ori pe zi 400 UI. Atenţie ,
clorul din apă de la robinet distruge vitamina E din corp.
•
Ginkgo biloba – utilizată frecvent pentru probleme
circulatorii. Încearcă zilnic un extract standardizat cu 24%
glicozide flavonoide de două ori pe zi la o doză de 60-120mg.
•
Vitamina C – îmbunătăţeşte sănătatea pereţilor venelor.
Încearcă 500 mg de două sau trei ori pe zi.
• Bromelaina – alina inflamaţiile la vene şi ar putea preveni
cheagurile de sânge. Încearcă de trei ori pe zi 500 mg, între mese.
•
Complexul bioflavonoid – unii flavonoizi, de exemplu
hesperidina şi rutinul sunt eficienţi în tratarea venelor varicoase. Ei
îmbunătăţesc integritatea structurilor de suport ale venelor, ca şi
întregul sistem vascular. Încearcă 1000 mg de două sau trei ori pe
zi. Ai mai putea consuma fructe rosiatic-albastrui, precum cireşe,
mure, afine, păducel, întrucât ele conţin flavonoizi care
îmbunătăţesc rezistenta şi elasticitatea pereţilor venelor. Extracte
din aceste fructe sunt larg utilizate în Europa pentru a trata diferite
tipuri de tulburări circulatorii, inclusiv vene varicoase.
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În loc să vă inundați organismul, mai bine mâncați alimente care
conţin apă în mod natural. Nu sunt decât de trei feluri pe planeta
noastră: fructe, legume şi seminţe încolțite. Toate acestea vă vor
furniza din abundenţă apă – substanţa care curăţă şi care este
dătătoare de viaţă. Alimentația voastră ar trebui să vă ajute
organismul în procesul de curăţare, nu să vi-l împovăreze cu o
hrană nedigerabilă. Acumularea reziduurilor în organism
favorizează apariţia bolilor. Pentru a avea cât mai puţine reziduuri
şi substanţe toxice în circuitul sanguin şi în organism am putea, pe
de-o parte, să limităm ingerarea acelor alimente sau substanţe care
îngreunează funcţionarea organelor de eliminare, iar pe de altă
parte, ar trebui să alimentăm organismul cu suficientă apă, pentru a
ajuta la diluarea şi eliminarea reziduurilor. Apa este cel mai bun
solvent din câți există.
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De ce boala de inimă este ucigaşul vostru numărul unu? De ce
auzim de oameni căzând pe neaşteptate din picioare şi murind pe
terenul de tenis la vârsta de 40 de ani? Unul dintre motive ar putea
fi că şi-au petrecut viaţa înfundându-și organismul. Țineți minte:
calitatea vieţii voastre depinde de calitatea celulelor voastre. Dacă
circuitul sanguin este încărcat cu produşi reziduali, restul
organismului nu poate asigura o viaţă celulară sănătoasă şi
înfloritoare și nici o biochimie capabilă să genereze o viaţă afectivă
echilibrată pentru un individ. Dr. Alexis Carrel, deţinător al
Premiului Nobel în 1912 şi membru al Institutului Rockefeller, a
pornit să demonstreze această teorie prelevând ţesuturi de la pui
(care în mod normal au o medie de vârstă de 11 ani). A păstrat
celulele în viaţă eliberându-le de propriile reziduuri şi alimentândule cu substanţele hrănitoare de care aveau nevoie. Aceste celule au
putut fi ţinute în viaţă timp de 34 de ani, după care cei de la
Institutul Rockefeller s-au convins că puteau să le ţină în viaţă la
nesfârșit şi au încheiat experimentul.
Ce procent din dieta voastră îl formează alimentele cu conţinut
ridicat de apă? Dacă ar fi să faceţi o listă cu tot ce aţi ingerat în
ultima săptămână, ce procent de apă aţi găsi? Ar fi 70%? Mă
îndoiesc. Când pun această întrebare la seminarele mele, constat că
majoritatea oamenilor mănâncă alimente care conţin 15-20% apă.
Să vă spun ceva: 15% este un procent sinucigaş. Dacă vă uitaţi la
natură, la animalele cele mai mari şi mai puternice, veţi descoperi
că acestea sunt erbivore. Gorilele, elefanţii, rinocerii mănâncă doar
hrană bogată în apă. Erbivorele trăiesc mai mult decât carnivorele.
O construcţie poate fi doar atât de solidă pe cât sunt părţile din care
este făcută. Acelaşi lucru este valabil şi pentru organismul vostru.
Dacă vreţi să vă simţiţi plin de viaţă, mâncați alimente
vii/proaspete, cu un conţinut ridicat de apă. Cum să vă asiguraţi că
70% din dieta voastră este formată din alimente cu conţinut ridicat
de apă? Foarte simplu. Aveţi grijă ca de acum încolo să mâncați o
salată la fiecare masă. Ca gustare, să aveţi întotdeauna la îndemână
un fruct, în loc de un baton de ciocolată. Vă veţi da seama cât de
mult contează asta atunci când veţi vedea că organismul vostru
funcţionează mai eficient, făcându-vă să vă simţiţi cât se poate de
bine!
Respectați principiul combinării eficiente a alimentelor
Nu demult, un doctor în medicină pe nume Steven Smith a
sărbătorit 100 de ani de viață. Când a fost întrebat cum de-a reuşit
să trăiască atât de mult, a răspuns: „Ai grijă de stomacul tău în
primii 50 de ani şi el va avea grijă de tine în următorii 50”. Nu s-au
spus vreodată vorbe mai adevărate.
Numeroşi savanţi au studiat combinarea alimentelor. Dr. Herbert
Shelton este cel mai cunoscut în acest domeniu. Ştiţi însă cine a
fost primul savant care avea studii vaste în acest domeniu? Dr. Ivan
Pavlov, devenit celebru prin studiul său de avangardă despre
stimul/răspuns. Unii oameni fac din combinarea alimentelor o
problemă foarte complicată, când, de fapt, ea e foarte simplă: unele
alimente pur şi simplu nu trebuie mâncate împreună cu altele.
Fiecare tip de hrană are nevoie de un anumit tip de suc gastric şi nu
toate sucurile gastrice sunt compatibile. De exemplu, mâncați carne
în combinaţie cu cartofi? Dar brânză cu pâine, sau lapte cu cereale
sau peşte cu orez? Ce-aţi zice dacă v-aş spune că aceste combinaţii
sunt distructive şi vă vlăguiesc de energie? Probabil că mi-aţi
răspunde că tot ce am spus până acum a avut sens, dar că acum nu
sunt în toate minţile.
Să vă explic de ce aceste combinaţii sunt distructive şi cum să
faceţi să economisiţi cât mai multă energie. Fiecare aliment este
digerat diferit. Alimentele care conţin amidon (orez, pâine, cartofi
etc.) au nevoie de un mediu digestiv alcalin (bazic), care este
furnizat iniţial în gură de enzima ptialină. Alimentele care conţin
proteine (carne, lactate, alune, seminţe şi altele de acest fel) au
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nevoie de un mediu acid pentru digerare – acidul clorhidric şi
pepsina. Există în chimie o lege care spune că două medii cu efect
contrar (acizi şi baze) nu pot acţiona în acelaşi timp. Se
neutralizează unul pe celălalt. Dacă mâncați o proteină împreună cu
un amidon, digestia este îngreunată sau complet blocată. Hrana
nedigerată este un mediu fertil pentru bacterii, care o fermentează
şi o descompun, dând naştere la tulburări digestive şi gaze.
Combinaţiile de alimente incompatibile vă secătuiesc de energie şi
orice fenomen care provoacă pierdere de energie este potenţial
generator de boală. Creează acid în exces, care face ca sângele să se
îngroașe şi să circule mai greu prin vase, consumându-i astfel
oxigenul. Aveţi grijă să nu mâncați carbohidraţi cu amidon şi
proteine la aceeaşi masă. Nu mai mâncați carnea cu cartofi. Dacă
nu puteţi trăi fără amândouă, mâncați una la prânz şi alta seara. Nui prea greu să faceţi aşa, nu? Puteţi să mergeţi la restaurant din
lume şi să spuneţi: ,,Aş vrea friptura fără cartofi, dar cu o salată
mare şi nişte legume fierte în abur”. Astfel nu-i nicio problemă:
proteinele merg cu salată şi legume pentru că sunt alimente cu
conţinut ridicat de apă. Puteţi comanda şi cartofii, dar fără carne, cu
o salată mare şi cu legume fierte în abur. Credeţi că plecaţi de la o
asemenea masă fără să vă săturaţi? Nicidecum.
Vă sculaţi obosiţi dimineaţa, chiar şi după 7-8 ore de somn? Ştiţi de
ce? Pentru că atunci când dormiţi, organismul lucrează peste
program ca să digere combinaţiile incompatibile de alimente pe
care vi le-aţi băgat în stomac. Cei mai mulţi oameni consumă
pentru digestie mai multă energie decât pe orice altceva. Atunci
când alimentele sunt combinate necorespunzător în tractul digestiv,
timpul necesar digestiei este de 8, 10, 12 sau chiar 14 ore. Atunci
când alimentele sunt combinate corect, organismul este capabil săşi facă datoria eficient, iar digestia durează 3-4 ore, astfel încât nu
trebuie să vă risipiţi energia pe digestie.
Respectați legea consumului controlat
Vă place să mâncați? Şi mie. Vreţi să învățați cum puteţi mânca
mult? Vă spun eu: mâncați puţin. În felul acesta veţi trăi destul ca
să puteţi mânca mult. Nenumărate studii medicale au arătat acelaşi
lucru. Cel mai sigur mod de a prelungi viaţa unui animal este să-i
daţi să mănânce mai puţin.
Dr. Clive McCay a condus un studiu celebru la Cornell University.
În experimentul său a folosit şobolani de laborator, cărora le-a
micşorat raţia de hrană la jumătate. Acest lucru le-a dublat durata
de viaţă. Dr. Edward J. Masaro de la Universitatea din Texas a
continuat studiul precedent cu unul şi mai interesant. El a folosit
trei grupe de şobolani: celor din prima grupă li s-a dat hrană la
discreţie; celor din a doua grupă li s-a redus raţia la 60%, iar celor
din a treia li s-a dat hrană la discreţie, dar conţinutul de proteine al
acesteia a fost redus la jumătate. Vreţi să ştiţi ce s-a întâmplat?
După 810 zile, doar 13% din prima grupă mai erau în viaţă. Din a
doua grupă, a celor cu reducerea hranei, 97% mai erau în viaţă. Din
a treia grupă, unde hrana a fost la discreţie, dar consumul de
proteine a fost redus la jumătate, doar 50% mai erau vii.
Există oare un mesaj aici? Dr. Ray Walford, un celebru cercetător
UCLA, trăgea următoarea concluzie: „Subnutriţia este până în
prezent singura metodă despre care ştim că întârzie procesul de
îmbătrânire şi împinge la maximum durata de viaţă a animalelor cu
sânge cald. Aceste studii sunt, fără îndoială, aplicabile şi fiinţelor
umane, pentru că s-au verificat la toate speciile studiate până în
prezent”. Ele au arătat că degradarea fiziologică, inclusiv
degradarea firească a sistemului imunitar, a fost vizibil întârziată
prin restricţii alimentare. Aşadar, mesajul este simplu şi
limpede:mâncați mai puţin și veţi trăi mai mult. Şi eu sunt ca voi.
Îmi place să mănânc. Poate fi o formă de distracţie. Dar aveţi grijă
să nu vă omoare distracţia asta. Dacă vreţi să mâncați mult, puteţi
s-o faceţi. Dar aveţi grijă să fie alimente cu conţinut ridicat de apă.
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Mâncați mult mai des salată și mai rar friptură şi veți rămâneți
sănătoși şi plini de viaţă.
Mâncați fructe
Fructele constituie hrana perfectă. Pentru digerarea lor este nevoie
de cea mai mică cantitate de energie, oferind în schimb răsplata cea
mai mare. Singura hrană de care are nevoie creierul este glucoza.
Fructele constau în primul rând din fructoză (care poate fi
transformată cu uşurinţă în glucoză), şi cel mai adesea conţin 9095% apă. Aceasta înseamnă că ele pot curăţa şi hrăni în acelaşi
timp. Singura problemă cu fructele este că cei mai mulţi oameni nu
ştiu cum să le mănânce pentru ca organismul să folosească eficient
substanţele lor hrănitoare.

Întotdeauna mâncați fructele pe stomacul gol. De ce? În primul
rând, pentru că fructele nu sunt digerate în stomac, ci în intestinul
subţire. Fructele trec prin stomac în câteva minute şi ajung în
intestine, unde își eliberează zaharurile. Dar dacă în stomac se află
deja carne, cartofi ori amidon, fructele rămân prinse acolo ca într-o
capcană şi încep să fermenteze. Aţi mâncat vreodată fructe ca
desert după o masă copioasă şi vi s-a întâmplat să regurgitaţi izul
neplăcut tot restul serii? A fost din pricină că nu le-aţi mâncat când
trebuia. Fructele se mănâncă totdeauna pe stomacul gol. E bine să
mâncați fructe și sub formă de suc proaspăt stors. Băut pe stomacul
gol, este digerat atât de repede, încât puteţi mânca după numai 1520 de minute. Nu beţi suc dintr-un recipient de aluminiu sau
plastic. În procesul de îmbuteliere, sucul este încălzit și devine
acid. Vreţi să faceţi cea mai valoroasă achiziţie? Cumpăraţi-vă un
storcător de fructe! Aveţi maşină? Vindeţi-vă maşina şi cumpăraţivă un storcător. Cu storcătorul veţi ajunge mult mai departe.
După ce aţi mâncat o masă combinată corect, trebuie să aşteptaţi
cel puţin 3 ore şi jumătate până să mâncați orice altceva. De
asemenea, este important să ştiţi că dacă beţi lichide înainte, în
timpul sau imediat după mese, acestea diluează sucurile gastrice şi
încetinesc procesul de digestie.
Este la fel de important şi când mâncați. Nu mâncați înainte de a
merge la culcare. Nu mâncați altceva decât fructe după ora 9:00
seara. Să știți că nu vorbesc doar ca să mă aflu în treabă. Dr.
William Castillo, conducătorul celebrului studiu asupra inimii
efectuat pe rezidenții din Framington, Massachusetts, afirmă că
fructele sunt cele mai bune alimente pe care ar trebui să le mâncăm
pentru a ne proteja de bolile de inimă. Ele conţin flavonoizi care
împiedică îngroșarea sângelui şi blocarea arterelor. Aceste
substanţe fortifică şi capilarele, care, dacă devin fragile,
favorizează hemoragiile interne şi atacurile de cord. Nu demult am
stat de vorbă cu un maratonist la unul din seminarele despre
sănătate pe care le ţin. Era un tip sceptic, dar a fost de acord să
introducă fructele în dieta lui. Ştiţi ce s-a întâmplat? Timpul
necesar pentru parcurgerea distanţei de maraton i-a scăzut cu 9,5
minute, şi-a redus la jumătate timpul de revenire după maraton şi sa şi calificat pentru Maratonul din Boston pentru prima oară în
viaţa lui.
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Iată acum un ultim amănunt pe care aş vrea să-l ţineţi minte în
legătură cu fructele. Cu ce trebuie să începeți ziua? Ce trebuie să
mâncați la micul dejun? Credeţi că e o idee strălucită să săriţi din
pat şi să vă înfundați organismul cu un maldăr de mâncare pentru
care să vă trebuiască o zi întreagă să o digeraţi? Sigur că nu! Ceea
ce vă trebuie e ceva uşor de digerat, care să vă furnizeze fructoză,
pe care organismul vostru s-o poată folosi imediat şi care să ajute şi
la curăţarea lui. Când vă treziţi din somn, nu mâncați altceva decât
fructe proaspete sau beţi suc de fructe proaspăt stors. Ţineţi-vă de
acest program zilnic, cel puţin până la ora prânzului. Cu cât
rezistaţi mai mult doar cu fructe în organism, cu atât aveţi şanse
mai mari să vi-l purificaţi. Dacă decideți să renunţaţi la cafea şi alte
gunoaie cu care v-ați împovărat până acum organismul la începutul
zilei, vă veţi simţi așa de plin de vitalitate, de n-o să vă vină să
credeţi. Încercați acest regim timp de 10 zile şi vă veţi convinge
singuri.
Vă amintiţi ce vă spuneam despre puterea apei? Aţi văzut vreodată
un incendiu într-o clădire cu doar câteva intrări? Toată lumea se
năpusteşte spre aceleaşi uşi. La fel se întâmplă şi cu corpul vostru.
Va începe să elimine gunoiul care s-a adunat în grămezi în
organismul vostru ani la rând şi-și va folosi noua energie pentru
evacuare rapidă. Aşa că s-ar putea să începeți să strănutaţi tot
mucusul în exces. Înseamnă asta că aţi răcit? Nu, aţi creat o
„răceală” prin ani de proaste obiceiuri alimentare. S-ar putea ca
corpul vostru să aibă acum energia necesară ca să scape de produşii
reziduali depozitaţi în ţesuturi şi în sânge. Câțiva dintre voi s-ar
putea să elimine atâta otravă din ţesuturi, încât să se aleagă cu
dureri de cap. Veţi lua antinevralgic? Nu! Unde vreţi să fie otrava,
înăuntru sau în afara organismului vostru? Unde vreţi să rămână
acel mucus în exces, în batistă sau în plămâni? Este un preţ mic pe
care-l plătiţi ca să vă curăţaţi după ani de obiceiuri proaste. Cei mai
mulţi însă nu vor reacţiona negativ la toate astea, ci vor avea o
senzație de bine.

10 alimente care ucid inteligența
şi pe care trebuie să le eviţi

Când vine vorba de nutriţie, trebuie menţionat că există
tot felul de alimente: unele superalimente care sunt cei mai
buni aliaţi ai tăi împotriva kilogramelor suplimentare, în timp
ce altele stimulează funcţia cognitivă şi îmbunătăţesc memoria.
Pe de altă parte, unele alimente se ştie că au un efect devastator
asupra funcţionării creierului, şi nutriţioniştii ne sfătuiesc să le
consumăm moderat în scopul de a limita impactul lor negativ.
Acestea fiind spuse, aici sunt cele 11 alimente de top care ne ucid
inteligenta, încet, dar sigur:
1. Produsele zaharoase
Zahărul şi produsele zaharoase sunt rele nu doar pentru
profilul taliei, ci şi pentru funcţionarea creierului. Consumul pe
termen lung de zahăr poate crea o grămadă de probleme
neurologice, şi poate de asemenea să interfereze cu buna
funcţionare a memoriei. Pe de altă parte, zahărul poate de
asemenea să interfereze cu capacitatea ta de învăţare, de aceea este
recomandat să eviţi produsele pre-coapte, zahărul, siropul de
porumb şi produsele cu înalt conţinut de fructoza.
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2. Alcoolul
Despre alcool se ştie că pe termen lung deteriorează ficatul, şi
mai cauzează ceea ce este cunoscut sub numele de „ceaţă la creier”.
Aşa cum este sugerat de numele fenomenului, termenul se referă la
resimţirea unei confuzii mentale, care acţionează ca un nor afectând
abilitatea de a gândi clar, dar şi memoria. Ai observat vreodată că
nu îţi poţi reaminti nici măcar numele unor obiecte comune, sau nu
îţi poţi reaminti anumite evenimente, sau nu eşti sigur dacă ele au
fost vise ori s-au întâmplat în mod real? Din fericire, aceste
simptome sunt reversibile, cu condiţia ca să te opreşti din
consumarea alcoolului, sau să îţi limitezi doza la una-două băuturi
pe săptămână.

carbohidraţii obişnuiţi cu carbohidraţii complecşi – tot ceea ce aveţi
de făcut este să optaţi pentru pâinea integrală!
7. Proteinele procesate
Proteinele sunt cărămizile din care sunt construiţi muşchii şi
sunt foarte importante pentru buna funcţionare a corpului. Evită
proteinele supraprocesate, precum hot-dogii, salamurile, cârnaţii, şi
altele asemenea. Spre deosebire de proteinele naturale care ajuta
corpul să izoleze sistemul nervos, proteinele procesate fac exact
opusul. Optaţi pentru sursele de proteine din nuci şi seminţele,
spirulina, leguminoase întrucât acestea sunt surse de proteine
naturale, de înaltă calitate.
8. Evitaţi cu orice preţ grăsimile trans

3. Mâncarea Junk
Un studiu recent realizat la Universitatea din Montreal a
dezvăluit că mâncarea junk (gen fastfood, sau alimentele procesate)
poate schimba substanţele chimice din creier, ducând astfel la
simptome asociate cu depresia şi anxietatea. Pe lângă asta,
alimentele bogate în grăsimi pot de asemenea să mai declanşeze
simptome ce sunt similare semnelor de retragere în sine atunci când
te opreşti din a le consuma. Aceste alimente afectează producerea
de dopamină, o importantă substanţă biochimică ce favorizează
fericirea şi un sentiment general de bunăstare. Mai mult, dopamină
mai sprijină şi funcţia cognitivă, capacitatea de învăţare, vigilenţa,
motivarea şi memoria. De aceea este atât de important să eviţi toate
alimentele care conţin grăsimi în exces.

Grăsimile trans determina o serie de probleme, de la afecţiuni
ale inimii până la colesterol crescut şi obezitate. Totuşi ele sunt rele
şi pentru creier, întrucât fac creierul mai apatic, îţi afectează
reflexele şi calitatea răspunsului cerebral – nemaimentionand că ele
sporesc riscul de atac cerebral!
Grăsimile trans mai pot avea şi alte efecte asupra creierului:
consumate prea mult timp, ele pot avea ca rezultat un soi de
micşorare a volumului cerebral oarecum similar celui provocat de
Alzheimer. Această micşorare a creierului are loc datorită faptului
că grăsimile trans deteriorează lent arterele – puteţi preveni asta şi
puteţi micşora riscul de atac cerebral prin simpla limitare a
consumului de grăsimi trans.

4. Alimentele prăjite
Aproape toate alimentele procesate conţin chimicale,
coloranţi alimentari, aditivi, arome artificiale, conservanţi şi altele
asemenea – acestea pot afecta comportamentul şi funcţionarea
cognitivă, datorită chimicalelor ce provoacă hiperactivitate, atât la
copii, cât şi la adulţi. Alimentele prăjite sau procesate distrug lent
celulele nervoase localizate în creier. Totuşi unele uleiuri sunt mai
periculoase decât altele – uleiul de floarea-soarelui este considerat
a fi printre cele mai toxice.

9. Îndulcitorii artificiali
Când oamenii încearcă să piardă în greutate, ei tind să creadă
că vor deveni supli peste noapte prin simpla înlocuire a zahărului
cu îndulcitorii artificiali. Este adevărat că îndulcitorii artificiali
conţin mai puţine calorii, dar ei de fapt fac mai mult rău decât bine!
Dacă sunt utilizaţi pentru o perioadă mai extinsă de timp,
îndulcitorii artificiali pot provoca vătămări cerebrale şi pot interfera
cu capacitatea cognitivă, în special dacă utilizaţi cantităţi mari de
îndulcitori.

5. Alimentele procesate sau semipreparate
Întocmai precum alimentele prăjite, cele procesate sau
semipreparate au şi ele un impact asupra sistemului nervos central
şi mai şi sporesc riscul dezvoltării de tulburări cerebrale
degenerative mai târziu în viaţă (precum boala Alzheimer).
Oricine ştie că alimentele sărate afectează presiunea sanguină şi
sunt foarte dure cu inima. Totuşi, după cum sugerează cercetările,
alimentele care conţin mari cantităţi de sare (sodiu) pot să afecteze
şi funcţia cognitivă şi să împiedice abilitatea de a gândi. Cu alte
cuvinte,
alimentele
sărate
îţi
afectează
inteligenta!!!
De fapt, consumul de alimente sărate şi nicotina au fost arătate că
având aceleaşi efecte ca şi drogurile, întrucât ele cauzează dure
simptome de abstinenţa şi dorinţa pentru alimente sărate.

10. Nicotină
În ciuda faptului că nicotina nu este cu adevărat un produs
alimentar, totuşi creează haos în creier prin restricţionarea fluxului
sanguin către acest important organ, împreună cu restricţionarea
fluxului de glucoză şi oxigen. Nicotina nu doar provoacă
îmbătrânire prematură, dar mai şi afectează producerea şi
funcţionarea neurotransmiţătorilor prin rigidizarea capilarelor,
vasele subţiri de sânge care joacă un rol esenţial atunci când vine
vorba de funcţionarea creierului.

Medicina aloptată nu este ştiinţifică

6. Cerealele, cu excepţia cerealelor 100% integrale
Toate felurile de cereale au un impact asupra funcţionării
creierului tău şi asupra sănătăţii tale în general, cu excepţia
cerealelor 100% integrale, care sunt foarte bogate în fibre şi se ştie
că previn îmbătrânirea arterelor. Dacă consumi cu regularitate
cereale, corpul tău risca să îmbătrânească mai rapid decât ar fi
normal, şi poţi de asemenea să experimentezi pierderi de memorie
şi ceaţă la creier. Acestea fiind spuse, încercaţi să schimbaţi
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Pentru a impune medicina şcolastică a fost costruit un
sistem dogmatic.

Ş

i fiecare nou-venit (student) va fi obligat să-i urmeze legile:

studenţii la medicină sunt selectaţi în funcţie de
loialitatea şi supunerea faţă de scopurile şi idealurile medicinei
şcolastice;

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Dezbateri
studiul universitar predică ideea că ştiinţa este limitată la
concret şi material (ceea ce vezi şi poţi „apuca“ cu mâna, şi nu mă
refer aici neapărat numai la celebrul plic) şi neagă abstractul;

- cultural – boli psihice (stress) prin care dorinţa de viaţă a
pacientului este distrusă;
Medicina şcolastică se află pe ştatul de plată al marii finanţe

statul constrânge practicarea medicinei şcolastice prin forţă,
adică (printre altele) cu obligativitatea unei diplome recunoscute de
consiliul „păzitorilor“ medicinei şcolastice.

1.

toate celelalte forme şi practivi medicale sunt interzise, în
special cele aparţinând medicinei alternative;

2.

Şi totuşi medicina şcolastică s-a dovedit a nu fi ştiinţifică!
În anul 1978, Biroul pentru evaluarea tehnologiei din USA a
efectuat un mare studiu asupra medicinei şcolastice şi a prezentat
rezultatele Congresului American. Concluzia a fost că 80-90%
dintre metodele terapeutice practicate în medicina şcolastică nu
erau confirmate prin studii clinice controlate! Cu alte cuvinte, erau
învăţate şi aplicate fără a fi confirmate ştiinţific.
În anul 1985 Academia naţională de ştiinţe a USA a efectuat
acelaşi studiu, şi a obţinut aceleaşi rezultate. Se concluzionează că
doar aproape 20% dintre terapiile practicate de către medicina
şcolastică sunt confirmate ştiinţific, prin teste clinice controlate.
Deci implicit marea majoritate a metodelor terapeutice nu au nici o
bază ştiinţifică!

3.

4.

5.

Medicina şcolastică este un sistem de credinţe, o religie.
6.
- ori crezi în ea şi atunci te afli pe drumul legal (devii medic cu
diplomă)
- ori nu crezi în ea şi atunci eşti un eretic.
Ca orice religie, se bazează pe un sistem dogmatic tiranic care
pretinde supunere oarbă. Ca în orice sistem religios, cei care
îndrăznesc să spună sau să gândească altceva, sunt eretici. Medicul
“necredincios” va fi pus sub acuzarea că practică o medicină care
nu este ştiinţifică. Terapeuţii vor fi acuzaţi că practică ilegal
medicina. Indiferent de caz, rezultatul este acelaşi: cel care se
opune, va fi „strivit“, pentru ca cei privilegiaţi să-şi poată păstra
privilegiile.
Medicina şcolastică îmbolnăveşte
Medicina şcolastică provoacă afecţiuni iatrogene. Acestea sunt
afecţiunile provocate prin intervenţia medicului. Pentru cei care
doresc să se documenteze mai îndeaproape asupra sistemului
medical şcolastic (indiferent dacă la noi în Romania sau aiurea în
lumea asta mare), recomandăm “Nemesis-ul medicinei” scrisă de
Ivan Illich, carte devenită deja un “clasic” al criticii sistemului
medical şcolastic (alopat). În această carte autorul descrie (printre
multe altele) trei tipuri de boli iatrogenice:

7.

Medicina şcolastică a fost creată de finanţişti (bancheri).
Raportul Flexner a fost finanţat de către Fundaţiile
Carnagie şi Rockefeller.
Acest raport a fost întocmit de Abraham Flexner, secretar
al Comitetului pentru Educaţie al Fundaţiei Rockefeller,
iar Fundaţia respectivă s-a îngrijit ca recomandările
acestui raport să capete putere de lege. Iar noi, nu numai
în Romania, dar în general în Europa şi prin alte părţi, neam însuşit conştiincios lecţia.
Declaraţia de la Alma Ata, care a dus la înfiinţarea
“Ministerului mondial al sănătăţii” (a se citi Organizaţia
mondială a sănătăţii) a fost finanţată de către Banca
mondială şi de către Fundaţia Rockefeller.
Toate Fundaţiile susţin medicina şcolastică. Finanţarea
acestora se face pe două căi: din banii publici (ai
plătitorilor de impozite) şi din cei donaţi de bancheri, în
scopuri “umanitare”. Rezultă că în mare parte proiectele
care slujesc bancherilor sunt finanţate din banii noştri
(publici).
Bancherii sunt proprietarii concernelor farmaceutice şi ai
institutelor tehnologice (laboratoare de cercetări) care
controlează medicina şcolastică. Toate părţile participante
au un interes primordial în a ne îmbolnăvi şi a ne
administra (vinde) medicamente.
Bancherii controlează guvernele politice şi astfel şi
legislaţia asupra finanţelor şi sistemelor de sănătate.
Bancherii sunt responsabili pentru inegalitatea socială,
sărăcie, agresiune, şi deci şi pentru bolile care rezultă din
acestea. Este în interesul lor ca bolile sociale să fie
înlocuite prin boli ştiinţifice pentru care să ofere tot ei
soluţii tehnologice.

Pedepsirea opozanţilor
Cine nu se supune statului şi statutului este pedepsit aspru. Aşa ne
învaţă istoria şi realitatea de zi cu zi. Copilul neascultător este
pedepsit cu băţul. Încercaţi pur şi simplu să înotaţi contra
curentului, contra ordinii prestabilite în fiecare meserie. Cei care nu
urmează legile statului şi/sau ale statutului, vor plăti un preţ mare.
Acest lucru este desigur valabil şi în medicină. Medicii şi terapeuţii
care vor terapia pacienţii lor în alt fel decât o cere statul, la
recomandarea specialiştilor medicinei şcolastice, vor fi pesepsiţi.
Nu are absolut nici o importanţă dacă aceste “alte” terapii:
- ne-au fost nouă, pacienţilor, de folos;
- dacă aceste terapii corespun în fapt dorinţelor noastre;
- dacă aceste terapii diminuează sau evită complect complicaţiile şi
efectele secundare pe care terapiile
standard le produc;
- dacă starea sănătăţii noastre se îmbunătăţeşte, ca urmare a altor
terapii decât cele şcolastice;

- tipul clinic – boală cauzată de medic;
- tipul social – boală cauzată intenţionat de maşinăria complexului
industriei medicale;
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EBOLA este un război comun biopsihologic al lui George Soros
şi Bill & Melinda Gates

În urma celei mai recente înșelătorii teroriste, Ebola,
președintele Barack Obama tocmai a semnat un ordin executiv
care să permită reținerea forțată a persoanelor cu boli
respiratorii grave. Da, ai auzit bine. Nu Ebola. Doar persoanele
cu probleme de respirație.
Cu toate acestea, singura tulpină cunoscută de Ebola ce poate fi
transmisă interpersonal prin picături în aer - Mayinga - nu a mai
fost identificată din 1978.
Aceasta amintește de o prestidigitaţie similară, atunci când liderii
noștri iubitori de război au început a bate tobe de război împotriva
Irakului pe 9/11, insistând că autorii atacului turnurilor gemene au
fost dintr-o peșteră din Afganistan. Dacă începeţi cumva să fiţi
îngrijoraţi de Ebola, ar fi mai bine să nu fiţi. Începe să pară a război
psihologic tot mai suspect, la fel ca gripă aviară, gripă porcină, etc.
Dacă vorbești de o posibilă epidemie la nivel mondial, statisticile
provin de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care este
instituţie subordonată elitei, iar Ebola nu este nici măcar ceva de
genul proporţii epidemice în Africa. Adăugând faptul că geneza
Ebola pare să fi venit de la un nucleu care are, în centrul său, un
laborator de arme biologice deținute de miliardarii George Soros și
Bill și Melinda Gates.
Chiar potrivit cifrelor OMS, răspândirea de Ebola în Africa este
nimic în comparație cu numărul oamenilor care mor în Occident
datorită obișnuitei gripe comune în fiecare an. Te uiți la un total de
900 de decese în general, pentru Ebola, față de o cifră anuală de
decese cauzate de gripă de 250.000 și 500.000. Ambele cifre provin
din rapoartele OMS.
Deci să sperăm că obţinem o perspectivă sănătoasă asupra tacticii
războiului psihologic Ebola care este propagată în prezent de către
mass-media mondială care, de asemenea, este sub controlul elitei
planetare.
Jon Rappoport într-un articol pentru Infowars, spunea :
"Ebola este o operațiune de propagandă. Alegerile sunt făcute: ce
să sublinieze, ce să ignore, aceea de a o utiliza, în scopul de a
invoca frica. Producerea fricii, într-un fel sau altul, este un element
standard în exercitarea controlului de sus în jos asupra populației.
Când oamenii se tem, sunt obedienţi, sunt ascultători față de
autoritate. Și asta e ordinea de zi. "
Partea de propagandă a operațiunii este respectată cu sârguință de
capul OMS, Margaret Chan. Când ea s-a adresat în cadrul unui
summit al liderilor regionali, cifrele ei erau în conflict cu actuala
raportare din cadrul statisticii OMS actualizate în 25 iulie, "virusul
Ebola în Africa de Vest". Ea a declarat la summit că virusul a
revendicat 728 de vieți în Guineea, Liberia și Sierra Leone din
februarie .... aproape de două ori mai multe că cifrele oficiale
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înregistrate. Chan, de asemenea, le-a spus că Ebola ucide până la
90 la sută dintre cei infectaţi, atunci când din același raport, putem
vedea că cele 456 de decese au fost dintr-un total de 814 infectaţi ...
așa că e aproape jumătate.
Doar aceste cifre oficiale contradictorii şi propagandei prin
limbajul folosit de către mass-media putem să ne dăm seama că s-a
pornit un război bio-psihologic împotriva noastră. A fost un
comentariu foarte revelator de la un farmacist care, într-un interviu
la Bloomberg News, Dr. Ben Neuman a recunoscut că nu este
motiv de "panică" virusul Ebola pentru industria farmaceutică
pentru a justifica dezvoltarea unui leac.
De-acum încolo nu va fi doar un singur medicament de care avem
nevoie pentru Ebola, ci vom avea nevoie de un cocktail de
medicamente și, probabil, de un vaccin frumos, care ar putea fi
utilizate, toate acestea costând o mulțime de bani guvernele lumii şi
implicit pe noi cobaii Noii Ordini Mondiale.
De fapt, Monsanto care deţine Tekmira Pharmaceuticals a
dezvoltat un vaccin Ebola, care a fost testat pe oameni cu rezultate
pozitive. Cu toate acestea, acesta a fost pus în așteptare de
Monsanto şi FDA, și acest lucru a dus la crearea unei petiţii a
medicilor care insistă că interdicția ar trebui ridicată. Aparent,
acțiunile Tekmira au crescut brusc de când izbucnirea Ebola în
Africa de Vest s-a intensificat, iar investitorii se aşteaptă ca
vaccinul să fie reexaminat și eliberat foarte curând.
Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) al SUA ne spune că virusul
se răspândește din cauza unor practici neigienice în spitalele din
Africa. Deci, nu poate fi o coincidență faptul că un laborator de
bio-război într-un spital din Sierra Leone, cu o listă de investitori,
care arată ca o ,,Cine este Cine” a Noii Ordini Mondiale, inclusiv
eugeniștii cunoscuţi ca George Soros și Bill și Melinda Gates, sunt
deja la centrul de focar Ebola din Africa. Aceştia sunt cei mai
bogaţi oameni din lume și dețin guvernele noastre.
Spitalul Guvernamental Kenema din Sierra Leone, care a fost
ochiul furtunii Ebola, găzduiește un nivel SUA de biosecuritate 2,
într-un laborator de cercetare în arme biologice cu link-uri către
Bill și Melinda Gates Foundation și Fundația Soros. Acolo,
oamenii de ştiinţă în bioaparare ai SUA au lucrat pe febre virale,
cum ar fi Ebola de zeci de ani. Localnicii cu siguranță cred că
Kenema Lab din Sierra Leone este cauza epidemiei de Ebola acolo.
Rapoarte ale Bloomberg releva ca localnicii au aruncat cu pietre în
spital și în secția de poliție, în mijlocul temerilor că lucrătorii din
domeniul sănătății au folosind Ebola ca un truc pentru a ucide
oameni și de a colecta părţi ale corpului lor. Temerile au fost
declanșate de un "zvon" aparent început de către o asistentă
medicală care a lucrat acolo, despre care laboratorul a insistat
repede că a fost bolnavă mintal. Aceasta este o tactică comună și
clasica, pentru a discredita martorul. Trebuie să ne întrebăm cum o
persoană bolnavă psihic a fost considerată apta pentru a lucra într-o
astfel de facilitate sensibilă și periculoasă. Dar, desigur, ea a fost
complet sănătoasă, și doar suficient de neînfricată ca să spună
adevărul.
Este o chestiune de înregistrare publica că acest laborator de război
biologic a lucrat la dezvoltarea diferitelor tulpini de Ebola pentru
mai mult de 40 de ani, şi care ridică întrebarea, cum Dumnezeu ar
aștepta cineva să-l controleze într-o situație pe câmpul de luptă?
Cred că răspunsul la această întrebare este că nu ar putea, și ca
armă Ebola nu este și nu a fost niciodată destinată a fi utilizată doar
pe trupele inamice, dar pe civili cu siguranţă. Convenția de la
Geneva este moartă de mult şi ar trebui să se suceasca-n mormânt !
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În conformitate cu American Kabuki, care au cercetat acest
subiect mai profund, acest laborator Soros / Gates a fost, până în
prezent, în imposibilitatea de a dezvolta o tulpină de Ebola, care să
fie destul de virulenta, și cu siguranță nu una care se va răspândi în
climate mai reci, care nu se găsesc în Africa.
Ei spun :
,, Au încercat să creeze o bioarmă Ebola de peste 40 de ani. Ei nu
pot face acest lucru, deoarece tulpina Mayinga de Ebola (tulpina
cunoscută ca fiind contagioasa prin transmisie de aerosoli) ucide
oamenii prea repede pentru ca aceasta să funcționeze ca o
răspândire largă de bioarmă.”
"S-au jucat cu Marlburg / Ebola pentru a crea un virus cu o
perioadă de gestație mai mare, astfel încât trecerea infecție /
contaminare să se răspândească mai departe. Dar Marlburg
anulează factorii de transmisie de aerosoli ale tulpinii Mayinga de
Ebola, pe care le lasă cu transmisie orală, prin mucoase, şi care nu
este eficient pentru că virusul moare foarte repede, mai puţin
atunci când se află într-un climat foarte cald şi umed (de unde și
faptul că acesta a fost testat în Africa de Vest, în zonele cu climă de
junglă). Aerul condiționat ucide virusul aproape instantaneu.”
,,Deci, Ebola are o singură tulpină, care este suspectata de a fi fost
transmisă prin expunerea prin aerosoli a virusului viu. Tulpina
Ebola Zair numit "Mayinga". ,, Tulpina Zair Mayinga este singura
tulpina Ebola, care a fost vreodată suspectă de a fi transmisă prin
contaminare cu aerosoli, și este extrem de rară. Din cele mai bune
surse, tulpina Mayinga nu a fost văzuta într-un focar din 1978. "

Cele mai incredibile 7 povești moderne
cu naufragiați

Mulţi dintre noi au auzit povestea lui Robinson Crusoe. Acesta este
un roman scris de Daniel Defoe, publicat pentru prima dată în 1719
și este adesea considerat primul roman scris vreodată în limba
engleză. Cartea este o autobiografie de ficțiune a presupusului
autor, al cărui nume este omonim cu cel al titlului romanului,
descriind supraviețuirea și viața acestuia după naufragierea sa pe o
insulă tropicală din largul coastei Venezuelei de astăzi, timp în care
întâlnește locuitori nativi ai Americii, captivi și marinari răsculați,
înainte de a fi salvat.
Bun… credem că în zilele noastre, atunci când avem parte de GPS,
telefoane mobile, telefoane prin satelit, Internet, wireless etc., a fi
naufragiat e aproape imposibil, pentru că cineva ne va vedea
oricum. Dar, iată că nu e aşa. Vă prezentăm în acest articol câteva
poveşti interesante şi bizare despre “naufragiaţi moderni” care s-au
“pierdut” intenţionat (sau nu) de lumea modernă şi şi-au trăit vieţile
solitari în zone şi insule pustii. Poate că la unii chiar le place acest
lucru!
Aşadar, să începem cu aceste povestiri! Fiţi pe fază!
1) Pescarul care s-a pierdut pe mare timp de 13 luni!

Între timp, acest laborator de bioarme din Sierra Leone este în curs
rapid de a fi închis, evitându-se astfel orice investigație a poliției.
Multi-miliardarul George Soros, un prieten de-al președintelui din
Sierra Leone, este, de asemenea, un investitor mare în așa-numitul
"triunghi Ebola" din Sierra Leone, Liberia și Guineea.
Deci, probabil, au dat această: înșelătorie terifiantă Ebola care ar
putea să funcționeze bine ca ,,psy-ops” pentru trei motive - Ebola
este o boală străină din terenuri exotice, simptomele sunt
sângeroase și hidoase și pot fi, de asemenea, mortale. Acest lucru
înseamnă că Ebola poate avea o șansă mai mare de a capta
imaginația unui public pre-programat de Hollywood prin filme de
groază, în cazul în care războiul informațional este în mare parte
declanşat.
La urma urmei, este vorba despre profit, și o populație speriată nu
se va întreba de ce creşte prețul acțiunilor. În concluzie: Al Treilea
Război Mondial nu va fi efectuat între națiuni, ci de către o elită
eugenică ( conform ideologiei eugeniei, n.a.) și psihopată mondială
pe oamenii obișnuiți, în mare parte prin arme biologice și război
psihologic. Acesta poate începe cu EBOLA.
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La începutul anului 2014, Jose Salvador Alvarenga a fost găsit întrun atol din Insulele Marshall (în Oceanul Pacific, la est de
Filipine), după ce a plutit în derivă pe o barcă mică de pescuit timp
de 13 luni. El şi-a început călătoria din Mexic, la mai mult de 9.000
de km departare. Unii au pus la îndoială veridicitatea poveştii sale,
dar se pare a fi adevărată.
Potrivit lui Alvarenga, el s-a dus la pescuit într-o zi, în decembrie
2012, împreună cu un tovarăş, dar a fost prins într-o furtună care ia distrus motorul și l-a lăsat în derivă timp de 13 luni. Însoțitorul
său, pescarul Ezequiel Cordoba, nu a supravieţuit. Alvarenga a
declarat că bărbatul mai tânăr a murit la patru săptămâni de la
călătoria lor, deoarece nu a fost în stare să bea sânge de broască
țestoasă și să mănânce pește crud. Alvarenga s-a reunit cu familia
sa în El Salvador și continuă să se confrunte cu probleme de
sănătate din cauza călătoriei.
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2) Familia care a supraviețuit cu sânge de broască țestoasă în
timp ce s-a pierdut pe mare pentru 38 zile

În 1971, familia Robertson s-a urcat pe iahtul lor Lucette, în portul
Falmouth, Cornwall (Marea Britanie) pentru a naviga în jurul
lumii. După 18 luni de călătorie, ei au ajuns la 300 de km de
Insulele Galapagos, atunci când catastrofa i-a lovit. Ambarcaţiunea
lor a fost lovit de o plasă ucigaşă de balene, și astfel a fost distrusă
în câteva minute. Familia s-a refugiat la bordul unei şalupe, agăţată
de iaht. Ei aveau apă suficientă doar pentru 10 zile, iar singurele
alimente disponibile erau un sac cu ceapă, o cutie de biscuiți, 10 de
portocale, 6 lămâi și o jumătate de kilogram de dulciuri cu glucoză.
Când au rămas fără provizii, familia a băut sânge de broască
țestoasă pentru a supravietui.
Lyn Robinson, mama şi soţia familiei, a fost o asistentă medicală,
şi astfel a conceput o tehnică pentru a-i menține hidrataţi cu apa de
ploaie colectată în barcă. Ea știa că apa, care era contaminată cu
sânge de broască ţestoasă ar fi fost otrăvitoare daca ar fi fost luată
pe cale orală și a insistat ca familia ei să ia clisme, folosind tuburile
dintr-o scară.
La 23 iulie 1972, familia a fost recuperată de o navă japoneză aflată
în apropiere.
3) Neo-zeelandezul care şi-a trăit visul de a deveni un
naufragiat în Pacificul de Sud

Neo-zeelandezul Tom Neale a trăit pe un atol de corali din
Suwarrow în Insulele Cook (în mijlocul Oceanului Pacific), pentru
16 ani, în trei perioade, între 1952 și 1977.
Neale avea acest vis (de a fi un naufragiat) de peste 30 de ani,
înainte ca visul său să devină realitate la vârsta de 51 de ani. După
ce s-a întâlnit cu scriitorul Robert Dean Frisbie, acesta i-a povestit
mai multe lucruri despre Suwarrow, şi a devenit fascinat de acest
atol, ştiind că acesta va deveni “casa” lui. În octombrie 1952, Neale
şi-a adunat alimente, tutun, diverse instrumente și două pisici și s-a
îmbarcat pentru insulă. El a trăit în clădiri părăsite de către armată
în timpul celui de-al doilea război mondial. Neale s-a adaptat la
viaţa de pe insulă destul de ușor și s-a hrănit cu pește, crabi, scoici,
ouă, nuci de cocos, arborele de pâine, banane și diverse legume.
Neale a trăit pe insulă până în 1977, atunci când cancerul l-a forțat
să se întoarcă pe continent. El a murit după opt luni. Mormântul
său se află în cimitirul din Insulele Cook, vizavi de aeroport.
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4) Femeia Inuit care a supraviețuit singură pe o insulă din
Oceanul Arctic timp de doi ani

Ada Blackjack a fost o femeie Inuit care a fost “naufragiată” pe
Insula Wrangel (nelocuită) din nordul Siberiei. La 16 septembrie
1921, Blackjack a fost una dintre cei cinci coloniști care au plecat
într-o expediție în Insula Wrangel. De foame și disperare, trei
membri ai expediției au părăsit tabăra în ianuarie 1923, călătorind
1.000 de km pe Marea îngheţată Chukchi din Siberia, pentru ajutor
și alimente. Numai Ada și un membru al echipajului (bolnav) au
fost lăsaţi în urmă. Ada a fost învățată cum să vâneze de către
bărbatul rămas. Exploratorii nu s-au mai văzut din nou și, în aprilie
1923, Ada a rămas singură după moartea bărbatului care îl avea în
grijă. Ada a fost până la urmă salvată.
Poreclită “femeia Robinson Crusoe”, Ada ura circul mediatic din
jurul ei și a ales să trăiască o viață liniștită. În cele din urmă, ea s-a
mutat înapoi în zona arctică, unde a trăit până la vârsta de 85 de
ani.
5) Naufragiatul care trăieşte într-un parc naţional

David Burgess, în vârstă de 63 de ani, este un naufragiat
“voluntar”, dar felul său de viață a fost amenințat de către oficialii
locali, care au spus că s-a instalat ilegal în Parcul Național Exmoor
(Marea Britanie), după ce a cerut drepturi de proprietate asupra
terenului. Timp de aproape trei decenii, Burgess a trăit în parc întro colibă improvizată, pe care singur şi-a construit-o. El doarme pe
o saltea de frunze uscate.
În decembrie 2011, David şi oficialii parcului au ajuns la un acord
care să-i permită bărbatului să rămână în coliba sa din Parcul
Național Exmoor. Este oarecum discutabil cât de “naufragiat” este
Burgess, căci el se duce să trăiască cu prietenii săi din Exeter (o
localitate din apropiere), în timpul lunilor de iarnă grea.
6) Omul care a petrecut 60 zile pe o insulă pustie, doar cu o
cameră video
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Patru moduri creative de a încălzi şi
lumina casa fără electricitate

Ghiveci de lut şi lumânări
Fostul căpitan al armatei britanice, Ed Stafford, a petrecut 60 de
zile pe o insulă pustie din Pacificul de Sud, înarmat cu doar o
cameră video. Discovery Channel a difuzat un spectacol cu
experiențele sale, intitulat “Gol şi naufragiat cu Ed Stafford”.
Când Stafford a fost abandonat pe insulă, a trebuit să învețe despre
plantele locale, despre diferitele metode de pescuit și de vânătoare.
În prima zi, el a găsit o peșteră în care să doarmă, melci de mare
pentru mâncare și nuci de cocos pentru a bea. Stafford a avut
nevoie de două săptămâni pentru a aprinde focul, după ce a
identificat lemnul potrivit. Apoi, el a fost capabil să ucidă o capră
sălbatică, pe care a jupuit-o, tăiat-o și curăţat-o. Capra i-a oferit
mâncarea pentru întreaga săptămână.
Stafford spune cea mai mare dificultate pe care a întâlnit-o în
călătoria sa a fost confruntarea cu izolarea. Din fericire pentru noi,
călătoria lui insulă a fost înregistrată.
7) Cuplul care a efectuat un experiment social pentru a trăi ca
şi naufragiaţi

Pentru a încălzi o mică zona nu aveţi nevoie decât de câţiva
lei pe zi, două ghivece pentru flori din teracota, unul mic şi
unul mediu, o tavă şi patru lumânări mici.
lasaţi cele 4 lumânări într-o tavă metalică adâncă, precum
cele pentru prăjituri. Lăţimea tăvii trebuie să fie puţin mai
mică decât diametru ghiveciului cel mai mare. Aşezaţi
ghiveciul mic invers peste cele 4 lumânări. Acesta ar trebui să intre
aproape perfect în tavă metalică, pe fundul acesteia. Întoarceţi şi
ghiveciul mai mare invers şi aşezaţi-l în aşa fel încât să stea pe
marginea tăvii metalice. Folosiţi numai vase ceramice care au o
mică gaură în bază, iar între buza tăvii şi gura ghiveciului ar trebui
să existe spaţiu pentru că aerul să poată ieşi şi pe acolo. Fiecare
dintre cele două vase vor disipa în camera destulă căldură pentru a
o ţine caldă. Măriţi numărul de lumânări sau folosiţi de mai multe
ori combinaţia descrisă mai sus pentru camerele mai mari.

P

Bricheta cu baterii
Era în anul 1982, când Lucy Irvine (de 25 de ani) și soțul ei, Gerald
Kingsland (de 49 de ani), au pornit pe insula Tuin, din largul
coastei Indoneziei, pentru a trăi ca şi naufragiaţi. Cei doi au trebuit
să se bazeze pe încredere pentru a supraviețui, ţinând cont de
mediul natural destul de dificil. Când o secetă a lovit insula, cei doi
aproape că au murit de foame și au fost salvați de către locuitorii
din insulele vecine. După această experienţă inedită, femeia a
declarat:“Intreaga experienţă mi-a servit bine. Mi-a permis să mă
descopăr și să învăț o disciplină de care nu ştiam că aveam parte.
Dar nu cred că aş mai încerca din nou. Pentru mine, a fost o
chestie unică.”

Dacă sunteţi undeva şi nu aveţi chibrituri sau bricheta, puteţi să
aprindeţi un foc dacă aveţi o mică baterie şi un pachet de gumă. O
baterie AA sau AAA este ideală, în plus mai aveţi nevoie de o
gumă împachetată în staniol/ Rupeţi o fâşie mică din staniol de 1.5
cm şi împachetaţi-o în două. Ţinând partea unde aţi îndoit staniolul
în sus, rupeţi o bucată de 0.75 pe 1.5 cm. Atunci când depliaţi
staniolul, veţi obţine o gaură în mijloc, de formă dreptunghiulară.
Ţineţi apăsat amabele capete ale staniolului presate pe cele două
capete ale bateriei, iar secţiunea de mijloc se va aprinde. Puneţi
staniolul aprins pe un material inflamabil, precum iarba uscată sau
aşchii de lemn.
A trăi fără electricitate pentru o perioadă lungă de timp poate o fi
op erspectiva nu tocmai roz. Cu toate că un grup mic de oameni au
acces la diverse forme de de energie alternativă în caz de urgenţă,
fie termică, fie electrică, acestea este posibil să nu fie suficiente
dacă perioada de timp în care nu există electricitate se prelungeşte
pe o perioadă de timp mai lungă. Bateriile şi generatoarele au o
durată de viaţă limitată, iar achiziţionarea unei cantităţi mari de
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combustibil este extrem de costisitoare. Nu se ştie nicodata unde va
fi următoarea până de curent, iar umplerea casei cu munţi de
provizii este din nou o muncă imposibilă (notă: şi inutilă de cele
mai multe ori, energia “asigurărilor” nefiind una de vibraţie
înaltă, fiind realizată dintr-o zonă de frică; oricum nu pledez nici
pentru inconştienta). De aceea, este important să avem la îndemână
câteva soluţii simple de a produce căldură, de a găti şi de a încălzi
spaţii sau apă, ce se pot dovedi esenţiale în caz de avarie.
Lampa solară sticlă
Acest tip de lampa solară este un mod la îndemâna oricui de a
lumina garaje, depozitari şi alte construcţii temporare ce nu sunt
conectate la o sursă de electricitate. Se foloseşte o sticlă de 2 l. din
plastic transparent şi se măsoare circumferinţa sticlei. Sticlă va fi
poziţionată în aşa fel încât să fie 2/3 în interior, iar treimea
superioară să iasă deasupra învelitorii construcţiei. Vă alegeţi locul
potrivit pentru a o plasa şi apoi desenaţi un cerc pe acoperişul
dumneavoastră cu dimensiunea diametrului sticlei. Desenaţi un alt
cerc pe o foaie metalică, ce trebuie să fie destul de mare pentru a
acopri gaura şi să mai rămână material de jur împrejurul sticlei.
Decupaţi cele două cercuri cu o unelta potrivită pentru materialul în
care tăiaţi.
Umpleţi sticlă până aproape de dop cu apă distilată, iar apoi turnaţi
3 linguriţe de înălbitor. Puneţi capacul şi permiteţi înălbitorului să
se dizolve în apă. Aşezaţi sticlă în foaia metalică, fixând-o bine.
Sigilaţi marginea dintre foaia metalică şi sticlă folosind un silicon
industrial (notă: există silicon special pentru geamurile de la
pereţii cortină, ar fi cam cea mai bună alegere). Aşezaţi sticlă în
gaura din acoperiş deja tăiată, lăsând foaia metalică la exterior.
Sigilaţi marginile foii metalice de jur împrejur folosind acelaşi
silicon, pentru a opri infiltraţiile (notă: eventual puteţi termoizola
fata inferioară a plăcii metalică, lipind o termoizolaţie pe spatele
ei pentru a evita şi punţile termice). Atâta timp cât sticla este
montată fest şi lipită bine, are o durată medie de viaţă de 5 ani.
Pentru a păstra gradul de luminnata, la câteva luni, puteţi adăuga o
cantitate mică de înălbitor pentru a păstra apa limpede şi fără
depuneri.

Apoi, faceţi nişte mici găuri pe partea superioară a cutiei, imediat
sub buza acesteia, folosind un punctator. Aşezaţi partea superioară
în cea inferioară, fixând-o, iar acum sunteţi gata să gătiţi. Turnaţi o
cantitate mică de alcohol în plita nou creată pentru a vă obişnui cu
cantitatea necesară pentru gătit şi aprindeţi-o folosind un chibrit.
Puteţi găti în oale mari supa sau orez folosind plita cu alcohol.
Pentru a stinge flacără, aşezaţi un vas sau un capac pentru a opri
fluxul de oxigen. Orice lichid rămas nears poate fi turnat la loc în
sticlă şi refolosit.

Geometria sacră a Sunetului
și Vibrației
Studiul Geometriei Sacre a fost făcut de-a lungul a mii de
ani în școlile misterelor antice.

C

ele mai comune forme geometrice considerate a fi sacre
sunt Floarea Vieții egipteană, Vesica Piscis ebraică și
Inelele Borromeo italiene (cunoscute sub numele de Sfânta
Treime). Desigur, există cu mult mai multe: Kaballah, Sămânța
Vieții, Solidele Platonice, Fructul de Vieții și așa mai departe.
Aceste forme geometrice sunt sacre deoarece reprezintă tipare prin
care se manifestă Creația…de la stele la copaci, aceste tipare se
găsesc peste tot în realitate. Una dintre cele mai simple căi de a
vedea cum se manifestă ele este pur și simplu observarea naturii.

Plita cu alcool

Dacă sunteţi în drumeţie, ideal este să aveţi un bagaj cât mai uşor.
Arzătoarele pe gaz sunt mari şi grele, ocupa prea mult loc în bagaj.
Pentru a avea la voi o plită practic fără greutate, aveţi nevoie de o
cutie din aluminiu şi alcohol rafinat. Tăiaţi cu cuţitul sau cu un
desfăcător de conserve decupaţi partea superioară, lăsând marginea
intactă. Trasaţi o linie la 3-4 cm de bază pe conturul cutiei. Tăiaţi
de-a lungul acetei linii având grijă că marginea rezultată să fie
dreapta. Tăiaţi partea superioară la aceiaşi înălţime ca bază.
Folosind lama unui cuţit, creaţi nişte şanţuri verticale, aşezând
cuţitul în interiorul bazei şi apăsând în exterior, la aproximativ 2.5
cm distanţă unul de celălalt.

p. 218

Această geometrie a fost descrisă de către gnostici ca reprezentând
“Originile”, indicând nivelul lor de cunoștințe referitoare la
modelele formate prin intersecția sau interferența tiparelor
sunetelor. Și pentru că muzica se propagă prin sunete, Geometria
Sacră a devenit împletită cu Musica Universalis, străvechea teorie a
Tot Ceea Ce Este. Prin proporțiile muzicale totul poate fi modelat
cu ajutorul Geometriei Sacre. Pentru a vedea cum funcționează, să
luăm în considerare următorul Inel Cromaticmuzical împărțit în
douăsprezece secțiuni egale, în funcție de modelul armonic al
culorilor. Acesta este cunoscut ca Inelul Cromatic Z/12Z, unde Z
este setul de numere întregi de la 1 la 12.
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Denumirile indică simetria bilaterală între fiecare jumătate a
cercului, așa cum este împărțit de către Axa Armonică prin
intermediul Centrului
Armonic sau Armonica
Parțială
9.
Simbolurile în formă de arc indică zonele unde Armonicele degajă
energie, respectiv zona dintre intervalul de 3 tonuri și a 3-a octavă.
DinInelul Cromatic poate fi descompus un sistem inelar dublu
pentru o reprezentare geometrică standard aOscilației
Fourier (Transformata Fourier) compusă din 2 unde
complementare, sinus și cosinus, în cuadratură de fază (defazate cu
90 de grade).

Pentru antici, acest sistem sincron dublu-inelar a fost cunoscut sub
numele de Vesica Piscis sau Mandorla, cu referire la secțiunea
comună a celor două inele. În Cabala ebraică viața este descrisă ca
“sosirea în această lume” prin zona de interferență Mandorla dintre
cele două inele. Acest aspect poate fi asemuit cu nașterea ființei
umane prin vagin sau drumul parcurs de sămânța care încolțește,
răsare, se înalță și devine un copac. Cele două inele reprezintă o
secțiune verticală a toroidului dublu produs de efectul Coriolis – o
geometrie aplicabilă în formarea galaxiilor și a propriul nostru
sistem solar. Viața însăși se manifestă printr-o mișcare toroidală,
asemenea unui uragan care prezintă o mișcare de răsucire în jurul
propriei axe sau configurația vârtejului de păr din creștetul capului.
Atunci când ne naștem, canalul prin care venim pe lume este, întradevăr, o Mandorla. Datorită acestor aspecte dar și multor altele,
Mandorla este reprezentată prin chenarul care încadrează zeitățile
din icoanele creștinismului, indicând originea acestora din Matricea
Creației.
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Dincolo de interpretările religioase, putem înțelege mai bine
proprietățile fizice ale inelelor duble prin separarea celor
douăsprezece tonuri în două grupe separate de câte șase, între cele
două inelele…grupul din zona superioară a inelului care reprezintă
componentele funcției sinus în fază cu Centrul Armonic și grupul
din zona inferioară care reprezintă componentele funcției
complementare cosinus. Cele două grupuri de tonuri sunt cunoscute
ca Scara Armonică, din care am prezentat doar aceste două inele.
Interesant este faptul că Mandorla corespunde așanumitului “interval dominant” (de exemplu, {G, B} în C major)
utilizat în practica muzicală comună pentru modularea sunetelor și
descompunea lor în diferite tonalități. Această așa-numită rezoluție
a “tonurilor dominante” este, de asemenea, utilizată ca un element
central în armonia muzicală pentru a compune seria de acorduri
numită Ciclul de Cincimi. Atunci când reprezintă configurația
sincronă Vesica Piscis, acordurile triple dominante pot fi văzute
descriind o traiectorie ciculară, în cascadă, compusă din
douăsprezece tonuri.

Atunci când aceeași configurație a șirului de tonuri muzicale este
transformată într-o configurație octogonală folosind al șaptelea
acord dominant, ceva cu adevărat uimitor se întâmplă: Ciclul de
Cincimi prezintă profilul unui pește. De fapt, auto-modulația
frecvențelor respective creează o configurație geometrică
deosebită, în formă de rechin. Geometrie Sacră, într-adevăr!
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marea parte a studentelor primesc ca şi doză într-o clasă dotată de
transmiţător Wi-Fi, în unele ţări plecând de la 5 ani în sus.
Datele puţin mai preocupante sunt că nivelul de absorbire în cazul
copiilor poate fi de zece ori mai mare decât în cazul adulţilor,
pentru că ţesutul cerebral şi măduva oaselor unui copil au
proprietăţi de conductibilitate electrică diferite de cele ale adulţilor
din cauza conţinutului ridicat de apă.

Nu numai că Viața ia naștere printr-o Mandorla, dar însăși armonia
formelor reprezintă un proces continuu de auto-organizare a naturii.
Așa cum oscilațiile armonice reflectă o mișcare circulară, ele
prezintă aceeași formă a proporțiilor pe care o găsim înInelul
Cromatic Z/12Z al armoniei muzicii – o simetrie bilaterală a
proporției armonice.
Geometria Sacră nu este altceva decât transpunerea fizică a
conceptului de frecvență muzicală.

Expoziţia la microunde de joasa frecventa permanentă poate induce
“stres” cronic oxidativ şi nitrosativ şi poate dăuna mitocondriile
celulare (mitocondriopatia). Acest “stres” poate cauza daune
ireversibile asupra ADN mitocondrial (acesta e de 10 ori mai
sensibil la stres oxidativ şi nitrosativ decât ADN’ul nuclear).
ADN’ul mitocondrial nu e reparabil din cauza conţinutului scăzut
de proteine histonice, deci eventuale daune (genetice sau de alt tip)
se pot transmite la toate generaţiile succesive prin linia maternă.
Right-click here to download pictures. To help protect your
privacy, Outlook prevented automatic download of this picture
from the Internet.

Wi-Fi: moartea invizibilă care distruge
noile generaţii
Ceea ce pare să fie principala ameninţare pentru sănătatea
noastră şi care, binenţeles, e cea mai ascunsă de media.
afacere mai mult decât de miliarde, legată de sectoarele în
plină creştere cum ar fi telefonia sau tehnologia wireless în
general, monopolizează informaţia, împiedicând să se ştie
la nivel de mase un înspăimântător adevăr: expunerea la radiaţii de
microunde de mica frecvenţă (Wi-Fi) este cauza demonstrată de
daune cerebrale ireversibile, cancer, malformaţii, avorturi
spontanee, alteraţii de creştere a oaselor. Iar populaţia cu cel mai
ridicat risc e reprezentată în absolut de copii şi de femei.

O

Nu surprinde, deci, că acest fapt este cunoscut şi documentat în
domeniu medical şi ştiinţific deja înainte ca tehnologia wi-fi să dea
buzna în casele noastre, ajungând zi de zi la indemâna copiilor.
Efectele biologice nu doar periculoase, ci letale ale acestei
tehnologi au fost ţinute în secret pentru public pentru a conserva
giganticele profituri ale companiilor şi pentru a hrăni buzunarele
personajelor ca Bill Gates, Steve Jobs şi Carlo De Benedetti.
Cum a demonstrat profesorul John Goldsmith, consilier al
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în Epidemiologie şi Ştiinţe ale
Comunicării, expoziţia la radiaţii de microunde Wi-Fi a devenit
prima cauză de avorturi spontanee: 47,7% dintre cazurile de
expoziţie la aceste radiaţii, cazurile de avorturi spontanee au loc
înainte de prima săptămână de sarcina.
Iar nivelul de radiaţie care afectează femeile luate în examen pleacă
de la 5 microwatt pe centimetru pătrat. Un asemenea nivel ar putea
părea fără sens pentru o persoană care nu poartă statutul de om de
ştiinţă, dar devine mai important dacă spunem că este sub ceea ce
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii a evidenţiat aceste riscuri într-un
document de 350 de pagini cunoscute ca şi “International
Symposium Research Agreement No. 05-609-04″ (“Efecte
biologice şi daune asupra sănătăţii provocate de radiaţii de
microunde – Efecte biologice, sănătatea şi mortalitatea în exces de
radiaţii artificiale de microunde date de frecvenţe radio”).
Secţiunea 28 tratează în mod specific problemele legate de funcţia
reproductivă. Acest document a fost clasat drept “Top Secret” şi
conţinutul sau ascuns de OMS şi de ICNIRP (International
Commission on non-Ionizing Radiation Protection).
Dintr-un atrăgător articol al lui Barrie Trower publicat de ediţia
italiană a revistei Nexus, se pot înţelege riscurile principale pentru
copiii expuşi la utilizarea celularelor sau a tehnologiei Wi-Fi.
Iradiaţia de microunde la joasă frecvenţa influenţează procesele
biologice care dăunează creşterea fătului. În plus, aceleaşi procese
biologice sunt implicate în:
- Bariera hematoencefalica: se formează în 18 luni şi protejează
creierul de toxine. Se ştie că se alterează.
- Teaca de mielină: e nevoie de 22 de ani pentru a se forma toate
cele 122 de straturi din care e compusă. E responsabilă de toate
procesele cerebrale, organice şi musculare.
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- Creierul: e nevoie de 20 de ani pentru ca acesta să se dezvolte şi
vă asigur că celularele nu îl ajută în asta

2. Folosiţi mereu hands-free cu cablu (nu cele wireless). Chiar şi
folosirea difuzorului este utilă.

- Sistemul imunitar: e nevoie de 18 ani ca acesta să se dezvolte.
Măduva oaselor şi densitatea oaselor sunt influenţate în mod
important de microunde de joasă frecvenţa la fel ca şi globulele
albe ale sistemului imunitar

3. În caz de acoperire redusă sau lipsa completă, nu efectuaţi
convorbiri. În aceste cazuri e necesară mai multă putere radiantă,
cu efecte majore.

- Oasele: e nevoie de 28 de ani pentru o dezvoltare completă. Aşa
cum am menţionat, conţinutul de apă în cazul copiilor face ca pe
de-o parte oasele moi, pe de alta măduva să fie atrăgătoare pentru
radiaţiile de microunde. Măduva oaselor produce celulele sângelui
În mod clar,cei care decid pentru noi subevaluează o pandemie de
boli infantile până acum necunoscute tuturor celor 40.000 de
generaţii de civilizaţie, care poate implica mai mult de jumătate
dintre mamele/copiii iradiaţi în lume.
În legătură cu acest subiect şi cu previziunile multor oameni de
ştiinţă după părerea cărora, dacă se va continuă cu acest ritm
difuzarea necontrolată a sistemelor Wi-Fi, până în anul 2020
cancerul şi mutaţiile genetice vor fi răspândite în toată lumea la
nivel pandemic, multe ţări adoptă deja soluţii, lansând legi care
limitează pentru copii folosirea celularelor şi eliminând din clase
dispozitivele wireless.
Comitetul Naţional Rus pentru Protectia de Radiaţiile NonIonizante, într-un document propriu de cercetare intitulat “Efectele
asupra sănătăţii copiilor şi adolescenţilor” a evidenţiat în copii
expuşi la acest tip de radiaţii următoarele:
1) creşterea cu 85% a bolilor Sistemului Nervos Central
2) creşterea cu 36% a epilepsiei

4. Folosiţi celularul cât mai puţin în mişcare, ca de exemplu în tren
sau în maşină. Riscul constant să se reducă acoperirea creşte în
aceste cazuri emisiunea de radiaţii.
5. Nu ţineţi celularul lipit de ureche sau în apropierea capului în
timp ce sunaţi pe cineva, când radiaţiile sunt mai puternice. Duceţi
telefonul la ureche după ce vi s-a răspuns la apel.
6. Nu ţineţi telefonul în buzunarul pantalonilor, în buzunarul
cămăşii sau al gecii pe care o purtaţi.
7. Schimbaţi des urechea în timpul convorbirii şi, mai ales, reduceţi
durata convorbirilor.
8. Folosiţi cât mai des, când e posibil, linia fixă, nu wireless, sau
instrumente de instant messaging ca şi Skype sau similare.
9. Nu dormiţi cu telefonul lângă cap, de exemplu pentru a-l folosi
pe post de alarmă.
10. Alegeţi mereu modele care au o valoare SAR redusă (grad de
absorbţie specific al radiaţiilor).
Un al 11-lea sfat care, în ziua de azi mi se pare cel mai dificil de
urmat: dacă trebuie neapărat să folosiţi un celular pentru a
comunica cu lumea înconjurătoare, evitaţi smartphone’ul. Este în
absolut cel mai periculos!

3) creşterea cu 11% a retardului mintal
4) creşterea cu 82% a bolilor imunitare şi riscuri pentru făt
În 2002, 36.000 de medici şi oameni de ştiinţă din toată lumea au
semnat “Apelul Freiburg“. După zece ani, Apelul a fost relansat şi
pune în gardă lumea întreagă în mod special împotriva utilizării
Wi-Fi şi radiaţiei asupra copiilor, adolescenţilor şi femeilor
însărcinate. Apelul Freiburg este un apel al medicilor internaţionali
care din păcate în România a fost întâmpinat de un public foarte
(exagerat de..) restrâns.
Ce rămâne de făcut? Cum să ne protejăm pe noi înşine şi mai ales
pe copiii noştri, de această ameninţare letală invizibilă?
În curând vă voi pregăti un document util care să conţină cele zece
sfaturi practice pe care vi le propun şi aici:
1. Nu lăsaţi copiii să folosească telefoanele celulare, decât în caz de
urgenţă. Tolerate sms’urile, dar e mai bine să le reduceţi. În Franţa,
nu degeaba a fost interzisă publicitatea telefoanelor celulare
destinată minorilor sub 14 ani.
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Telefonul tău poate fi spionat foarte
uşor oriunde în lume! Iată cum
Producătorii de dispozitive electronice de supraveghere
oferă guvernelor din întreaga lume posibilitatea de a localiza
foarte uşor orice persoană care deţine un telefon mobil,
indiferent unde s-ar afla persoana vizată, scrie The Washington
Post.
istemul de supraveghere funcţionează prin caracteristicile
tehnice esenţiale ale telefoanelor mobile: acestea actualizează
la fiecare secundă locaţiile abonaţilor. Iar servicii de
informaţii colectează datele, elaborând hărţi cu deplasările
persoanelor, conform unor specialişti în sisteme de monitorizare.

S

Cele mai puternice servicii de spionaj din lume, precum Agenţia
americană pentru Securitatea Naţională şi Serviciul guvernamental
britanic de comunicaţii (GCHQ), au utilizat mult timp datele
telefoanelor mobile pentru a monitoriza obiective.
Însă experţii avertizează că, în prezent, noile sisteme le permit
şi guvernelor statelor mai puţin avansate să monitorizeze
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persoane din orice ţară, inclusiv din Statele Unite, foarte uşor şi
foarte exact.
Deocamdată, nu se ştie ce guverne au achiziţionat astfel de
dispozitive, însă un oficial din industria de profil a declarat pentru
The Washington Post că zeci de ţări au achiziţionat astfel de
tehnologii în ultimii ani."Orice mic dictator care are suficienţi
bani pentru cumpărarea unui astfel de sistem poate spiona
orice persoană, oriunde în lume. Iar aceasta este o problemă
uriaşă", afirmă Eric King, directorul-adjunct al Privacy
International, o organizaţie din Marea Britanie care militează
pentru respectarea vieţii private.
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Cine și cum ne interceptează
telefoanele
Ascultarea telefoanelor a devenit, în România, sport
național. Nu există dosar “serios” fără km de stenograme.
ar aceasta este doar partea vizibilă a fenomenului, legală,
cu interceptări autorizate de un judecător și realizate din
centrală. Telefoanele sunt ascultate și localizate și în mod
direct, fără ca operatorul GSM să știe sau să își dea acordul, de
către instituții, de servicii secrete, de oameni de afaceri sau de soți
geloși.
Practic, aproape oricine își poate achiziționa de pe piața neagră
aparatură sau aplicații software ce pot fi folosite în acest scop.
Achiziționarea unora dintre ele nici măcar nu este ilegală. Există și
metode de contracarare a interceptării convorbirilor, mai mult sau
mai puțin eficiente, fiecare dintre ele cu o serie de avantaje și
dezavantaje. Important e să știm, însă, care sunt metodele prin care
ni se poate viola intimitatea, în zona comunicațiilor mobile.
Interceptorul – un fals releu GSM
Rețeaua GSM a unui operator poate fi asemănată cu o plasă de
sârmă. “Nodurile” sunt BTS-urile. Mai pe românește, antenele sau
releeele GSM. Telefonul se conectează la BTS-ul în raza căruia de
acțiune se află. În cazul în care recepționează mai multe relee, se
conectează la cel care are semnalul cel mai puternic. Exact de acest
lucru se folosesc aparatele care interceptează convorbirile
telefonice. Interceptorul este, de fapt, un BTS fals. Este adus
aproape, la câteva sute de metri de locul în care se află telefonul ce
trebuie interceptat. Interceptoarele mai noi folosesc și o tehnică
numită manipulare BCCH, prin care transmit că nivelul semnalului
pe care îl emit este foarte mare, de zeci de ori mai puternic decât în
realitate. Este de ajuns, pentru a “păcăli” telefoanele, că acesta este
BTS-ul cu cel mai bun semnal din zonă. Evident, așa cum au fost
“învățate”, se vor conecta la el. Interceptorul are, bineînțeles, și o
legătură cu un releu real al operatorului GSM. Doar că, din acest
moment, toate convorbirile vor trece, mai întâi, pe aici, unde pot fi
ascultate sau înregistrate.
Anularea criptării
În mod normal, transmiterea datelor de la telefon la BTS se face
codat, prin intermediul unui algoritm de criptare. Operatorii GSM,
deși au anunțat în permanență că își îmbunătățesc nivelul de
securitate, nu au progresat foarte mult în această zonă.
Oricum, modul de criptare este stabilit, însă, de BTS, nu de telefon.
În momentul în care telefonul este conectat la rețea prin filtrul unui
interceptor, acesta îi cere să nu cripteze transmisia sau să
folosească un protocol ceva mai vechi, mult mai ușor de decodat.
În mod normal, telefoanele ar trebui să afișeze un semnal de alarmă
în momentul în care nu este folosită funcția de criptare standard.
Această funcție este, însă, anulată de către operatorii de telefonie.
Motivul, evident neoficial, este că astfel sunt protejate acțiunile
autorităților și ale serviciilor secrete, evitâdu-se deconspirarea
acestora.
Problema apare, însă, în momentul în care este folosit un telefon în
rețeaua 3G, unde decriptarea este extrem de anevoioasă, dacă nu
imposibilă. Producătorii de aparatură de interceptare au găsit soluții
și la această problemă. Pe frecvențele 3G este emis un semnal de
bruiaj, extrem de puternic. Dacă telefonul este setat doar pe 3G, va
rămâne fără semnal și nu va mai putea fi folosit. Dacă este setat în
mod dual, 2G/3G, așa cum se întâmplă de obicei, telefonul va crede
că nu are semnal pe 3G și va comuta, automat, pe 2G. La comanda
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interceptorului, iconița de pe ecranul aparatului va indica tot
recepție 3G, pentru a nu fi alertat posesorul acestuia.
Categorii de interceptoare
Interceptoarele pot fi grupate în trei mari categorii: active,
semiactive și pasive.
Cele active se comportă identic BTS-urilor, cu singura diferență
legată de eliminarea criptării. Ele identifică permanent telefoanele
ce intră în raza sa de acțiune.
În momentul intrării în funcțiune a interceptorului, toate telefoanele
din zona respectivă se vor conecta, automat, la el. Se știe, însă, că
fiecare telefon are o amprentă unică, pe baza căreia poate fi
identificat. Este vorba despre IMEI (International Mobile Station
Equipment Identity), un cod unic, format din 15 cifre. Pe baza
acestui cod, operatorul interceptorului poate filtra convorbirile,
astfel încât să se concentreze doar asupra telefonului vizat.
Pentru cei care fac asemenea operațiuni în mod ilegal, acestea sunt
și cele mai riscante. Pot fi detectate atât de operatorul GSM, care
poate remarca o perturbare a traficului comunicațiilor din zonă, cât
și de către utilizatorii experimentați, în special de cei care folosesc
aparatură antiinterceptare.
Aparatele semiactive emit doar până în momentul în care identifică
telefonul, îl localizează și calculează cheia de criptare, după care
trec în mod de recepție, pentru a nu fi detectate.
Există și interceptoare pasive, care, susțin producătorii, sunt
aproape imposibil de detectat. Numai că acestea pot fi folosite în
mod limitat, pentru telefoane care nu-și schimbă poziția, iar
legătura se poate pierde și din alte motive, cum ar fi
supraîncărcarea BTS-urilor cele mai apropiate.
Spy Interceptor
Cea mai ieftină soluție de interceptare și, totodată, la îndemâna
oricui, rămâne instalarea unui program software în telefonul-țintă.
Asemenea programe se vând la liber, pe internet, și au prețuri
cuprinse între câteva zeci de euro și câteva mii. Unele sunt,
teoretic, pentru controlarea aparatului telefonic, în cazul în care
este furat, altele pentru backup. Ele rulează în fundal, sunt
nedetectabile și permit controlul total al telefonului de la distanță,
de pe un alt telefon cu număr predefinit.
Un soft de acest gen, care costă sub 500 de euro, poate intercepta
convorbirile, realiza interceptări ambientale, poate localiza
telefonul-țintă prin GPS sau în funcție de rețelele GSM din zonă,
poate prelua SMS-uri sau efectua fotografii. Până și încărcarea
cartelei pre-pay se poate face de la distanță, fără ca posesorul
telefonului să fie înștiințat în vreun fel.
Acest procedeu este folosit în special de către persoane particulare,
care vor să-și supravegheze soți/soții, dar și de unele firme care
doresc să aibă control total asupra angajaților și le oferă telefoane
de serviciu astfel “preparate”.
Licența pentru un soft de acest fel este, de obicei, nelimitată în
timp.

Apelurile și SMS-urile “tăcute”
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Interceptoarele folosesc, extrem de mult, funcțiile telefonului, dar
fără ca proprietarul să știe de acest lucru. Principala funcție a unui
“silent call” este interceptarea ambientală. Altfel spus, folosirea
microfonului telefonului-țintă pentru a asculta ce se petrece în jurul
lui. Este ca și cum ar suna la numărul respectiv și cineva i-ar
răspunde. De fapt, asta se și întâmplă, doar că tocmai telefonul este
cel care-i răspunde.
În același mod funcționează și SMS-urile invizibile. Acestea sunt
folosite de către operatorul care interceptează, pentru a transmite
diferite comenzi telefonului. Cunoscute și ca Flash SMS, aceste
mesaje invizibile au fost folosite inițial de către operatorii GSM
pentru a-și testa rețelele sau pentru a verifica dacă anumite
telefoane sunt deschise și conectate, fără ca abonații să fie
deranjați. Ulterior, metoda a fost preluată de Poliție și servicii
secrete, pentru a localiza un telefon în timp real. Există chiar și o
discuție ce n-a ajuns la vreo concluzie, pentru că anumite instituții
susțin că folosirea acestor SMS-uri pentru localizare nu trebuie
aprobată de un judecător, pentru că nu încalcă secretul
comunicațiilor. Serviciile secrete folosesc SMS-urile invizibile în
mai multe moduri: un număr mare de mesaje trimise către un
telefon îi poate bloca acestuia semnalul sau îi poate consuma
bateria în mod accelerat.
Instrumente anti-interceptare
Pe piață au fost scoase o serie de dispozitive care, susțin cei care le
vând, fac imposibilă interceptarea. Unele au ceva rezultate, altele
sunt marketing pur.
Telefonul cu IMEI dinamic. Este metoda cea mai sigură, spun cei
din domeniu. Automat sau manual, telefonul își poate schimba
IMEI-ul, astfel că interceptorul înregistrează dispariția sa și apariția
unui alt telefon în rețea. Pe deasupra, telefonul mai are o serie de
elemente pe care le afișează în momentul în care detectează că ceva
nu este în regulă și există posibilitatea să fie interceptat. Alte
funcţii utile ar fi detectarea ping-urilor de localizare a telefonului,
detectarea silent-call-urilor (apelurile de interceptare ambientală),
protecţie la percheziţia electronică, ştergerea automată a istoricului
apelurilor şi SMS-urilor sau înregistrarea automată a conţinutului
audio a convorbirilor telefonice pentru o eventuală contra dovadă
în cazul mistificării sau modificării probei audio, spun producătorii.
Telefoanele criptate. Este o soluție de comunicare între două
aparate telefonice ce au instalate chei de criptare greu de spart. De
regulă, însă, folosirea unor astfel de aparate nu face decât să atragă
atenția, iar serviciile de informații au destule posibilități să
blocheze funcționarea acestora, iar interceptarea să fie făcută prin
alte metode.
GSM box. Sunt aparate care detectează apelurile sau SMS-urile
tăcute și îl avertizează pe proprietar. Pot fi folosite împotriva
încercărilor de interceptare ambientală. Dar nu pot împiedica
interceptarea convorbirilor, așa cum susțin, în mod fals, cei care le
comercializează.
Husele antiinterceptare. Pot fi folositoare, în sensul că blochează
orice semnal de la sau către telefon. Doar că telefonul nu poate fi
folosit în niciun fel în acest timp.
Mai rămâne scoaterea bateriei din telefon. Dar nici măcar
această metodă nu este sigură. Documentația de specialitate arată
că nu e nevoie nici de curent în telefon pentru a fi ascultat. Prin
bombardarea cu microunde de o anumită frecvenţă, microfonul va
rezona inclusiv modulaţiile de voce pe care le percepe. Metoda
pare să fi fost descoperită de un rus și folosită, la un moment dat, se
spune, pentru ascultarea ambasadorului american la Moscova.
Prin urmare, telefon și intimitate par să fie doi termeni care nu pot
fi alăturați.
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Ce mai rămâne ascuns? Satelitul
WordView-3 transmite imagini atât de
detaliate, încât publicarea lor este ilegală

Imagine: DigitalGlobe

Daniel ROXIN – București

WordView-3, satelitul comercial extrem de puternic lansat
în urmă cu 2 luni, a început să transmită imagini.
cestea au o rezoluţie atât de înaltă, încât în ele se văd
literalmente parbrizele maşinilor. Pentru ca imaginile să
poată fi publicate, calitatea lor a trebuit redusă, deoarece
legea nu permite publicarea unor imagini cu un asemenea grad de
detaliu. Satelitul „vede” cu o precizie de 30 de cm, suficientă
pentru a distinge un vrej de tomate de un tufiş oarecare şi pentru a
deosebi între ele tipurile de maşini.

A

Pentru a putea da publicităţii imaginile, DigitalGlobe a trebuit să le
modifice, reducându-le rezoluţia, deoarece, din luna iunie, a
devenit ilegal ca firmele să publice imagini cu rezoluţia mai mare
de 40 cm. Anul viitor va fi permisă şi publicarea unor imagini mai
detaliate, cu rezoluţia de 25 cm.
Imagine: DigitalGlobe

„Putem spune dacă e vorba despre o camionetă, un SUV sau o
maşină obişnuită”, a spus, înainte de lansare, Kumar Navulur,
director în cadrul DigitalGlobe, compania care operează satelitul.
Primele imagini publicate înfăţişează un aeroport din Madrid şi
împrejurimile acestuia; în imagini sunt vizibile nu numai avioane,
ci şi cărucioarele de bagaje. În împrejurimi, pot fi clar văzute şi
numărate piscinele, maşinile, chiar şi copacii.
Imagine: DigitalGlobe

Sursa:http://www.descopera.ro/dnews/13169880-ce-mai-ramaneascuns-satelitul-wordview-3-transmite-imagini-atat-de-detaliateincat-publicarea-lor-este-ilegala-galerie-foto

Secretele Magazinelor
Cum se păcălesc clienții în
timpul REDUCERILOR
Marile lanțuri de magazine se laudă că nu au reduceri
doar în perioada sărbătorilor, ci, din când în când lansează
promoții pentru clienții fideli și nu numai.
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ar câte din aceste reduceri sunt adevărate și câte sunt doar
strategii de atragere a cumpărătorilor.

Astfel, vă prezentăm câteva metode descrise de 9AM,
metode prin care magazinele obișnuiesc să inducă în eroare clienții
pentru a-i determina să cumpere mai mult.
1. Produse adunate în coș
Hainele adunate la grămadă într-un cos în mijlocul magazinului
lasă impresia că ar fi mai ieftine ca cele puse frumos pe raft sau pe
umerașe. Aceasta este o strategie a magazinelor de a crea falsa
impresie că produsele aruncate neglijet în cos au reduceri
substanțiale când de fapt au același preț ca celelalte.

urmează să expire într-un timp foarte scurt pentru a nu rămâne cu
ele pe stoc. De asemenea, produsele care expiră mai repede sunt
întotdeauna puse în față pe rafturi pentru a fi alese primele de
clienți.
9.Ultimele reduceri
Vânzătorii își grăbesc clienții să cumpere cât mai mult într-un timp
cât mai scurt punând tot felul de pancarte prin magazine
cu “Ultimele reduceri!” – să lase impresia că dacă nu cumpără în
clipa în care văd mesajul nu vor mai găsi produse ieftine niciodată.

Cardurile de sănătate –
cum procedăm ?

2.Etichete cu prețuri contradictorii
Comercianții obișnuiesc să lipească două sau trei etichete cu prețuri
reduse – unul mai redus ca altul – lângă prețul inițial al produsului.
Acest lucru induce în eroare consumatorul, acesta nemaiștiind care
este eticheta cu prețul final.

Silviu MUSCALU – București

3. Cele mai ieftine produse
De cele mai multe ori produsele care au prețurile foarte scăzute
sunt ascunse fiind puse pe rafturile inferioare sau în spatele
magazinului pentru a nu putea fi găsite cu usurință.
4.Mai multe la un preț mai mic
Nici ofertele de genul “3+1 gratis” sau “Cumperi două perechi,
plătești una singură” nu sunt mereu avantajoase.Acest tip de
mesaje îi fac pe cumpărători să achiziționeze mai mult decât este
nevoie, fără a face neapărat o afacere bună.
5. Cele mai scumpe produse
Cele mai scumpe produse sunt puse la intrare, pe partea dreaptă
pentru a atrage atenția cumpărătorilor din prima clipă de când intră
în magazine.
6. Defectele
Comercianții reduc drastic prețul produselor care au defecte fără a
pune etichetă specială cu “atenție defect” așa că de multe ori
oamenii nu observă până ajung acasă ce au cumpărat de fapt.
7. Amestecarea prețurilor
Comercianții mai obișnuiesc să amestice produsele reduse cu cele
cu preț întreg. Totuși, dacă se află în același loc nu înseamnă că au
prețuri reduse iar clientul poate descoperi la casă că articolul are
preț întreg.
8. Data expirării
Când vorbim despre alimente trebuie verificate toate produsele care
sunt la promoții! Vânzătorii reduc prețurile produselor care
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S-a ajuns la momentul în care se trimit prin poștă
plicurile cu carduri de sănătate – pentru cei care sunt asigurați
în sistem.

A

m primit de la cititorii blogului multe întrebări: poate fi
refuzat cardul, dacă da, cum, și ce consecințe are acest
lucru ?

O să răspund pe scurt.
Calitatea de asigurat în sistemul național de sănătate nu este
condiționată de primirea și folosirea cardului ci de plata
contribuțiilor la Casa de Sănătate din zona în care sunteți
domiciliați. Deci, puteți refuza cardul fără probleme, în continuare
se poate beneficia de serviciile medicale FĂRĂ CARD, doar cu
buletinul. De altfel, majoritatea medicilor și a cabinetelor medicale
nu au cititoarele de carduri, iar sistemul informatizat centralizat nu
nu a fost încă pus la punct, aceasta fiind etapa ulterioară ce se
dorește a fi implementată.
Din câte știu de la amici medici, sistemul va funcționa în paralel
(cu card și fără) încă o perioadă… nedeterminată, ceea ce mă duce
cu gândul la inutilele și mult lăudatele cărți de alegător, distribuite
cu aceeași mărinimie de guvernanți, și la fel de inutile în final în
raport de scopul pentru care au fost emise.
Deci, cum refuzăm cardul ?
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Poștașii au primit dispoziții exprese să nu predea decât personal pe
semnătura persoanei, plicurile ce conțin cardurile. Deci este puțin
probabil să le găsiți la cutia de scrisori. Cel mai probabil este ca,
dacă poștașul nu vă găsește acasă, să vă lase la cutie o recipisă de
ridicare de la poștă a plicului. Dacă nu vă prezentați să ridicați
plicul de la poștă, după câteva zile el este restituit către expeditor,
adică Casei de Sănătate emitente.
Dacă poștașul vine cu plicul la ușă aveți posibilitatea să refuzați
primirea plicului, eventual făcând mențiunea că ”nu doresc să
primesc card de sănătate cu cip. Doresc să beneficiez de asigurarea
de sănătate pe baza unui document clasic.” Atunci poștașul e
obligat să restituie plicul către Casa de Sănătate iar dacă suntem
mulți care facem aceste mențiuni, se poate lansa o dezbatere cu
reprezentanții Casei, pentru o modalitate alternativă de înregistrare 2.
a celor ce nu doresc cardurile cu cip.
În rest, sistemul rămâne același cu tot cu carduri: la spital nu au
nimic (medicamente, pansamente, instrumentarii sau dispozitive
medicale). Ți le cumperi singur, din farmacia din incinta spitalului.
Iar pentru consultații, mai bine mergi la privat unde dai aceiași bani
care oricum îi dădeai șpagă la medicul de la Stat, dar cu așteptare la
cozi mai mici. La medicamente nu mai ai aproape nimic
compensat, deci chiar nu prea afectează pe nimeni povestea cu
cardurile.
Acu, poate că se vor trezi unii care să zică: dar ce au domnule
cardurile astea ? Că doar n-au pe dracu-n ele, să nu le iei.

decât să fiu un potențial cetățean al planetei folosit de elita
mondială pe post de sursă de organe – cam în genul puilor de
avicola crescuți pentru pipote. De altfel, astfel de scenarii
precum cel prezentat de mine nu sunt chiar povești. Știți unde
mergea echipa de medici din avionul prăbușit iarna trecută în
Munții Apuseni, condus de Adrian Iovan ? La Oradea, unde
urmau să preleveze ficatul, rinichii și corneele unei paciente
decedate. Echipa de medici-corbi de la București era la
concurență cu o echipă de la Budapesta, care și ei voiau organe
de la decedata din Oradea, împărțeala făcându-se pe principiul
din junglă: primul venit, primul servit. Iar medici ăia erau plătiți
pe măsură pentru organele ”recoltate” ! Ca să nu mai spun că de
multe ori ”donatorii” hăcuiți în baza acordului prezumat sunt
încă vii (în ideea pe care o știu și gospodinele care merg în piață
după carne, că cu cât organele sunt mai proaspete, cu atât sunt
mai bune).
Îndosarierea electronică a individului accelerează procesul de
centralizare a guvernării electronice și implicit de control total
al individului: Guvernul te va putea urmări unde ai plătit cu
cardul, și chiar ghici de unde ai cumpărat cu cash anumite
produse (spre exemplu medicamente) dacă știe de ce boli suferi
și ce medicamente ai prescrise de către medic. Deci, per
ansamblu nu e vorba că respectivul card are pe dracu sau pe 666
în el, cum în mod voit exagerează unii, considerându-ne talibani
religioși pe noi ăștia care nu vrem carduri cu cip. E vorba de
principiu. Că nu vreau să existe acces electronic la datele mele
de orice fel, din partea oricui, indiferent câte asigurări de
privacy mi s-ar oferi prin legei sau delcarații politice. Pentru că
vine un dement la putere care instituie dictatura doar pentru că
poate, că sistemul de control creeat cu acordul nostru, îi permite
acest lucru.

Păi, o să dau câteva argumente de ce nu voi lua eu personal acest
card:
1.

Prin acceptarea cardului încurajez îndosarierea electronică a
individului (pacientului). Cu alte cuvinte, dosarul meu medical,
cu detalii privind grupa sanguină, eventual analize făcute, stare
de sănătate, compatibilități genetice, tot istoricul bolilor,
intervențiilor și tratamentelor – va fi într-o bază de date centrală,
de unde anumite grupuri de interese îl pot accesa. Vor spune
unii: și ce e rău în asta ? E bine ca în ipoteza în care suferi un
accident, medicul să știe imediat ce grupă sanguină ai, ca să te
salveze, sau care este istoricul tău medical, intoleranțe la
anumite substanțe, anestezice, etc. ca să nu greșească. Da, este
un posibil argument valid. Dar eu ofer un contra-argument, la
fel de ipotetic: un mare mahăr are nevoie de un transplant de
rinichi. Lista persoanelor donatoare compatibile este extrem de
scurtă. Atunci plătește la anumite servicii secrete, care
accesează baza de date a Casei de Asigurări a unei țări de mâna
a treia (să zicem România), unde îl găsește perfect compatibil
genetic (și sănătos tun !) să zicem pe cetățeanul Rapcea, dar care
nu are nici un gând să renunțe la rinichiul său indiferent de
oferta financiară. Așa că îi înscenează un accident destul de
mortal, iar întrucât ghinionistul de cetățean accidentat nu și-a
exprimat pe parcursul tumultoasei sale vieți dezacordul scris în
privința prelevării de organe, se va prezuma că DA, este donator
de organe, și va fi golit pe șest, rapid, la cel mai apropiat spital
de urgență de către echipa medicală de recoltare aflată
”întâmplător” în zonă, uneori chiar înainte ca familia victimei să
fie anunțată. Personal, prefer să avem medici buni, care să facă
eforturi să afle ce grupă sanguină am, de ce intoleranțe sufăr,
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Tigăile de Teflon un criminal
ascuns în bucătăria ta …. !!!
Pot spune că nu este în cazul în care nu aveţi tigăi de
teflon.
ând sunt supraîncălzite, tigăile de teflon ( exact atunci
când gătiţi) pot elibera vapori care sunt extrem de
dăunători pentru oameni și pot fi letali pentru păsările de
companie (papagali, canari, etc) în cazul în care sunt inhalaţi.

C

Fac acesta afirmaţie în urma vizualizării unui reportaj în care
pentru a se testa calitatea aerului din interiorul unor mine de
cărbune, cercetătorii au studiat comportamentul unor păsări
(papagali). Bineînţeles că minerii ştiau de calitatea proastă a
aerului respirat însă pentru a-şi câştiga existenţa, făceau asta
zilnic. A fost de ajuns doar o singură oră pentru papagali să
respire aerul respectiv….rezultatul fiind şocant. În maxim 1 ora
de la inhalare, păsările au murit. În urma verificării cauzei
morţii lor s-a constatat că moartea a survenit din cauza
intoxicaţiei cu teflon.
Producătorii acestor tigai continua să afirme că totul este în
siguranţă în cazul folosirii produselor pe care le
comercializează, însă nu este deloc aşa.
Aş dori să vă adresez o întrebare – Chiar vreţi să păstraţi în
bucătărie unele lucruri care pot fi fatale pentru nevinovatele
păsări? Ce te face să crezi că pentru noi nu sunt periculoase?
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ingeraţi de fapt substanţele toxice care se strecoară în alimente.
Acest lucru poate face contaminări periculoase, atât în mediul în
care trăieşti cât şi în dieta ta. De fapt, majoritatea americanilor
au unele substanţe chimice din teflon în sângele lor.
Din păcate, în prezent nu există reglementări guvernamentale
pentru vasele din teflon. Tigăile de teflon vin uneori cu un
avertisment de a ţine păsările departe, însă consumatorii sunt
din păcate neinteresaţi de pericolele respective. Medicii
veterinari raportează sute de decese de păsări în fiecare an, de la
intoxicaţia cu teflon – de multe ori, proprietarii de păsări nu au
avut nici o idee ca un astfel de element comun, din viaţa de zi
cu zi ar putea fi atât de periculos pentru prietenul lor cu pene.
De ce credeţi că este periculos să gătiţi cu tigai de teflon? Vă
răspund eu: pentru că este făcut din produse chimice pe care
organismul uman nu a fost niciodată menit să le ingereze.
Produsele chimice cu nume lungi, cum ar fi acidul
perfluorooctanoic (PFOA) sunt substanţele chimice eliberate în
incinta dacă vă supraîncălziţi tigăile de teflon la flacăra mare,
fără a avea nici un preparat în ele. La doar 600 de grade, tigăile
de teflon eliberează mai multe substanţe chimice cancerigene
cât şi poluante. La 1000 grade, Teflonul eliberează PFIB
(substanţa toxică utilizată în conflictele armate), care este, de
asemenea, extrem de toxic, cât şi politetrafluoretilena, o
substanţă care a fost iniţial un produs secundar de deșeuri de
producţie al freonului.
Câţi dintre voi aţi ars vreodată un fel de mâncare sau l-aţi
supraîncălzit accidental? Cred că marea majoritate. Să ştiţi că
nu durează foarte mult până se ajunge la asemenea temperaturi,
asemenea accidente conducând la expunerea dumneavoastră şi a
familiei la elemente chimice extrem de toxice, şi asta numai
pentru că păstrăm în bucătărie tigai sau vase de teflon.
Dacă deţineţi o pasăre de companie să ştiţi de acum înainte ca
TEFLONUL – ucide, şi o face şi la temperaturi mult mai mici.
Nu este necesară o eroare sau o supraincalzireci pur şi simplu,
pentru aceste suflete aburul care se întinde în incinta îl măcina,
încet, dar sigur. Expunerea păsărilor la fumul degajat de o tigaie
de teflon, la o temperatură de maxim 400 de grade, îi poate
provoca simptome asemănătoare cu gripa la om. Aceasta este
cunoscută sub denumirea de febră fumului de polimer, teorie
respinsă de DuPont inventatorul tigailor cu teflon.
Nu ştiu câţi dintre voi aveţi sau aţi avut canari sau papagali în
casă. Eu unul am avut până de curând, şi nu numai unul, mai
mulţi, până când printr-un mod neexplicabil, pur şi simplu
mureau. Metionez ca , am deţinut nu mai puţin de 12
exemplare. Primul exemplar a trăit cel mai mult, întrucât acum
mi-am dat seama, la acea vreme nu foloseam tigai de teflon.
Însă în ultimii ani, mai ales că îi creşteam în bucătărie, absolut
toţi au murit. La început nu aveam nici o exlicatie, însă în urma
vizualizării reportajului, totul a devenit evident. Deci această
afirmaţie cum că teflonul este extrem de toxic, cel puţin pentru
micile păsări, este testată personal.
Spre deosebire de unele contaminări chimice, substanţele
chimice eliberate de teflon pot face rău omului pe termen lung.
Unele studii arata că odată cu îmbătrânirea vaselor, cantitatea de
ingrediente chimice eliberate creşte, ele ajungând din ce în ce
mai mult în alimente. Deci, dacă mai aveţi în casa tigai vechi de
teflon, nu doar respiraţi fumul toxic degajat, ba mai mult
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Concluzia este următoarea : Evitaţi folosirea Vaselor din Teflon
cu orice preţ. Dacă nu poţi să te lipseşti de ele, măcar încearcă
să le utilizezi cât mai rar.În cazul în care ai tigai de teflon uzate
sau zgâriate , nu sta pe gânduri , aruncă-le!
Iată cele mai bune 2 variante prin care puteţi evita folosirea
vaselor din teflon:
Vasele din oţel inoxidabil sunt o alternativă, de altfel cei mai
mulţi bucătari profesionişti afirma că cele mai bune preparate
rezultă din gătitul cu asemenea vase.
Fonta de asemenea rămâne o altă alternativă foarte bună, având
şi avantajul că este extrem de durabilă.

12 Informaţii despre Cuptoarele cu
Microunde care ar trebui să pună capăt
pentru totdeauna Utilizării Lor
Sunt microundele un bastion benign de comoditate sau un
colaborator sinistru al deteriorării biologice şi nutritive?
n procent tot mai mare de oameni ascultă sfaturile
experţilor în domeniul sănătăţii holistice pentru a înţelege
eliminarea microundelor din cauza pericolelor la care se
expun prin folosirea lor.
Cele mai multe animale consumă numai alimente în starea lor
naturală, neprelucrată, dar oamenii merg de fapt până la punctul în
care îşi fac singuri alimentele cancerigene şi lipsite de nutrienţi prin
simplul fapt că folosesc aceste cuptoare cu microunde. Gândiţi-vă
la toate alimentele preambalate şi prelucrate pe care le cumpărăm şi
consumăm anual. Nu este de mirare că starea de sănătatea a noastră
este un dezastru.
Utilizarea microundelor nu este legată doar de provocarea
infertilităţii la bărbaţi cât şi de denaturarea multor proteine
esenţiale ale alimentelor pe care le fac practic greu de digerat.

U

Cum funcţionează MICROUNDELE?
Microundele folosesc particule super-rapide pentru a radia
literalmente conţinutul de apă din interiorul produselor alimentare
pentru a le aduce la punctul de fierbere.
Microundele sunt o sursă de energie electromagnetică (o formă
NEIONIZANTA de radiaţie) generată electronic. Când penetrează
alimentele, ele declanşează o rotaţie internă a moleculelor de apă
din interiorul produselor alimentare. Această rotaţie determina o
frecare între molecule iar rezultatul este o creştere rapidă a
temperaturii.
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Cuptoarele cu microunde lucrează fizic, biochimic şi fiziologic, ele
producând ioni şi diverşi radicali liberi, care distrug virusurile şi
bacteriile, dar nu distrug toxinele şi microtoxinele. Experţii au
ajuns la concluzia că alimentele gatite în cuptoarele cu microunde
pierd între 60% şi 90% din proprietăţi şi, în acelaşi timp, procesele
de dezintegrare structurală accelerează. De asemenea, substanţele
nutritive sunt modificate, ceea ce va conduce la boli digestive.
Aceste cuptoare cu microunde pot creşte atât numărul de celule
canceroase din sânge cât şi numărul de celule canceroase
intestinale.
Expunerea la radiaţii
Scurgerile de radiaţii ale microundelor sunt o problemă extrem de
gravă. Suficient de gravă pentru OMS (Organizaţia Mondială a
Sănătăţii) pentru a stabili limite legale privind scurgerea permisă
pentru fiecare producător de cuptoare cu microunde. Cu toate
acestea, singura modalitate de a elimina complet pericolul de
radiaţii asociate cu microundele este acela de a nu le utiliza. Multe
voci menţionau faptul că în cazul renunţării la acest aparat,
pericolul nu este eliminat întrucât aceste unde de radiaţii se
propagă şi de la distanţă, aşa că, în cazul în care un vecin încă mai
foloseşte microundele, casa ta va fi în continuare iradiată.
Radiaţiile microundelor sunt cunoscute a provoca cataractă,
malformaţii congenitale, cancer şi alte boli grave.
Datorită acestor cauze cuptoarele cu microunde au fost interzise în
Uniunea Sovietică în anul 1976, oamenii de ştiinţă sovietici
descoperind faptul că expunerea la microunde scade capacitatea
unor vitamine de a fi absorbite de organismul uman, accelerând
dramatic dezintegrarea structurală a tuturor alimentelor şi reducerea
stresul metabolic de alcaloizi.
În 1991, doctorul elveţian Hâns Ulrich Hertel a făcut un studiu care
a demonstrat că gătitul sau încălzitul alimentelor la cuptorul cu
microunde prezintă riscuri mult mai mari pentru sănătate decât
gătitul în mod tradiţional. În urma analizelor de sânge el a
descoperit că persoanele care au mâncat alimente preparate la
microunde au înregistrat pierderi în hemoglobina şi limfocite.
În 2003, un studiu guvernamental spaniol elaborat la Murcia a
demonstrat că legumele şi fructele fierte într-un cuptor cu
microunde au pierdut un procent de 97% din substanţele esenţiale
care contribuie la reducerea incidentei bolilor coronariene.
În cartea Dr. Liţa Lee “Efectele radiaţiei microundelor asupra
sănătăţii”, ea a declarat că fiecare radiaţie electro-magnetică
dăunează alimentelor şi transformă substanţele din ele în substanţe
periculoase toxice şi cancerigene.
Într-un studiu intitulat “Studiu comparativ al alimentelor preparate
în mod convenţional şi în cuptorul cu microunde”, publicat de
Raum & Zelt în 1992, este menţionat faptul că:“Microundele
produse în mod artificial, inclusiv cele din cuptoare, sunt produse
de curent alternativ cu forţa unui miliard sau mai multor inversări
de polaritate pe secundă în cadrul fiecărei molecule alimentare pe
care o loveşte. Producerea de molecule nenaturale este inevitabilă.
Aminoacizii naturali au fost observaţi a suferi schimbări izomere
(modificări ale formei), precum şi transformarea în forme toxice,
sub impactul microundelor produse în cuptoare. “
Nu există atomi, molecule sau celule organice capabile să reziste la
o astfel de putere violenta, distructivă chiar şi la niveluri joase de
energie. Microundele distrug rapid moleculele delicate ale
vitaminelor şi fitonutrientilor (medicamentele din plante mai
exact), găsite în mod natural în alimente. Un alt studiu a arătat ca
microundele distrug 97% din conţinutul nutritiv al alimentelor
(vitamine şi alte substanţe nutritive ale plantelor care previn boală,
stimularea funcţiei imune şi îmbunătăţirea sănătăţii).
Dr. Hertel a fost primul om de ştiinţă care a efectuat un studiu
clinic de calitate cu privire la efectele nutrienţilor trecuţi prin
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microunde, efecte care se văd în sângele corpului uman. Studiul
său mic, dar bine controlat, a arătat forţa degenerativa produsă
alimentelor în cuptoarele cu microunde. Concluzia ştiinţifică a
arătat că pregătitul alimentelor cu microunde schimba substanţele
nutritive din acestea avnd loc anumite schimbări în sângele
participanţilor care au provocat deteriorarea sistemului nervos.
Studiul a fost realizat în colaborare cu Dr. Bernard H. Blanc de la
Institutul Federal Elveţian de Tehnologie şi Institutul Universitar
de Biochimie.
Iată mai jos cele 12 efecte ale radiaţiilor produse de cuptoarele cu
microunde :
1. O defalcare a “câmpului de viata-energie” asupra celor care au
fost expuşi la cuptoarele cu microunde în timp ce erau în funcţiune,
cu efecte secundare în domeniul energetic din ce în ce mai mari
asupra omului;
2. O degenerare paralelă celulară de tensiune în timpul procesului
de utilizare a aparatului, în special în sânge şi în limfa;
3. O degenerare şi destabilizare a potenţialului extern de energie
activată de utilizarea alimentelor;
4. O degenerare şi destabilizare a potenţialului membranei celulare
interne, în timp ce transferul catabolic [defalcare metabolică]
procesează în serul sanguin de la procesul digestiv;
5. Degenerarea şi defalcarea impulsurile nervoase electrice în
potenţialul de joncţiune ale creierului (mai ales partea din faţă a
creierului răspunzătoare cu gândirea);
6. O degenerare şi defalcare a circuitelor electrice nervoase şi
pierderea de simetrie a câmpului de energie în centrele nervoase,
atât în partea din faţă cât şi în partea din spate a sistemului nervos
central;
7. Pierderea echilibrului punctelor forţe bioelectrice în cadrul
sistemului reticular activator ascendent (sistemul care controlează
funcţia conştiinţei);
8. Pe termen lung, pierderea cumulată a energiilor vitale ale
corpului uman, ale animalelor şi plantelor care au fost situate pe o
rază de 500 de metri a echipamentului operaţional;
9. Efecte reziduale de lungă durată de “depozite” magnetice au fost
localizate în întregul sistem nervos şi sistemul limfatic;
10. O destabilizare şi întrerupere în producţiei de hormoni şi
menţinerea echilibrului hormonal la bărbaţi şi femei;
11. Niveluri semnificativ mai mari de perturbare a undelor
cerebrale în alfa, teta, delta datorită expunerii la câmpurile de
emisie ale microundelor, şi;
12. Din cauza acestei tulburări cerebrale, efectele psihologice
negative s-au observat, prin pierderea memoriei, pierderea
capacităţii de concentrare, suprimarea pragului emoţional,
decelerarea proceselor intelectuale şi episoade de somn cu
întrerupere într-un procent statistic mai mare asupra indivizilor
supuşi continuu emisiilor aparatului cu microunde.
Modificări moleculare
Folosiţi cuptorul cu microunde mult timp? Să ştiţi că folosirea lui
în mod regulat va face rău alimentelor pe care le pregătiţi, ceea ce
va conduce la probabilitatea de a fi diagnosticaţi cu diverse boli
grave.
Dintre toate substanţele naturale – oxigenul din moleculele de apă
reacţionează şi sunt cele mai sensibile. Acesta este modul în care
este generată căldură de microunde – frecare violenta a moleculelor
de apă. Structurile de molecule sunt sfâşiate, moleculele sunt astfel
deformate, acest proces numindu-se izomerie structurală, şi astfel
se realizează degradarea nutrienţilor din alimente.
Ceea ce urmează este un rezumat al investigaţiilor oamenilor de
ştiinţă ruşi, informaţii publicate de Centrul Educaţional Atlantis
Raising din Portland, Oregon:
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Este suficientă încălzirea cărnii la microunde pentru a asigura
ingestia unui puternic agent cancerigen numit “dnitrosodiethanolamine”
De asemenea aminoacizii laptelui încălzit la microunde se vor
transforma în substanţe cancerigene.
Decongelare fructelor transforma fracţiunile lor, glucozidele, în
substanţe cancerigene.
Expunerea pentru un timp extrem de scurt a legumelor crude la
microunde va conduce la transformarea alcaloizilor din ele în
substanţe cancerigene.

Acesta este un termen impropriu, deoarece nu există nici o
modalitate de încălzire a alimentelor fără a se pierde din proprietăţi.
Cu toate acestea, încălzind uşor alimentele într-o tigaie din fonta,
nu din teflon, pe aragaz poate fi cea mai sănătoasă alternativă de a
încălzi mâncarea. Ştiu că este o procedură de modă veche însă
trebuie să păstrăm tradiţiile strămoşilor noştri pentru a fi mai
sănătoşi.
Aruncă la un centru de colectare cuptorul cu microunde! Scapă de
el! Încearcă să convingi toţi prietenii tăi să scape de el! Iar ca un
sfat pe care vi-l dau ar fi să încercaţi să consumaţi mai mult de
jumătate din alimente în starea lor naturală (crudă), acesta fiind un
pas uriaş în menţinerea valorilor nutritive a alimentelor şi implicit a
sănătăţii dumneavoastră.

Radicali liberi cancerigeni se formează în plante când sunt expuse
la microunde, în special legumele rădacinoase.
Cercetătorii ruşi au raportat, de asemenea, o accelerare marcată de
degradare structurală care conduce la o valoare a hranei ce a scăzut
de la 60 până la 90% în toate alimentele testate.
Printre schimbările observate au fost:
Eliminarea completă din alimente a complexului de : vitamina B,
vitamina C, vitamina E, mineralelor esenţiale din toate alimentele
testate.
Diferite tipuri de modificări la multe substanţe din plante, cum ar fi
alcaloizi, glucozide, galactozide şi nitriloside.
Potrivit Dr. Lee, se observă schimbări biochimice în sistemul
sanguin şi apariţia bolilor cronice în rândul consumatorilor de
produse alimentare preparate la cuptorul cu microunde.
Simptomele de mai sus pot fi uşor determinate de observaţiile de
mai jos.
Ceea ce urmează este o mostră a acestor schimbări:
S-au observat tulburări limfatice, ceea ce provoacă scăderea
capacităţii de a preveni anumite tipuri de cancer.
O rata crescută de formare a celulelor canceroase a fost observată
în sânge.
S-au observat rate crescute a riscurilor de dezvoltare a cancerului la
stomac şi intestine.
S-au observat rate mai mari de tulburări digestive şi o defalcare
treptată a sistemelor de eliminare.
Scădere valorii nutriţionale a alimentelor

Planul sinistru al «Iluminaţilor»
pentru secolul XXI
Ioan NEDELCU – București
Într-o carte pe care Henry Kissinger a numit-o „strălucită
şi provocatoare... greu de respins“, insiderul Jacques Attali
confirmă faptul că bancherii „Iluminați” sunt în curs de
impunere a unei hidoase „Brave New World“ asupra omenirii,
una care n-are nicio conexiune cu frumuseţea, bunătatea,
adevărul sau realitatea.
artea „O scurtă istorie a viitorului“ descrie ordinea de zi a
elitei pentru secolul XXI. Titlul este revelator, deoarece
Attali defineşte istoria ca fiind „nimic mai mult decât
gândirea celor mai puternici“. Așadar, lucrarea este o poveste
predictivă a secolului XXI, în funcţie de planurile elitelor.

C

Jacques Attali, francez de origine evreiască (recent a afirmat în
cadrul Congresului European Evreiesc că populaţia evreiască din
lume trebuie să se ridice la 200 de milioane), este un înalt tehnocrat
care lucrează pentru a instaura Noua Ordine Mondială.
Attali are un CV deosebit. Timp de zece ani a lucrat în calitate de
consilier al fostului preşedinte francez François Mitterand. În 1980,
el a început programul european Eureka (un program major privind
noile tehnologii care a inventat, printre altele, MP3).

Expunerea la microunde provoacă scăderi semnificative în valoarea
nutritivă a tuturor alimentelor cercetate.
Următoarele sunt cele mai importante constatări:
1. O scădere a biodisponibilitatii [capacitatea organismului de a
utiliza hrană] vitaminelor din complexul B, C, E, şi a mineralelor
esenţiale şi lipotropice din toate produsele alimentare;

În 1991, a participat în calitate de cofondator la înființarea Băncii
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. De asemenea, el se
află la originea reformei învăţământului superior, cunoscută sub
numele de LMD, concepută pentru a permite echivalarea tuturor
studiilor superioare din Europa.

2. O pierdere de 60-90% din conţinutul vital al tuturor alimentelor
testate;

A publicat peste 50 de cărţi, vândute în peste şase milioane de
exemplare în întreaga lume. Acestea includ şi o biografie a
bancherului german Siegmund Warburg, pe care îl admiră foarte
mult.

3. O reducere a comportamentului metabolic;
4. O distrugere a valorii nutritive a nucleoproteinelor din carne;
5. O accelerare a dezintegrării structurale în toate alimentele.
Cum încălzim alimentele în mod cât mai sănătos?

p. 229

A scris, de asemenea, o prezentare elogioasă la adresa lui Karl
Marx, argumentând că Marx a fost un adept al pieţei libere care a
favorizat capitalismul ca un pas decisiv spre idealul său comunist,
şi a prezis globalizarea aşa cum o ştim astăzi (de exemplu Noua
Ordine Mondială).
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În „O scurtă istorie a viitorului“, Attali prezice că secolul XXI
se va desfăşura în trei faze distincte
1. Super-imperiul. Mai întâi va fi o eră de privatizare în care
societățile (corporațiile) impun ordinea de zi. El scrie: „Banii îl vor
scăpa în cele din urmă de tot ceea ce-l amenință, inclusiv de statele
națiuni, care se vor distruge progresiv. Piața va deveni singura
lege recunoscută în lume. Un sistem de putere a cărui structură
rămâne evazivă, dar al cărui scop este global“.
2. Hiperconflictul. Super-imperiul va face implozie şi va exista o
perioadă de haos la nivel mondial. Începând cu 2030, Attali
prevede „războaie devastatoare, națiuni erodate, grupuri
religioase, entități teroriste şi pirați ai piețelor libere care se vor
lupta unul împotriva celuilalt“.
3. Hiperdemocrația (2060). Extenuată de războaie şi de revolte
sociale, populația lumii va accepta cu brațele deschise „crearea
unui guven mondial democratic“. Acesta va fi un sistem
colectivist, în care toată lumea lucrează pentru „binele comun“
(știm cu toții ce înseamnă acest „bine comun“ încă din vremea
comunismului).
Vă prezentăm în continuare câteva teme abordate de Attali în
această carte, pentru a vă oferi o idee despre viitorul pe care ni-l
pregătesc „elitele”.
Illuminati şi sexualitatea
În viitor, oamenii nu se vor mai lega și nu își vor mai crea familii.
„Cuplul nu va mai fi principala bază a vieții și sexualități.
(Oamenii) vor prefera să aleagă, în deplină transparență, iubirea
poligamă sau poliandră.“
Forța motrice a acestei tendințe este utilizarea unor tehnologii care
eliberează tineretul de controlul parental. Primul a fost radio-ul,
care a permis tinerilor „Să danseze în afara sălilor de bal și, prin
urmare, să fie liberi de orice supraveghere parentală –
liberalizând sexualitatea, făcându-i deschiși la toate tipurile de
muzică, de la jazz la rock, și anunțând astfel intrarea tinerilor în
lumea consumației, a dorinței și a rebeliunii”.

Generațiile viitoare „vor fabrica ființa umană ca pe un artefact
făcut la comandă, într-un uter artificial, ceea ce va permite
creierului să se dezvolte în continuare cu caracteristici alese în
avans. Ființa umană va deveni astfel un obiect comercial“.
Supravegherea
Attali a descris o imagine a unui sistem de supraveghere care i-ar
face și pe cei de la STASI (Ministerul pentru Securitatea Statului –
fosta poliție politică a fostului stat RDG) să tresară.
Chiar și mașinile noastre de spălat vor conspira împotriva noastră,
în timp ce „ambalajele produselor alimentare, tapițeriile
vehiculelor și bunurile de uz casnic vor deveni «comunicative»“.
Vom trăi cu roboţi în care nu vom putea avea încredere.
„Roboții domestici vor deveni o prezență universală în viața de zi
cu zi. Ei vor fi permanent conectați la rețele de mare putere pe
care le vor putea accesa oriunde s-ar deplasa. Aceștia vor
funcționa ca ajutoare pentru treburile domestice, ca ajutoare
pentru persoanele cu handicap sau în vârstă, ca lucrători și ca
membri ai forțelor de securitate. În special, aceștia vor deveni
«Watchers» (Supraveghetori).“
Toate datele noastre vor fi colectate
de firmele de securitate privată și
publică. Ca principală formă de
supraveghere vor fi folosite
dispozitivele
portabile
de
divertisment. Germenele acestui
lucru este astăzi iPhone-ul care
trimite date către NSA (Agenda
Naționala de Securitate).
Orice obiect transportabil va fi
permanent urmărit. Toate datele pe
care le conține, inclusiv imagini din viața de zi cu zi a fiecăruia, vor
fi stocate și vândute întreprinderilor specializate și poliției publice
și private.

O cultură dominată de mass-media va crea o populație egocentrică,
care „va fi loială numai ei înșiși“.

Până în 2050, aceste mașini vor evolua în ceea ce Attali numește
„mașini de autosupraveghere“, care vor permite tuturor să se
automonitorizeze în privința respectării de către ei înșiși normelor
impuse.

Cu iubăreţii care vor eșua în fața problemelor impuse de viață,
„lumea nu va mai fi decat o juxtapunere de singurătăți și
dragostea o juxtapunere de masturbări“.

Ne vom monitoriza consumul de apă, energie și materii prime.
Vom avea chiar și „posibilitatea de a măsura, permanent sau
periodic, parametrii (propriului) corp“.

Scopul elitei este de a elimina dragostea din cadrul relațiilor
sexuale, astfel încât aceasta să poată controla reproducerea. Attali
scrie că, în secolul XX, societatea „a încercat să elimine rolul
reproducător al sexualitați, făcând artificială maternitatea, prin
utilizarea tot mai intensă de metode din ce în ce mai sofisticate ca:
pilule, provocarea de dureri premature ale facerii, fertilizarea în
vitro, mame-surogat“.

„Cip-urile electronice, purtate subcutanat, vor înregistra neîncetat
bătăile inimii, tensiunea arterială și colesterolul. Microprocesoare
conectate la diverse organe vor urmări funcționarea lor în raport
cu normele.“

În viitor, societatea „va merge chiar atât de departe, încât să
disocieze reproducerea și sexualitatea. Sexualitatea va fi împărăția
plăcerii, reproducerea – o mașinărie“.
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Trăind în condiții nesigure și ducând o viață haotică, vom fi
dependenți de societățile de asigurare pentru securitatea noastră.
Aceste companii vor impune clienții lor cerințe tot mai mari și se
vor asigura că ei „se conformează normelor, pentru a-și reduce la
minim riscurile... Ei vor interveni treptat pentru a dicta norme
planetare (Ce să mănânci?; Ce trebuie să cunoști?; Cum să
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șofezi?; Cum să te protejezi?; Cum să consumi?; Cum să
produci?)“.
Companiile de asigurare vor fi nemiloase, „Ele îi vor penaliza pe
fumători, băutori, obezi, neangajați, neprotejați, agresivi, neatenți,
neîndemanatici, prostănaci, risipitori. Ignoranța, expunerea la
riscuri, oboseala și vulnerabilitatea vor fi considerate boli“.
Penitenciarele „vor fi înlocuite treptat cu supravegherea de la
distanță a unei persoane sub arest la domiciliu“.
Imigrarea
Fluxurile de imigrare se vor extinde și vor scufunda statele-națiune.
„Marea Britanie va deveni o țară-gazdă majoră, în special pentru
cetățenii din țările Europei Centrale. În cele din urmă, aceștia vor
spune la rândul lor bun venit muncitorilor ucraineni, ei înșiși
înlocuiți de ruși și de vasta populație chineză.“
Țările durabile (rămase) vor învăța că „un aflux de populație este
condiția ca ele să supraviețuiască“. Într-un pasaj sinistru, Attali
vorbește despre hoardele lumii a treia înghițind Vestul: „Mai
numeroase ca niciodată, masele se vor arunca asupra porților
Vestului. Ele deja numără sute de mii în fiecare lună; această cifră
va crește la milioane, apoi zeci de milioane“.
Statele Unite vor fi cea mai populară destinație și, „în douăzeci de
ani, populațiile hispanică și afro-americană vor constitui aproape
o majoritate în Statele Unite“.
Nomadismul va deveni, de asemenea, norma în Occident: „şi tot
mai mulți oameni vor lăsa o țară pentru alta; în curând vor fi mai
mult de zece milioane dintre ei care vor schimba țările în fiecare
an“.
Principalul nostru stimulent vor fi banii, dar mulți vor pleca,
deoarece aceștia sunt dezgustați de propria patrie.
„Ei nu mai doresc să depindă de o țară al cărei sistem de
impozitare, legislație şi chiar cultură le resping şi, de asemenea,
vor să dispară complet, pentru a trăi o altă viața. Lumea va fi
astfel din ce în ce mai plină cu oameni care au devenit anonimi din
propria lor inițiativă; va fi ca un carnaval în care fiecare –
libertatea de final! – își va fi ales o nouă identitate pentru el.“
Viitorul SUA
Dolarul va rămâne moneda dominantă cel puțin până în 2025, când
susținătorii străini vor începe să-l abandoneze și „piramida
creditului, bazată pe valoarea locuințelor americane, se va
prăbuși“.
SUA vor începe apoi să se dezintegreze, violența și haosul fiind
urmarea crizei economice. Attali statuează: „Nu va exista pentru
Africa de mâine o zi care să semene cu Vestul de azi, dar întregul
Occident de mâine ar putea evoca Africa de astăzi.“
SUA vor trebui să-și remodeleze guvernul, pentru a recâștiga
controlul. „Statele Unite ar putea deveni atunci un fel de social-
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democrație scandinavă sau o dictatură – și chiar, probabil, una
după alta. Nu ar fi pentru prima dată când o astfel de surpriză s-ar
produce: primul lider care a aplicat principiile necesare pentru a
ieși din criză (ultima depresiune economică) a fost Mussolini, al
doilea a fost Hitler și însuși Roosevelt a fost al treilea.“
Pe masură ce haosul și violența vor înghiți lumea, creștinismul și
islamismul se vor consolida. Zona strâns legată de Biblie din sudul
Statelor Unite ale Americii se va mobiliza și ar putea domina
politica SUA. ,,Statele Unite ar putea ajunge în jurul anului 2040
să cadă pradă unei ispite teocratice, explicite sau implicite, sub
forma izolaționismului teocratic în care democrația nu ar mai fi
decât o umbră.“
Această mișcare creștină ar putea fi folosită într-un război
împotriva unui islam mobilizat, care probabil ar slăbi și discredita
ambele religii.
O alianță creștină internațională „ar putea forma alianțe ici și colo
cu pirați seculari și traficanți de arme, femei și droguri“. Această
alianţă va „sta faţă în faţă împotriva Islamului – şi lupta va fi
neobosită. Ea îi va apăra pe creştini în ţările în care aceştia sunt o
minoritate, ca în Liban, Siria și Irak“.
Înainte de sfârşitul secolului XXI, SUA vor fi dezintegrate şi se vor
afla sub autoritatea unui guvern mondial colectiv.
Viitorul război
În jurul anului 2030, Attali vede începerea „hiperconflictului“, o
perioadă de violenţă extraordinară şi de revolte, total diferită de
„hiperdemocraţie”; un guvern comunitar unic va apărea în jurul lui
2060.
Hiperconflictul va consta din „războaie devastatoare, naţiuni
sărăcite, grupuri religioase, entităţi teroriste şi piraţi ai pieţei libere
luptând unul împotriva celuilalt“.
Războaiele viitoare se vor purta cu arme „chimice, biologice,
bacteriologice, electronice şi nanotehnologice“. „Armele chimice
vor fi capabile să caute şi să ucidă liderii fără a fi detectate;
pandemii ar trebui să fie gata de declanşare la dorinţă; arme
genetice complexe vor fi îndreptate în viitor în special împotriva
anumitor grupuri etnice. Nanoroboţi la fel de mici ca un fir de
praf, cunoscuţi sub numele de jeleuri gri, ar putea efectua pe furiş
misiuni de supraveghere şi ataca celulele corpului inamicului.“
Chiar şi vacile vor fi utilizate de către pionierii armatei, „animale
clonate ar putea îndeplini anumite misiuni – animale bombe-vii,
monştri ieşiţi din coşmar“.
Aceste arme vor fi disponibile pe scara largă. „Cele mai multe
dintre aceste arme vor fi accesibile naţiunilor mici, non-statelor,
corsarilor, piraţilor, mercenarilor, maquisarzilor (gherilelor)
mafiei, teroriştilor şi oricărui tip de traficant... Într-un viitor nu
atât de îndepărtat, va fi posibilă fabricarea unei e-bombe cu doar
400 dolari, constând dintr-un condensator, o rolă de sârmă de
cupru şi un explozibil.“
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Razboaiele vor izbucni în toată lumea: unele vor fi purtate pentru a
obține puterea asupra resurselor, cum ar fi războaiele pentru apă,
alte războaie vor fi pentru a dobândi influenţă sau între grupurile
etnice pentru obţinerea autonomiei. Acestea vor conduce la o
secesiune a ţărilor şi la apariţia unor noi naţiuni la nivel mondial.
Naţiunile potrivite pentru un astfel de conflict includ Nigeria,
Turcia, Iran şi Filipine.

Feminismul necesar socialismului

„Chiar şi oraşele îşi vor proclama secesiunea; minorităţile etnice
sau lingvistice îşi vor cere independenţa. Împărţirea teritoriilor va
merge prost.“

Când a fost întrebat, într-un interviu acordat lui Charlie Rose, de ce
80% din microcredite sunt date femeilor, Attali a descris
fenomenul ca pe „ceva ciudat“, dar în carte expune motivul real.
Femeile vor avea încredere în colectivismul de stat.

Attali crede că multe conflicte vor fi sălbatice. „Genocidurile vor fi
comise în acele timpuri cu cele mai crude arme. Cel puţin trei
masacre de acest gen – împotriva armenilor, evreilor şi tutsilor (un
grup etnic din Africa Centrală care trăieşte azi în Rwanda,
Burundi şi nord-estul Republicii Democratice Congo – fostul Zair
–, care practică creştinismul combinat cu credinţele tradiţionale) –
au fost comise în secolul XX. Iar cei care nu cred ar trebui doar săşi amintească că, în 1938, nimeni nu se gândea că Shoah-ul
(Holocaustul) ar fi posibil.“
Naţiunile occidentale ar putea fi implicate în războaie mari, Coreea
de Nord fiind considerată a fi un catalizator potrivit.
„Acum îndreptate către Japonia, rachetele Coreei de Nord vor ţinti
într-o zi Statele Unite şi China. Rachetele Pakistanului căzute în
mâinile fundamentaliştilor vor pune în pericol prima dată India,
apoi Europa. Cele ale Hezbollah-ului, cu alte cuvinte ale Iranului
– care acum ţintesc Israelul, într-o zi vor fi îndreptate (de la Beirut
sau de la Teheran) către Cairo, Riyadh, Alger, Tunis, Casablanca,
Istanbul, apoi către Roma, Madrid, Londra şi Paris.“
Legalizarea drogurilor
Attali prezice o lume viitoare în care masele se îneacă singure în
distracții, ca să scape de viața nesigură și lipsită de sens.
Vor pretinde (deja pretind) dreptul de a avea stabilitate. „Le va fi
dor de zilele când frontierele erau închise și ocuparea forței de
muncă pe durata vieții era garantată, obiectele erau folosite pe
termen lung, căsătoriile erau pecetluite și rămâneau pecetluite,
legile erau incasabile.“
Distracția va fi principala noastră scăpare. „Unii se vor izola
singuri în autism, datorită utilizării asidue a obiectelor portabile
(iPhone- uri, MP3, MP4 etc.). Ei vor fi narcisiști, obsedați de
automonitorizare, ca și japonezii otaku – acei fanatici ai spațiului
virtual, ai ascultării muzicii în căști și ai automonitorizării
trupului.“
În complicitate cu divertismentul, drogurile vor fi legalizate pentru
a ne amorți în fața nebuniei crescânde din jurul nostru. „Alcool,
canabis, opiu, morfină, heroină, cocaină, produse sintetice
(amfetamine, methamfetamine, Ecstasy). Droguri chimice,
biologice sau electronice, distribuite de «autotămăduitori» vor
deveni produse de consum într-o lume fără restricții legale, ale
cărei principale victime vor fi infranomazii.“ (infranomazii –
săracii lumii).
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Jacques Attali este un pionier al microfinanțării, fondator al PlaNet
Finance, a treia organizație de acest gen, ca mărime.
Microfinanțarea constă în acordarea de împrumuturi pentru
oamenii săraci și grupurile comunitare din întreaga lume, pentru a
începe o afacere.

Până în 2060, Attali vede hiperdemocrația (un unic guvern
colectivist) devenită o realitate, iar pe pionierii acestui sistem îi
numește „transumani“.
„Transumanii” vor găsi plăcere în slujirea altora în comunitățile
lor. Ei vor „inaugura o economie a altruismului, a disponibilității
de bunăvoie, a dăruirii reciproce, a serviciului public, a interesului
general“. „Femeile vor deveni «transumani» mai ușor decât
barbații, găsind plăcere în a da, plăcere care este specifică
instinctului matern.“
„Creșterea progresivă a ponderii
femeilor în fiecare dimensiune a
economiei și societății în special, prin
intermediul microfinanțării, va spori
enorm numarul transumaniștilor.“
Cipul pentru creier
Omul viitorului va merge pe străzi
îngrozit de propriile sale gânduri. El va
avea implantat un brainchip (cip pentru creier).
„Protezele bionice conectate direct la creier ne vor ajuta să
construim punți între sferele de cunoaștere, să producem imagini
mentale, să călătorim, să învățăm, să visăm şi să comunicăm cu
alte minți.“
Această tehnologie „deja permite unui tetraplegic să scrie
cincisprezece cuvinte pe minut printr-o simplă transmisie a
gândurilor, și să le trimită prin e-mail. Telepatia este astfel (deja)
realitate.“
Vom culege cu toți „beneficiile“ acestei tehnologii. „Mâine, aceste
procese vor permite să avem forme de comunicare directă prin
intermediul minții, să ne îmbunătățim procesul de învățare și de
creație în rețele de comunicare asistate electronic.”
Consecința acestei evoluții va fi supravegherea sufocantă. Astăzi,
statul are acces la profilul nostru de pe Facebook, mâine ne va
cunoaște fiecare gând al nostru.
Într-o zi, consideră Attali, conștiința va fi stocată digital și va fi
posibil să trăiască în gazde multiple. „Datorită progreselor
uluitoare, putem aștepta de la nanoștiințe – şi toată lumea va spera
chiar – să facă posibil transferul conștiinței de sine într-un alt
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organism, pentru ca fiecare să aibă propria sa dublură, copii ale
persoanelor iubite, bărbați și femei visate, hibrizi construiți cu
trăsături specifice preselectate pentru a atinge obiective precise.
Unii vor căuta chiar să preia supremația asupra speciei umane,
printr-o formă de viață dotată cu o inteligență diferită şi
superioară.“

Încheiem prin a spune că a critica și a expune noua ordine
mondială nu este de ajuns. Trebuie să ne străduim să ne creăm
propria noastră lume, înainte ca un cult nebun să ne distrugă pentru
totdeauna.

Unii vor trăi mii de ani și vor intra într-o zonă de crepuscul între
viață și moarte. ,,Apoi omul, în cele din urmă fabricat ca un
artefact, nu va mai cunoaște moartea. La fel ca toate obiectele
industriale, el nu va mai putea să moară, deoarece nu s-a născut
niciodată.“

Grupul Grill Flame – Spionajul psihologic
american (tehnici de lupta neconventionale
la nivelul serviciilor secrete)

Nebunia Agendei
Cartea este plină de alte descrieri similare ale omului viitorului, ca
fiind un obiect industrial, ecou al visului comunist despre „omul
sovietic“. Copiii vor fi cultivați în laboratoare ca un „obiect
comercial“, spune Attali. El prevede că înainte de sfârșitul
secolului XXI, Luna va fi colonizată și este interesant de notat
descrierea făcută procesului psihologic cu care se confruntă omul.
Scopul final al NWO
Aproape de sfârșitul cărții, Attali
ne spune scopul final al Noii
Ordini Mondiale: distrugerea
omenirii.
El
afirmă
că
hiperdemocrația va fi un Guvern
mondial unic, stabilit de către
ONU, care va impune forțat
fiecărui cetățean obligații față de
mediu și față de alte persoane.
Hiperdemocrația va dezvolta un
bine comun definit de o inteligență colectivă, care „este o
inteligență specifică în sine, care gândește diferit de fiecare
membru al grupului“, în același mod în care „un computer
gândește diferit de fiecare procesor“.
Apoi, ne vom șterge progresiv pe noi înșine, datorită progreselor
tehnologice. „În cele din urmă, în stadiul final al evoluției, vom
putea asista la (s-ar putea să fim deja martori) o hiperinteligență a
traiului, în care omenirea va fi doar o componentă infinitezimală
(adică va tinde spre zero)“.
Omenirea va muri apoi.
„Istoria singulară a lui Homo sapiens sapiens ar atinge punctul
final desăvârșirea.“
Lumea noastră sau a lor
Attali consideră că întreaga opoziție la viitoarea ordine a lumii va fi
inutilă, deoarece nu va propune un alt sistem.
„Majoritatea acestor noi contestatari nu va propune un sistem
înlocuitor... Așteptați-vă la o mână (de oameni) care va propune o
întoarcere la teocrație.“
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Sursa: henrymakow.com

Ştirile despre proiectele de cercetare paranormale din
cadrul războiului PSI au ajuns, filtrate, în Occident. Sheila
Ostrander şi Lyn Schroeder au introdus publicul american în
lumea războiului paranormal rusesc prin lucrarea “Descoperiri
psihice în spatele Cortinei de Fier”. Interesul din ce în ce mai
mare al Serviciilor de Informaţii americane a fost reflectat de un
raport al Agenţiei de Informaţii al Ministerului American al
Apărării (DIE) numit “Comportament ofensiv controlat –
URSS”, publicat în 1972. Aici se prezenta posibilitatea ca
spionii psihici ruşi să poată fi capabili să citească în întregime
documentele secrete ale armatei americane, să urmărească
mişcările de trupe şi echipamente şi chiar să descopere secretele
instalaţiilor americane. Analiştii CIA bănuiau că Serviciile
puteau dispune de posibilitatea de a controla telepatic gândurile
comandanţilor armatei americane, precum şi ale liderilor
politici. De asemenea, bănuiau că ruşii aveau capacitatea de a
ucide de la distanţa cetăţeni americani. Telekinezia putea, de
asemenea, să destabilizeze echipamentele militare, cum ar fi
calculatoarele, sistemele de arme nucleare şi vehiculele spaţiale.
Raportul considera că “impactul major din spatele deciziei
sovietice de a stăpâni facilităţile oferite de comunicaţiile
telepatice, telecinetica şi bionica, se datorează KGB-ului şi
armatei”. CIA şi DIA (ca parte a armatei) au început să ia în
serios cercetarea sovietică din acest domeniu.
Între 1969 şi 1971, sursele Serviciilor de Informaţii americane
au început să descopere şi să aibă confirmarea că Uniunea
Sovietică era adânc angajată în aşa-numita “cercetare psihică”.
În 1970 s-a descoperit că bugetul anual de cheltuieli cu aceste
cercetări era de 60 milioane de ruble, pentru că peste 5 ani
acestea deja să ajungă la 300 milioane de ruble. Ingo Swann a
fost unul dintre primii spioni psihici americani. El a lucrat la
Institutul de Cercetări din Stanford, între 1972 şi 1982.
După ce şi-a efectuat serviciul militar în Coreea, prin anii ’70,
ajunsese să-şi rotunjească veniturile, devenind subiect în
experimente parapsihologice. El a devenit mai apoi primul
spion psihic al doctorului Hal Putoff şi mai apoi a stabilit cele 6
protocoale care în prezent sunt utilizate de spionii psihici
americani. Proiectul Grill Flame a fost implementat în 1978 de
armata americană pentru a demara cercetările asupra spionajul
psihic. Apoi s-a continuat cu multe alte proiecte, precum:
“Centre Lane”, “Sun Streak” şi “Star Gate”. Aceste proiecte
sunt prezentate în amănunţime de Jim Shuabel în excelenţa sa
carte “Istoria secretă a spionajului psihic american”, şi de dr.
Armen Victorian în articolele “Cercetarea psihică la Pentagon”
şi “Spionajul psihic în comunitatea de informaţii americană”.
Despre al 8-lea efect Martini a vorbit Norman Jackson,
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purtătorul de cuvânt al CIA şi în acelaşi timp consilier tehnic,
într-o emisiune televizată la Nightline TV, în ziua de 28
noiembrie 1995, atunci când prezenta utilizarea programelor
RV (vedere la distanţa – remote viewing), pe la mijlocul anilor
’80. Acesta declara că al 8-lea efect Martini reprezintă numele
de cod al RV, iar rezultatele cercetărilor în domeniu depăşesc
limitele credibilului.

telekinezie şi telepatie. Aceste fapte erau cunoscute de
americani. Astfel, este menţionat în documentele DIA, scrise în
1972, asupra cercetărilor parapsihologice din Rusia şi Cehia, în
secţiunea despre aportul tehnic, ca sovieticii puteau materializa
energia corpului omenesc în locuri îndepărtate, pentru a fura
documente strict secrete sau pentru a strica anumite
echipamente.

În continuare, prezentăm relatarea oficială a efectelor obţinute
câteodată prin RV (8 Martini) de programul american de
spionaj psihic, care, spre deosebire de proiectele omoloage
sovietice sau cehe, nu se baza pe idei ştiinţifice despre modul în
care lucra PSI şi, prin urmare, era un studiu calitativ asupra
războiului paranormal. Ingo Swann a contactat armata
americană pentru a antrena spioni psihici. Ca un lider al
clarvăzătorilor, autorităţile americane îl testaseră pe Ingo asupra
posibilităţilor sale de vedere la distanţă, care s-au dovedit a fi în
cel mai înalt grad. Aşa de importante erau rezultatele în urma
testării lui Ingo, încât, după demonstraţia spectaculoasă, celor
care testau le-au trebuit 8 pahare de Martini ca să-şi revină şi săşi calmeze nervii. După aceasta, RV a fost supranumit “al 8-lea
efect Martini”.

Într-un alt document, în 1975, care prezenta ultimele descoperiri
ale cercetării parapsihologice cehe şi sovietice, se discuta pe
larg despre PK (psihokinezia). Se menţiona numele celor mai
cunoscuţi parapsihologi, Kulaghina, Vinogradova şi Ermolaev.
Despre Kulaghina se afirmă că avea capacitatea de a afecta
ţesuturile vii şi era posibil să şi-o exercite şi asupra tintelor
umane. Puterea Vinogradovei de a muta obiecte şi capacităţile
levitationale ale lui Ermolaev puteau fi folosite pentru a activa
sau dezactiva sursele de putere, sau de a fura documente
militare ori software. Generatoarele lui Robert Pavlita şi
indicatorii PK ai lui Julius Krmessky puteau fi folosiţi să
antreneze un mare număr de cetăţeni sovietici şi cehi pentru a
dezvolta şi a controla abilităţile psihice latente.

Ingo Swann vorbeşte despre un incident întâmplat în 1976, care
este sursa interviului de pe site-ul Internet “Dreamland” al
Universităţii statului Wisconsin, la 12 decembrie 1996. Ingo
Swann a fost îndrumat să spioneze psihic submarinele sovietice,
într-unul din testele importante la care a fost supus, având ca
martori generali ai armatei americane. Ingo a dezvăluit că vede
submarinul trăgând într-un OZN şi OZN-ul trăgând în
submarin. El a făcut şi o schiţă a ceea ce vedea. După 3 zile,
Putoff l-a angajat pe Ingo.
Teama de rezultatele cercetărilor sovietice şi de amplasarea
armelor paranormale a forţat CIA şi DIA să privească în mod
serios întregul subiect al PSI în cadrul armatei. Swann afirma în
fata militarilor: “Sovieticii nu executa cercetările lor asupra a
ceea ce vesticii denumesc cercetare psihică. Termenul corect
pentru conceptul lor de cercetare este psihotronica”.
Dezvoltarea acestei linii de cercetare a condus la formarea unor
operatori PSI, care şi-au unit câmpurile biofizice pentru a forma
mintea grupului, care a fost stimulată de informaţia primită în
1973 despre cercetarea psihică strict secretă din baza din nordestul Leningradului, cu numele de cod “Cutia Neagră”. Această
informaţie s-a scurs, în 1973, de la cercetătorul dr. Igor
Vladsky, într-o scrisoare către psihologul Gene Kearney de la
Harvard.
Progresele ruseşti în domeniul ESP şi al telekineziei păreau să-i
conducă spre posibilitatea de a produce efecte psihice. Acesta ia înspăimântat pe comandanţii unităţilor de rachete americane,
deoarece posibilitatea ca ruşii să facă nefuncţionale rachetele
balistice americane, fie în silozurile lor, fie în zborul spre ţinta,
ar distruge capacitatea de intimidare nucleară americană. Una
dintre primele măsuri luate a fost cooptarea unui larg cerc de
specialişti în unităţile de cercetare a paranormalului.
Astfel, în 1975, cunoscutul inginer atomist Thomas Bearden a
fost folosit de armata americană pentru studiul psihotronicii.
Sovieticii reuşiseră să creeze noi forme de gânduri din
inconştientul colectiv şi să provoace materializare. Minţile
telepaţilor se puteau sinergetiza, oferind noi capacităţi pentru
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Astfel de unităţi operaţionale bine antrenate, alcătuite din
persoane necunoscute, puteau fi folosite într-un mare număr de
acţiuni secrete, sub acoperire. Mai puţin spectaculos, dar mai
semnificativ este faptul că savanţii sovietici şi cei din Cehia au
realizat un demers interdisciplinar, unificator, pentru a
determina sursele de energie şi interacţiunile care intervin în
PK.
Astfel, spune documentul citat, ruşii şi cehii par a fi mult în fata
omologilor lor americani şi europeni în realizarea acestui scop,
deoarece este un pas destul de mic de la înţelegere la aplicare şi,
fără îndoiala, ca multe aplicaţii au şi fost direcţionate către om
pentru o serie de scopuri, fie ele bune, fie rele. Ambele
supraputeri au devenit interesate de telekinezie datorită
implicaţiilor sale militare. Efectele telekinetice pot fi mici, dar
nu este necesară prea multă forţă pentru a distruge un circuit
dintr-un sistem de ghidare a rachetelor sau pentru a distruge un
capilar în creier.
Forţată să se pregătească pentru contractarea armelor psihice de
către sovietici, cehi şi chinezi, care lucrau de ani buni în cadrul
unor proiecte vaste în domeniul armei paranormale, cercetările
americane care au fost întreprinse în primii ani după 1970 erau
de mică extindere în raport cu uriaşele investiţii pe care le
suportau ruşii pentru institutele de cercetare care pregăteau
războiul PSI. Această stare de fapt se datora comunităţii
ştiinţifice vestice, care minimaliza importanta paranormalului.
Numărul de savanţi dornici să ajute CIA să înceapă programe
de spionaj psihic era foarte limitat din cauza stării proaste a
cercetării psihice în vest. Totuşi, doi fizicieni, Russel Târg şi dr.
Hal Puthoff, s-au angajat pe acest drum. Ei au început cercetări
în domeniul vederii la distanţă cu Ingo Swann, la Institutul de
Cercetări din Stanford (SRI), California. La 6 iunie 1972, au
început primele experimente. Ingo Swann a reuşit să influenţeze
psihic un magnetometru pe care îl folosea Puthoff pentru a-i
testa capacităţile. Apoi au urmat o serie de experimente de
vedere la distanţa asupra lui Swann, care n-au avut la început
succesele scontate.

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Dezbateri
În cartea lui Jim Schanabel, “Spionii psihici”, acesta
menţionează că, în 1973, Swann a cerut coordonatele geografice
ale unor locuri pe care trebuia să le vadă. Târg şi Puthoff n-au
acceptat la început această idee, dar până la urmă au aprobat-o.
Astfel, au pus în practică conceptul introdus de ei, vederea la
distanţa controlată (CRV), care constituie o sinergie a telepatiei
şi clarviziunii. Pentru aceste studii psihice, ruşii folosesc
termenul de psihotermica. Spionul psihic în acest joc călătoreşte
mental spre destinaţia respectivă, încearcă să obţină o imagine
mentală a ceea ce se afla acolo şi apoi să schiţeze ceea ce vede.
Cu această nouă formă de vedere la distanţă, eficienta lui Swann
a crescut la niveluri acceptabile, astfel că CIA a devenit
suficient de interesantă pentru a creşte finanţarea acestor
cercetări. Atunci când Puthoff i-a dat lui Swann coordonatele
unui loc aflat la est de Muntele Shasta, din California, telepatul
a descris acel loc: “Văd un munte spre sud-vest. Cred că sunt
deasupra Oceanului”. Atunci când i s-au dat coordonatele unui
loc la 40 de kilometri de Muntele Hekla, din sudul Islandei,
Ingo a declarat: “Văd un vulcan spre sud-vest”. Când Puthoff ia dat coordonatele unui punct situat în mijlocul Lacului
Victoria, acesta a declarat: “Simt un curent deasupra apei, care
se îndreaptă către uscat. Lacul este spre vest. Văd şi un deal
mare”. Puthoff gândea ca Swann a descris obiectivul greşit,
până când a consultat un atlas geografic şi a înţeles că dăduse
coordonatele unui sat Ushashi, aflat la 50 de kilometri de Lacul
Victoria, în direcţia sud-vest. Swann avusese dreptate. Rezultate
ca acesta i-au permis lui Puthoff să obţină finanţare de la CIA.
În timpul desfăşurării acestor experimente cu Swann, Puthoff a
primit un telefon de la un poliţist pensionar, nimit Pat Price.
Acesta a dorit să fie şi el testat, pentru a i se observa capacităţile
paranormale. Price a dat o descriere detaliată a bazei secrete
americane aflate sub pământ. La experiment asista şi Richard
Kennett, reprezentantul CIA. Şi Kennett a crezut la început ca
Price greşea, deoarece el dăduse coordonatele casei de vacanţă a
lui Richard din Virginia de Vest. Când Kennett a ajuns mai
târziu la casa sa de vacanţă a aflat despre existenţa bazei
secrete, aflate lângă casa sa. Era vorba despre centrul de
interceptare a telefoanelor şi a sateliţilor spioni “Sugar Grove”
aflat în schema de funcţionare a NSA (Agenţia de Securitate
Naţională din SUA). Price a revelat chiar şi numele a 3 ofiţeri
superiori care lucrau acolo. Din acest moment, DIA a luat foarte
în serios cercetările întreprinse de Puthoff, Târg şi Price.
Aceştia erau suspectaţi a fi spioni comunişti, deoarece nimeni
nu credea că astfel de informaţii supersecrete puteau fi aflate
prin mijloace psihice. Deoarece nu s-a găsit nici o probă în acest
sens, agitaţia creată s-a stins. Pentru a-i mai calmă pe cei de la
CIA, Price le-a dat informaţii despre o bază similară celei a
NSA, aflată în Rusia, la Muntele Narodnaia, în nordul munţilor
Urali. El a descris baza subterană, proporţia mare a femeilor în
personalul bazei şi antenele radar.
Între Price şi Swann a apărut o rivalitate. Price a fost recunoscut
ca fiind cel mai bun spion psihic. Acesta a fost îndrumat să
spioneze Semipalatinsk, mai precis clădirile existente acolo.
Price a descris exact sferele de 20 de metri diametru şi
macaralele uriaşe construite cu ajutorul unor tehnici speciale
pentru a sigila containerele cu bombe nucleare. Fotografiile din
satelit au arătat că ceea ce a văzut Price a fost corect. Până
atunci se presupunea că Semipalatinsk era o armă de tip “raza
morţii” care îşi datora energia exploziilor nucleare. Este
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îndeobşte cunoscut că agenţiile de informaţii ucid pe cei care le
ameninţă puterea. Capacitatea lui Price de a spiona psihic era
foarte mare; astfel, el putea citi la locul pe care îl spiona cuvinte
şi numere. Moartea lui Price, în 1975, a avut loc în circumstanţe
misterioase. Se presupune că sovieticii l-au otrăvit pe Price,
foarte probabil cu micotoxina, o substanţă care este produsă de
un fungus. Se poate că uciderea lui Price de către KBG să fi
avut o prioritate deosebită, deoarece posibilităţile paranormale
ale acestuia puneau în pericol programele psihotronice
sovietice. Este posibil, de asemenea, ca Price să fi fost victima
unui grup puternic de spioni psihici sovietici antrenaţi pentru
uciderea la distanţă. Oricare ar fi cauza adevărată a morţii sale,
Price a fost prima victimă a cursei înarmării cu arma PSI.
Swann i-a convins pe Puthoff şi Târg că este în stare să
antreneze orice persoană pentru a spiona psihic. Scopul era de a
antrena personal militar care lucra în domeniu, mai curînd decât
persoane care aveau deja calităţi paranormale. Generalii, care îl
inspectau în cercetările sale în domeniul PSI, au fost convinşi
de Swann să devină elevi în cadrul programului de CRV. După
parcurgerea programului, aceşti ofiţeri de grad înalt puteau
spiona psihic fişiere strict secrete. Astfel, militarii au fost
convinşi că spionajul psihic poate deveni o armă aflată în uzul
militar. Agenţi operativi din CIA, DIA, NSA şi alte organizaţii
secrete au urmat acest program. Pentru antrenarea personalului
din acest program s-a făcut etapizare secretă pentru 20 de ani a
cursurilor de spionaj psihic.
Acest program s-a numit “Star Gate”. Ingo Swann a utilizat
sistemul său de CRV, precum şi protocoalele sale, încă de la
experimentele iniţiale, pentru a-i ajuta la antrenamente pe nouveniţii în domeniul armei PSI. Aceste cursuri s-au generalizat
apoi şi pentru studiile comerciale susţinute în SUA, astăzi la un
cost de 7.000 de dolari pe săptămână. Documente obţinute de la
Serviciile de Informaţii americane, care au fost publicate în
revista Lobster, ne indică faptul că Grill Flame era aripa
operaţională a programului Star Gate. Acesta a demarat în 1975,
când armata americană a început programul său de cercetări
pentru descoperirea a ceea ce poate află inamicul prin folosirea
spionajului psihic.
Din 1978, armata americană a primit misiunea de a obţine
informaţii prin spionaj psihic. Programul Ministerului Apărării
american pentru CRV a fost plasat sub denumirea “Grill Flame”
şi condus de DIA, dar având drept componente şi agenţiile de
informaţii ale statului. Acest proiect strict secret era cunoscut
numai de circa 12 persoane din Pentagon şi de oficialităţile
Serviciilor Secrete. Mel Riley era unul dintre primii spioni
psihici militari şi făcea parte din acest program.
În 1979, unul din primele sale obiective a fost testul nuclear
chinez de la Lop Nor. El a vizualizat căderea din avion a
bombei nucleare chineze, explozia acesteia, precum şi eşecul
intrării în reacţie nucleară în lanţ. El a raportat că bomba
nucleară chineză era mai sofisticată decât credeau Serviciile de
Informaţii americane, chinezii făcând uz de un perfecţionat
proces de îmbogăţire a combustibilului nuclear. Şase persoane,
în majoritate personal al armatei, erau testate de SRI (Stanford
Research Institute) pentru a fi cooptaţi în proiectul “Grill
Flame” şi toţi au fost găsiţi compatibili cu respectivul proiect.
Aceştia erau cunoscuţi cu numele de cod “Naturalii”. Unitatea
îşi avea sediul la Fort Meade, în statul Maryland, şi făcea parte
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din NSA. Aici erau pregătiţi spionii spihici
supravegherea bazelor militare sovietice şi chinezeşti.

pentru

La sfârşitul anului 1978, unitatea a primit misiuni ofensive de
spionaj din partea comunităţii de informaţii la care avea acces.
Generalul Edmund Thompson, fiind comandantul unităţii, a
reuşit sporirea bugetului unităţii, şi astfel au mai putut fi
angajate trei persoane care să se ocupe de CRV. Astfel, a putut
fi creată divizia specială de acţiune. Printre succesele
înregistrate de această divizie se numără şi vederea de la
distanţă a exploziei nucleare atomice chineze de la Lop Nor, din
anul 1979, a ciupercii uriaşe care s-a format. Radiaţiile nucleare
erau văzute de Mel Riley ca o lumină de culoare verde.
Acesta a fost însărcinat de NSA să spioneze un consul american
din zona Mării Mediterane, de unde ruşii extrăgeau informaţii.
Joe McMoneagle, un alt renumit spion psihic, a reuşit să
descopere cum, vizavi de consulat, un rus avea un post de
ascultare. El a mai descoperit şi o echipă a NSA care îi
supraveghea pe ruşii care spionau consulatul cu mijloace
electronice. Acest fapt este prezentat de Jim Schnabel din
interviurile realizate cu Puthoff, Riley, McMoneagle şi Skip
Atwater, unul din primii promotori ai CRV. Tot în 1979,
McMoneagle a văzut lumina verde, cea pe care el o asimilează
radiaţiilor nucleare, pe malul mării din Spania. S-a auzit mai
apoi ca în acea regiune un bombardier american pierduse o
bombă atomică.

BUGETUL NEGRU AL
STATELOR UNITE
Este deja evident pentru cei mai mulți dintre noi că
informațiile care ni se oferă prin mass media reprezintă de
obicei doar un aspect superficial al realității, cel pe care
deținătorii trusturilor de presă vor să-l arate publicului,
conform unor interese.
cest lucru este cu atât mai valabil în cazul aspectelor care
ar putea trezi marea masă a populației din somnul
conștiinței în care este menținută. De pildă, este naiv să
credem că din anul 1969, când s-a realizat (oficial) prima
aselenizare a cosmonauților de la NASA, programele spațiale cu
oameni la bord n-au mai făcut nici un progres semnificativ. Dacă
ne gândim că în domeniul tehnologiei accesibile populației, în cei
45 de ani care s-au scurs de atunci s-a făcut un salt exploziv, putem
fi siguri că s-au făcut progrese uriașe și în domeniul navelor
spațiale.

A

Grupul a mai primit misiunea de a prevedea locul de impact al
căderii staţiei spaţiale Skylab. Când aceasta, într-un final, a
căzut de pe orbită pe pământ, Skylab a lovit vestul Australiei.
McMoneagle prezisese zonă prin CRC. Grupul de lucru a mai
descoperit locul în care s-a prăbuşit un elicopter american într-o
regiune îndepărtată din Peru. Au fost vizualizate corpurile arse
ale pilotului şi copilotului.
Rezultatele programelor de cercetare din literatura fantastică
descriu telepatii militari ca pe nişte PSI-corpuri care pot scana
minţile oamenilor cum le e voia. Oare aceasta este numai o
ficţiune? Aşa cum aminteam mai înainte, ruşii au cheltuit sute
de milioane de ruble pentru dezvoltarea ESP. Nu ar fi fost
posibil ca şi americanii să dezvolte astfel de programe care să
permită punerea la punct a tehnologiei de scanare telepatică? De
fapt, obiective umane au fost spionate psihic pentru comunitatea
agenţiilor de informaţii americane.
Cartea despre care am pomenit mai înainte “Remote Viewers”
documentează ca grupul Grill Flame a interogat psihic cu
succes un agent al unei ţări est-europene despre care CIA avea
informaţii că era spion. McMoneagle l-a scanat şi a aflat că
primise mari sume de bani. În timpul supunerii acestuia la testul
cu detectorul de minciuni, atunci când i s-a pus întrebarea
despre primirea banilor, spionul a exclamat: “Aceasta de unde o
ştiţi?”.
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Din dezvăluirile pe care unii dintre cei implicați în activitățile
NASA le-au făcut (în ciuda secretului pe care sunt constrânși să-l
păstreze), s-a aflat de-a lungul timpului că această agenție – care
este cea mai generos finanțată din lume – are în realitate două
programe paralele: cel oficial, care este prezentat public, și cel
neoficial, strict secret, cel al „proiectelor negre” (black projects),
care au atins un nivel tehnologic ce depășește imaginația omului
obișnuit. America are un „buget negru” (black budget) neaprobat
de Congres, și pe care nici măcar președintele nu-l cunoaște,
darămite să-l controleze. Anual, aceste black projects înghit 1,25
trilioane de dolari, adică aproape 25% din PIB-ul SUA, ceea ce
reprezintă mai mult decât bugetul oricărei alte țări din lume. Pentru
o imagine mai clară, menționăm că un trilion înseamnă 1.000 de
miliarde de dolari și cântărește 11 tone. Aceste proiecte oculte, care
scurtcircuitează autoritatea Congresului, sunt în întregime ilegale.
Prin mărturiile unor persoane din interiorul sistemului, a devenit
cunoscut faptul că proiectele strict secrete ale NASA se află în
subordinea unui grup restrâns de oameni, care domină din umbră
toate resorturile mondiale și care acționează doar în avantajul lor.
Această grupare de indivizi lipsiți de scrupule, care a cuprins ca o
caracatiță omenirea, a ajuns la concluzia că viața pe pământ este
amenințată de pericole, cum ar fi escaladarea poluării, încălzirea
globală, furtunile solare, distrugerea stratului de ozon și, nu în
ultimul rând, suprapopularea. Ca urmare, reprezentanții acestei
„elite” au stabilit un număr de măsuri alternative, prin care să fie
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protejați în primul rând ei, cei „iluminați”. Se spune că elita
stăpânește deja energia magnetică și alte forme de energie gratuită,
dar totul este ținut secret, energia fiind unul dintre mijloacele prin
care oamenii pot fi stăpâniți și controlați cu ușurință.

căzut în apa portului Philadelphia ci pe iarba bazei militare
Montauk din Long Islands.

Printre proiectele tehnologice cele mai avansate care au fost sau
sunt încă derulate, și care au ajuns cunoscute publicului prin
dezvăluiri, se numără:
- Experimentul Philadelphia – inițial dezvoltat pentru obținerea
invizibilității optice și pe radar a navelor marine ale SUA (US
Navy), pe principiul descoperit de Tesla – crearea unui câmp
electromagnetic puternic, care să distorsioneze cuantumul spațiotemporal terestru.
- Proiectul Montauk/Phoenix I, II și III – prin care se
perfecționează călătoria în timp.
- Proiectul Pegasus – experimente de teleportare a obiectelor și a
ființelor umane în spațiu și timp, pe baza cărora s-au construit
bazele secrete de pe Lună și Marte.
- Proiectul Looking Glass – dezvoltarea tehnologiei capabile să
„privească” în viitor la mai multe scenarii posibile.
- Proiectul Solar Warden – programul flotei spațiale interstelare a
guvernului ascuns.
- Proiectul Aquarius (Vărsătorul) – program ce se derulează din
1958, când, conform scurgerilor de informații, SUA a pus mâna pe
o navă extraterestră în deșertul Utah. Nava a fost depozitată într-o
zonă secretă și studiată de-a lungul anilor. Se presupune că la ora
actuală SUA se află în posesia unor informații care sunt
experimentate și folosite în diverse domenii.
- Proiectul Aurora – dezvoltarea unei generații de arme
hipersonice, care pot lovi mai rapid decât rachetele. Prin acestea,
SUA speră să poată elimina teroriștii din orice colț al Terrei în mai
puțin de o oră.
Experimentul Philadelphia a fost demarat de Marina Americană
în anul 1931 în scopul obținerii invizibilității navelor maritime față
de radare. Acest proiect a fost condus inițial (din 1932 până în
1943) de genialul Nikola Tesla, care însă n-a vrut să mai continue,
din cauza lipsei de scrupule a conducerii militare. La coordonarea
proiectului a urmat dr. John von Neumann, cel care avea să devină
părintele calculatorului electronic modern. Au fost făcute mai
multe cercetări şi teste pe o navă de război, numită USS Eldrige. În
cadrul testului principal din 12 august 1943, nava Eldrige a devenit
invizibilă pentru radar, iar după cca 1 minut s-a produs o
străfulgerare și nava a dispărut din port, după care a apărut la 400
mile distanță, pentru 15 minute, în docul Norfolk, dispărând apoi și
de acolo în hiperspațiu. După aproape 4 ore, nava a reapărut în
portul Philadelphia, însă se produsese un dezastru. Unii dintre
membrii echipajului aveau părți ale corpului încastrate în oțelul
pereților și al punților, alții apăreau și dispăreau intermitent, iar alții
păreau să ardă, fără însă a se combustiona. În timpul dispariției
navei, doi dintre oamenii de știință îmbarcați (frații Duncan și
Edward Cameron), care erau fizicieni însărcinați cu pornirea și
oprirea generatoarelor, au sărit peste bord. Dar, surpriză! Ei nu au
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Apariția lor era așteptată de către poliția militară. Au fost introduși
într-un complex subteran, unde i-a întâmpinat nimeni altul decât dr.
Von Newman, care era cu 40 de ani mai în vârstă. Acesta i-a
anunțat că se află în anul 1983. Von Newman le-a explicat celor
doi că fuseseră absorbiți în hiperspațiu prin intermediul câmpurilor
generate de o mașină a timpului aflată în baza Montauk, care a
interferat cu câmpurile generate de experimentul din Philadelphia.
Ceea ce se petrecuse era că aceste două experimente asupra
timpului s-au cuplat unul cu celălalt și au creat o gaură în
hiperspațiu care a aspirat nava Eldrige. Von Newman le-a spus că
s-a creat o bulă în hiperspațiu care crește în mod periculos și de
aceea este stringent necesar să fie trimiși înapoi în timp, pe nava
Eldrige, ca să distrugă generatoarele, ceea ce frații Cameron au și
făcut. Dar după îndeplinirea acestei sarcini, Duncan a sărit din nou
peste bord, ajungând în 1983. Prin tehnologia realizată în cadrul
Proiectului Montauk se creează veritabile scurtături între oricare
două puncte din spațiu-timp prin așa-numita metodă a „găurii albe
și a găurii negre”.
În cartea sa, „Experimentul Philadelphia şi alte conspiraţii OZN”,
precum şi în mai multe interviuri pe care le-a acordat, unul dintre
oamenii de ştiinţă care au participat la acest experiment, dr. Alfred
Bielek aduce o serie de detalii. El relatează că în anul 1931, Nikola
Tesla i-a oferit posibilitatea preşedintelui de atunci al SUA,
Theodore Roosevelt, să comunice cu două grupări extraterestre prin
intermediul unei aparaturi speciale, proiectată chiar de către el.
Primul grup cu care Roosevelt a luat legătura au fost Pleiadeenii,
care şi-au oferit ajutorul, dar numai dacă oamenii renunță la
proiectele de război. Al doilea grup a fost cel numit Kumorash
Kun, sau pe scurt „Grupul K”, care, spre deosebire de primul grup,
s-a oferit să furnizeze guvernului SUA un ajutor ce includea şi
anumite proiecte militare. Roosevelt s-a hotărât să colaboreze cu
cel de-al doilea grup. Se pare că, în urma acestei colaborări, au fost
luate anumite decizii guvernamentale, printre care aceea ca pe 12
august 1943 să fie realizat proiectul strict secret ce avea să rămână
cunoscut ca Experimentul Philadelphia.
Implicaţiile proiectului erau cu mult mai mari decât simpla obţinere
a invizibilității, totul fiind de fapt dirijat din umbră de către
extratereştrii din „grupul K”. Dezvăluirile lui Al Bielek arată că de
fapt Proiectul Philadelphia a fost menit din start să fie conexat cu o
secvenţă desfăşurată în viitorul de atunci, data de 12 august 1983,
mai exact cu anumite operaţiuni ce se desfăşurau în cadrul
aşa-numitului Proiect Phoenix. Al Bielek afirmă că există mai
multe mărturii care susţin faptul că proiectul Phoenix a fost
operaţional între anii 1975 şi 1983 şi a reprezentat un fel de etapă
superioară aProiectului Philadelphia, având drept scop dezvoltarea
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tehnologiei necesare călătoriilor în timp. Tehnologia folosită s-a
bazat pe efectul pe care dr. Carl Sagan îl numea „găuri de vierme în
hiperspaţiu”, iar proiectul realizării călătoriilor în timp a fost
încununat de succes. Mai multe persoane au fost trimise atât în
viitor, cât şi în trecut, fiind făcute chiar şi înregistrări video. Însuşi
Al Bielek relatează că într-o astfel de experienţă a reuşit să aducă o
revistă Life din anul 1983 în anul 1943. Călătorii în timp erau aduşi
de multe ori înapoi, chiar cu o milisecundă înainte de momentul
plecării, iar memoria le era de obicei ştearsă. Informaţii detaliate
despre aceste aspecte puteţi citi în lucrarea „Proiectul Montauk”,
scrisă de Preston Nichols şi Peter Moon.
Ulterior a fost înţeles faptul că motivul pentru care aceşti „K” au
avut interesul să facă această conexiune între Proiectul Philadelphia
şi Proiectul Phoenix a fost acela de a crea o fisură în continuumul
spaţiu-timp, cu o durată de 40 de ani, pentru a permite intrarea în
zona Pământului a unor nave spaţiale ce veneau dintr-o altă
dimensiune şi care aparţineau extratereştrilor din rasa „micii
cenuşii”. Datele de 12 august din 1943 şi 1983 nu au fost alese
întâmplător, ci pentru că ele corespundeau anumitor condiţii
energetice ale bioritmului Pământului, fără de care operaţiunea nu
putea fi realizată. „Micii cenuşii” au reuşit astfel să se infiltreze în
număr mare în zona planetei noastre şi câteva dintre navele lor este
foarte probabil că au fost doborâte de armata americană, situaţie ce
are legătură cu celebrele prăbuşiri ale unor OZN-uri, raportate în
anii 1947-1948. Al Bielek relatează că în 1953, următorul
preşedinte al SUA, Dwight Eisenhower, chiar a avut o întâlnire
secretă cu „micii cenuşii”, la care a fost stabilit un acord comun de
non-interferenţă şi în care s-a decis că extratereştrii vor oferi SUA
tehnologie avansată, în schimbul permiterii unor experimente
genetice pe animale şi chiar pe oameni, precum şi accesul în 75 de
baze subterane, ce urmau a fi construite în colaborare umanoextraterestră. Construirea bazelor la mare adâncime (DUB – Deep
Underground Bases) a început în 1959 şi mulţi cenuşii s-au
adăpostit acolo. Acordul de non-interferenţă nu a ţinut însă mult
timp, pentru că în câţiva ani a devenit evident faptul că
extratereştrii au început să nu-l mai respecte.
Proiectul Pegasus a continuat descoperirile legate de aparatul
numit „cronovizor”, care a fost inventat în anii ‘50 ai
secolului trecut de către o echipă de 12 oameni de ştiinţă reuniți în
jurul unui călugăr italian, Pellegrino Ernetti, care era totodată un
savant genial, specialist în fizică cuantică. Din această echipă au
mai făcut parte Enrico Fermi (laureat Nobel) şi Wernher von
Braun, părintele programului spaţial al SUA. Cronovizorul, pe care
Vaticanul a urmărit să-l menţină în cel mai mare secret, este un
dispozitiv ce captează prin rezonanţă frecvenţele armonice
superioare remanente ale oricărui eveniment care a avut loc în
trecut. Aceste armonice nu dispar complet niciodată, ci rămân întro dimensiune superioară a realităţii (akasha tattva în ezoterismul
oriental), ca un fel de ecou. Aceste frecvenţe sunt convertite printro aparatură specială, putându-se astfel reconstitui imaginile şi
sunetele oricărui eveniment care a avut loc chiar şi cu sute sau mii
de ani în urmă.
Cercetările legate de cronovizor au fost continuate de cercetătorii
de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), care
au adăugat noi descoperiri ce au derivat în primul rând din
tehnologia extraterestră obţinută prin inginerie inversă. A fost astfel
obţinută o tehnologie capabilă să creeze vortexuri (tuneluri) în
continuumul spaţio-temporal, prin care este posibilă nu doar
vizionarea unor evenimente din trecut, ci şi din viitor, şi chiar
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teleportarea fizică în acele coordonate. Această tehnologie a fost
dezvoltată şi ca o eventuală posibilitate de salvare a elitelor în cazul
unei catastrofe care ar putea afecta planeta noastră. În acest scop,
au fost pregătite deja baze secrete pe planeta Marte, aşa cum am
menţionat anterior. Unul dintre cei care au făcut dezvăluiri
importante despre acest proiect în cadrul mai multor emisiuni
televizate din Statele Unite, Canada şi Mexic este avocatul
american Andrew D. Basiago, care a fost implicat în Proiectul
Pegasus între anii 1968 și 1972.

Proiectul Looking Glass. Conform informaţiilor paralele şi
convergente prezentate de dr. Dan Burisch, Bob Lazar şi David
Wilcock, acest proiect (PLG) se desfăşoară în baza subterană uriaşă
(ce are mai multe niveluri) cunoscută ca „Area S 4”, situată la 12
mile sud de baza „Area 51”. Scopul acestui proiect este pe de o
parte acela de a observa chiar şi cele mai fine distorsiuni temporale
din trecut, iar pe de alta, acela de a perfecţiona o tehnologie
capabilă să „privească” în viitor la mai multe „scenarii” virtual
posibile, pentru a putea fi aleasă în momentul prezent linia
temporală cea mai favorabilă pe care cei aflaţi la putere o doresc.

Dispozitivul folosit în acest scop se bazează pe crearea unor
câmpuri energetice intense, prin intermediul rotaţiei unor inele
metalice foarte mari, precum şi pe radiaţia generată de un element
care în tabelul periodic al lui Mendeleev are numărul 115, dar care
nu se găseşte în mod natural pe Pământ. Acest element este de
provenienţă extraterestră, poate produce antimaterie şi este folosit
şi la sistemele de propulsie ale navelor extraterestre. Proiectul
Looking Glass mai urmăreşte să studieze și efectul pe care îl
produce crearea artificială a unei unde gravitaţionale asupra
timpului.
Proiectul Aquarius studiază orice aspect legat de entităţile
biologice extraterestre şi de interacţiunea acestora cu oamenii.
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Acest proiect a compilat în detaliu toate înregistrările despre istoria
omenirii şi vizitele extraterestre, începând cu tăbliţele sumeriene,
inscripţiile egiptene şi toate celelalte texte antice, până la
informaţiile obţinute în timpurile moderne.
Programul Aurora este cel mai secretizat program aerospațial
existent. El creează şi dezvoltă nave aeriene cu o capacitate de zbor
la niveluri ultraperformante, cu mult peste ceea ce se foloseşte în
tehnologia convenţională. Cel mai avansat şi mai exotic vehicul
creat în cadrul Programului Aurora este cel numit TR-3B, care are
numele de cod ASTRA. La construcţia acestui vehicul a fost
folosită în mare măsură tehnologie obţinută prin inginerie inversă
(recuperată de la navele extraterestre prăbuşite).

dispozitivelor antigravitaționale și, peste toate, a existenței unei
adevărate flote stelare, capabilă să străbată distanțe uriașe prin
spațiul cosmic.
Aceste realizări tehnologice nu sunt nici măcar bănuite de către
marea masă a populaţiei. În cartea sa, Adevărul ascuns – Informații
interzise, Steven Greer spunea că „tehnologia neagră” preluată din
surse extraterestre de către elita Noii Ordini Mondiale este cu
10.000 de ani înaintea tehnologiei utilizate în civilizația noastră la
vedere. Dr. Greer afirmă că guvernul din umbră al Noii Ordini
Mondiale are la dispoziţie peste 30 de dispozitive ultra-performante
capabile să opereze cu aşa-numita free energy (energie liberă),
majoritatea acestor dispozitive aflându-se în bazele subterane de
mare adâncime (DUB).
Conducătorii din umbră au tehnologia capabilă să scoată cu
uşurinţă lumea din întunericul ignoranţei, dar au ales să n-o facă.
Cunoscând aceste lucruri, ajungem să recunoaştem că senatorul
american Brian Larry a avut foarte multă dreptate atunci când a
spus, cu umorul său caracteristic: „Adevărul o să vă facă liberi. Dar
mai întâi o să vă enerveze”.

Iată câteva dintre caracteristicile acestei nave: are o formă
triunghiulară, se poate deplasa atât orizontal, cât şi vertical în
atmosfera Pământului (cam până la 120 km altitudine) atinge o
viteză de 9 Mach, adică de 9 ori viteza sunetului (ceea ce înseamnă
cca 10.000 km/oră), iar în afara atmosferei Pământului poate atinge
viteze cu mult mai mari. În plus, TR-3B își poate schimba
reflectivitatea, absorbția radar și culoarea, poate deveni invizibil
(folosind tehnologia STEALTH) şi are o autonomie de zbor
nedeterminată. Acest avion funcționează cu metan lichid și are la
bord un dispozitiv antigravitație și o armă ce utilizează pulsuri
electromagnetice (care poate distruge și radarele). Nava are chiar și
capacitatea de a ajunge pe Lună. În lume, au fost raportate
fotografiate şi filmate mii de apariţii ale acestui tip de vehicul însă,
bineînţeles, oficialităţile neagă faptul că ar cunoaşte ceva.
Flota stelară Solar Warden. Pe 13 aprilie 2009, Arhiva
Administrației SUA a pus la dispoziția publicului,
conform Freedom of Information Act (Legea accesului la
informație) aproape 250.000 de pagini de documente din timpul
administrației Reagan, inclusiv din jurnalul personal al
președintelui. În finalul acestuia, președintele Reagan scria la data
de 11 iunie 1985 despre existența unui program spațial clasificat,
care poate transporta și găzdui sute de astronauți. Jurnalul său
evidențiază faptul că a primit mai multe informări cu privire la
acest subiect. Indicii importante rezultă și din registrele publicate
de Arhiva Națională cu privire la Flota Comandamentului
Strategic. Aceste dezvăluiri sunt susţinute şi de informaţiile care au
apărut în presă despre hacker-ul scoţian Gary McKinnon, care a
reuşit să spargă de pe laptopul său baza de date a NASA şi a
Pentagonului, găsind o serie de informaţii copleşitoare despre
colaborarea guvernului american cu extratereştrii şi despre
tehnologia extrem de avansată care este ascunsă populației.
McKinnon a declarat în fața judecătorilor și a presei că a găsit
dovezi ale tehnologiilor de origine extraterestră, a existenței
energiei capabile să stopeze procesul de încălzire globală, ale
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Dincolo de aceasta, pentru a putea aprecia cam ce nivel tehnologic
sunt civilizaţiile extraterestre, este de remarcat faptul că în ultima
perioadă au fost observate în spaţiu, chiar prin echipamentele
NASA, uriaşe obiecte neidentificate, cu un comportament
inteligent. Astfel, pe data de 24 aprilie 2012, satelitul NASA
destinat studierii permanente a activităţii solare, cunoscut sub
numele de SOHO (Solar & Heliospheric Observatory) a făcut
fotografii şi filmări – care sunt încă accesibile pe internet – ale unui
obiect gigantic prezent în apropierea Soarelui, având un aspect clar
de navă spaţială, de la care pleacă o extensie imensă.
De asemenea, pe data de 1 august 2012, în imediata apropiere a
Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) a fost înregistrată prezenţa unui
OZN uriaș. Aceste filmări sau fotografii sunt postate conform legii
în mod public pe Internet de către oficialii NASA. Trebuie să
menţionăm însă că de multe ori au fost semnalate cazuri când
aceste postări sunt ajustate, astfel încât o serie de detalii – care
probabil au scăpat cenzurii iniţiale – nu mai pot fi remarcate. Există
de asemenea şi cazuri în care anumite filmări sau fotografii care au
stârnit un mare interes prin aspectele uluitoare pe care le
evidenţiau, au fost şterse pur şi simplu de pe Internet, accesul
public nemaifiind posibil.
O altă înregistrare NASA uimitoare, care a fost prezentată în SUA
şi în serialul de televiziune Weird or What?, pune clar în evidenţă
obiecte stranii de mărimea planetei Pământ care se deplasează în
apropierea Soarelui, realizând mişcări ce denotă un comportament
inteligent, neputând fi confundate cu fenomene naturale gen
asteroizi sau comete ori cu particule de praf sau de gheaţă. Uneori
aceste obiecte plonjează pur şi simplu în masa Soarelui, rezultând
ulterior uriaşe jerbe de plasmă. Cunoscutul astrofizician Nassim
Haramein a explicat că, din perspectiva cercetărilor sale privind
singularităţile spaţio-temporale care se creează în interiorul
stelelor, este cât se poate de plauzibil ca acele obiecte să fie de fapt
uriaşe nave extraterestre intergalactice extrem de avansate, care
folosesc Soarele nostru ca pe o poartă stelară prin care pot ieşi
oriunde în altă parte în Univers. Haramein susţine că concluziile lui
sunt în legătură cu unele aspecte menţionate în mai multe texte
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antice, conform cărora vizitatorii din spaţiu veneau din stele şi erau
adoratori ai Soarelui, fiind chiar numiţi „Fii ai Soarelui”.
Un aspect recent constatat, care ne poate ajuta să înţelegem cam la
ce nivel de realizare tehnologică au ajuns unele civilizaţii
extraterestre, este acela că rapoartele observaţiilor astronomice au
pus în evidenţă anumite structuri stelare gigantice despre care
astrofizicieni renumiţi constată că cel mai probabil au o natură
artificială. Mai exact, au fost remarcate şi fotografiate legături
extrem de stranii între mai multe galaxii, ca un fel de poduri
intergalactice. Unele dintre acestea sunt realizate în linie perfect
dreaptă, iar altele în trasee curbe, care prezintă simetrii
inexplicabile. Întrucât este binecunoscut faptul că Universul se află
într-o mişcare de expansiune, iar în plus galaxiile se şi rotesc
individual, în jurul propriului nucleu central, este foarte greu de
explicat cum s-ar fi putut forma şi menţine asemenea structuri
cosmice într-un mod natural. Constatând, în cadrul unui studiu că
aceste aspecte sfidează logica fenomenelor cunoscute de
astrofizică, savantul rus A. Vorobev declara: Studiind aceste grupe
de galaxii care interacţionează, de exemplu galaxiile VV-33 şi VV34, rămânem uimiţi de dispunerea inteligentă în spaţiu a
cordoanelor de legătură.
Ulterior declaraţiei savantului rus, au fost fotografiate prin telescop
două cordoane luminoase şi mai impresionante, formate din stele
gigantice de mari dimensiuni. Aceste cordoane se întind pe uriaşa
distanţă de 300.000 de ani-lumină! Anunţând tulburătoarea
descoperire în cadrul unui congres ştiinţific, astronomul american
Roger Lynds (de la Observatorul Naţional Kit Peak, Arizona SUA)
a menţionat că aceste asocieri stelare stranii sunt „cele mai mari
structuri observate vreodată în Univers”. Totodată, el a precizat că
„gradul de perfecţiune geometrică a arcuirii acestora este
incredibil”. În plus, ţinând cont că respectivul „pod de stele” se află
la cca 5 miliarde de ani lumină de noi, înseamnă că ceea ce vedem
noi astăzi este imaginea a ceea ce a existat acolo acum 5 miliarde
de ani. De aici deducem că dacă – şi cel mai probabil aşa este –
acestea sunt structuri artificiale, atunci civilizaţiile care au reuşit să
creeze aşa ceva au faţă de noi un avans tehnologic pe care nici
măcar nu ni-l putem imagina.
Căutând acum să înţelegem natura fiinţelor extraterestre care ne
vizitează, din informaţiile dezvăluite de dr. Steven Greer, aflăm că
navele extraterestre sunt construite prin asamblarea şi manevrarea
matricei energetice astrale pentru a construi tiparul navei la acel
nivel subtil, care apoi apare ca o formă perfect modelată în
molecule fizice materiale. Este vorba despre o ultrananotehnologie, care face ca nava să se poată manifesta atât în plan
fizic, cât şi în dimensiunile eterică şi astrală. O astfel de navă este
în aşa fel structurată, încât este infuzată cu conştiinţă şi inteligenţă,
putând spune că este de fapt o bio-maşină dotată cu o inteligenţă
artificială, capabilă de auto-integrare şi chiar auto-vindecare, în
situaţiile în care este avariată.
Tehnologia extraterestră este în realitate trans-dimensională, iar
esenţa ei este CONŞTIINŢA, care acţionează direct, prin
intermediul gândurilor coerente, la fel cum laserul nu este doar o
simplă lumină, ci este o lumină coerentă. De aceea, pentru a
interfera cu civilizațiile extraterestre benefice şi cu tehnologiile lor,
n-are rost să folosim radiotelescoape, antene cu microunde sau alte
tehnologii umane curente. Ceea ce trebuie folosit în primul rând
este GÂNDUL. În limbajul mecanicii cuantice, aşa cum arăta
laureatul Premiului Nobel, Erwin Schrodinger, conştiinţa este o
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singularitate, adică un substrat ce conţine totul şi care transpare în
mod identic în absolut tot ceea ce există. Oamenii îşi cunosc mult
prea puţin potenţialul de care dispun. Conştiinţa trezită şi
dinamizată este cea mai mare forţă din Univers. Iar această trezire a
conştiinţei se realizează în mod firesc prin punerea în stare de
coerenţă cu „legile divine ale armoniei universale”. De altfel acesta
a fost dintotdeauna, într-o formă sau alta, scopul tuturor căilor
spirituale autentice care au existat pe Pământ.
Este important să știm că, dacă reuşim să intrăm în starea de
conştiinţă a gândurilor coerente, intrăm în coerenţă cu Universul şi
experimentăm minunata stare de conştiinţă a Unităţii, cunoscută în
tradiţiile spirituale ca samadhi sau nirvana. Dacă atingem această
stare, aproape totul devine posibil. Potenţial, fiinţa umană deţine
capacitatea de a realiza prin intermediul conştiinţei sale tot ceea ce
realizează o tehnologie terestră sau extraterestră: levitaţie, proiecţii
în timp, teleportare, influenţarea la distanţă a evenimentelor etc.
Absolut totul ne stă la dispoziţie dacă ştim cum să accesăm şi să
trezim aceste capacităţi ale conştiinţei. Exact acesta este însă lucrul
pe care elita întunecată a vrut întotdeauna să-l împiedice.

SEIFUL APOCALIPSEI. Ce se află în el
poate SALVA omenirea în cazul unui
CATACLISM
Un grup de cercetători a înfiinţat o bancă de seminţe
pe insula Spitsbergen, arhipelagul Svalbard, menită să
conserve în condiţii de siguranţă biodiversitatea agricolă şi să
salveze speciile de plante aflate pe cale de dispariţie.

A

pocalipsei - ce se află în el ar putea salva omenirea în
cazul unui cataclism

Svalbard Global Seed Vault, Banca Mondială de Seminţe
Svalbard, poate trece drept un decor dintr-un film futurist al lui
Stanley Kubrick, relatează BBC. Clădirea, care pare că ţâşneşte
dintr-un versant de pe insula Spitsbergen, Norvegia, şi care
străluceşte într-o nuanţă de albastru în timpul lungilor nopţi polare,
are un rol mult mai important, însă.
Numită şi "Seiful Apocalipsei", construcţia a fost amenajată pentru
a păstra biodiversitatea agricolă şi pentru a salva speciile de plante
aflate pe cale de dispariţie, fie din cauze naturale, fie ca urmare a
unei catastrofe. Teoretic, varietăţile de seminţe stocate în nordul
Norvegiei ar putea să repună pe picioare agricultura chiar şi
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după un cataclism care ar distruge toate culturile din lume.
Insula Spitsbergen, din arhipelagul Svalbard, a fost aleasă datorită
condiţiilor ideale pentru păstrarea seminţelor pe termen lung. Insula
nu prezintă activitate tectonică, este acoperită de permafrost şi se
află la 130 de metri deasupra nivelului mării, fiind ferită de
inundaţii chiar şi în situaţia în care calota glaciară s-ar topi. Chiar şi
în situaţia în care instalaţiile electrice, care menţin temperatura
constantă la -18 grade Celsius, ar ceda, izolaţia naturală şi
artificială a construcţiei ar face să treacă mai multe săptămâni până
când temperatura ar ajunge la nivelul de la suprafaţă, de -3 grade
Celsius. Banca de seminţe se află la 120 de metri în interiorului
unui munte de pe insula Spitsbergen, situată la 78 de grade
latitudine nordică, la doar 1.300 de kilometri de Polul Nord.
Svalbard Global Seed Vault păstrează mai mult de 700.000 de
mostre distincte de seminţe. "Ar fi greu să relatezi istoria omenirii
fără să faci referire la ce se află în această cameră", spune Cary
Fowler, unul dintre iniţiatorii proiectului. Totuşi, multe dintre
speciile pe care omenirea s-a bazat de-a lungul timpului au dispărut
complet. 86% dintre varietăţile de mere crescute în Statele Unite nu
mai există în prezent, spre exemplu. La fel ca şi conopida Old
Cornish, perele Ansault care aveau "o savoare delicioasă de unt" şi
în jur de 90% dintre varietăţile de fasole, mazăre, alune, cartofi sau
orez care erau cultivate la începutul secolului trecut. Ce a cauzat
însă acest lucru?
De-a lungul timpului, fermierii au combinat şi au introdus noi
varietăţi şi specii de plante şi animale deopotrivă. Aşa cum specia
canină, spre exemplu, are diferite rase, fiecare specie de plante are
numeroase soiuri şi varietăţi. Puţini dintre noi ştiu că grâul folosit
pentru a face pâine astăzi este diferit de cel care se folosea acum
douăzeci de ani, la aceeaşi reţetă.
Producţia în masă a dus la omogenizarea speciilor utilizate des în
agricultură. În Statele Unite, spre exemplu, zecile de rase de bovine
care erau crescute odată au fost înlocuite de rasa Holstein. În
prezent, aceasta reprezintă în jur de 90% din totalul vacilor de lapte
din SUA şi 94% dintre bovinele din Ţările de Jos. Rasele şi
varietăţile mai puţin valoroase din punct de vedere comercial, fie
din cauza producţiei prea mici sau prea lente, din cauza aspectului
sau a faptului că nu rezistă bine la transport, sunt marginalizate şi
eliminate din producţie. Spre exemplu, unele varietăţi de castan
american, produse de bază odinioară, sunt prea rare pentru a mai fi
comercializate pe scară largă, iar unele rase de animale, ca vitele
Kerry sau caprele Arapawa, numără mai puţin de două sute de
exemplare în prezent.
Căpşunile Klondike şi Tangi, din Lousiana, "dulci şi gustoase", au
fost eliminate din producţie acum câteva zeci de ani, spune Richard
McCarthy, directorul organizaţiei Slow Food USA, pentru că erau
prea mici şi nu rezistau transportului pe distanţe lungi. "Acum
putem cumpăra căpşuni pe tot parcursul anului, mari, frumoase, dar
care nu au niciun gust", adaugă el.
Totuşi, de ce ne-ar interesa dispariţia anumitor varietăţi, atât timp
cât acestea sunt înlocuite cu soiuri mai bune, mai productive şi mai
rezistente la boli? "Diversitatea", spune McCarthy, "este cea mai
simplă şi mai ieftină metodă de a susţine agricultura". Dacă
depindem de un singur soi de plante sau o singură rasă de animale,
suntem expuşi la vulnerabilităţi.
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Un exemplu clasic al acestei ameninţări este reprezentat de Marea
Foamete din Irlanda, de la jumătatea secolului al XIX-lea. Atunci,
două treimi din populaţie depindea de agricultură, iar marea
majoritate a ţăranilor se hrănea aproape exclusiv cu cartofi. Din
cauza axării întregii recolte pe o singură varietate de cartofi, când
aceasta a fost afectată de mană, o boală a plantelor, întreaga ţară a
fost cuprinsă de o foamete generalizată. Aproape un milion de
persoane au decedat şi tot atâtea au emigrat, ceea ce a dus la o
scădere a populaţiei cu 25%. Marea Foamete a lăsat Irlanda
schimbată semnificativ din punct de vedere demografic, dar şi
politic şi cultural.
"Diversitatea este poliţa noastră de asigurare", spune McCarthy, iar
gândul că Fowler şi echipa sa păstrează sute de mii de mostre de
seminţe în nordul îngheţat, care ar rezista şi în cazul unei catastrofe
nucleare, nu poate decât să ne liniştească.
(http://www.realitatea.net/seiful-apocalipsei-ce-se-afla-in-el-poatesalva-omenirea-in-cazul-unui
cataclism_1412415.html#ixzz2xqwXDPqA )

CUM SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA
ENERGIILOR MALEFICE

Ce este energia malefică?

Ce-i face pe oameni să creadă în acest fenomen?
Energiile malefice influențează starea de sănătate a omului,
care se înrăutățește brusc, fără cauze obiective.
amenii care se plâng de lipsă de vitalitate își descriu starea
în aceste cuvinte: „mă simt ca o lămâie stoarsă”; „în piept
mi s-a pus o greutate înspăimântătoare Și nu mă lasă cu
nici un chip”.

O

Tot influențelor malefice li se atribuie: creșterile mari de
temperatură, frisoanele puternice, somnul agitat, pierderile mari în
greutate, revenirile neașteptate ale bolilor, complicațiile operațiilor,
insuccesele în viață, accidentele.
Subiectul „făcăturii”, (farmece, vrăji, deochiuri, blesteme,
atacuri psihice) revine frecvent în conversația femeilor. Acestea
sunt mai receptive decât bărbații la influențele câmpurilor de
informații străine și având o sensibilitate crescută, percep mai
repede pericolele, calitate ce tine de patrimoniul genetic ancestral.
În majoritatea cazurilor, teama oamenilor de făcături este
nejustificată, dar în ultima vreme, experiența personală mi-a arătat
o
frecvență
mai
mare
a
acestor
fenomene.
Cu cât devine mai grea viața noastră, cu atât mai putina bunătate
găsim la semenii noștri iar pornirea de a face rău are deseori efecte
directe asupra vieții și sănătății noastre. Oamenii rău intenționați,
cu care avem de-a face în mod curent, sunt în general diletanți și
acțiunile lor nu pricinuiesc prea mult rău.
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În situații singulare, răul se concentrează în forme acute care
își atinge țelul. Influenta acestor energii negative se manifestă fizic
prin străpungerea câmpului bioenergetic de protecție sub acțiunea
câmpurilor de informații străine.
Cine sunt Vampirii energetici?
Sunt persoane care prin acțiunile lor fură energia altor oameni
provocându-le perturbări, mentale, fizice și emoționale.
Destul de interesant est faptul că vampiri energetici de multe ori
posedă o capacitate extraordinară de a genera metode de “atac
mental “, și își aleg cu atenție victima.
În general, ei se prefac pentru a obține simpatia, mila,
compasiune și a obține atenție de la victimele lor, prefăcând-se în
multe cazuri, pentru ca fiind ei victima în cauză, sau sunt agresivi
fizic sau verbal, furându-vă astfel energia prin propria dv furie sau
teamă emanată.
În timpul acestor jocuri “mentale “, ei sunt în mare parte
dornici de a obține simpatia altora.
Și destul de des, victima este complet inconștientă, și nu îl pot
vedea vizual pur și simplu exista un sentiment oarecare: mental,
emoțional și spiritual.
Unele victime “ posedă o intuiție dezvoltată”, “conștientizând
în timp “, și în mod clar realizează întreaga situație, luând decizia
de a se desprinde, depărta de vampir “, renunțând la prietenia lui
înșelătoare și a atacurilor frecvente.
Simptomele unui atac de vampir energetic
• în cazul în care persoana simte brusc migrene sau dureri de cap;
• în cazul în care persoana simte dezechilibrare și amețeală;
• în cazul în care persoana se simte prea obosită și epuizată;
• în cazul în care persoana simte o imensă pierdere de energie în
corpul fizic;
• în cazul în care persoana nu poate vedea lucruri cu bun-simt,
obiectivitate și claritate;
• în cazul în care simțurile persoanei sunt confuze;
• în cazul în care persoana se simte deprimată, tensionată și iritată;
• în cazul în care persoana are insomnie, nu poate dormi bine și se
simte perturbată în timpul somnului;
• în cazul în care persoana dezvoltă o boală fizică sau o problemă
cronică de sănătate;
• în cazul în care persoana se simte disperată și vede negativitate în
toate și în toți cei din jur;
• în cazul în care persoana își pierde brusc mult-încrederea și
respectul de sine;
Protecția împotriva atacurilor vampirilor energetici
• Recunoaște semnele! Simți un anume fior pe șira spinării
când o persoană intervine în conversație? Te simți obosită după ce
ai încheiat contactul cu un cunoscut? Ai dureri de cap sau ti se taie
genunchii? Ei bine, tocmai ai fost victima unui furt de energie.
• Respiră adânc! E cea mai eficientă modalitate de a te
reculege. Urmărește-ți respirația și spune-ti că deții controlul.
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• Folosește-ți energia! Încearcă să creezi în jurul tău un scut de
protecție, ca o lumină albă. Chiar dacă persoana din fata ta va
încerca să te domine, contactul nu va mai fi unul visceral (instinctiv
și profund).
• Stabilește limite! Atunci când o persoană în preajma căreia
nu te simți confortabil îți cere un serviciu, spune-i limpede și ferm:
„Asta pot sau asta nu pot face pentru tine”, fără explicații
suplimentare.
• Retrage-te! Dacă simți că ti s-a furat energie, pune capăt
conversației. Îndepărtează-te trei metri, pentru a ieși în afara sferei
energetice negative. Vampirii de energie sunt zgârciți și lacomi. Nu
vor să-și epuizeze resursele în fata unei cetăți bine păzite. În scurt
timp vor căuta o pradă mai ușoară.

Comercianții de boli fabricate
Buy-ologia – Ştiinţa manipulării consumatorilor
u 30 de ani în urmă, părea o glumă. În pragul pensionării,
Henry Gadsden, managerul colosului farmaceutic Merck, se
confesa revistei Fortune, arătându-şi dezamăgirea că uriaşul
potenţial de producţie al firmei sale este destinat exclusiv
bolnavilor. El visase ca Merck să devină un fel de Wrigley şi, după
modelul marelui producător de gumă de mestecat, să vândă la toată
lumea, inclusiv oamenilor sănătoşi. Trei decenii mai târziu, visul
răposatului Gadsden a devenit realitate. Strategiile de marketing
ale marilor firme farmaceutice ţintesc din ce în ce mai agresiv spre
oamenii sănătoşi. Suişurile şi coborâşurile vieţii devin tulburări
mentale; slăbiciuni sau stări mai proaste sunt transformate în
afecţiuni înfricoşătoare şi din ce în ce mai mulţi oameni normali
ajung bolnavi peste noapte.

C

În cartea sa „Vânzarea bolii. Cum ne transformă companiile
farmaceutice pe toți în pacienți” (Selling Sickness. How Drug
Companies Are Turning Us All Into Patients, 2005), Alain Cassels,
cercetător în politica medicamentelor la Universitatea Victoria din
Canada, şi Ray Moynihan, jurnalist specializat în sănătate, fac o
radiografie necruţătoare a strategiilor de marketing cinice, atunci
când nu sunt pur şi simplu criminale, ale producătorilor de
medicamente. Cei doi dezvăluie cum, prin campanii de promovare
concertate, industria farmaceutică mondială, cu o cifră de vânzări
de cca 500 miliarde dolari anual, exploatează perfid temerile cele
mai profunde ale omului: şubrezire fizică, boală, moarte.
Campaniile publicitare îi transformă pe cei grijulii cu sănătatea lor
în panicaţi. Probleme minore sunt descrise ca tulburări extrem de
grave, care necesită îngrijiri grabnice. Astfel, timiditatea se
transformă în „anxietate socială”, iar tensiunea de dinaintea ciclului
menstrual devine „tulburare disforică premenstruală”. Epicentrul
acestui tip de comerţ este SUA. Americanii reprezintă 5% din
populaţia lumii, dar primesc 50% din medicamentele prescrise pe
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glob. Cheltuielile populaţiei cu sănătatea s-au dublat în ultimii 6
ani, deoarece preţurile la medicamente cresc dramatic, dar și pentru
că doctorii prescriu din ce în ce mai mult.
Americanul Vince Parry este un guru al acestui tip de marketing.
Într-un articol intitulat uluitor „Arta de a cataloga starea de
sănătate”, apărut în Medical Marketing & Media, Londra, 2003,
Parry explică metodele prin care firmele sale favorizează crearea
tulburărilor medicale:
- reevaluarea stării de sănătate;
- redefinirea unor boli cunoscute de mult şi rebotezarea lor;
- crearea unor disfuncţii din nimic (preferatele lui Parry sunt
disfuncţia erectilă, deficitul de atenţie la adulţi şi sindromul disforic
premenstrual).
Cu o sinceritate dezarmantă, Vince Parry descrie modul în care
companiile farmaceutice definesc condiţiile pentru crearea pieţei
pentru produse precum Viagra sau Prozac. Sub patronajul firmelor
de marketing, experţi medicali şi guru precum Parry se aşează la
aceeaşi masă pentru a descoperi „idei noi despre boli şi stări de
sănătate”. Totul e ca acestea să li se prezinte potenţialilor clienţi
într-o manieră nouă, inedită. Un raport al Business Insights destinat
conducătorilor de multinaţionale din sectorul farmaceutic este şi
mai clar: Capacitatea de „a crea pieţe pentru boli noi” se traduce în
cifre de vânzare de miliarde de dolari. Una dintre strategiile cele
mai performante, potrivit raportului, este aceea de a schimba modul
în care oamenii privesc afecţiunile banale. Ei trebuie convinşi că
probleme acceptate până acum ca „un uşor disconfort” necesită
intervenţia medicului. Acelaşi raport are şi o concluzie optimistă
pentru viitorul industriei farmaceutice: „Anii ce vor veni vor fi
martorii creării de boli năşite de firme”.
Evident că e greu să trasezi o linie între omul sănătos şi omul
bolnav. Dar la fel de evident este că, cu cât se extinde aria de
definire a unei patologii, cu atât ea va atinge mai mulţi bolnavi
potenţiali și vor creşte vânzările de medicamente. Deseori, spun
Cassels şi Moynihan, experţii medicali care redactează protocoalele
de tratament sunt în acelaşi timp plătiţi de industria farmaceutică.
Iar industria prosperă dacă protocoalele le favorizează vânzările.
Potrivit acestor experţi, 90% dintre americani suferă de
hipertensiune arterială; aproape jumătate dintre americance suferă
de disfuncţia botezată FSD (disfuncţie sexuală feminină); iar 40 de
milioane de americani ar trebui urmăriţi atent din cauza nivelului
ridicat al colesterolului. Bineînţeles, toate aceste boli sunt
vindecabile doar cu medicamente, metodele de prevenţie fiind
trecute în plan secundar.
Racolarea medicilor agenţi publicitari
Medicul generalist Des Spencer povesteşte în British Medical
Journal din iulie 2008 cum a fost contactat pentru a participa la o
specializare care ar fi trebuit să facă din el un expert într-o boală
născocită de imaginaţia industriei. Universitatea la care preda i-a
transmis lui Spence oferta unei firme în care se scria: „Căutăm
lideri de opinie a căror muncă va trebui să influenţeze gestionarea
şi terapia viitoare a disfuncţiei sexuale feminine prin dorință
hipoactivă”. Firmele care au o boală de inventat pentru a crea o
piaţă pentru un anumit medicament racolează medici pe care 1.
îi
folosesc într-o schemă de marketing cu scopuri prestabilite, în care
slujitorii lui Hipocrate n-au niciun fel de libertate de mişcare.
Totul, evident, în schimbul unor avantaje financiare, dar şi al
prestigiului și notorietăţii pe care o asemenea campanie o aduce.
„Dar partea cea mai neplăcută în această poveste, continuă
Spencer, este lipsa oricărei legitimităţi medicale a disfuncţiei
2.
sexuale feminine prin dorinţă hipoactivă. Industria trebuie să
transforme această disfuncţie bănuită în boală gravă. Iar pentru
asta, e important să existe o acoperire mediatică, mărturii ale
celebrităţilor, dar mai ales sacrosancţi experţi medicali care

p. 243

legitimează totul. ‘Experţii’ estimează că 40% dintre femei suferă
de această boală. De fapt, este vorba doar de o manipulare cinică.
Urmările pe care le produce acest tip de activitate farmaceutică vă
otrăvesc viaţa prin mesajul pe care-l vehiculează. O slăbiciune a
dv. este automat simptom de boală”, conchide Spencer.
Epidemia de marketing
În bestseller-ul Die Krankheitserfinder (Inventatorii de boli), Jorg
Blech, biochimist german stabilit în America şi corespondent
pentru Der Spiegel, New Scientist şi The Guardian, explică în ce
mod industria farmaceutică în colaborare cu experţii de marketing a
impus scăderea arbitrară a nivelului normal al colesterolului, pentru
ca indivizi perfect sănătoşi să devină peste noapte bolnavi; explică
cum, de vreo două decenii, femeile aflate la menopauză sunt
terorizate cu spectrul osteoporozei pentru a favoriza vânzările la
medicamentele care ar preveni fracturile; explică tehnicile de
manipulare a opiniei publice pentru a crea o piaţă a pilulelor care
tratează impotenţa.
Între 1984 şi 1987, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder – Manualul bolilor mentale), care este biblia
psihiatrilor americani, a introdus în ediția a 4-a 77 de noi boli
mentale, scrie Jean-Claude St-Onge în cartea „Reversul pilulei”,
publicată la Montreal în 2004. Pentru a introduce aceste boli, a
trebuit schimbată definiţia bolnavului. Oricine simte la un moment
dat o stare de rău devine automat bolnav. Şi, bineînţeles,
comentează ironic St-Onge, pentru fiecare boală există un
medicament. Iată câteva exemple de boli noi:
- timiditatea este reciclată sub numele de „anxietate socială”;
- regurgitarea naturală la bebeluşi devine „reflux esofagian
patologic”;
- îmbătrânirea firească se transformă în „insuficienţă circulatorie
cerebrală”;
- până şi stresul de la loterie este definit ca „traumatismul biletului
necâştigător”.
În aprilie 2004, o anchetă bine documentată şi aprofundată realizată
de Lisa Cosgrove, cercetător la Universitatea din Massachusetts,
Boston, şi publicată în prestigioasa revistă Psychotherapy and
Psychosomatics, a demonstrat că mai bine de jumătate dintre
psihiatrii care au lucrat la redactarea DSM 4 au fost plătiţi de
firmele care fabrică exact medicamentele care tratează aşa-zisele
boli noi introduse în manual.
Impresia de depresie
Numărul persoanelor depresive de pe mapamond a crescut de şapte
ori din 1970 până în 1996, relevă profesorul canadian Jean-Claude
St-Onge. În Statele Unite, numărul de consultaţii în urma cărora sau prescris antidepresive s-a dublat între 1980 şi 1989. O tendinţă
similară s-a înregistrat în tot Occidentul. Numărul femeilor care iau
antidepresive este triplu faţă de cel al bărbaţilor, iar milioane de
copii americani le iau cu regularitate. Cu toate că antidepresivele
nu sunt indicate în tratamentul depresiilor uşoare la adulţi, ele sunt
prescrise masiv. Două sunt motivele pentru care medicii o fac
totuşi:
În 1990, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a pus la punct un
program de formare rapidă, cu durata de o jumătate de zi, care să
permită medicilor să pună rapid un diagnostic, pornind de la
ghidurile clinice. Permisiunea acordată astfel medicilor generalişti
de a trata depresia a dus la multiplicarea de câteva ori a vânzărilor
de antidepresive.
Societăţile farmaceutice au culpabilizat medicii, acuzându-i în mod
repetat că rata crescândă a sinuciderilor este vina lor, pentru că nu
prescriu suficiente antidepresive. Lobiştii au lansat chiar ideea că
60-70% dintre sinucideri sunt cauzate de depresii netratate. Potrivit
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lui St-Onge, mai ales femeile sunt vizate de eforturile de
medicalizare a vieţii. Altădată, ele mergeau la medic când erau
gravide, acum îl consultă în chestiuni de contracepţie şi
menopauză. De altfel, se vorbeşte deja şi de „perimenopauză”
(perioada de dinainte de instalarea menopauzei şi până la instalarea
ei propriu-zisă), o nouă afecţiune ce se încearcă a fi popularizată.
Ca urmare, femeile devin consumatoare de pastile pe perioade mari
de timp.
Cherchez la femme malade! [Căutați femeia bolnavă!]
Hormonoterapia substitutivă este un pas uriaş în medicalizarea
vieţii femeii. Cu toate că 75% dintre femei nu manifestă niciun
simptom deranjant când ajung la menopauză, producătorii
farmaceutici şi experţii lor de marketing apelează la frica lor de
îmbătrânire pentru a-şi vinde produsele. Şi asta, în ciuda deselor
efecte secundare ale tratamentului: dureri de cap, greţuri, infecţii
genito-urinare, varice, sensibilitate mamară etc. Cu atât mai mult,
cu cât comunitatea medicală nu a ajuns la un consens privind
eficienţa hormonoterapiei substitutive, mulţi avertizând asupra
utilizării iresponsabile a tratamentului.
Osteoporoza, procesul normal de scădere a densităţii osoase odată
cu vârsta, face şi ea din femeia de vârsta a doua o ţintă de
marketing. Dar probabil cel mai josnic tertip al firmelor
farmaceutice este deja pomenita disfuncţie sexuală la femei (DSF).
Peste 40% dintre femeile între 18 şi 59 de ani ar suferi de ea. De
unde această cifră? St-Onge ne lămureşte: un studiu făcut în SUA
cerea unui număr de 1.500 de femei să răspundă cu da sau nu la 7
întrebări. Dacă răspundeau cu da fie şi numai la una din întrebări,
erau catalogate ca suferind de DSF. Printre ele, se numărau cele
care declarau că timp de mai mult de două luni în ultimul an nu au
simţit dorinţă sexuală, au simţit anxietate faţă de propria
performanţă sexuală sau au avut probleme de lubrifiere. (Journal of
the American Medical Association, 1991).
Farmacoterapia fricii
Cea mai eficientă strategie de marketing pentru „vânzarea bolilor”
este frica. Pentru a vinde femeilor la menopauză hormonul de
substituţie s-a mizat pe frica de criza cardiacă. Pentru a vinde
părinţilor ideea că cea mai mică depresie necesită un tratament greu
şi îndelungat, s-a mizat pe teama de sinucidere a tinerilor. Pentru a
vinde medicamente anticolesterol, s-a mizat pe teama morţii
premature. Şi asta în pofida faptului că medicamentele promovate
furibund produc efecte inverse celor scontate. În noul limbaj de
marketing se vorbește deja de „farmacoterapia fricii”.
Medicul Martin Winkler constată în postfața lucrării „Inventatorii
de boli” de Jorg Blech: „Dacă altădată puteam spera să găsim un
tratament pentru fiecare boală, astăzi negustorii de sănătate par să
vrea a găsi o boală pentru fiecare medicament fabricat. Manipulând
membrii influenţi ai comunităţii medicale, lobby-urile industriei
farmaceutice au modificat încet, încet limitele anumitor valori
biologice (colesterol, tensiune arterială etc.) pentru a crește astfel
numărul pacienţilor susceptibili a fi trataţi. Căci a-i face pe nişte
oameni perfect sănătoşi să creadă că trebuie să se îngrijească pe
viaţă reprezintă pentru fabricanţi o veritabilă rentă viageră”.
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Toate știrile sunt fabricate și manipulate
grosolan!
Un celebru ziarist german se deconspiră:
mass-media oficială e plătită de serviciile
secrete (în special, CIA)!

http://www.youtube.com/watch?v=yp-Wh77wt1o Video
Dr. Udo Ulfkotte, un jurnalist german la prestigiosul
cotidian “Frankfurter Allgemeine Zeitung” se deconspiră şi
recunoaşte public că a fost plătit ca să mintă şi să manipuleze
oamenii.
e către cine? De către serviciile secrete occidentale şi
americane (în special CIA).
Ziaristul german Udo Ulfkotte, după 25 de ani de pseudojurnalism, recunoaşte că ştirile (aşa cum sunt ele prezentate
publicului) sunt fabricate şi manipulate grosolan, pentru a ni se
distorsiona întreaga realitate. Udo Ulfkotte chiar se întreabă
ironic: “A fi jurnalist înseamnă ca serviciile secrete să-ţi scrie
articolele?”
În contextul celebrului caz Robert Turcescu de la noi din România,
în care acesta s-a deconspirat că ar fi fost agent sub acoperire,
dezvăluirea ziaristului german capătă o altă nuanţă. Oare câţi
ziarişti români celebri nu se găsesc pe listele de plată ale serviciilor
secrete române sau chiar americane? De aceea, acest articol nu-l
veţi găsi niciodată în mass-media oficială! Sau dacă, prin absurd, ar
apărea, atunci cazul ar fi bagatelizat şi ironizat. Mai jos, puteţi
vedea traducerea liberă pe care am efectuat-o după un interviu
acordat de Dr. Udo Ulfkotte. Citiţi-l şi vă veţi cruci!
* Am fost jurnalist timp de 25 de ani şi am fost educat să mint, să
trădez şi să nu spun adevărul publicului. Dar, văzând acum, în
ultima lună, cum mass-media germană şi americană încearcă să
introducă spaima războiului în Europa cu Rusia, deja s-a ajuns prea
departe, iar eu m-am ridicat şi mi-am dat seama că n-am făcut bine
în trecut, manipulând şi creând propagandă împotriva Rusiei, aşa
cum au făcut şi fac colegii mei. Şi asta pentru că ei sunt mituiţi şi
trădează oamenii, nu doar în Germania, ci şi în întreaga Europă.
* Motivul pentru care am scris această carte este teama de un nou
război, pentru că acesta nu apare de la sine, ci oamenii sunt cei care
îl propagă. Şi aici nu e vorba doar de politicieni, ci şi de jurnalişti.
Şi eu am scris în cartea mea cum ne-am înşelat cititorii, doar pentru
a promova războiul… Şi nu mai suport acest lucru, pur şi simplu
m-am săturat de această propagandă. Noi trăim într-o republică
bananieră şi nu într-o ţară democratică, unde avem libertatea presei,
unde avem drepturile omului.
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* Eu am devenit cetăţean de onoare al statului Oklahoma. De ce?
Pentru că am scris pentru America. Am fost sprijinit de CIA. De
ce? Pentru că am fost pro-american. M-am săturat pur şi simplu…
nu vreau s-o mai fac! Aşa că am scris o carte (nu pentru bani, căci
mi-a creat o mulţime de probleme), ci pentru oameni, pentru a le
oferi o bucăţică din ceea ce se întâmplă în spatele uşilor închise.
* Există o mulţime de exemple… Dacă, ne întoarcem în arhive, în
martie 1988, în Iraq, ni se vorbeşte că kurzii ar fi fost omorâţi cu
gaze ucigaşe date de regimul Saddam Hussein. Acest lucru e ştiut
de toată lumea. Dar în iulie 1988, eu am fost trimis în oraşul
Zubeidat, aflat la graniţa iraniano-iraqiană… încă era războiul
dintre Iran şi Iraq. Am fost trimis acolo pentru a fotografia cum
iranienii au fost intoxicaţi cu gaze chmice germane (cu “gaz
muştar”). Când m-am întors în Germania, s-a publicat doar o
singură poză mică, în “Frankfurter Allgemeine” şi doar un articol
mic, fără a se scoate în evidenţă cum e posibil, la doar câteva
decenii de la sfârşitul celui de-al doilea război, să fi fost ucişi brutal
atâţia oameni cu gaz toxic produs în Germania. Aceasta a fost o
situaţie în care am simţit că am fost folosit, fără a putea striga în
gura mare ceea ce Germania a făcut în spatele uşilor închise.
* Mă întrebaţi ce am făcut eu pentru serviciile secrete? Vedeţi voi,
o mare parte dintre jurnalişti pretind că sunt doar ziarişti, dar o
mare parte din ei sunt “acoperiţi neoficiali” (“non-official covered”
în limba engleză)… asta am fost şi eu. Ce înseamnă asta? Că
lucrezi pentru o agenţie de informaţii, că îi ajuţi dacă ei doresc
acest lucru, dar, dacă eşti descoperit, agenţia nu va recunoaşte
niciodată că “tu ai fost agentul nostru”. I-am ajutat în câteva situaţii
şi mi-e ruşine. Am lucrat pentru ziare prestigioase ca “Frankfurter
Allgemeine” şi am fost mituit de americani să nu spun adevărul.
Chiar îmi imaginam ce s-ar fi întâmplat dacă aş fi scris un articol
pro-Rusia în “Frankfurter Allgemeine“? Nu ştiu ce s-ar fi
întâmplat, dar am fost educat să scriu articole pro-Europa, proAmerica. Îmi pare foarte rău pentru asta… nu aşa înţeleg eu
democraţia şi libertatea presei.
* Germania este, în mare parte, o colonie a Statelor Unite. Deşi
marea majoritate a oamenilor nu doresc ca în Germania să se afle
rachete nucleare, totuşi avem arme nucleare americane. Şi fiind o
colonie a SUA, e foarte uşor a fi abordaţi tinerii jurnalişti, prin
intermediul organizaţiilor transatlantice. Toţi jurnaliştii respectaţi
din toata mass-media germana sunt membri ai acestor organizatii
transatlantice. Nimeni nu vine să-ţi spună “Noi suntem de la CIA.
Nu vrei sa lucrezi pentru noi?” Nu! Nu aşa se întâmplă. Prin aceste
organizaţii transatlantice, ei te invită să vizitezi SUA, ei îţi plătesc
drumul, îţi plătesc toate cheltuielile… Ei te mituiesc. Ei ştiu să
creeze contacte umane, îţi devin prieteni. Ei te întreabă: “Poţi să
faci aia? Poţi să scrii aia?” Ţi se spală astfel creierul prin aceşti tipi.
* Să nu credeţi că aceşti “acoperiţi neoficiali” sunt doar jurnaliştii
germani; e cazul şi al celor britanici (pentru că au o relaţie mai
strânsă cu cei americani), ai jurnaliştilor israelieni, a unei părţi din
jurnaliştii francezi, al celor din Australia, Noua Zeelandă, din ţările
arabe (Iordania sau Oman, de exemplu). Atunci când crezi despre
un jurnalist că ar fi unul respectabil, descoperi că el nu este altceva
decât o păpuşă pe sfori, manipulată de CIA.
* Să vă dau un exemplu. BND (Serviciul Federal Secret al
Germaniei) este o creaţie a CIA după cel de-al doilea război
mondial; BND este sora mai mică a BND-ului. Într-o zi au venit la
biroul meu de la “Frankfurter Allgemeine” cei de la BND ca să mă
roage să scriu un articol despre Libia şi colonelul Gaddafi. Ei mi-au
dat toate informaţiile despre Gaddafi şi au vrut doar să semnez
articolul cu numele meu. Am făcut asta, iar articolul a apărut în
“Frankfurter Allgemeine“, dar era creaţia Serviciului Federal
Secret al Germaniei. Vi se pare acest lucru a fi jurnalist? Serviciile
secrete să scrie articole? Articolul despre Gaddafi era despre cum
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liderul libian ar fi încercat să construiască o fabrică secretă de gaze
mortale, iar articolul “meu” a fost preluat de toată presa mondială 2
zile mai târziu. Eu nu aveam nicio informaţie despre acest caz,
toate informaţiile fiindu-mi oferite de BND. Ăsta nu e jurnalism:
serviciile secrete decid ceea ce se publică şi ceea ce nu.

Misterioasele civilizaţii din
Atlantida, Lemuria şi Shambala
Marvin ATUDOREI – București
Informaţiile vehiculate în prezent despre aceste civilizaţii
sunt învăluite în atât de multe teorii, legende şi speculaţii, încât
este realmente dificil să decelezi ce anume mai poate fi
considerat ca fiind un adevăr obiectiv.
n cele ce urmează vom urmări să evidenţiem totuşi elementele
cele mai pertinente, susţinute de atestările istorice.
Cele mai cunoscute consemnări istorice despre Atlantida sunt
scrierile lui Platon, Critias și Timeu, datate în jurul anului 380 î.H.
Există însă şi alţi istorici ai antichităţii care au făcut referiri la
Atlantida, mult mai puţin consistente decât cele ale lui Platon şi
tocmai de aceea mai puţin cunoscute. Istoricul R. Cedric Leonard
indică faptul că anticii Hellanicus şi Herodot au amintit de
Atlantida chiar cu 100 de ani înaintea lui Platon. Sursa
informațiilor lui Platon o reprezintă consemnările lui Solon, unul
dintre cei șapte înțelepți ai Greciei antice (640-558 î.Hr.). Solon, la
rândul său, apelase la istoriografii greci și la arhivarii egipteni, ba
chiar și la prelații zeiței egiptene Neith, făcându-și însemnări.
Însemnările sale au rămas la Dropides, străbunicul lui Platon. Solon
a aflat astfel că Atlantida era o „putere uriașă” de „o frumusețe
ieșită din comun”, „venind dintr-o altă lume”, situată pe un mare
teritoriu aflat în Oceanul Atlantic. Sistemul politic al Atlantidei era
o monarhie ereditară, în care regii au devenit tirani de temut. Solon
relatează că datorită unor conflicte interne teribile, acel teritoriu s-a
scufundat complet.
Interesant este faptul că aceeași tematică o regăsim la unele
popoare din Asia, din America de Sud și din Africa. Aşa cum arată
istoricul R. Cedric Leonard, cu 4.000 de ani î.Hr., în „Cartea
egipteană a morţilor” se afirmă că „Regele Toth guverna peste
Insula din Vest, care a fost distrusă de ape şi i-a adus pe
conducătorii supravieţuitori pe ţărmurile Egiptului”.
În Vishnu Purana, cu 2.000 de ani î.Hr. există referiri la „Atala,
Insula Albă din Oceanul Vestic”. ÎnMahabharata, în cartea Karna
Parva, prin anul 600 î.H., se menţionează că la capătul unui război
care a durat zece ani „Atala şi toţi locuitorii ei s-au scufundat în
Oceanul din Vest”. Este de asemenea semnificativ să constatăm că
pe continentul american întâlnim multe locuri ale căror denumiri
indică o foarte posibilă conexiune cu fosta civilizaţie din Atlantida.
Iată câteva dintre acestea: Atlán (în istmul Panama), Aztlán (în
mitologia
aztecă), Atitlan (în
Guatemala), Mazatlan (în
Sinaloa), Azatlan (în zona lacului Michigan), Aztalan (în statul
Wisconsin), putând include aici și denumirea de „Oceanul
Atlantic”, precum și numele orașului Atlanta, capitala statului
Georgia.
Informaţii legate de Atlantida au fost obţinute şi pe o cale mai puțin
obișnuită, cea a clarviziunii. Printre cele mai demne de luat în
seamă informații de acest gen sunt cele oferite de Edgar Cayce,
deoarece percepțiile acestui faimos medium s-au dovedit a fi
uimitor de exacte în mii de alte cazuri care au putut fi verificate.
Viziunile lui Edgar Cayce descriu Atlantida ca fiind o societate
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foarte avansată din punct de vedere tehnologic, care folosea aparate
de zbor extrem de performante, energia laser, energia atomică,
precum şi puterea generată de anumite cristale uriașe. Cayce afirmă
că fiecare cristal ar fi avut cel puțin 6 metri înălţime şi că aceste
cristale erau aşezate în serii de câte trei, producând astfel un vortex
de energii cosmice de mare putere. Însă, această energie uriașă a
ajuns să fie folosită în scopuri războinice, ceea ce a dus în final la
distrugerea şi scufundarea completă a continentului, aproximativ în
jurul anului 10.500 î.Hr.
Un alt clarvăzător renumit, Rudolf Steiner, care a fost de asemenea
unul dintre cei mai importanți exponenți ai ocultismului din
secolele XIX-XX, afirma că cei mai evoluaţi dintre atlanți erau
grupaţi sub conducerea unui mare preot şi erau supuşi unei educaţii
spirituale cu totul speciale, care le permitea cunoaşterea deplină a
tuturor misterelor şi înţelegerea puterilor divine. Acesta ar fi grupul
din care, conform teoriei sale, au coborât primii preoţi-regi ai rasei
arienilor.
În cartea sa, The Ancient Secret of the Flower of Life, iniţiatul
Drunvalo Melchizedek afirmă că teritoriul Atlantidei s-a ridicat din
ocean acum 60-70.000 de ani. În cadrul civilizaţiei foarte avansate
care s-a dezvoltat de-a lungul a zeci de mii de ani, pe nivelul cel
mai înalt de evoluţie spirituală s-au aflat aşa-numitele „Fiinţe
Înălţate” sau „Maeştri Iluminaţi”. De la un anumit moment, în
Atlantida ştiinţa a început însă să fie înţeleasă într-un mod greşit,
iar aceasta a condus la o schismă faţă de legile spirituale care, în
cele din urmă, a provocat un cataclism nemaipomenit. Drunvalo
Melchizedek spune că odată cu scufundarea Atlantidei s-a produs şi
un teribil accident al „alunecării dimensiunilor realităţii” şi
pătrunderea într-un fel de stranie falie temporală, între două cuante
de timp, fenomen care produce şi în prezent puternice anomalii în
zona pe care o numim „Triunghiul Bermudelor”.
În culturile mai multor popoare există de asemenea referiri la o
civilizaţie mult mai veche decât Atlantida, şi anume civilizaţia
dinLemuria. Informaţiile strict istorice despre Lemuria sunt însă
practic inexistente, concepţia oficială fiind aceea că existenţa
Lemuriei nu este decât un mit. Dintre puţinele referiri ale textelor
antice care ar putea viza existenţa Lemuriei, menţionăm scrierile
sacre hinduse Rig Veda sau Ramayana, în care se spune că în
vremuri extrem de îndepărtate exista în oceanul din estul Indiei un
imens teritoriu. Acolo trăia un popor de adoratori ai Soarelui, care a
fost distrus de un imens cataclism, iar teritoriul lor s-a scufundat în
adâncurile apelor. O parte din cei care au supravieţuit au reuşit să
ajungă ulterior în India, ei fiind de fapt primii brahmani care au
învăţat poporul. Acelaşi tip de relatare apare şi în miturile
creaţioniste din textele Popol Vuh şiCodex Troana ale civilizaţiei
Maya sau în legendele locuitorilor din Hawaii.
Realitatea civilizaţiei lemuriene a fost susţinută mai ales în anumite
cercuri spirituale şi iniţiatice. Rudolf Steiner, de exemplu, afirma
că există lucrări esoterice conform cărora Lemuria (sau continentul
„Mu”) ar fi fost continentul-mamă, leagănul omenirii, asupra căruia
s-a abătut însă o cruntă tragedie, astfel că într-o singură noapte
acesta s-ar fi scufundat. Renumita cercetătoare şi exploratoare
Helena Blavatski, fondatoarea Societății Teosofice, relata că în
peregrinările sale prin Tibet a găsit în mănăstirile sacre ale
Tibetului la așa-numiţii mahatmas (suflete mari, iluminate) un
manuscris intitulat „Cartea Dzyan”. Despre acesta, înțelepții
spuneau că este un vechi text din Atlantida în care se pomenea de
evoluția umanității prin mai multe rase, între care lemurienii și
atlanții. În cartea sa, „Doctrina Secretă”, apărută în anul 1888,
Helena Blavatski susţinea că nenumărate rase umane s-au succedat
pe Terra înaintea celei pe care o cunoaştem şi căreia îi aparţinem.
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În tradiţia antică tibetană, în special în sistemul Kalachakra, un loc
cu totul aparte îl are sistemul de raportare la ceea ce se consideră a
fi focarul spiritual fundamental al umanităţii sau tărâmul
înţelepţilor, numit „Shambala” (Izvorul Fericirii Divine). Textele
antice tibetane şi indiene spun despre acest popor de o vechime
imemorială al înţelepţilor planetei că ar proveni la origine din
anumiţi „conducători celeşti coborâţi din stele”. Cele mai vechi
texte secrete tibetane, Kanjur şiTanjur, care au fost accesibile şi
traduse doar într-o măsură infimă faţă de volumul uriaş de
informaţii pe care le conţin (numai Kanjur are peste 300 de
volulme), consemnează faptul că în trecutul îndepărtat,
„conducătorii celeşti” au venit pe Pământ, iar o parte dintre ei au
rămas aici pentru a ghida omenirea de-a lungul timpului. Astfel, ei
sunt cei care au imprimat într-un mod de cele mai multe ori
nevăzut toate marile idei şi curente benefice care au impulsionat
omenirea şi tot ei au acţionat adeseori pentru menţinerea
echilibrului planetar. Există atestări care indică faptul că în
perioadele (vârstele) ciclice marcate de un înalt nivel spiritual,
Shambala a fost vizibilă în planul fizic, în timp ce în timpul
vârstelor dominate de întunericul ignoranţei, acest tărâm al
înţelepţilor a putut fi accesibil doar în planul eteric, adică într-un
plan paralel, situat la o frecvenţă de manifestare superioară
realităţii fizice.
Ultima manifestare fizică a Shambala-ei a avut loc în Tibet, zonă în
care tradiţia cunoscută sub numele de Kalachakra (Roata
Timpului) este axată și astăzi aproape în exclusivitate pe
comuniunea spirituală cu lumea Shambala-ei. Atestările textelor
străvechi ale tradiției Kalachakra afirmă că Shambala a devenit
invizibilă odată cu începutul epocii Kali Yuga, acum aproximativ
6.000 de ani. În conformitate cu anumite profeții din epoca
modernă și contemporană, în viitorul apropiat următoarea proiecție
în planul fizic a tărâmului divin al Shambala-ei va fi în România.
De altfel în aproape toate tradiţiile spirituale ale umanităţii există
indicii şi mărturii concordante despre existenţa unui tărâm sfânt
privit ca fiind centrul spiritual suprem al lumii. Hinduşii îi spun
„Ariavarşa” sau „Paradesha”, budiştii îl numesc „Shambala”,
chinezii „Xi Pien”, ruşii îl cunosc ca „Belovodie” sau „Janaidar”,
vechii evrei ca „Salem”, „Grădina Edenului” sau „Pământul
Făgăduinţei”, tradiţia dacică îl consemnează ca „Insula Albă”,
„Ostrovul Preafericiţilor”, iar literatura esoterică sub numele de
„Shangri-La”, „Agartha”, „Tărâmul zeilor” etc. Marele esoterist
francez Rene Guenon afirma despre Shambala că aceasta este ca un
fel de „Arcă a lui Noe”, întrucât deţine permanent germenele
reînfloririi vieţii.
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În zonele de proiecție ale Shambala-ei pe Pământ există anumite
pasaje speciale secrete destinate comunicării directe între cele două
lumi. Existenţa acestui tărâm misterios este strâns legată de
numeroasele referiri şi relatări ce au fost înregistrate de-a lungul
timpului cu privire la civilizaţia foarte avansată care există în
cavitatea interioară locuibilă a Pământului, a cărei existenţă este de
asemenea un secret extrem de strict păzit de către „elita” mondială
a puterii din umbră. Faptul că această cavitate interioară a
Pământului este reală este pus cu claritate în evidenţă şi de
fotografiile recente realizate din satelit ale deschiderilor de la poli,
care lasă să se întrevadă uriaşele intrări. Atât guvernul american,
cât şi anumite detaşamente secrete ale celui de-al treilea Reich au
cunoscut foarte bine faptul că acest tărâm există şi au iniţiat chiar
campanii militare pentru cucerirea acestuia. Prin nivelul spiritual şi
tehnologic pe care îl posedă, populaţia din interiorul Pământului
permite însă doar accesul grupurilor sau persoanelor al căror nivel
de conştiinţă a ajuns la un grad suficient de maturitate, care au
depăşit nivelul afirmării de sine prin intermediul războaielor de
cotropire. Vom reveni într-un articol viitor cu mai multe detalii
despre civilizaţia din interiorul Pământului.

În urmă cu aproximativ 12 000 de ani, Mu a fost distrus de un
cutremur şi s-a scufundat în adâncurile Pacificului. Se pare că
Atlantida, o colonie a lui Mu, a fost distrusă în acelaşi fel o mie de
ani mai târziu. Toate marile civilizaţii antice ale lumii, de la
babilonieni şi perşi la mayaşi şi egipteni, au fost rămăşiţe ale
coloniilor Mu. Churchward susţinea că a primit aceste informaţii
senzaţionale pe când, ca tânăr ofiţer în India, pe timpul foametei
din anii 1880, s-a împrietenit cu un preot indian. Acest preot i-a
spus lui Churchward că el şi doi veri sunt singurii supravieţuitori
ai ordinului ezoteric vechi de 70 000 de ani care îşi avea originea
chiar în Mu. Acest ordin era cunoscut drept Frăţia Naacal”.
Un alt document pe care Churchward l-a prezentat în sprijinul
teoriei sale este aşa-zisul “document Lhasa”, descoperit de către
Schliemann în vechiul templu budist Lhasa din Tibet. Iată un extras
interesant din documentul Lhasa:
“Când steaua lui Bal a căzut acum pe locul unde se află cerul şi
marea, cele 7 oraşe cu porţile lor de aur şi templele transparente sau cutremurat şi zdruncinat asemeni frunzelor pe timp de furtună;
şi, iată, un şuvoi de foc şi fum s-a ridicat din palate. Ţipetele
agonizante şi plânsetele mulţimii de oameni au umplut văzduhul.
Au căutat refugiul în templele şi citadelele lor, iar înţeleptul Mu –
Hieraticul Ra Mu – s-a ridicat şi le-a zis: nu am prezis eu toate
acestea? Iar femeile şi bărbaţii din templele lor transparente şi
hainele lor sclipitoare s-au tânguit: “Mu, salvează-ne!” Şi Mu a
răspuns: “Veţi muri împreună cu toţi servitorii şi bogăţiile voastre,
iar din cenuşa voastră vor apărea noi popoare. Dacă şi ei vor uita că
sunt superiori, nu datorită hainelor pe care le poartă, ci datorită
înzestrărilor sufleteşti, acelaşi lucru se va întâmpla şi lor. Flăcări şi
fum au înecat cuvintele lui Mu: pământul şi locuitorii lor au fost
frânte şi înghiţite de adâncuri”.
Din acest fragment s-ar desprinde că miticul continent Mu ar fi
dispărut în Oceanul Pacific ca urmare a prăbuşirii unei comete pe
Pământ, lucruri care a provocat cutremure, erupţii vulcanice şi
valuri tsunami dezastruoase.

Un pergament secret dintr-o mănăstire
tibetană –Documentul Lhasa – ne prezintă
Istoria incredibilă a continentului dispărut
Mu!
De vină a fost “steaua lui Bal”…
Aflat în Oceanul Pacific, acest continent străvechi se pare
că a fost leagănul unei culturi foarte avansate şi spirituale,
poate rasa-mamă a întregii omeniri, dar s-a scufundat în valuri
cu multe mii de ani în urmă, ca urmare a unui cataclism
geologic.
espre miile de insule stâncoase răspândite în Pacific
(printre care Insula Paştelui, Tahiti, Hawaii şi Samoa) se
spune că sunt singurele rămăşiţe care au supravieţuit din
acest uriaş continent.:
“Civilizaţia pierdută a Lemuriei/Mu a revenit în atenţia publică în
mod dramatic, în 1931, odată cu apariţia bizarei cărţi a
Colonelului James Churchward, Continentul Pierdut Mu, prima
dintr-o serie de cinci cărţi scrise de Churchward despre
continentul pierdut. În lucrarea sa, el susţine că dispărutul
continent Mu s-a întins cândva din zona de nord a insulei Hawaii
înspre sud, până în Fiji şi Insula Paştelui. Potrivit lui Churchward,
Mu era Grădina Edenului, o civilizaţie avansată din punct de
vedere tehnic, ce număra nu mai puţin de 64 de milioane de
locuitori.

D
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A ajuns al Treilea Reich în interiorul
gol al Pământului?
Marvin ATUDOREI – București
Este cunoscut faptul că istoria este întotdeauna scrisă de
către învingători şi că ceea ce se oferă apoi public este cenzurat
şi „cosmetizat” pentru a servi anumite interese.
venimentele legate de cel de-al Doilea Război Mondial nu
fac deloc o excepţie. Unul dintre marile secrete care ni se
ascunde este cel al realizărilor tehnologice extraordinare ale

E
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celui de-al Treilea Reich, care au condus la construirea unor nave
zburătoare în formă de disc, ce dovedeau performanţe de zbor
uluitoare. Un alt secret uriaş este că în realitate al Treilea Reich nu
a fost de fapt complet învins, ci conducerea Germaniei naziste s-a
retras într-o zonă a cărei existenţă este şi astăzi tăinuită cunoaşterii
publice: în interiorul gol al Pământului. Bineînţeles, cea mai mare
parte a opiniei publice consideră că aceste afirmaţii sunt simple
fantezii. Dacă vom analiza însă lucrurile cu ceva mai multă atenţie,
vom descoperi curând, în faţa argumentelor, că motivul real al
acestei atitudini generale este doar acela că în mod deliberat
populaţia nu a fost absolut deloc informată despre foarte multe
realităţi esenţiale.
Ca să înţelegem mai clar cine a tras şi trage în continuare sforile,
merită să ţinem cont, de exemplu, de faptul că în anul 1946
Fundaţia Rockefeller a plătit 139.000 de dolari pentru a i se atribui
dreptul de a publica în exclusivitate o istorie oficială a celui de-al
Doilea Război Mondial, versiune care este în continuare valabilă şi
astăzi. Cu acea ocazie, toate elementele legate de istoria secretă a
celui de-al Treilea Reich au fost complet şterse faţă de
recunoaşterea publică. Dar, vrând-nevrând, adevărul începe să iasă
la lumină. Să mergem puţin pe firul istoriei…
Societăţile secrete ale celui de-al Treilea Reich
După Primul Război Mondial existau în Germania mai multe
societăţi ezoterice, printre care „Thule”, „Soarele Negru” şi „Vril”.
Cea mai importantă dintre acestea era societatea Thule, care credea
în „comunicarea cu o ierarhie a Supraoamenilor”. Thule este
denumirea unui centru spiritual mitic ascuns, unde se spune că este
tezaurizată întreaga spiritualitate planetară. Concepţia existenţei
acestui centru este prezentă în mai multe tradiţii spirituale, care
descriu un loc unde trăiesc marii înţelepţi, ce veghează asupra
planetei noastre şi o protejează. Membrii organizaţiei Thule erau
convinşi că acest ţinut nu este doar un mit, ci el există cu adevărat,
în interiorul gol al Pământului, denumit Agartha, sau Shambala.
Doctrina Ordinului Thule se baza pe lucrările Societăţii Teosofice şi
mai ales pe cele ale Helenei Blavatsky. De aici s-a desprins şi mai
apoi s-a dezvoltat teoria „rasei ariene pure”. Conform acestor
doctrine, anumiţi supraoameni au supravieţuit distrugerii
continentului Atlantida, păstrându-şi înaltul nivel de conştiinţă şi
tehnologic la care ajunseseră. Aceşti supraoameni erau Arienii,
consideraţi de societatea Thule ca fiind strămoşii germanilor.
Scopul principal al societăţii Thule era acela de a retrezi spiritul
vechii tradiţii atlante-ariene. Ulterior, s-a adăugat treptat şi
obiectivul ca Germania să joace un rol mesianic în conducerea
destinelor planetare. Societatea Thule avea două ramuri distincte:
una ezoterică, pe care o conducea Rudolph Steiner (un faimos
ocultist şi om de ştiinţă), iar cealaltă ramură era exoterică, fiind
alcătuită îndeosebi din industriaşi, bancheri şi politicieni. După
înfiinţarea Partidului nazist, în anul 1922, în această a doua ramură
au început să intre conducători nazişti de prim rang, precum
Herman Goering (care a înființat Gestapo-ul în 1933), Rudolf Hess
(adjunctul lui Hitler după 1933) sau Heinrich Himmler
(comandantul suprem al SS-ului, considerat „mâna dreaptă” a lui
Hitler). Astfel, s-a ajuns treptat la dezvoltarea unor idei naziste şi
antisemite. Ulterior, în cadrul Societăţii Thule s-au pus chiar bazele
ideologiei celui de-al Treilea Reich (care a durat între 1933 şi
1945), în care regăsim ideea supremaţiei rasei germanice şi pe cea
a necesităţii unei purificări etnice, ducând naţia germană la o
supremaţie planetară.
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Cercetările şi realizările tehnologice ale celui de-al Treilea
Reich
Membrii societăţilor Vril şi Thule aveau convingerea că în trecutul
îndepărtat al omenirii au existat civilizaţii foarte avansate, care
îmbinau cunoaşterea ştiinţifică şi tehnologia cu cunoaşterea
spirituală. În încercarea de a retrezi spiritul vechilor civilizaţii, ei
organizau în mod regulat ședințe oculte, în care participanții
urmăreau să comunice telepatic cu diferite entităţi călăuzitoare.
Prin intermediul câtorva femei excepţional înzestrate în domeniul
receptării mesajelor telepatice (cele mai cunoscute astfel de femei
erau Maria Orsic, Traute şi Sigrun), au fost primite în anul 1919
câteva mesaje complet neobişnuite. Aceste mesaje conţineau date
tehnice foarte concrete despre o tehnologie ce nu exista în acea
perioadă pe Pământ şi care permitea accesul la o sursă de energie
pe care astăzi am denumi-ofree energy. Conform informaţiilor
redate de femeile-medium, mesajele proveneau de la o civilizaţie
extraterestră din sistemul solar numit Aldebaran, situat la 68 de
ani-lumină de planeta noastră.
Datele tehnice primite pe cale telepatică au fost apoi transferate
oamenilor de ştiinţă. Mai întâi ele au fost examinate de către
profesorul fizician W.O. Schumann, de la Universitatea Tehnică
din Munchen. El a constatat că respectivele informaţii sunt cât se
poate de coerente din punct de vedere ştiinţific, aşa că s-a trecut la
experimentele practice. Fondurile necesare investiţiilor financiare
au fost asigurate de către membrii societăţilor secrete. În anul 1922
a fost construit, după principiile mesajelor primite telepatic, primul
prototip de navă. Aparatul avea trei discuri orizontale paralele.
Atunci când cele trei discuri erau puse în mişcare, discul superior şi
cel inferior se roteau în sensuri diferite, creând astfel un foarte
puternic câmp magnetic, dar şi un efect antigravitaţional, înălţând
astfel aparatul de la sol. Uimitor este că acest vehicul nu doar că
era capabil să plutească în aer, dar influenţa inclusiv curgerea
timpului în preajma sa.
În iulie 1934 Hitler şi elita societăţilor secrete Vril şi Thule l-au
cooptat la cercetările lor pe genialul savant şi inventator Viktor
Schauberger. El crease deja un motor cu implozie care era capabil
să producă lumină, căldură şi lucru mecanic, folosind pentru
aceasta doar aer şi apă. Membrii celui de-al Treilea Reich i-au cerut
să creeze un motor adaptat noilor discuri zburătoare. Un ajutor
substanţial a apărut ulterior prin faptul că în 1936 membrii
societăţii Thule au reuşit să intre în posesia unui OZN prăbușit în
munții Pădurea Neagră, lângă Freiburg. Nava, care avea diametrul
de 23 de metri, a fost studiată în cel mai mare secret în castelul
Wewelsburg. În anul 1939 a fost pus la punct un nou prototip de
navă, având un motor construit de Viktor Schauberger. Progresul
era încă destul de lent, datorită domeniului complet necunoscut în
care se avansa.
În anul 1935, la ordinul direct al lui Hitler, Heinrich Himmler a
înfiinţat un departament de cercetări oculte în subordinea SS, şi
anume departamentul „Ahnenerbe”, adică „Institutul pentru
cercetări ancestrale”. Fondatorii acestui institut proveneau dintre
demnitarii cei mai înalţi ai celui de-al Treilea Reich şi erau
preocupaţi de fenomenele paranormale, de psihokinezie, astrologie,
radiestezie şi magie neagră. Au fost cooptaţi savanţi faimoşi, de la
mai multe universităţi, specializaţi în cele mai diverse domenii.
Membrii Ahnenerbe considerau că pentru câştigarea războiului nu
era suficientă doar forţa armelor, ci era nevoie şi de folosirea unor
principii oculte. În acest scop, ei au organizat vaste expediţii în mai
multe locuri din lume, în căutarea unor artefacte magice pierdute,
despre care se spunea că asigură celui care le posedă o mare putere
ocultă. Printre obiectele căutate se numărau Sfântul Graal, Suliţa
Destinului(suliţa cu care Iisus a fost ucis pe cruce) sau Chivotul
Legii. În aceste expediţii au fost răscolite şi adeseori jefuite temple
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sacre din Himalaya, Orientul Mijlociu, Bolivia şi din multe alte
locuri din lume.Ahnenerbe au ajuns să deţină o bibliotecă uriaşă de
cărţi rare şi de ocultism, estimată la aproximativ 140.000 de
volume. Au fost astfel studiate cu atenţie multe lucrări de ocultism,
pergamente sanscrite şi chineze, precum şi multe alte texte rare. O
atenţie deosebită a fost acordată referirilor la acele stranii aparate
de zbor ale antichităţii hinduse, numite vimana. În urma cercetării
acestora, Wernher von Braun, cunoscut ca pionierul dezvoltării
tehnologiei rachetelor spaţiale moderne, afirma într-o scrisoare că
„Am învăţat lucruri extrem de importante despre noi înşine din
aceste
scrieri”.
Îmbunătăţind prototipurile anterioare, la sfârşitul anului 1942
germanii au reuşit să ridice în aer un nou disc zburător, care avea
diametrul de 11,5 metri şi a fost denumit „Vril 1” sau „Jager”. Se
presupune că până la sfârşitul războiului, în 1945, au fost realizate
în total 17 tipuri de discuri zburătoare, care nu foloseau un
combustibil fosil. Conform schiţelor descoperite în arhivele de
război, a fost elaborat inclusiv planul unei nave uriaşe, numită
„Andromeda”, care avea o formă de trabuc şi o lungime de 139 de
metri. Unul dintre cele mai avansate prototipuri, numit „Bellonzo”
a fost testat practic pe data de 14 februarie 1945, lângă Praga.
Rapoartele descoperite au consemnat că vehiculul s-a înălţat la
altitudinea de 15 kilometri în trei minute şi a dezvoltat o viteză de
2.200 km/h. Nava era capabilă să rămână nemişcată în aer şi să
zboare la fel de bine înainte sau înapoi. Tehnologia acestor discuri
zburătoare a fost dezvoltată de un departament special al SS,
subordonat organizaţiei Ahnenerbe.
O altă convingere a membrilor Ahnenerbe a fost aceea că Atlantida
ar fi migrat pe crusta Pământului datorită ultimei inversări a polilor
tereştri, acum aproximativ 12.000 de ani, şi că de fapt fosta
Atlantidă ar fi actualul ţinut al Antarcticii. Considerându-se
descendenţi ai atlanţilor, naziştii au dorit să se întoarcă „acasă”, în
Antarctica, pentru a reintra în posesia vechilor cunoştinţe
depozitate acolo. În studiile şi cercetările lor, ei au folosit inclusiv
uimitoarea hartă a amiralului turc Piri Reis, care descrie cu
fidelitate ţărmurile Antarcticii dintr-o perioadă când acest continent
nu era acoperit de gheaţă.
Pentru ştiinţa oficială din ziua de astăzi harta lui Piri Reis a rămas o
enigmă. Ştiinţa convenţională nu poate explice de unde avea
amiralul turc acea hartă în anul 1513, cu mai mult de trei sute de
ani înainte de descoperirea modernă (în 1820) a continentului
îngheţat. Harta era doar un fragment dintr-o hartă a lumii de
dimensiuni mult mai mari, iar amiralul otoman notase în
însemnările sale că sursele folosite la întocmirea hărţii au o
vechime de peste 3.000 de ani! Chiar dacă aceste lucruri ar putea
părea greu de crezut, rămâne totuşi întrebarea: Cine ar fi putut
realiza o cartografiere a ţărmului Antarcticii precum şi a reliefului
interior (cu lacuri, râuri şi munţi) aşa cum erau ele în urmă cu zeci
de mii de ani (sau poate şi mai mult), când acolo nu exista gheaţă?
Este de asemenea semnificativ că specialiştii internaţionali care au
examinat harta lui Piri Reis au recunoscut că aceasta este mult mai
exactă decât cele realizate în secolul 20.
În anul 1938 SS-ul nazist a iniţiat şi finanţat două expediţii
ştiinţifice în Antarctica. Ele au fost comandate de către Heinrich
Himmler, la ordinul expres al lui Hitler. Timp de trei luni, aviatorii
forţelor Luftwaffe au survolat teritoriul Antarcticii şi au făcut mii de
fotografii pe o suprafaţă de aproximativ 600.000 de kilometri
pătraţi. A fost astfel identificată o zonă, cunoscută până atunci
ca Queen Maud Land, care includea munţi şi lacuri neacoperite de
gheaţă. Germanii au revendicat acea zonă, ca fiind primii care au
ajuns acolo. Ea a fost declarată teritoriu german, fiind apoi
redenumită ca „Neuschwabenland” (Noua Swabia). Curând după
aceea au intrat în acţiune mai multe submarine nemţeşti, comandate
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de amiralul Karl Dönitz, care s-au îndreptat către Antarctica. Mai
târziu, Karl Dönitz a făcut o mărturisire: „Submarinele mele au
găsit un adevărat Shangri-La (paradis) pe acest Pământ”. Ulterior,
în anul 1943, el a mai făcut o declaraţie: „La capătul celălalt al
lumii noi am reuşit să facem o fortăreaţă de neînvins pentru
Fuhrer-ul nostru”.
Este util să remarcăm că observaţii recente au evidenţiat sub
calotele de gheaţă structuri uriaşe cu o formă piramidală. Sunt
reprezentative în acest sens datele făcute publice de către echipa de
geologi australieni condusă de profesorul Martin Brodhem.
Fotografiile prezentate sunt deosebit de edificatoare şi ele par să
confirme concepţiile naziştilor cu privire la faptul că ţinutul arctic
ar fi existat o civilizaţie avansată cu foarte mult timp în urmă.
Mai
multe
detalii
puteţi
consulta
la
adresahttp://voiceofrussia.com/news/2013_06_18/Ancientpyramids-possibly-man-made-discovered-in-Antarctica-5371/Este
de asemenea interesant că în anii ’70, a fost descoperită în
Antarctica, prin intermediul unui satelit de observaţie, o suprafaţă
de aproximativ 20.000 km pătraţi, plină de lacuri aflate sub calota
de gheaţă, care păreau să fie interconectate între ele, formând o
adevărată reţea de canale şi tuneluri. Au fost descoperite râuri cu
apă caldă, ce izvorau din subteran şi se vărsau în ocean. În urma
studiilor detaliate, efectuate timp de peste două decenii, savanţii au
constatat printre altele că temperatura apei lacurilor este de
aproximativ 15-18 grade Celsius! Deasupra lacurilor s-au format
domuri umplute cu aer cald. Datele analizate demonstrează clar că
sub gheaţă, la adâncimi mari, există surse de căldură, ceea ce
conduce la concluzia că în adâncimea Pământului se află un alt
ecosistem. O confirmare mai recentă a descoperirii unor lacuri cu
apă caldă sub gheţurile Antarcticii poate fi consultată la
adresahttp://news.yahoo.com/russian-scientists-reach-lake-underantarctica-142203186.html
Documentele naziste descoperite după război arată că la începutul
anului 1939 germanii făceau deja curse regulate către Antarctica.
Au început să fie transportate acolo impresionante cantităţi de
materiale, dar şi sute de oameni de ştiinţă, ingineri şi muncitori
având calificări speciale. Au fost duşi de asemenea membri şi
reprezentanţi ai Partidului Nazist şi ai Statului German. Unul dintre
comunicatele Fuhrer-ului, având indicativul nr.8 din 10-01-1940
(top secret), descoperit de aliaţi după cucerirea teritoriului
Germaniei, spune următoarele: “Uniţi şi organizaţi, echipele de
cercetare compuse din oameni de ştiinţă, marinari şi scafandri au
făcut imposibilul. Împreună cu Departamentul SS pentru Studiul
Moştenirii Ancestrale a Marelui Reich, ei au făcut o treabă bună şi
ne-au permis să explorăm noi teritorii din Antarctica pentru Reich.
Vaste teritorii sunt ascunse sub gheaţa Polului Sud.”
Aliaţii bănuiau că germanii îşi pregătesc o bază în Antarctica, însă
nu ştiau exact la ce scară se desfăşoară activităţile de acolo. Tocmai
de aceea, între anii 1944 şi 1946 flota militară regală britanică a
trimis mai multe vase într-o operaţiune militară secretă care purta
numele de cod „Tabarin”. În timpul acestei operaţiuni, SAS-ul
britanic a atacat, dar nu a reuşit să alunge al Treilea Reich din
Antarctica. Mai multe detalii despre aceasta pot fi consultate în
lucrarea „Operation Tabarin: Britain’s Secret Wartime Expedition
to Antarctica 1944-46”, scrisă de Stephen Haddelsey.
Începutul retragerii celui de-al Treilea Reich
Germania nazistă nu a avut suficient timp pentru a valorifica
uriaşul avans tehnologic pe care îl căpătase. Aliaţii aveau un
avantaj numeric asupra Puterilor Axei de 10 la 1 şi înaintau rapid,
pe mai multe fronturi. Al Treilea Reich şi-a dat seama că nu mai
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are timp să câştige războiul şi că trebuie să-şi pregătească
retragerea către locaţii mai sigure.
La începutul anului 1945 strategia nemţilor a devenit aceea de
ţinere în loc a inamicului prin întârzierea înaintării acestuia până
când guvernul Reich-ului şi-ar fi mutat locaţia. Anticipând sfârşitul
iminent al războiului, germanii au demontat şi apoi au transportat
în ţinutul arctic cu ajutorul submarinelor, în cel mai mare secret,
marea majoritate a aparatelor zburătoare neconvenţionale
construite. Uzinele din Germania au fost rapid evacuate.
Prototipurile ne-convenţionale care nu au putut fi evacuate, au fost
distruse pentru a nu fi găsite de inamici.

Conform mai multor istorici militari, cum ar fi membri ai
Academiei Ruse de Ştiinţe sau istorici ai arhivelor secrete ale SUA,
atunci când aliaţii au cucerit în anul 1945 teritoriul Germaniei
naziste, ei au descoperit o serie de documente, schiţe şi fotografii
care i-au uimit. Astfel, în data de 11 iunie 1945, contraspionajul
sovietic a pătruns în cartierul general al Marinei Germaniei naziste,
aflat în cartierul Tiergarten, pe strada Tirpittszuffernr.38-42. În
această locaţie ofiţerii ruşi au găsit câteva hărţi ale unor pasaje
secrete prin adâncimile Oceanului Arctic, care fuseseră ataşate unor
ordine adresate căpitanilor a 38 de submarine din clasa A. Hărţile
prezentau detalii ale unor pasaje de intrare într-o zonă din interiorul
Pământului, denumită pe acele hărţi „Agartha”. Una dintre aceste
hărţi naziste secrete o puteţi vedea în fotografia alăturată.
Schiţele mai dovedeau de asemenea că oamenii de ştiinţă germani
dezvoltaseră mai multe tipuri de nave zburătoare în formă de disc,
care nu erau comparabile cu nimic din ceea ce exista la acea vreme
în dotarea tehnică a altor naţiuni.

Cu privire la retragerea celui de-al Treilea Reich în Antarctica, în
arhivele de război există de exemplu date clare despre submarinele
germane U-boat U-530 şi U-977, care au ajuns acolo cu două
săptămâni de încheierea războiului.
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Deşi oficial s-a anunţat că Hitler s-a sinucis în buncărul său din
Berlin în aprilie 1945, sunt cunoscute în prezent destul de multe
informaţii care atestă că în realitate el a reuşit să fugă şi să se
ascundă în Argentina. Se pare că aliaţii ştiau foarte bine că Hitler
nu a murit, dar nu au vrut să facă din el un simbol al renaşterii
Germaniei naziste. Este cunoscut faptul că în mai 1945, la câteva
săptămâni după încheierea războiului, Stalin a declarat că:
„Aproape sigur, Hitler a scăpat în Argentina”.
Operaţiunea de retragere a celui de-al Treilea Reich a fost condusă
de Karl Dönitz, marele amiral al marinei de război germane. Dönitz
s-a ocupat de cea mai mare acţiune de evacuare de civili din istoria
umanităţii, operaţiune ce a purtat numele de Operaţiunea
Hannibal. În cadrul acestei operaţiuni au fost transportaţi în decurs
de 15 săptămâni (de la mijlocul lui ianuarie până în mai 1945)
peste un milion de oameni. Atunci când după război americanii au
recrutat oameni de ştiinţă germani pentru a lucra în Statele Unite, ei
au constatat că mii de specialişti de înaltă calificare, oameni de
ştiinţă şi ingineri ai celui de-al treilea Reich, dispăruseră complet.
Ei nu fuseseră declaraţi morţi, nici nu au fost evacuaţi în secret cu
ajutorul serviciilor secrete ale aliaţilor. Dispăruseră de asemenea
peste 100 de submarine, fără a fi fost distruse în război, nemaifiind
niciodată după aceea identificate. Ei au dedus că toate aceste
efective au fost transferate în bazele germane din Antarctica. Au
existat în acest sens şi unele confirmări explicite ale membrilor
echipajelor unor submarine nemţeşti, care s-au predat autorităţilor
argentiniene. Toate acestea i-au alarmat în cea mai mare măsură pe
aliaţi.
La sfârşitul anului 1946 amiralul american Richard Byrd a primit
ordin să conducă o operaţiune militară de proporţii, denumită
„Operaţiunea High Jump”, a cărei misiune era să distrugă baza
germană principală din Antarctica, numită „Baza 211”. Faimosul
explorator şi amiral american Richard Byrd mai făcuse înainte
câteva expediţii în Antarctica. Aceasta era însă cu totul altfel.
Efectivele alocate operaţiuniiHigh Jump au fost impresionante:
portavionul USS Philippine Sea (categoria Essex), lung de 270 de
metri, care era încărcat cu zeci de avioane de luptă; şase avioane de
transport Douglas
C-47
Skytrain,
echipate
cu
sistem JATO (reactoare auxiliare pentru decolare asistată); două
vase distrugătoare de război; un submarin; spărgătoare de gheaţă,
hidroavioane. Vasul amiral era USS Mount
Olympus
, care avea la rândul său avioane dotate cu torpile şi bombardiere în
picaj tip Helldiver. Efectivele complete se ridicau la aproximativ
5.000 de oameni. Această imensă forţă armată a fost numită Task
Force 68. Prima misiune a operaţiunii a fost aceea de a stabili o
bază americană (care ar fi urmat să poarte numele Little America),
menită să contracareze baza nazistă din Antarctica. În presa vremii
s-a declarat că era o expediţie ştiinţifică pentru studierea
Antarcticii, dar simpla studiere în arhive a dotărilor acestei
„expediţii” arată că ea avea în mod clar un scop militar. În sensul
său real, această expediţie a constituit de fapt o continuare a celui
de-al doilea război mondial. La data de 26 februarie 1947
flota High Jump s-a apropiat de Antarctica. Unul dintre membrii
expediţiei, pilotul John Sireson, a descris că a fost martorul unei
confruntări teribile. Din apă au ieşit brusc stranii discuri zburătoare
care puteau decola vertical şi se deplasau cu o viteză uimitoare în
orice direcţie. Ciudatele nave emiteau anumite raze distrugătoare,
cu care au făcut un adevărat masacru în rândurile americanilor.
Multe dintre navele SUA au fost grav avariate, iar câteva mii dintre
infanteriştii marini şi-au pierdut viaţa.
Ceea ce a fost consemnat în mod oficial despre această foarte
neobişnuită expediţie rămâne şi acum foarte bizar. Deşi
operaţiuneaHigh Jump era „planificată” a se desfăşura timp de şase
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luni, totul s-a încheiat după numai opt săptămâni. Amiralul Byrd a
fost chemat înapoi brusc, la fel ca şi întreaga forţă mobilizată
pentru această expediţie. Nu a fost niciodată oferită o explicaţie
publică pentru această retragere intempestivă. Jurnalul operaţional
al misiunii, precum şi jurnalul personal al lui Richard Byrd au fost
confiscate de Marina americană și au rămas clasificate până în ziua
de astăzi. Cu toate acestea, există totuşi unele informaţii publice
care ne pot da o idee destul de clară despre motivul retragerii
operaţiunii High Jump. Datorită acoperirii de „expediție de
cartografiere”, după retragerea operaţiunii, amiralul Byrd a dat
câteva interviuri jurnaliştilor. Singurul interviu care a fost publicat
a apărut în ziarul „El Mercurio” din oraşul Santiago, Chile, în data
de 5 martie 1947, cu titlul „În largul mării, la bordul lui Mount
Olympus“. Acest articol a prezentat o declaraţie şocantă pe care i-o
oferise amiralul Richard Byrd reporterului Lee van Atta. Iată un
fragment din acel articol: „Amiralul Byrd a declarat astăzi că este
imperativ ca Statele Unite să inițieze măsuri imediate de apărare
împotriva unor avioane inamice venite din regiunile polare.
Amiralul a mai afirmat că el nu vrea să sperie pe nimeni în mod
nejustificat, dar că este o amară realitate faptul că în cazul unui
nou război, Statele Unite se pot aştepta să fie atacate de obiecte
zbor care ar putea zbura de la un pol la altul cu viteze incredibile.”
O importantă serie de dezvăluiri, care completează tabloul
evenimentelor care au avut loc la finalul celui de-Al Doilea Război
Mondial, au fost făcute de către Douglas Dietrich, o persoană care
a avut o înaltă autorizaţie de acces la documente extrem de rare din
arhivele militare ale SUA. El a prezentat informaţii esenţiale în
cadrul a numeroase conferinţe cum ar fi cele din cadrul
organizaţiei MUFON sau în interviuri acordate revistei NEXUS,
asociaţiei Project Camelot sau diferitelor posturi de radio. Douglas
Dietrich a avut funcţia de bibliotecar al Departamentului de
Apărare Militară al SUA la baza militară Presidio din San
Francisco. El a lucrat în cadrul acestei baze timp de 10 ani, din
1982 până în 1992. Baza militară Presidio este locul unde fost
fondată Organizaţia Naţiunilor Unite, la doar trei săptămâni după
atacul japonez din 7 decembrie 1941 asupra bazei americane de la
Pearl Harbour. Documentele aduse la acea bază erau de o uriaşă
importanţă strategică. În calitatea sa de bibliotecar, una dintre
principalele sarcini care îi revenea era aceea de a distruge (arde)
mii de pagini de documente de o importanţă crucială. Acele
documente nu au fost niciodată făcute publice. Fiind perfect
conştient de importanţa actelor care i-au trecut prin mâini, Dietrich
nu s-a grăbit să le ardă înainte de a le citi cu atenţie. Confirmarea
faptului că aceste informaţii sunt reale este dată de corelarea lor
perfectă cu informaţii venite din cu totul alte surse. În felul acesta
se umplu foarte precis şi coerent multe goluri din istoria recentă.
Referitor la ceea ce a urmat după eşecul operaţiunii High Jump,
Douglas Dietrich a arătat că toate avertismentele lui Richard Byrd
s-au adeverit în anii care au urmat. Între 1946 şi 1956 a avut loc
ceea ce documentele americane au numit „un masacru al cerurilor”
sau „războiul discurilor zburătoare”. Practic al Treilea Reich a
pornit atunci represaliile, iar navele germanilor au atacat şi au
doborât multe avioane de luptă ale Statelor Unite. Naziştii nu
foloseau rachete obişnuite. Ei foloseau antigravitaţia şi noile
tehnologii, inclusiv tehnologia Tesla. Acele discuri zburătoare au
fost denumite de către piloţii americani mai ales sub numele
de Foo-fighters (bombardiere ciudate) şi erau asimilate cu OZNurile. Wendell C. Stevens, pilot al SUA în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial şi la ora actuală investigator al fenomenului OZN,
a relatat că a avut mai multe întâlniri în aer cu astfel de nave. El
spunea că acestea se apropiau uneori până la distanţa de
aproximativ cinci metri de avioanele aliaţilor sau erau capabile să
rămână nemişcate în aer.
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În acei ani de după război discurile zburătoare au reprezentat o
privelişte obişnuită. Erau realizate uneori zboruri care datorită
interferenţei cu instalaţiile electrice produceau pane de curent. Un
exemplu mai cunoscut este cel din anul 1956, care a afectat mai
multe state americane şi o parte din Canada. În fiecare lună exista
un val obişnuit de OZN-uri despre care opiniei publice i se spunea
că sunt „neidentificate”. Practic vorbind, din 1945 şi până în 1958,
timp de peste un deceniu, al Treilea Reich aflat în exil i-a menţinut
pe aliaţi într-o adevărată teroare cu scopul de a avea suficient timp
pentru a achiziţiona toate cele necesare pentru a trăi în noile baze.
Încă mai aveau nevoie de piese de schimb, materiale, produse
farmaceutice, produse textile, etc.
Se pare că în anul 1956 şi ruşii au încercat să ia cu asalt bazele
germane din Antarctica. Conform unor surse care au dorit să
rămână anonime, ruşii au trimis şi ei o flotă de război, dar au fost
întâmpinaţi de un fascicul laser cu scop de avertizare, în faţa căruia
s-au oprit. Militarii ruşi au fost astfel forţaţi să se retragă şi au
primit de asemenea mesajul să nu se mai întoarcă.
Războiul nuclear din spaţiu
În unul dintre interviurile sale, acordat postului de radio „Just
Energy”, Douglas Dietrich a prezentat (printre altele) informaţii
detaliate despre faptul că al Treilea Reich a ajuns datorită
tehnologiei foarte avansate de care dispunea, să dezvolte chiar un
program spaţial, situaţie care a fost considerată de către americani
ca reprezentând o gravă ameninţare. Interviul integral are numele
„Douglas Dietrich: The Third Reich Never Died” şi este postat pe
youtube la adresa
http://www.youtube.com/watch?v=G9LRjhzTHEA.
Pe baza documentelor pe care le-a studiat, Dietrich a dezvăluit
că Statele Unite ajunseseră la câţiva ani după război la concluzia că
naziştii ajunseseră pe Lună. De aceea, ca să împiedice o dominaţie
a celui de-al Treilea Reich asupra spaţiului cosmic apropiat,
americanii au declanşat ceea ce se poate numi la propriu, un război
nuclear, care a avut loc în spaţiu şi a fost îndreptat împotriva celui
de-al Treilea Reich. Ultima etapă a acestui război a fost
reprezentată deOperaţiunea Argus. După anul 1950, au fost făcute
observaţii prin telescop care au certificat faptul că germanii
construiseră o bază pe Lună, mai exact la polul sud al Lunii, în
craterul Schrodinger. Planul americanilor a fost acela de a crea prin
intermediul detonării în spaţiu a unor bombe nucleare, o centură
artificială de radiaţii, de tipul centurii Van Allen, care să distrugă
orice ar ajunge în orbita ei.
Aceasta a făcut ca pe 1 august 1958 SUA să lanseze în spaţiu, în
secret, o bombă cu hidrogen de 3,8 megatone, care a explodat la
aproximativ 77 de kilometri deasupra recifului Johnston, din
Pacific. Conform Comisiei pentru Energia Atomică, aceasta a fost
cea mai spectaculoasă detonare realizată vreodată de Statele Unite.
Ciuperca s-a ridicat deasupra atmosferei şi a declanşat o furtună
magnetică ce a blocat toate transmisiunile radio de la Tokyo până
la San Francisco.
Apoi, pe 27 august 1958 a fost declanşată prima dintr-o serie de trei
explozii nucleare ce au avut loc deasupra Antarcticii. Următoarele
două explozii au avut loc pe 30 august şi respectiv 6 septembrie
1958. Exploziile au fost atât de puternice, încât radiaţiile emise au
înconjurat Pământul şi au creat o centură artificială care s-a ridicat
până la înălţimea de 64.440 de kilometri. Efectul la nivelul
ionosferei a fost uriaş şi în felul acesta americanii au reuşit să
distrugă întreaga tehnologie spaţială a celui de-al Treilea Reich. La
sfârşitul Operaţiunii Argus s-a ajuns la concluzia că întregul
personal de pe baza lunară a naziştilor nu a mai avut cum să
supravieţuiască pentru că nu a mai putut fi reaprovizionat de pe
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Pământ. Nivelul de radiaţii care înconjura la acea vreme Pământul
a rămas apoi o lungă perioadă extrem de ridicat, ceea ce făcea
imposibilă traversarea cu echipaj uman a acelor zone. Ca urmare,
cel de-al Treilea Reich nu a mai lansat nave în spaţiu şi a renunţat
la intenţia de a folosi spaţiul ca viitor câmp de desfăşurare a unor
operaţiuni militare.
Unde s-a retras de fapt al treilea Reich?
Potrivit surselor indicate de Douglas Dietrich, de istoricii
Academiei Ruse de Ştiinţe, precum şi de multe alte surse, o
importantă cantitate de date ne conduce la concluzia că după ce a
ajuns în Antarctica, al Treilea Reich s-a retras de fapt undeva în
interiorul
Pământului!
Chiar dacă pentru mulţi această idee poate să pară absurdă,
concepţia că Pământul este gol în interior a fost considerată ca o
certitudine de către foarte mulţi savanţi şi cercetători de prestigiu,
încă din secolul XVII. De exemplu, în anul 1896 celebrul
explorator Fridtjof Nansen anunţa că a găsit dovezi concludente
care arată că regiunea polară nu este o suprafaţă plană, ci coboară
într-un bazin adânc. Şi într-adevăr, în anul 1980, anumite date
(neoficiale) ale NASA au confirmat că fundul oceanului Arctic este
o depresiune a cărei pantă începe în nordul Groenlandei şi se
întinde pe aproximativ 2200 mile în diametru. Mai exact, înclinația
fundului oceanului începe în zona paralelei 85 și duce în interiorul
gol al Pământului. Există argumente ştiinţifice deosebit de
concludente care indică faptul că de fapt toate planetele sunt
cavitare în interior. Subiectul este desigur foarte vast şi nu este
cadrul cel mai potrivit pentru a-l dezvolta aici. Este însă important
să ştim că observaţii ştiinţifice (de asemenea, neoficiale) au arătat
că Pământul are două uriaşe deschideri la poli, largi de peste 2500
de km în diametru, prin care se poate intra în spaţiul gol din
interiorul planetei. Această veritabilă lume interioară este luminată
de un mic Soare central, care este de fapt cauza irizaţiilor ce apar la
poli şi sunt cunoscute ca aurore boreale. Tot neoficial, se ştie că în
afară de intrările uriaşe din Antarctica, există mai multe pasaje de
intrare către interiorul gol al Pământului, de pe fiecare continent.
Conform multor dezvăluiri convergente, în această lume interioară
trăieşte de mii de ani o civilizaţie mult mai avansată decât
civilizaţia noastră de la suprafaţă. Se pare că civilizaţia din interior
este de fapt cea care supraveghează în mod nevăzut destinele
planetare, aflându-se într-o strânsă legătură şi cu anumite civilizaţii
extraterestre benefice, care supervizează destinele umanităţii de
zeci de mii de ani.
Un argument că Pământul este cu adevărat gol în interior şi că
acolo trăieşte o civilizaţie avansată o reprezintă chiar mărturiile
amiralului Byrd, comandantul operaţiunii americane High Jump.
Între anii 1928-1955 Richard Byrd a făcut în total nu mai puţin de
11 expediţii geografice la poli. Într-un comunicat radio transmis în
1947, Byrd declara că la 2700 de km dincolo de Polul Nord a
întâlnit o zonă cu climă foarte caldă, cu munţi, râuri, lacuri,
vegetaţie luxuriantă şi animale necunoscute. Ulterior, în unul dintre
jurnalele sale, el a notat că în expediţia din 1947, aflându-se în zbor
dincolo de polul nord, de la un moment dat avionul său a fost
escortat de două nave ce semănau cu farfuriile zburătoare. Aceste
nave au preluat controlul asupra avionului său şi apoi zborul a
continuat până în apropierea unui adevărat oraş care se afla în
interiorul Pământului. Imediat după aceea misterioasele discuri
zburătoare, împreună cu avionul său, au aterizat. Amiralul Byrd a
avut surpriza să vadă acolo oameni foarte înalţi, dar care erau cu
toţii binevoitori. A fost condus la un grup de persoane importante,
oficiale, care l-au însărcinat să comunice comandanţilor săi de la
suprafaţă îngrijorarea populaţiei din interior cu privire la detonările
atomice care în acea perioadă începuseră să fie tot mai frecvente la
suprafaţa Pământului. Intratereştrii au transmis că aceasta este o
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situaţie foarte gravă, ce trebuie luată în serios şi stopată imediat.
Byrd a fost apoi escortat înapoi la lumea din afară. El a raportat
totul superiorilor săi de la Washington, precizând că în Antarctica
există o civilizaţie avansată, care dispune de o tehnologie foarte
avansată şi care s-a aliat cu SS-ul german. Comandanţii săi i-au
impus atunci foarte strict să păstreze secretul. În declaraţiile sale
publice ulterioare, Byrd nu şi-a putut totuşi stăpâni anumite remarci
entuziaste despre ceea ce descoperise în expediţiile sale de dincolo
de poli. Ca urmare, în timpul unei emisiuni radio din Valparaiso,
declaraţiile sale emoţionale au fost oprite prin întreruperea emisiei
respective. La fel s-a petrecut ceva mai târziu la o emisiune radio
difuzată deNBC, de la New York. Guvernul american decisese
deja negarea oricăror informaţii despre interiorul gol al Pământului.
Fotografiile şi jurnalele amiralului Byrd au fost sigilate după război
şi incluse într-un dosar ce a primit numele „White Sheet Project” şi
depozitat în Arhivele Naţionale americane. Întrucât Byrd nu dădea
semne că ar fi dispus să tacă, ba chiar avea de gând să publice o
carte, în octombrie 1954 el a fost internat într-un sanatoriu privat
de lângă Tarrytown-New York, de unde nu mai putea comunica
deloc cu cei din afară, cu excepția câtorva rude. Byrd a rămas timp
de trei ani în acel sanatoriu, până la vârsta de 56 de ani, când a
murit. Deşi jurnalele personale ale amiralului au fost confiscate de
marina americană, o parte dintre acestea au ajuns să fie cunoscute
atât prin intermediul rudelor şi apropiaţilor amiralului, cât şi prin
intermediul unor foşti agenţi CIA care au avut acces la ele (un
exemplu în acest sens este fostul agent CIA, Virgil Armstrong). O
transcriere postată pe internet a unui jurnal personal al lui Richard
Byrd poate fi consultată la
adresa http://www.endtimeprophecy.net/Articles/hollow-1.html
Merită să observăm că, în mod cert, guvernanţii americani nu l-au
considerat pe amiralul Byrd ca fiind nebun. Reputaţia care i-a fost
acordată o dovedeşte. În anul 1950 Richard Byrd a fost declarat
erou naţional, iar unul dintre crucişătoarele Flotei SUA a fost
botezat cu numele lui.
În cartea sa, „The New Germany and the Hollow Earth”,
cercetătorul american John B. Leith ne oferă o serie de informaţii
despre ceea ce se pare că a avut loc mai departe cu al Treilea Reich,
după ce acesta s-a retras în lumea interioară a Pământului. Cartea
se bazează pe documente făcute publice prin legeaFreedom of
Information Act, dar şi pe interviuri luate în SUA, Rusia, Mexic,
Germania, Canada, Franţa Anglia, Brazilia sau Vatican. Persoanele
intervievate, a căror identitate nu poate fi deocamdată dezvăluită,
sunt senatori, congresmani, militari din servicii secrete, agenţi
activi sau în retragere ai CIA sau FBI. Conform acestor surse,
autorul afirmă că germanii care s-au retras în interiorul Pământului
s-au aliat cu civilizaţia deja existentă acolo de mai multe zeci de
mii de ani. Forţelor armate de la suprafaţă le-au fost în mod decisiv
respinse orice încercări de a pătrunde prin campanii militare în
cavitatea interioară. În această carte sunt prezentate informaţii
conform cărora interiorul gol al Pământului începe aproximativ
după adâncimea de 400 de mile de la suprafaţă (aproximativ 640
km). Sursele lui John Leith au dezvăluit că populaţia din interiorul
Pământului a contactat guvernele de la exterior şi le-a avertizat că
dacă nebunia detonărilor atomice va continua, atunci sfârşitul
civilizaţiei de la suprafaţă este foarte aproape. Ei au precizat că
aceeaşi soartă tragică au avut-o şi alte civilizaţii anterioare de la
suprafaţa Pământului, care s-au autodistrus prin cumplite războaie
nucleare.
Desigur, o întrebare firească este aceasta: Dacă într-adevăr există o
civilizaţie avansată, benefică, în interiorul gol al Pământului, atunci
cum de aceasta ar fi acceptat o alianţă cu al Treilea Reich şi a
respins pătrunderea în cavitatea interioară a învingătorilor de la
suprafaţă? Într-adevăr, din perspectiva datelor istorice pe care le
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cunoaştem, al Treilea Reich a declanşat un război nebunesc de
cucerire mondială care a dus la moartea a peste 50 de milioane de
oameni. Pare complet absurd ca o naţiune atât de războinică să fi
fost acceptată într-o alianţă cu o civilizaţie prezumtiv deosebit de
avansată şi benefică, iar tocmai „băieţii buni” de la suprafaţă, nu. Şi
totuşi, în ciuda logicii aparente, datele care ies la iveală ne conduc
la concluzia că germanii care au ajuns în Antarctica chiar au intrat
în interiorul Pământului. În mod evident, ceva pare că nu se leagă
deloc aici! Ajungem astfel într-un punct foarte sensibil, în care
dacă facem unele cercetări, constatăm că dincolo de ceea ce afirmă
versiunea convenţională a istoriei, lucrurile pot fi privite şi dintr-o
altă perspectivă.
Adevăratele cauze ale celui de-al doilea război mondial
Chiar dacă (neîntâmplător) din punct de vedere oficial sunt
catalogate în bloc ca fiind „teorii ale conspiraţiei”, o cantitate
impresionantă de informaţii (prezentate în numeroase cărţi, dar mai
ales pe internet), aduc argumente cât se poate de coerente că în
realitate cel de-Al Doilea Război Mondial, ca şi primul de altfel, a
fost provocat intenţionat de către masoneria internaţională.
Conform acestor informaţii, în perioada celui de-al doilea război
mondial la conducerea masoneriei se aflau (şi se află şi în ziua de
astăzi) aşa-zişii „Iluminaţi” evrei, care controlau prin bancherii lor
mai toate statele lumii. Sunt bine cunoscute în prezent documente
clare care arată că planurile masonilor de generare a războaielor
mondiale au fost puse la cale cu mult timp înainte. Unul dintre
artizanii acestor planuri a fost Albert Pike, Marele Comandor al
francmasoneriei americane. Într-o scrisoare din 15 august 1871
adresată politicianului italian Giuseppe Mazzini, Albert Pike i-a
mărturisit acestuia o parte din planurile francmasoneriei. Iată un
fragment din scrisoarea lui: „Primul război mondial trebuie creat
pentru a permite Illuminaţilor să răstoarne puterea țarilor în Rusia
şi pentru a face din acea ţară o fortăreaţă a comunismului ateu.
Divergenţele create de către agenţii Illuminati între imperiul
britanic şi cel german vor fi folosite pentru a porni acest război. Al
doilea război mondial trebuie iniţiat prin exploatarea diferenţelor
între fascişti şi sionismul politic. Acest război trebuie condus de
aşa natură încât nazismul va fi distrus, iar sionismul politic va fi
întărit în aşa măsură încât forţa sa va permite instituirea unui stat
suveran Israel în Palestina.”
Este foarte semnificativ să observăm că datele consemnate ale
istoriei arată că a doua zi după ce Hitler a fost ales cancelar al
Germaniei, pe data de 24 martie 1933, cel mai mare cotidian al
Marii Britanii din acea vreme, Daily Express, cu un tiraj de
milioane de exemplare, titra pe prima pagină: „Iudeea declară
război Germaniei”. Dedesubt se putea citi: „Evreii din toată lumea
uniți în acțiune”. În ianuarie 1934, rabinul Vladimir Jabotinski,
fondatorul
organizației
sioniste Mscha
Rjetsch,
publica
următoarele: „Lupta împotriva Germaniei este purtată de luni de
zile de fiecare comunitate evreiască, la orice conferință sau
congres, în toate sindicatele și de orice evreu de pe acest pământ.
Interesele noastre evreiești impun distrugerea întregii Germanii”.
Nathan Kaufmann, evreu din dinastia Rothschild, susținea că
„Trebuie sterilizați 48 de milioane de germani, pentru ca pe
parcursul a două generații să se înfăptuiască ceea ce altminteri ar
costa milioane de vieți umane și eforturi seculare: exterminarea
germănimii și a purtătorilor săi”. Câţiva ani mai târziu, ziarul
Pravda din 29 noiembrie 1939 publica o declaraţie a lui Stalin: „Nu
Germania a atacat Franța și Anglia, ci Franța și Anglia au atacat
Germania, asumându-și astfel responsabilitatea pentru acest
război.”
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Există foarte multe informaţii bine documentate care arată că Hitler
nu a fost doar atras în acest conflict prin provocări repetate, ci și
finanțat în acest scop. Se ştie de exemplu că senatorul evreu
Samuel Preston Bush (tatăl, respectiv bunicul a doi viitori
președinți ai Statelor Unite), membru al lojei masoniceSkull and
Bones (Craniu și Oase), a finanțat și înarmat Partidul Nazist.
Această finanțare a Germaniei de către Statele Unite poate părea
neverosimilă, ținând cont că aceste două state au fost rivale în cel
de-al Doilea Război Mondial. Dar ca să înţelegem mentalitatea
acestor bancheri, e util să ştim că experienţele au arătat că ei nu ţin
niciodată cont de naţiuni, ci se află mereu în spatele tuturor
guvernelor, manevrându-le în interesul lor, ca pe nişte păpuşi.
Masonii au finanţat adeseori în conflictele internaţionale ambele
tabere beligerante, apoi au venit cu o „soluţie” abil pregătită
dinainte, pe care de fapt o vizau şi pentru introducerea căreia au
creat ca un simplu pretext tot acel conflict. Hitler fost finanţat în
deplină conformitate cu planul masoneriei. Planul era ca Hitler să
fie folosit ca un pion în război, iar pentru aceasta el trebuia finanţat
ca să fie bine înarmat. Dar sprijinul oferit nu trebuia să-l facă să
câştige, ci doar să creadă că va câștiga. De aceea au fost speculate
pornirile antisemite şi de purificare rasială ale lui Hitler. Dar se
pare că el cumva le-a scăpat Iluminaţilor de sub control. Mânia lui
Hitler şi a Partidului Nazist a ajuns să fie îndreptată în primul rând
către magnații financiari evrei, francmasoni și a tuturor celor care
își doreau neapărat războiul. Toate aceste lucruri nu sunt
menţionate în cărţile de istorie, dar ele sunt susţinute de presa şi
documentele acelor vremuri.
Bineînţeles, nu putem trece în extrema cealaltă şi să îl considerăm
pe Hitler ca pe un erou al dreptăţii. Nici un om lucid şi moral nu ar
putea fi de acord cu metodele pe care Hitler le-a folosit. El chiar a
ajuns să vrea să distrugă întreaga naţie evreiască (cu anumite
excepţii), ceea ce este fără îndoială absurd. Pe de altă parte, această
perspectivă care ni se serveşte, a polarizării absolute în plan politic
între bine şi rău este doar o faţadă. Ni se spune că Hitler a fost cel
mai mare criminal al omenirii, care a omorât în lagăre de
concentrare 6 milioane de evrei şi 10 milioane de oameni din alte
naţii şi a declanşat un război care a avut peste 60 de milioane de
victime. Principală acuză care i se aduce lui Hitler este aceea că a
vrut să-i extermine pe evrei. Opinia publică este sistematic oripilată
de către mass-media cu crimele de război ale lui Hitler. Mai mult
decât atât, în mai multe ţări există chiar legi aspre pe baza cărora
dacă cineva îndrăzneşte să pună la îndoială Holocaustul hitlerist
împotriva evreilor sau dacă manifestă vreo simpatie pentru Hitler,
este pasibil de închisoare. Nu la fel se procedează însă faţă de
crimele înfăptuite sub conducerea lui Lenin şi a lui Stalin în
Uniunea Sovietică, unde au fost ucişi aproape 66 de milioane de
oameni în lagăre şi închisori. Sau faţă de crimele în masă din China
comunistă, unde au fost ucişi 50 de milioane de oameni între 1979
şi 1981. Sau faţă de cele ale americanilor, care au ucis şi ei
milioane de oameni nevinovaţi în războaiele de „democratizare” şi
eliminare a „terorismului” din ţările asiatice sau din Orientul
Mijlociu.
Ceea ce nu se spune, dar treptat iese tot mai mult la iveală, este că
toate mişcările importante de pe scena politică a lumii (cel puţin
din ultima sută de ani), au fost regizate îndeaproape de lojile
masonice, cu scopul reconfigurării forţelor politice şi economice
ale lumii, vizând aşa-zisa Noua Ordine Mondială, după un plan
foarte minuţios elaborat. Dar a vorbi din această perspectivă despre
al Doilea Război Mondial implică să ajungi la secretele celui de-al
Treilea Reich şi să arăţi că el a fost duşmanul bancherilor evrei,
apoi să dai la iveală planurile masonice care se află încă în
desfăşurare… Implică să dezvălui apoi că al Treilea Reich nu a fost
în realitate complet învins datorită tehnologiilor extrem de avansate

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Dezbateri
de care a dispus şi chiar să dezvălui că probabil descendenţii lor
continuă să existe şi astăzi în interiorul gol al Pământului! Iată de
ce nu vom auzi prea curând nimic din toate acestea în mass-media
internaţională, care în realitate este practic complet obedientă
puterii masonice care o deţine.
Fără îndoială, au existat şi există în continuare raţiuni politice,
ideologice, militare-strategice sau chiar economice pentru
care pare să fie cel puţin preferabil să nu se facă publice asemenea
dezvăluiri. Dacă privim însă cu atenţie în jurul nostru, constatăm că
umanitatea este menţinută de către „elitele” care conduc lumea, în
mod intenţionat, într-o tiranică sclavie economică şi într-o adâncă
ignoranţă spirituală şi ştiinţifică. Mai mult decât atât, în mod tacit
aceste „elite” conducătoare vizează plini de cinism reducerea
drastică a populaţiei lumii, care pentru ei a devenit un factor
destabilizator principal. Iată de exemplu ce spunea francmasonul
David Rockefeller în anul 2000: „Impactul negativ al creșterii
populației asupra tuturor ecosistemelor planetare devine îngrozitor
de evident.” Mihail Gorbaciov, ultimul preşedinte al URSS, spunea
şi el: „Pe scurt, criza ecologică este criza populaţiei. Taie
populaţia cu 90%, și nu vor mai fi suficienți oameni rămaşi pentru
a face mari daune ecologice.” Zeci de asemenea declaraţii, venite
din partea unor personaje cunoscute pe plan mondial, puteţi citi la
adresa
http://www.crossroad.to/articles2/0013/EconomicCollapse/1population-control.htm
Aceşti păpuşari fără scrupule manipulează conform intereselor lor
naţiunile în războaie, ne introduc cu sila pe scară largă aditivi toxici
în aproape toate alimentele, promovează intensiv o adevărată
industrie farmaceutică dar care mai mult distruge sănătatea decât
vindecă, discreditează sau chiar suprimă pe cei care promovează
metode eficiente de tratament (de exemplu pentru cancer),
răspândesc boli grave prin intermediul chemtrails-urilor şi multe
altele…
Ei bine, pentru ca toate acestea să înceteze, adevărul trebuie
dezvăluit. Este necesar să învăţăm cu adevărat lecţiile istoriei,
deosebind cu mult curaj şi discernământ binele de rău.

Halloween-ul sărbătoare iezuită

uteţi crede că Halloweenul se traduce doar prin distracţie şi
joacă! Totuşi, există un pericol spiritual real în celebrarea
Halloween-ului. Strămoşii pelerini, care au venit în America
pentru a scăpa de persecuţiile sângeroase din Europa şi pentru a
răspândi Evanghelia lui Iisus Cristos, cunoşteau foarte bine
rădăcinile oculte ale maleficului Halloween.

P

După sosirea lor în America ei au interzis celebrarea Halloweenului. Halloween-ul nu a fost sărbătorit în Statele Unite pînă în anul
1845. Se întâmpla în tocmai timpul în care imigranţii irlandezi
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romano-catolici, au invadat New-York-ul din cauza foametei din
Irlanda, din anii 1845-1846. Aceştia au adus cu ei sărbătoarea
Halloween-ului, care s-a extins treptat pe tot cuprinsul Statelor
Unite.
Halloween-ul provine de la druizii din Insulele Britanice.
Druizii erau preoţi ai unei religii oculte celtice, care se practica
înainte de naşterea lui Iisus Cristos. Alexander Hislop în a sa
carte, “Cele două Babilon-uri”, a statuat că druizii i se
închinau lui Baal! Adorarea lui Baal este adorarea lui Satan,
ceea ce este o abominaţie în ochii Lui Dumnezeu. ( “El a făcut ce
este rău înaintea Domnului, şi a umblat în calea tatălui său şi în
calea mamei sale, şi în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care
făcuse pe Israel să păcătuiască.” – 1 Imparati 22:52
“A slujit lui Baal şi s-a închinat înaintea lui, şi a mâniat pe Domnul,
Dumnezeul lui Israel, cum făcuse şi tatăl său.” – 1 Imparati 22:53
“Căci Domnul oştirilor, care te-a sădit, cheamă nenorocirea peste
tine, din pricina răutăţii casei lui Israel şi a casei lui Iuda, pe care
au făcut-o ca să Mă mânie, aducând tămâie lui Baal.” – Ieremia
11:17 )
Preoţii druizi practicau sacrificiile umane şi de asemenea se
hrăneau cu carne de om. Cuvântul care îi identifică pe aceia care
mănâncă carne de om, “cannibal”, este un derivat din cuvântul
“cahna”, provenind de la “cahn” care se traduce exact prin
“preot” şi Baal”. Aşadar cuvântul “canibal” se traduce literal prin
“preot al lui Baal”.
La început, această serbare druidă a Halloween-ului, se numea
“Priveghiul lui Saman“. Saman era, pentru ei, zeul morţii şi al
întunericului (adică diavolul). Acesta era sărbătorit în ajunul noului
an celtic, care avea loc la data de 1 Noiembrie. Serbarea era
denumită Samhain, pronunţându-se So-wein. Druizii credeau că în
timpul “Samhain” pragul care separă viii şi morţii se afla în
stăpânirea lui Saman.
Druizii credeau că în seara de 31 Octombrie, spiritele rele şi
sufletele morţilor treceau de acel prag, pătrunzând în lumea celor
vii. În seara de 31 octombrie, druizii mergeau din casă în casă,
purtând măşti făcute din piei de animale., cerând un copil sau o
fecioară pentru un sacrificiu uman. Victimele erau o sursă de câştig
pentru druizi. În schimbul victimei, ei lăsau un Jock-O-Lantern,
care reprezenta imaginea unui demon, folosind o candelă cu
grăsime umană. Druizii credeau că spiritul unui diavol, pe care ei îl
numeau Jock, alimenta lumina candelei, a lanternei, şi de aici şi
numele de Jock-O-Lantern. În America, dovleacul este folosit şi
numit ca Jock-O-Lantern. De “Samhain”, se crede că diavolii sunt
eliberaţi noaptea pentru a vizita locuinţele marcate cu o “lanternă”,
pentru că acele familii au prevăzut necesitatea sacrificiului. JockO-Lantern era invocat pentru a preîntâmpina accesul demonilor în
casă, în noaptea cu pricina! Copiii aleşi pentru sacrificiu, erau
azvârliţi în ceea ce s-ar traduce din limba celtă prin “focul oaselor”,
deoarece după arderea unui trup rămâneau doar oasele; astăzi,
ceremonia aceasta se traduce prin “Foc de tabără”. Folosindu-se de
strigătele agonizânde ale victimelor chinuite de flăcări, druizii
“preziceau” viitorul. Atunci când cineva refuza să răspundă
cererilor unui druid, era nevoie de un truc. Simbolul unui deochi
era desenat pe uşa din faţă.
În noaptea aceea, Satana şi demonii săi, puteau ucideau pe oricine
din casa aceea. Druizii beneficiau de puteri neobişnuite şi de
imunitate. Ei erau scutiţi de impozite şi de serviciul militar.
Deasemenea, ei alegeau anual magistraţii fiecărui oraş şi instruiau
toţi copiii, din orice aşezare. În vechea Britanie, regii erau numiţi
de către druizi. Aceşti teribili preoţi formau consiliile statelor şi
declarau pacea sau războiul, după cum doreau. Marionetele
înscăunate ca regi erau înconjurate de druizi. Regii erau prizonieri
în propria curte, iar temnicerii le erau druizii. Existau: un Şef Druid
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pentru consiliere, un bard pentru a osana regele, un cronicar şi un
doctor pentru a veghea asupra sănătăţii regelui sau pentru a-l ucide
dacă druizii o cereau. Puterea druizilor nu era doar mare: era
absolută!
Când Roma a cucerit Britania a împrumutat foarte multe
dintre obiceiurile druizilor. Caesar Augustus s-a declarat el
însuşi, cap al consiliului druizilor. După aceea, împăratul
Romei era considerat “Supremul Pontif” (Pontifex Maximus),
ceea ce nu era decât o imitaţie a biroului Arch-Druid.
Imperatorul roman a devenit înaltul preot al religiei păgâne a
Romei. El era divinizat ca un zeu. Pontiful roman nu tolera pe
nimeni care se închina altui dumnezeu, în afara lui. În consecinţă,
creştinii au fost persecutaţi pentru că îl urmau pe Adevăratul
Dumnezeu, Iisus Cristos.

Semnal de alarmă: planeta Pământ este în
pericol, în conformitate cu profețiile făcute
de Fecioara Maria la Fatima

Roxana FLOREA – București
Sâmbătă, 13 septembrie 2014, energia combinată a două
furtuni solare a lovit Pământul, afectând transmisiile radio în
unele regiuni ale globului. Evenimentul readuce în atenție
profeția făcută de Fecioara Maria la Fatima, arătând încă o
dată că mesajul acesteia se referă la vremurile pe care le
traversăm. La rândul lor, oamenii de știință afirmă că este
doar o chestiune de timp până ce o furtună solară de proporții
va fi orientată spre Pământ, consecințele putând fi catastrofale.

P

e data de 13 octombrie 1917, peste 70.000 de oameni au fost
martorii unui miracol. Aceștia se adunaseră la Fatima, în
Portugalia, pentru a o vedea cu ochii lor pe Fecioara Maria,
care se înfățișase de mai multe ori în acel loc pentru a face profeții
uluitoare.
Mulțimea a văzut în acea zi cum Soarele se transformă într-o uriașă
minge de foc care se prăvălește peste Pământ. Această viziune s-a
produs de trei ori la rând, și de fiecare dată a fost din ce în ce mai
înspăimântătoare. În final, Fecioara Maria și-a făcut apariția,
împreună cu Iosif și cu pruncul Iisus, și i-a binecuvântat pe cei
prezenți.
În 2012, planeta noastră a scăpat nevătămată ca prin minune, în
urma unei uriașe erupții solare, după cum a arătat
un comunicat emis de NASA abia la doi ani de la eveniment. În
anul 2013, de asemenea, au avut loc mai multe fenomene similare,
pe care specialiștii le-au privit cu mare îngrijorare. Așa cum
aminteam mai sus, nu mai departe de luna trecută, energia
combinată a două furtuni solare a fost direcționată spre Pământ,
perturbând comunicațiile radio în anumite zone de pe planetă.
Specialiștii de la NASA au anunțat cu anticipație că în 2013 și
2014 vor avea loc puternice erupții solare – fenomene ce poartă
numele de furtuni geomagnetice – care pot afecta Terra.
În luna ianuarie 2008, soarele a intrat în cel de-al 24-lea
ciclu solar, al cărui apogeu se înregistrează în această perioadă.
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Președintele Centrului de Prognoză a Vremii Spațiale, Douglas
Biesecker, a tras un semnal de alarmă: „Dacă predicția noastră
este corectă, Ciclul Solar 24 va avea un număr maxim de 90 de
pete solare.
Este tentant
să descriem
un astfel de
ciclu ca fiind
«slab» sau
«ușor», dar
acest lucru
ar putea lăsa
o impresie
greșită.
Chiar și un
ciclu
sub
medie este
capabil să
producă condiții meteorologice spațiale severe. Marea furtună
geomagnetică din 1859, de exemplu, a apărut în timpul unui ciclu
solar de aproximativ aceeași mărime”.
În septembrie 1859, sistemele de telegraf din toată Europa și
America de Nord s-au prăbușit. Stâlpii telegrafici au aruncat
scântei, iar mai mulți oameni au murit electrocutați. Hârtia folosită
în telegrafiere a luat foc. Telegrafele au continuat să funcţioneze o
vreme, deşi erau deconectate de la sursele de alimentare. Aurore
boreale impresionante au putut fi văzute în întreaga lume. Cauza
acestor fenomene a fost cea mai puternică erupție solară din istorie,
numită „evenimentul Carrington”, după cercetătorul britanic
Richard Carrington, care a observat explozia pe de Soare.
Oamenii de știință avertizează că un astfel de eveniment s-ar putea
repeta oricând, iar unii dintre ei spun chiar că pericolul este
iminent. Spre exemplu, în august 2014, prestigioasa revistă Physics
World a publicat un articol în care sunt descrise urmările
catastrofale ale unei furtuni solare de proporții. Se afirmă chiar că
producerea unui fenomen similar cu evenimentul Carrington întrun viitor apropiat este inevitabilă.
Autorul enumeră consecințele unei furtuni solare de amploare: în
spațiu, sateliții și astronauții ar fi expuși radiațiilor solare deosebit
de puternice, iar în
straturile înalte ale
atmosferei, ar fi
puse în pericol
zborurile
avioanelor.
Pe
Pământ, ar apărea
un scrut-circuit în
lanț din cauza
sarcinii electrice
crescute
la
transformatoarele
de înaltă tensiune,
ceea ce ar provoca
o pană de curent
generală, cu urmări ce ar putea fi catastrofale, într-o societate
dependentă de curentul electric.
Faimoasa companie de asigurări Lloyd’s a evaluat posibilele daune
care ar fi provocate de o repetare a fenomenului Carrington, şi a
conchis că, la nivel global, costurile ar fi de peste 2.000 de miliarde
de dolari.
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Numai în septembrie 2014, NASA a transmis sute de avertismente
legate de furtuni solare, după cum se poate vedea aici. Erupţiile au
loc constant, însă numai cele mai puternice pot afecta Pământul.
Toate aceste avertismente ar trebui să fie un serios semnal de
alarmă pentru pământeni. În mass media aceste ştiri sunt transmise
într-un mod superficial, populaţia primind un mesaj de genul: „Ne
aşteaptă ce-i mai rău, dar ce-o fi, o fi”. Știința deocamdată ridică
neputincioasă din umeri cu privire la ce poate fi făcut pentru a evita
o asemenea catastrofă, iar „elita” a construit în secret buncăre
subterane unde să se poată refugia (așa cum indică numeroase
dovezi), fără să se preocupe câtuși de puțin de soarta populației
generale.
Totuși, profeția Fecioarei Maria arată, totodată, că viața fiecăruia
dintre noi nu este o banală întâmplare, supusă hazardului unor
evenimente cosmice pe care nu le putem controla și în fața cărora
putem părea insignifianți. Asemenea previziuni ne sunt transmise
tocmai pentru ca apoi să acționăm astfel încât să preîntâmpinăm
evenimentele catastrofale asupra cărora suntem avertizați.

BISERICA, O IMENSĂ SURSĂ DE
ENERGIE BENEFICĂ

Biserica, rugăciunea și credința joacă un rol însemnat în
îndepărtarea și purificarea organismului de influențele
energiilor malefice. Cel mai mare flux energetic divin se află în
altar și sub cupolă.

O

biectele care se găsesc în interiorul bisericilor, icoane,
cruci, sunt purtătoare de energii benefice, de vibrații
binefăcătoare.

În biserică, suntem purificați de energiile negative existente pe
biocâmpurile noastre, energii declanșate de propriile noastre
gânduri sau captate de cei din jurul nostru. Aici ne încărcăm cu
energii pure, curate, benefice.
Datorită influențelor negative puternice, mulți n-au ajuns la
biserică. Multora li s-au pus în cale o mulțime de obstacole; fie li sa stricat mașina sau a deraiat tramvaiul, fie s-au blocat în lift sau au
suferit diverse accidente. În primul rând, recomand celor care merg
la biserică să aprindă o lumânare în sănătatea dușmanilor știuți și
neștiuți, fără să-i numească, la icoana Maicii Domnului. Nu putem
la nesfârșit să ținem dușmănie, ci trebuie să fim mărinimoși, să ne
conducem după bine-cunoscuta frază din Tatăl Nostru, rugăciunea
domnească cea mai puternică: „Și ne iartă nouă greșelile noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri”. Aprinzând lumânări pentru
cei pe care nu-i mai considerăm dușmani, se produce acea „magie”
de contracarare a adversităților, prin bunăvoința noastră de a le dori
sănătate, fericire și tot ce-și doresc.
Pentru activarea aurei corpului nostru se zice „Tatăl nostru”
câte o propoziție pentru fiecare centru energetic pornind de jos în
sus pe cei șapte centri și apoi întorcându-ne. În final închidem
corpul într-o aură de lumină și căldură ce determină o diminuare a
stării de suferință, o stare de bine.
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Rugăciunea „Tatăl nostru” cuprinde două pârți: .o parte
exoterică, cunoscută de bisericile din Occident începând cu „Tatăl
nostru, care ești în ceruri și ne izbăvește de cel rău”. O parte
esoterică, cunoscută de bisericile din Răsărit și a cărei enunțare este
rezervată preoților “ Că a ta este, împărăția și puterea și slava /
Acum și pururea și în vecii vecilor / Amin.”. Atunci când ni se
întâmplă ceva deosebit ca: vise zbuciumate, apariția fantomelor,
zgomote etc., apelăm în primul rând la această rugăciune divină.

Învățăturile mestrului
Lin Kai Ting
”Doresc să învăţ oamenii despre faptul că ne putem schimba
corpul fizic. Şi, spre exemplu, faptul că bolile pot fi vindecate. Însă
vindecarea poate avea loc atunci când aflăm cauza. Doar atunci ne
vindecăm.
Tumorile sunt formate din energie patogenă ,negativa. De unde
vine energia negativa? Vine din emoţiile negative. De exemplu,
furia, tristeţea, frica sau nervozitatea. Am studiat asemenea
persoane şi am constatat că majoritatea sunt nefericite. Ele sunt
nefericite şi ţin în interiorul lor emoţiile negative, de exemplu furia.
Când ţin furia în interior, aceasta produce energie patogena. Ea
cand se acumulează, se condensează şi se formează tumoarea.
Aşa apar tumorile şi cauza o reprezintă emoţiile negative.
Identificând cauza şi aplicând tehnicile de eliberare,de iertare
corelate cu tehnici de energizare aceste tumori pot fi topite, pot fi
făcute să dispară. Precum o bucăţică de gheaţă. Dacă punem o
bucăţică de gheaţă în apa fierbinte, gheaţa se topeşte, dispare.
Boala va dispare atunci cand intreaga energie patogena dispare.
Cauza sunt emoţiile negative. Nu trebuie să ţinem furia în noi.
Furia produce multe probleme de sănătate, nu numai tumori, ci şi
multe alte probleme.
Furia este cauza principală pentru multe boli,este cauza principala a
afectiunilor.
De asemenea pentru autovindecare avem nevoie sa evitam emotiile
negative. Pentru asta trebuie să înveţi cum să fii fericit tot timpul.
Fericirea este remediul emoţiilor negative. Fără emoţii negative,
persoana ar fi fericită şi sănătoasă.
Mulţi oameni nu mai ştiu să zâmbească. Ei au uitat să zîmbească.
De aceea, mulţi oameni ţin tristeţea în ei, în interior. Şi astfel îşi
produc singuri probleme. Singuri îşi produc boala.
Fiecare poate sa isi schimbe viaţa.Este foarte important să se
schimbe pe ei înşişi, nu să-i schimbe pe alţii.
Nimeni nu este perfect. Să te schimbi înseamnă să îţi corectezi
defectele, greşelile. Există următoarea zicală: înţeleptul ştie unde
greşeşte.
Trebuie să ne corectăm propriile greşeli. Ne vom simţi mai bine,
vom fi mai sănătoşi, mai fericiţi.
De obicei oamenii văd greşelile altora şi astfel se înfurie şi produc
şi mai multe emoţii negative. Iar motivul principal este acela că
doresc să îi corecteze pe alţii, nu pe ei înşişi. Şi nu pot să îi
corecteze pe alţii, când aceştia nici măcar nu îi ascultă. În aceste
condiţii cum pot spera să-i corecteze pe alţii? În acest fel devin şi
mai furioşi şi îşi fac şi mai mult rău.
Pentru a mă corecta pe mine mă gândesc în felul următor: greşelile
altora nu îmi aparţin. Atunci de ce ar trebui să ţin greşelile altora în
inima mea şi să îmi fac rău? Nu este bine pentru mine, pentru
sănătatea mea. Dacă vreau să îi schimb pe alţii, trebuie să încep
prin a mă schimba pe mine, să fiu un model. Văzându-mă, oamenii
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să spună: Eşti o persoană bună! Ai o inimă bună! În acest fel
predai, îi înveţi pe alţii. Corpul transmite învăţătura (învăţătura este
transmisă de felul tău de a fi). Este o învăţare transmisă prin
postura corpului. Când oamenii te văd spun că eşti o persoană
bună! Comportamentul şi ceea ce spui sunt învăţătura pe care o
transmiţi. Şi eşti aşa cum trebuie. În acest fel poţi să schimbi
oamenii, pentru că eşi un model pentru ei, de la care învaţă.
Mulţi doresc să schimbe lumea. Cum să schimbăm lumea?
Schimbându-ne pe noi înşine. Dacă ne schimbăm pe noi, lumea va
fi schimbată.
Acesta este modul de a ne îmbunătăţi pe noi înşine, de a deveni noi
înşine din ce în ce mai buni. Cum se întâmplă acest proces? Eşti tot
mai fericit şi mai fericit şi astfel devii o persoană mai bună la
suflet. Fericirea este cel mai important lucru în viaţă. Să fii fericit.
Oamenii gandesc gresit. Confuzie în toate. Ei cred că viaţa ar trebui
să fie aşa cum gândesc ei. Dar lumea nu este aşa cum gândesc ei.
Aceasta este rădăcina gândirii greşite, a gândurilor eronate, a
confuziei.
Este foarte important să înţelegi un lucru, pentru că dacă îl înţelegi
devii mai fericit. Aşa înţelegi că un lucru este altfel şi nu cum
credeai tu că este. Nu este vorba de înţelegerea unui singur lucru şi
gata, am terminat. Înţelegi un lucru, apoi altul, şi pas cu pas te
schimbi.
Pentru a putea ajuta pe cineva, prima condiţie este încrederea. Dacă
oamenii nu au încredere, nu îi pot ajuta. Şi de asemenea există
oameni care nu doresc să se schimbe, să-şi schimbe stilul de viaţă.
Acesti oameni se blocheaza singuri,nu primesc vindecarea.
Sa stim ca dacă rănesc pe cineva, dacă fac rău altora, în primul rând
îmi fac rău mie însumi. Dacă fac rău altuia, mai întâi îmi fac rău
mie.
Principiul este legea cauzei şi efectului. Oamenii fac rău altora
deoarece ei nu înţeleg. Cred că nu contează. Cred că, dacă fac rău
altuia acesta nu ştie sau că nimeni nu ştie. Dar aceasta, de fapt, le
face rău lor înşile. Ştii, ceea ce au făcut, are un efect. Reacţia este
în interior.
Trebuie să-ţi corectezi mintea în permanenţă, să îţi corectezi
gândirea
greşită,
gândurile
greşite,
ideile
greşite.
Prin psihoterapie se vindecă mintea. Iar fiinţa umană este compusă
din două părţi: corpul fizic şi corpul mental. Dacă vrei să vindeci o
persoană, este foarte important să-i vindeci mintea. În mintea lor,
sunt sigur că este ceva greşit. Dacă poţi găsi cauza, nu pot spune că
100%,
dar
80-90%
persoana
poate
fi
vindecată.
Prin psihoterapie aflam de fapt cauzele nefericirii. Când un om nu
este nefericit, nu are emoţii negative, devine treptat mai fericit.
Astfel,
energia
lui
vitala
devine
mai
echilibrata.
Atunci cînd un om este fericit, toate meridianele corpului său sunt
deschise. Când eşti fericit, îţi simţi corpul deschis şi de asemenea
energia şi sângele circulă foarte bine în interior. Fericirea te poate
însănătoşi.
Multe persoane sunt nefericite. Cred că motivul principal este
ataşamentul. Sunt ataşaţi de ceva anume. Ei cred că obiectul
ataşamentului lor este real şi le este teamă să nu îl piardă. Le este
frică că nu-l vor obţine. Acesta este motivul principal care îi face
pe oameni nefericiţi. Ataşamentul.
Pentru că oamenii nu înţeleg. Asta este ceea ce îi învăţ eu: nimic nu
este permanent. Oamenii cred că unele lucruri sunt permanente: am
asta, este al meu; vreau să îl am pentru totdeauna. Nimic nu
durează pentru totdeauna. Ei doresc ceva pentru totdeauna.
Desigur, când îl pierd, suferă.
Eu când voi muri, las totul. Nimic nu îmi mai aparţine. De ce să
vreau
atunci
să
păstrez
ceva
pentru
totdeauna?
Ceea ce este material nu durează la nesfârşit. Nimic material nu
este veşnic.Si cea mai bună cale este viaţa simplă.
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Viata simpla este…Viaţa lui Iisus. Dacă înveţi de la Iisus, viaţa Lui
era foarte simplă. Nu avea atâtea lucruri materiale. Dar se ducea
peste tot, trăia peste tot. Pentru că atunci când ai o viaţă simplă, nu
îţi faci griji. Cu cât ai mai mult, cu atât îţi faci mai multe griji. Dacă
ai mai multe proprietăţi, îţi faci griji că le poţi pierde.
Un mod simplu de viaţă nu înseamnă că nu am nevoie de nimic
material. Un mod simplu înseamnă să trăieşti cu ceea ce ai. O viaţă
simplă înseamnă că poţi avea, dar nu te ataşezi. Chiar dacă ai multe
proprietăţi…Eu aşa gândesc: că nu am când am; dacă pierd, pierd.
Nu contează. Adică nu mă ataşez de material. În acest mod, mă
simt liber.”
”În prezenţa altora, fii atent la ce spui, când eşti singur, fii
atent la ce gândeşti!”
Când ne aflăm în prezenţa altor persoane trebuie să acordăm multă
atenţie vorbelor noastre. Ar trebui să încercăm să nu bârfim şi să nu
dăm importanţă vorbelor neplăcute.
Un vechi proverb chinez spune: “Gura este principala sursă a
necazurilor”. Dar şi zicala creştină sună cam aşa: “Păcat este nu
ceea ce intră în gură, ci ceea ce iese pe gură”. Dacă suntem atenţi la
ceea ce urmează să spunem, ne vom scuti pe noi înşine de multe
necazuri.
Bârfa reprezintă un obstacol în calea rafinării capacităţilor psihice
şi mentale ale unei persoane. Maestrul pune un accent deosebit pe
formarea relaţiilor cordiale, de prietenie cu ceilalţi. Când
“aruncăm” cu vorbe, nu facem altceva decât să distrugem
încrederea dintre noi. Situaţia se înrăutăţeşte în cazul în care
spunem ceva critic la adresa celorlalţi, mai ales dacă relaţia nu a
pornit satisfăcător încă de la început.
In general, nu putem accepta opinii care diferă de ale noastre. În
permanenţă îi provocăm pe ceilalţi şi suntem sceptici la orice lucru
pe care îl spun. Devenim suspicioşi la ceea ce ar putea să spună sau
spun în absenţa noastră şi ne este greu să fim deschişi la alte opinii.
Dacă fiecare dintre noi ar uita de mândrie, gelozie, încăpăţânare,
supărare sau alte emoţii negative, am putea să ne deschidem inimile
pentru a comunica cu ceilalti. Ar trebui să ne încurajăm şi să ne
ajutăm reciproc. Ar trebui să învăţăm să conlucrăm cu ceilalţi, să
fim modeşti şi niciodată să nu pricinuim un rău altcuiva. Dacă prin
vorbele şi faptele noastre ne dovedim respectul faţă de ceilalţi,
bârfele vor înceta.
Atunci când suntem singuri, trebuie să acordăm multă atenţie
gândurilor noastre. Trebuie să ne controlăm mintea şi să eliminăm
dorinţele impure, negative. Ar trebui să ne păstrăm gândurile curate
şi simple. Dacă atingem un astfel de nivel, mintea noastră va
ajunge la o stare de pace interioară. Pentru a modifica modul de a
gândi, este necesar un control riguros al acestora. Din cauza
instabilităţii gandurilor noastre, este dificil să rămânem concentraţi
pe un singur gând. Gândurile pot fi asemuite cu valurile la ţărmul
mării, cel din urmă îl acoperă pe cel de dinaintea sa.
Dacă liniştim gândurile şi modificăm mintea şi corpul, temerile,
incertitudinile şi neliniştea vor dispărea, iar inţelepciunea,
cunoaşterea nu vor întârzia să apară.
Lipsa de înţelepciune provine din faptul că noi căutăm cunoaşterea
în afara noastră, şi nu înăuntrul nostru. De ce fenomenul de
îmbătrânire este mai vizibil pe zi ce trece? Deoarece trupul şi
mintea noastră sunt într-o permanentă şi obositoare căutare de
răspunsuri din exterior. Este ca şi când cineva conduce un
automobil fără a avea o destinaţie precisă şi sfârşeşte prin a
consuma tot combustibilul şi a obosi motorul. Tot aşa i se întâmplă
şi trupului nostru. Dacă vom persevera în căutări fără sens, vom
sfârşi prin a epuiza “combustibilul”, şi anume adevărata putere
spirituală. Este la fel ca şi cu elementele nutritive pe care le
asimilăm pentru a ne hrăni. Dacă nu vom învăta să ne preţuim
spiritul, atunci nu contează câte elemente nutritive acumulăm,
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energia consumată nu va putea fi înlocuită. Un alt aspect al
“gândurilor tale” este meditaţia. Mulţi întreabă ce este meditaţia şi,
mai ales, cum poţi scăpa de gândurile perturbatoare ce te invadează
atunci când încerci să pătrunzi în starea de linişte profundă, fără
nici un gând. Maestrul răspunde: concentrează-te asupra unui
singur gând, în loc de zece mii de gânduri. “Cu o minte trează, nu
există nimic ce nu ai putea să faci.” Este nevoie doar de
concentrare pe un singur gând, astfel încât energia să fie aplicată
eficient.
Când cineva meditează chiar şi pentru un moment, acela este
capabil să alunge toate gândurile supărătoare şi să atingă o stare
de linişte. In această stare, parcă nu mai este conştient de corpul
său, de limitele sale şi nici lumea exterioară nu-i mai este stimul
permanent. Toată oboseala şi toate gândurile inutile dispar, lasând
înţelepciunea interioară să răsară. Valoarea şi virtutea nu au formă
materială.
Mai mult, se spune: “Când direcţia este bine stabilită, lumina
pătrunde”. Când mintea este calmă, lumina înţelepciunii se
manifestă. Este ca reflexia lunii într-o apă liniştită. Dacă apa este
tulbure, nu există nici o reflexie. Cu cât apa este mai calmă, cu atât
reflexia apare mai uşor. A ne exersa mintea înseamnă întoarcerea
către origini şi explorarea înţelepciunii interioare. Când cineva
păşeşte pe tărâmul înţelepciunii interioare, nu mai există lucruri pe
care să nu le cunoască.
Petreceţi cât mai mult timp pentru a descoperi adevărata
înţelepciune interioară!
Să ne fie de folos tuturor!

„Fericirile” Apocalipsului –alte sensuri
duhovniceşti în dorinţa de apropiere a
sufletului de starea divină
Cristina RUSU – Iași
„Fericit cel ce citeşte şi cei ce ascultă
cuvintele proorociei şi păzesc
lucrurile scrise în ea. Căci vremea
este aproape.”
(Apocalipsa 1,3)

Ultima carte a Noului Testament este una cu conţinut
profetic, numită „Apocalipsa Sfîntului Apostol şi Evanghelist
Ioan”.
n original, cartea poartă numele „Apokalypsis Iesou Christou" –
descoperirea lui Iisus Hristos. Cuvîntul „apokalyps –
αποχαλνψιδ” – se traduce în limba greacă descoperire. Autorul
este Sfîntul Apostol Ioan (care îşi mai spunea şi Apocalipsul), fiul
lui Zevedeu şi fratele Sfîntului Apostol Iacov. Locul scrierii după
părerea majorităţii exegeţilor este cel indicat în carte (1, 9) „…fostam în insula ce se cheamă Patmos, pentru cuvîntul lui Dumnezeu şi
pentru mărturia lui Iisus.”, iar timpul către sfîrşitul domniei lui
Domiţian (95-96). Apostolul Ioan este exilat în insula Patmos din
Marea Egee, în timpul împăratului Diocleţian, care întreprinde o
cruntă persecuţie împotriva creştinismului. Sfîntul Ioan este trimis
acolo pentru a-l izola de păstoriţii săi. Acolo erau trimişi şi cei
socotiţi cei mai mari duşmani ai statului. Apocalipsa fiind o carte
profetică are o limbă şi un stil deosebit, care trebuie avute în vedere
pentru aflarea sensului just. Aici predomină simbolul, metafora,
parabola, alegoria şi repetiţia (în special a numerelor, ce devine
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obsesivă). Simbolismul cifrelor şi numerelor este foarte mare:
numărul unu evocă unitatea Fiinţei divine; cifra doi înseamnă cele
două firi ale Mîntuitorului; trei, persoanele Sfintei Treimi; patru,
cele patru puncte cardinale; şapte, zilele săptămînii dar mai
simbolizează şi desăvîrşirea; şase, înseamnă imperfectul; 666
maximum de răutate; (Sfîntul Andrei al Cezareei Capadociei
spunea; „Despre numele cel murdar al lui antihrist şi despre
tîlcuirea numărului precum şi despre altele ce s-au scris despre
acela, vremea le va descoperi şi experienţa celor înţelepţi..., dar nu
a binevoit harul dumnezeiesc să se scrie în dumnezeiasca carte
numele lui cel pierzător. Însă cercetînd cu raţiunea, cu adevărat
multe (nume) se pot afla...”); trei şi jumătate semnifică o durată
scurtă; o sută, o cantitate nu prea mare; o mie, o mulţime nesfîrşită,
o durată nelimitată; 12 aminteşte de cele 12 seminţii ale lui Israel,
cei 12 apostoli ai Mîntuitorului. Şi totuşi simbolistica apocalipsei
se concentrează în jurul numărului şapte; şapte Biserici (Apoc. 1:4,
11), şapte duhuri (Apoc. 1:4), şapte sfeşnice de aur (Apoc. 1:12),
şapte stele (Apoc. 1:16), şapte peceţi (Apoc. 5:1), şapte coarne şi
şapte ochi (Apoc. 5:6), şapte trîmbiţe (Apoc. 8:2), şapte tunete
(Apoc. 10:3), şapte semne (Apoc. 12:1, 3; 13:13-14; 15:1; 16:14;
19:20), şapte cununi împărăteşti (Apoc. 12:3), şapte plăgi (Apoc.
15:7), şapte potire de aur (Apoc. 15:7), şapte munţi (Apoc. 17:9), şi
şapte împăraţi (Apoc. 17:10). Cifra „7” reprezintă în simbolistica
iudaică „perfecţiunea divină”. Unii au socotit că evenimentele din
cuprinsul ei se referă exclusiv la ultima perioadă a istoriei lumii, la
faptele ce vor surveni la sfîrşitul veacurilor: interpretarea se
numeşte eshatologică. Alţii văd în Apocalipsă o sumă de legende şi
mituri; creştine, egiptene, iraniene: interpretarea se numeşte
mitologică. Alţi interpreţi văd în evenimentele din scrierea
Sfîntului Ioan numai fapte şi întâmplări petrecute în trecutul
bisericii, lupta care s-a dat între creştinism şi păgînism, care s-a
soldat cu biruinţa credinţei creştine: sistemul istoriei contemporane.
Adică, Apocalipsa înfăţişează evenimentele timpului său.
Apocalipsa cuprinde 22 de capitole şi se împarte în două părţi:
partea întîi (cap. 1-3) este precedată de un prolog (cap.1 1-8) ce sar putea intitula Scrisorile către Biserici, căci cuprinde un număr de
şapte epistole adresate bisericilor din Asia prin care se laudă sau
mustră viaţa creştinilor din aceste comunităţi. Mîntuitorul apare ca
un profet şi învăţător care îndeamnă, laudă şi mustră; partea a doua
se încheie cu un epilog (12, 6-12), ea poate fi numită şi cartea
viziunilor, căci sub forma a şapte viziuni Apostolul Ioan expune
ceea ce se va întîmpla în viitor, profeţia unui viitor nu ştim cît de
îndepărtat. Mîntuitorul apare sub simbolul mielului jertfit şi slăvit,
care susţine biserica şi pe creştini prin toate adversităţile iar la
sfârşit apare biruitor. Această parte a doua are la rîndul ei două
secţiuni; prima, cap. IV-IX, începe cu o viziune inaugurală unde se
arată măreţia lui Dumnezeu şi puterea dată Fiului spre a pedepsi pe
persecutorii Săi printr-o serie de nenorociri descrise prin şapte
peceţi şi şapte trâmbiţe; secţiunea a doua, cap. XII-XXII este o
reluare şi dezvoltare a evenimentelor din prima parte, îmbrăţişînd
toată istoria omenirii, începînd de la naşterea Mîntuitorului şi pînă
la judecata finală cu referiri precise la Imperiul Roman, la Roma,
Babilon, la influenţa lui satan de la sfîrşitul veacurilor şi la
distrugerea lui, la Parusia Domnului şi fericirea celor drepţi.
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Arhiepiscopul Averchie Tauşev spune; „Biserica din primele
veacuri creştine a manifestat un mare interes pentru această carte,
întrucît se părea că evenimentele descrise în ea sunt pe cale să se
împlinească. Cu toate acestea, tentaţia hiliasmului 1 , în care au
căzut chiar şi unii dintre părinţii timpurii ai Bisericii (Sfîntul Irineu
de Lyon, Sfîntul Iustin Martirul şi Filosoful), împreună cu o stare
de pace şi stabilitate din timpul lui Constantin, cînd întreg imperiul
devenise creştin, au dus la o diminuare a gîndirii apocaliptice în
Biserică şi la o neglijare a cărţii. Chiar şi situarea ei în canonul
Noului Testament era incertă pînă în secolul IV, iar unii dintre
marii Părinţi ai Bisericii abia o menţionează”. Aşa cum afirmă
Arhiepiscopul Averchie, „...aceasta este singura carte a Noului
Testament care nu este cuprinsă în canonul citirilor scripturistice
din timpul slujbelor bisericeşti, chiar dacă Tipicul bisericesc o
aşează într-o slujbă rareori sau deloc săvîrşită în zilele noastre (la
slujba Miezonopticii de sîmbătă noaptea sunt rînduite să fie citite în
ordine toate epistolele Noului Testament şi Apocalipsa, între
Vecernie şi Utrenie, începînd cu Duminica Tuturor Sfinţilor”.
Sfîntul Ioan primeşte prin voia divină această serie de
evenimente, dar nu şi perioada de desfăşurare a lor. În textul
grecesc nu găsim cuvîntul Kronos, care se traduce literal timp, ani,
o vreme de, ci alt cuvînt Kairos, ce se înţelege în mod duhovnicesc
ca un anumit moment din destinul omenirii, într-o clipă care e
decisă de Domnul Dumnezeu. A spune ό καιρός έγγύς - vremea
este aproape era într-adevăr acelaşi lucru în sens cu a spune ό
κύριος έγγύς - Domnul este aproape. Pe tot parcursul Apocalipsei
observăm elemente noi, ea se poate derula ca o poveste cu final nu
foarte fericit şi care îl face pe om să conştientizeze starea lui
interioară. Apocalipsa conţine marea profeţie a Domnului nostru
dezvoltată, alegorizată, şi, dacă putem spune astfel, dramatizată.
Aceleaşi fapte şi evenimente care sunt prezise în Evanghelii sunt
arătate în Apocalipsă, îmbrăcate (acoperite) doar cu haină mai
figurativă şi simbolică. Ele se derulează înaintea noastră
amplificate (exagerate) şi clarificate, însă pe seama aceasta nu mai
puţin reale şi adevărate.
Cele mai interesante dezvăluiri pe care ni le face Sfîntul
Ioan în Apocalipsă sunt cele şapte „fericiri”, şapte versete ce sunt
total diferite de „fericirile” pe care le-a predicat Mîntuitorul Hristos
în predica de pe munte. Aceste „fericiri” din Apocalipsă îl
pregătesc oarecum pe om pentru trecerea la Domnul. Ele nu ne
dezvăluie unele calităţi pe care omul ar trebui să le aibă în sufletul
său ca să trăiască împlinit şi să păstreze poruncile, ci ne dezvăluie
cum poate omul să se bucure crezînd în viaţa veşnică. „Fericit este
cel ce citeşte şi cei ce ascultă cuvintele proorociei şi păstrează cele
scrise în aceasta! Căci vremea este aproape” (Apocalipsa 1,3).
Cuvîntul „a citi” în originalul grecesc are semnificaţia de dinamic,
a chema omul de jos la înţelegerea de sus. Prima „fericire” este ca
o trezvie, aşa cum spun Sfinţii Părinţi, ca omul să înţeleagă că ce
este scris este dat de sus, şi este adevărat. Creştinii atenţionaţi prin
1 Erezie care exprimă credinţa într-o împărăţie de o mie de ani
pe care Hristos o va întemeia pe pămînt pentru cei aleşi. În Apocalipsă
(20, 2-7) textul a fost tradus greşit şi interpretat greşit - expresia
înseamnă „mii de ani”, nu „o mie”.
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impuls dau sens mult mai profund şi trăiesc mult mai intens
cuvintele biblice. „Fericit este cel ce citeşte”, şi în completare
nefericit este cel care nu ajunge să citească aceste cuvinte trimise
de Dumnezeu prin duh Sfîntului Ioan, căci cel care nu are ştiinţă nu
poate schimba ceva în interiorul lui, nu poate ajunge la o stare
divină, mai aproape de Dumnezeu. „Şi am auzit glas din cer ,
zicînd: Scrie: Fericiţi cei morţi, cei ce acum mor întru Domnul”
(Apocalipsa 14,13). Nu se poate interpreta strict literar „fericiţi cei
morţi..”, sensul versetului arată de fapt timpul, cel din veacul
veacurilor, „acum” poate fi tradus ca orice moment cînd omul
sfîrşeşte viaţa pe care a trăit-o pe calea Domnului, acea cale nu se
finalizează pentru el ci merge mai departe. Părintele Arsenie Boca
interpretînd aceste „fericiri” scrie: „Cu Iisus Hristos Împărăţia
Cerurilor a coborît „aproape de noi”; Cînd sufletul credinciosului
ajunge conştient de această apropriere, cînd îşi dă seama că este
chiar în această Împărăţie, atunci s-a apropiat clipa marilor hotărîri:
clipa cînd, în toată libertatea şi în toate puterile sufletului, ne
însuşim destinul mîntuirii, care, ştim sigur, că trece prin jertfă.”
Speranţa omului este în mîntuire şi în venirea cea de pe urmă a
Mîntuitorului, adică pentru ultima oară printre noi. Dacă omul nu
găseşte aici pe pămînt fericirea, pentru că nu reuşeşte să aibă toate
calităţile pe care Mîntuitorul le-a propovăduit în predica de pe
munte, (adică în cele nouă fericiri ce ridică omul la o nouă treaptă
divină), el le poate însuşi în această trecere spre viaţa veşnică.
Interpretarea versetelor a adus cu sine şi păreri împărţite,
şi astfel s-au desprins patru şcoli de interpretare, fiecare desluşind
alte sensuri. Şcoala preteristă este cea care a scos în evidenţă
simbolistica văzînd-o cea mai importantă, idealiştii au redus
interpretarea versetelor la o culegere de fabule, şcoala istoricistă dă
importanţă simbolisticii, dar versetele sunt interpretate numai în
sensul alegoric iar şcoala viitoristă înfăţişează evenimentele ca o
cronică, o anunţare a evenimentelor viitoare. „Fericit este cel ce
priveghează şi păstrează veşmintele sale, ca să nu umble gol şi să
se vadă ruşinea lui!” (Apocalipsa 16, 15), „Şi mi-a zis: Scrie:
Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului!”(Apocalipsa 19, 9),
„Fericit şi sfînt este cel ce are parte de învierea cea dintîi.”
(Apocalipsa 20,6), „Fericit cel ce păzeşte cuvintele proorociei
acestei cărţi!” (Apocalipsa 22.7), „Fericiţi cei ce spală veşmintele
lor ca să aibă stăpînire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în
cetate!” (Apocalipsa 22, 14).
Orice fiinţă omenească din lumea aceasta doreşte să fie
fericită. Omul simte în sufletul său o sete nepotolită după satisfacţii
şi împliniri. Însuşi Mîntuitorul, Care cunoştea adîncul sufletului
omenesc, a arătat că la temelia strădaniilor şi năzuinţelor noastre
stă dorul după fericire. Dar, din păcate, oamenii care voiesc să fie
fericiţi au diferite păreri privind calea pe care se poate ajunge la o
viaţă fericită. Mîntuitorul a destrămat mirajul falselor fericiri,
arătînd că adevărata fericire o putem dobîndi noi înşine, eliberîndune de păcat şi îmbrăcîndu-ne în mantia luminoasă a virtuţilor
morale. Întrupînd în fiinţa noastră moralitatea Fericirilor putem
deveni membri ai împărăţiei lui Dumnezeu, putem dobîndi fericirea
lăuntrică şi veşnică a sufletului.
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separare fizică la nivel vibraţional.

Separarea lumilor – În curând
o planetă de lângă tine !

Aceasta s-ar putea desfăşura sub forma unui război, violenţă şi
miliarde de morţi, sau s-ar putea desfăşura în moduri în care nici
măcar nu putem începe să ne imaginăm, dar sunt deschise spre
„astfel sau mai bine”.
Ceea ce am tot făcut până acum identificând rezonanţe, disonanţe
este exact aceasta: separăm lumile. Suntem în avantaj în sensul că
facem aceasta în mod conştient. Însă, toată lumea face acest lucru
într-un fel sau în altul.
Este uşor să fii atras într-un câmp de luptă. Energia salvatorului, a
martirului, a soldatului, a războinicului, a comandantului este
puternică în unii dintre noi. Însă aceasta presupune o scădere a
nivelului de vibraţie, pentru că tot ceea ce înseamnă război sau
conflict înseamnă vibraţie joasă prin natura lor. Dacă te simţi atras
să salvezi, să-i protejezi pe alţii, aş sugera să examinezi în schimb
energia „protectorului”. Nu a unui apărător cu arme, ci a

În 2011 a avut loc o separare în conştiinţa colectivă umană. Cei

protectorului ca zid impenetrabil de energie, fără consecinţe asupra

care şi-au dorit o realitate a întrupării fizice fără frică, cu

celor care încearcă să treacă, doar o imposibilitate de a trece.

putere personală asumată, conştientă, trează şi cei care nu şi-au
dorit aceasta.

G

aia insistă în mod activ ca separarea fizică să fie făcută
în timp, să dureze cam trei generaţii, să fie fără traume şi
cu blândeţe. Noi, conştiinţa colectivă umană, însă,

insistăm pentru o separare „rapidă şi furioasă”.
Diferiţi oameni şi mediile în care mă aflu şi eu, au menţionat un al

Noi suntem porţi prin care oamenii pot trece în noua paradigmă.
Însă se pare că în curând mulţi dintre noi vor deveni un zid pentru a
opri vechea paradigmă să o polueze pe cea nouă. Un zid care este
atât de limpede, de treaz încât nu poate fi infuzat, manipulat sau
corupt de programe sau judecăţi, sau de tentaţii.
Sau poate că nu :).

treilea război mondial şi alte scenarii apocaliptice.
Se pare, foarte clar, că o separare rapidă a realităţilor în plan fizic

Separarea fizică este efectiv decizia conştiinţei colective umane

se alege de către conştiinţa noastră colectivă. Cum se va desfăşura

acum. Aş spune că pentru moment, doar să o observăm.

aceasta, ei bine, acestea sunt opţiunile cu care ne jucăm în prezent.
Noi ne decidem.

Aşa cum o observ eu, şi aceasta este ceva ce descriu în cartea
Interviu cu un asasin intuitiv, există şi o a treia opţiune care se

Majoritatea oamenilor de pe pământ va interpreta şi manifesta o

manifestă. Este atât de în afara scalei noastre de realitate încât este

alegere în funcţie de ceea ce este real pentru fiecare. Ce alegeri văd

necesar să fie observată.

ei ca reale.
În principiu, lumina şi întunericul pot exista şi chiar există una fără
Un lucru de ţinut minte este că nimeni nu alege pentru noi, nimeni

cealaltă. De fapt, acesta este singurul mod în care pot exista. Noi le

nu ne alege, nu există niciun popor ales. Nu există o naţiune vizată.

putem vedea pe amândouă pentru că ambele există separat una de

Este vorba de fiecare persoană care alege pentru sine. Dacă ai

alta în lumea noastră. Există de asemenea şi o realitate în care nu

lucrat cu tine însuţi ai ales o realitate împuternicită, pur şi simplu la

există nici una dintre ele.

atât se rezumă.
Şi ceva ce de-abia acum apare conştiinţa noastră este o realitate în
Eu am mai trecut milimetric pe lângă linii temporale apocaliptice.

care ambele există ca Una. Nu lumina şi întunericul care formează

Şi acesta este cu siguranţă un mod de a face separarea, însă ce simt

un gri, ci care creează o culoare care nu există în spectrul nostru.
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Nu o realitate în care se neutralizează sau în care se împletesc, ci
una în care se naşte un element nou.
Nevoia imperioasă de separare în realităţi diferite pare să fie cumva
legată de apariţia aceste noi vibraţii. Este aproape ca şi cum, dacă
nu ne separăm acum, vom fi cu toţii înghiţiţi în noul element şi
acesta este atât de necunoscut, de diferit, de „neuman” încât forţăm
cu putere alegerea acum. Simţiţi frică? Frica ar putea fi o atracţie
către împrejurări familiare.
Simţim o dorinţă de a afla mai mult? Un mod, poate de a explora
un loc în care n-a mai fost nimeni până acum.
Singurul mod în care putem sta în claritate şi să ne menţinem
alegerea la nivel conştient este să căutăm în mod activ rezonanţa şi
tot în mod activ să nu ne implicăm în disonanţă.

Există VIAŢĂ după MOARTE?
Omul care s-a ÎNTORS DIN MORŢI
Viaţa şi moartea deopotrivă au dat naştere la o
sumedenie de teorii ştiinţifice, religioase sau filosofice, care însă
nu s-au regăsit într-o definiţie care să dezlege cel mai mare
mister al omenirii: există viaţă după moarte?
iecare dintre noi ne-am întrebat, măcar o dată, ce se întâmplă
cu adevărat când mori şi dacă lumea de dincolo există sau e
doar o amăgire a celor vii, ca efect al întrebărilor rămase fără
răspuns.

F

Presa a relatat în numeroase cazuri experientelele celor care
au “atins” lumea de dincolo. Este dificil de stabilit dacă relatările
lor au fost reale, sau doar rodul închipuirii şi fricii de moarte, însă
în toate se regăsesc câteva elemente cheie: lumina puternică şi
pură, de multe ori asociată cu Dumnezeu, părăsirea propriului corp
(levitaţia) şi trecerea către cer (alte dimensiuni), tunelul care în
unele cazuri este întunecat, în altele luminos şi parcurgerea întregii
vieţi, într-o vedere panoramică.
Pentru a desluşi taina vieţii şi a morţii, experţi din 25 de
spitale din Marea Britanie şi SUA, coordonaţi de specialiştii
Universităţii Southampton, au anunţat în septembrie 2008 că au
început un proiect amplu, care va include observaţii atente pe 1.500
de pacienţi.
Studiile au arătat o realitate şocantă. Numărul celor care au
relatat experienţe asemănătoare din pragul morţii este unul extrem
de mare. Într-o listă a trăirilor paranormale de acest gen, specialiştii
au enumerat nu mai puţin de opt stări corelate, deşi extrem de
puţini oameni ajung să le trăiască pe absolut toate.
Sentimentul de linişte – Prima senzaţie pe care o au cei
aflaţi în pragul morţii, este cea de pace interioară, de linişte
sufletească, acceptarea morţii şi confortul fizic şi emoţional.
Uneori, această stare poate fi precedată de un zgomot extrem de
neplăcut.
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Lumină intensă şi pură – Câteodată, această lumină intensă
( deloc dureroasă) pare să umple camera în care se afla subiectul. În
alte cazuri, pacienţii menţionează o lumină neobişnuită, care pare
să vină dintr-un colţ al camerei, şi pe care o asociază cu Dumnezeu
sau cu Paradisul.
Părăsirea propriului corp - Cel de al treilea pas este cel în
care persoană în cauză simte că îşi părăseşte propriul corp. Există
numeroase menţiuni în care pacienţii susţin că levitau şi că puteau
vedea şi auzi persoanele din jurul lor, la fel de bine cum îşi puteau
vedea trupul inert. Uneori, “spiritul” poate zbura în afara camerei,
către cer sau către ceea ce pare a fi Raiul.
Intrarea în alte dimensiuni - Indiferent de orientările
religioase ale celui afectat, există aceleaşi menţiuni cu privire la
natura locului în care “spiritul” poate ajunge. În marea majoritate a
cazurilor, cei aflaţi în pragul morţii vorbesc de Răi, deşi există şi
situaţii în care oamenii vorbesc de locuri reci, întunecoase, şi de
voci disperate care se aud în jurul lor, o imagine pe care nu au putut
să o asocieze decât cu Infernul.
Entităţi luminoase - Una dintre cele mai întâlnite şi mă des
relatate experienţe este cea a entităţilor luminoase care însoţesc
sufletul celui aflat în pragul morţii. Majoritatea relatărilor fac
referire la un glob de lumină, a cărui voce este caldă şi prietenoasă.
Acesta este perceput ca Dumnezeu, un înger, un sfânt sau chiar o
persoană apropiată care a decedat.
Tunelul - La fel de cunoscută este şi prezenţa tunelului
întunecat, pe care spiritul este nevoit să îl traverseze. În unele
relatări, la capătul acestuia se afla o lumină, în timp ce altele susţin
că singura sursă de lumină este cea a entităţii care însoţeşte sufletul
celui aflat în pragul morţii. În tunel este menţionată prezenţa a
numeroase alte spirite, unele rătăcite, în timp ce altele îşi urmează
drumul către aceeaşi sursă de lumină.
Comunicarea cu spiritele – Înainte ca experienţa să ia
sfârşit, pacienţii afirma că au comunicat cu o altă entitate. Aceasta
a fost descrisă sub forma unei puternice voci masculine, care îi
spune celui afectat ca încă nu a sosit timpul său şi că trebuie să se
întoarcă. Unii subiecţi pretind că li s-a dat posibilitatea alegerii
între lumină divină şi întoarcerea în propriul corp, în timp ce alţii
susţin că li s-a ordonat, pur şi simplu să se întoarcă.
Vizualizarea propriei vieţi – Această experienţă mai este
numită şi “vederea panoramică a vieţii” şi poate fi întâlnită atât la
începutul stării propriu-zise cât şi la finele trăirilor paranormale.
Modul în care ea se produce diferă de la persoana la persoană.
Dacă unii pacienţii susţin că imaginile erau extrem de detaliate,
alţii susţin că au văzut doar frânturi din propria viaţă. Subiecţii aud
uneori voci apropiate care le judeca faptele.
INCREDIBILĂ POVESTE A CELUI CARE A VĂZUT
MOARTEA
Iată ce povesteşte Mellen-Thomas Benedict în cartea sa
intitulată “Journey Through the Light and Back”, text publicat de
Efemeride în pagina online:
În 1982 am murit de cancer în faza terminală. Boala mea era
inoperabila şi orice fel de chimioterapie pe care mi-ar fi prescris-o
nu ar fi făcut altceva decât să mă transforme, din ce în ce mai mult,
într-o legumă. Mi se dăduseră între şase şi opt luni de viaţă. în anii
‘70 eram un consumator ahtiat de informaţii şi mă întristam din ce
în ce mai mult din cauza crizei nucleare, a crizei ecologice şi aşa
mai departe.
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Aşa că, în lipsa unei baze spirituale, am început să cred că
natura făcuse o greşeală şi că noi eram, de fapt, asemenea unui
organism canceros aflat pe planetă. Percepeam oamenii ca fiind un
soi de cancer şi cu asta m-am ales. Asta m-a ucis. Aveţi mare grijă
cum vedeţi lumea. Acest lucru se răsfrânge asupra voastră, mai
ales dacă viziunea voastră este negativă. Acest lucru m-a dus pe
mine la moarte. Am încercat diverse metode alternative de
vindecare, dar nimic nu mi-a folosit. Aşa că am stabilit că totul
era, de fapt, între mine şi Dumnezeu. Nu mă mai confruntasem
niciodată până acum cu Dumnezeu, de fapt nu avusesem niciodată
de-a face cu El. Nu aveam niciun fel de preocupări spirituale la
vremea respectivă, dar am început o călătorie pentru a afla despre
spiritualitate şi despre modurile alternative de vindecare. M-am
apucat să citesc tot ce se putea despre subiectul respectiv, pentru că
nu voiam să am vreo surpriză dincolo. Aşa că am început să citesc
despre diverse religii şi filosofii. Toate erau foarte interesante şi
mi-au dat speranţa că există ceva dincolo.
Îmi amintesc că m-am trezit într-o noapte, acasă, pe la
4:30 şi am ştiut că venise timpul. Asta era ziua în care aveam să
mor. Aşa că mi-am chemat câţiva prieteni şi mi-am luat la
revedere. Mi-am trezit îngrijitoarea şi i-am spus. Făcusem o
înţelegere cu ea că îmi va lăsa cadavrul în pace şase ore, pentru că
citisem că se întâmplă tot soiul de lucruri interesante atunci când
mori. Am adormit la loc. Următorul lucru pe care mi-l amintesc
este începutul unei experienţe tipice în apropierea morţii. Dintr-o
dată, am fost perfect conştient că stăteam în picioare, dar corpul
meu era aşezat în pat. în jurul meu era un fel de întuneric. Mă
simţeam mai viu în afară corpului decât în viaţa
obişnuită. Totul era atât de viu, încât puteam vedea fiecare cameră
din casă. Puteam vedea şi acoperişul casei, împrejurimile ei şi chiar
dedesubtul casei.
Era o Lumina care strălucea. M-am întors spre Lumină, care
era foarte asemănătoare celei descrise de alţi oameni în
experienţele lor din apropierea morţii. Era atât de minunată. Este
tangibilă, o poţi simţi. Este ademenitoare; vrei să te duci spre ea,
aşa cum te-ai arunca în braţele tatălui său mamei tale ideale. Pe
măsură ce am început să mă mişc către Lumină, am ştiut intuitiv
ca, dacă merg către Lumină, voi muri. Aşa că mergeam spre
Lumină şi spuneam: „Te rog să aştepţi un minut; stai doar o
secundă. Vreau să mă gândesc la asta, aş vrea să-ţi vorbesc înainte
să plec”. Spre surprinderea mea, în acel punct, întreaga experienţă
s-a oprit. Vă puteţi controla experienţa de după moarte. Nu vă
aflaţi într-un vârtej incontrolabil. Aşa că dorinţa mea a fost
respectată şi am avut o discuţie cu Lumina. Lumina lua permanent
diferite forme, Iisus, Buddha, Krishna, mandale, imagini şi semne
arhetipale. Am întrebat-o: Ce se întâmplă aici? Te rog, Lumină,
explică-mi. Chiar vreau să ştiu care este realitatea situaţiei. Nu pot
pune exact în cuvinte, pentru că era un fel de comunicare
telepatică.
Lumina mi-a răspuns. Informaţia care mi-a fost
transferată era că, în timpul experienţei tale de după moarte,
credinţele tale sunt cele care dau forma feedback-ului pe care îl
primeşti în faţa Luminii. Dacă eşti budist sau catolic sau
fundamentalist, primeşti feedback legat de ceea ce era credinţa ta.
Ai ocazia să o priveşti şi să o examinezi, dar majoritatea oamenilor
nu o fac. După cum mi-a revelat mie Lumină, mi-am dat seama că
ceea ce vedeam cu adevărat era matricea Sinelui nostru Superior.
Cu toţii avem un Sine Superior, sau o parte suprasufleteasca a
fiinţei noastre. El mi s-a revelat în cea mai adevărata forma
energetică a sa. Singurul fel în care o pot descrie cu adevărat
este că Fiinţă Sinelui Superior este mai mult un canal. Nu arată
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aşa, dar este o conexiune directă la Sursă, pe care o avem fiecare
dintre noi. Suntem direct conectaţi la Sursă. Aşa că Lumina îmi
arata matricea Sinelui Superior. Eu nu eram angajat în nicio religie
anume. Prin urmare, asupra acestei stări de fapt primeam feedback
în timpul experienţei mele după moarte.
Continuând să cer Luminii să mă lămurească, să-mi explice,
am înţeles ce este matricea Sinelui Superior. Avem o reţea în jurul
planetei, la care sunt conectate toate Individualităţile Superioare.
Este precum o companie grozavă, un nivel următor, subtil de
energie care ne înconjoară, nivelul spiritului, ca să spunem aşa.
Apoi, după câteva minute, am mai cerut lămuriri. Chiar doream să
ştiu despre ce este vorba în Univers şi, de data asta, eram gata să
plec. Am spus: Sunt gata, ia-mă! Atunci, Lumina s-a transformat în
cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată: o mandala de
suflete umane de pe această planetă. Adusesem aici viziunea mea
negativă a ceea ce se întâmplă pe planetă. Aşa că am
întrebat Lumină, rugând-o să mă lămurească şi am văzut, în
această mandala magnifică, cât de frumoşi suntem cu toţii în esenţa
noastră, în nucleul nostru. Suntem cele mai frumoase creaţii.
Sufletul uman, matricea umană pe care o formăm
împreună este absolut fantastică, elegantă, exotică, orice. Nu
pot spune destul despre felul în care mi s-a schimbat părerea despre
Fiinţele umane în acel moment. Am spus: O, Doamne, nu ştiam cât
suntem de frumoşi! La orice nivel, sus sau jos, în orice formă v-aţi
afla, voi sunteţi cea mai frumoasă creaţie. Revelaţiile primite de
la Lumina continuau fără oprire. Apoi am întrebat Lumină: Asta
înseamnă că Omenirea va fi salvată? Atunci, asemenea unei
explozii de trâmbiţe cu o ploaie de lumini spiralate, Marea Lumina
a vorbit: ţine minte asta şi nu uita niciodată; voi vă salvaţi, voi vă
răscumpăraţi şi voi vă vindecaţi. Aţi făcut-o întotdeauna. O veţi
face întotdeauna. Aţi fost creaţi cu puterea de a face asta, încă
dinainte de începutul lumii.
În acea clipă am înţeles şi mai mult. Am înţeles că AM FOST
DEJA SALVAŢI, şi ne-am salvat pe noi înşine, pentru că am fost
proiectaţi să ne autocorectam, asemenea întregului Univers al lui
Dumnezeu. La asta se referă “a doua venire”. I-am mulţumit
Luminii lui Dumnezeu, din toată inima. Cel mai bun lucru pe care
am putut să-I spun au fost următoarele cuvinte simple de
mulţumire: O, dragă Dumnezeule, dragă Universule, dragă Sine
Superior, îmi Iubesc Viaţa. Lumină părea să mă aspire şi mai
profund. Era ca şi cum Lumina m-ar fi absorbit complet. Lumina
Iubirii este ceva de nedescris. Am intrat într-un alt tărâm, mai
profund decât cel precedent, şi am devenit conştient de ceva mai
mult, mult mai mult. Era un şuvoi enorm de Lumină, vast şi plin,
adânc în Inima Vieţii. Am întrebat ce era. Lumina mi-a răspuns:
Acesta este FLUVIUL VIEŢII. Bea din această apă bogată, după
dorinţa inimii. Aşa am făcut. Am luat înghiţituri, una după alta. Să
bei Viaţa însăşi! Eram în extaz. Atunci Lumina a spus: Ai o
dorinţă. Lumina ştia totul despre mine, trecutul, prezentul şi
viitorul. Da! am şoptit.
Am cerut să văd restul Universului, dincolo de sistemul
nostru solar, dincolo de toate iluziile omeneşti. Lumina mi-a spus
atunci că pot să merg odată cu şuvoiul. Am făcut-o şi am fost purtat
prin Lumina, către capătul tunelului. Am simţit şi am auzit o serie
de explozii sonice foarte blânde. Ce mai goană! Dintr-o dată, mi s-a
părut că sunt lansat de pe planetă, pe acest şuvoi de Viaţă. Am
văzut Pământul dispărând. Sistemul solar, în întreaga lui
splendoare, a trecut uşor pe lângă mine şi a dispărut. Cu o viteză
mai mare decât cea a luminii am zburat prin centrul Galaxiei,
absorbind din ce în ce mai multă cunoaştere, pe măsură ce
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înaintăm. Am aflat că aceasta Galaxie şi întreg Universul sunt
pline de diferite forme de VIAŢA. Am văzut multe lumi.
Vestea bună este că nu suntem singuri în Univers! Pe
măsură ce călătoream pe şuvoiul de conştientă prin centrul
Galaxiei, şuvoiul se desfăcea în extraordinare valuri fractalice de
energie. Supraaglomerările Galaxiei, cu toată înţelepciunea lor
străveche, zburau pe lângă mine. Primul gând a fost că mergeam
undeva, chiar călătoream. Dar apoi mi-am dat seama că, pe măsură
ce şuvoiul se mărea, propria mea conştientă se extindea şi ea,
pentru a cuprinde tot ce era în Univers! Toată creaţia trecea pe
lângă mine. Era o minune de neimaginat! Eram cu adevărat un
Copil Minune; un prunc în Lumea minunilor! În acel moment,
m-am regăsit într-o tăcere profundă, dincolo de limitele liniştii.
Puteam vedea sau percepe VECIA, dincolo de Infinit. Eram în
Vid. Eram în pre-creatie, înainte de Big Bang (Marea Explozie).
Trecusem dincolo de începutul timpului/ Primul Logos/ Prima
Vibraţie. Eram în Ochiul Creaţiei. Am simţit că atingeam Faţa
lui Dumnezeu. Nu era un sentiment religios. Pur şi simplu, am fost
una cu Viaţă şi Conştientă Absolută. Când spun că am putut vedea
sau percepe veşnicia, spun că am putut experimenta modul în care
Creaţia, în întregimea ei, se autogenereaza. Era fără început şi fără
sfârşit. Acesta e un gând care îţi lărgeşte mintea, nu-i aşa?
Oamenii de ştiinţă percep Big Bang-ul asemenea unui
eveniment unic, ce a dat naştere Universului. Am văzut, în timpul
experienţei mele de viaţă după moarte, ca Big Bang a fost doar
unul dintr-un număr infinit de alte Big Bang-uri care creează
Universuri, încontinuu şi simultan. Singurele imagini care se pot
apropia oarecum de asta, în termeni umani, ar fi acelea create de
supercomputerele ce folosesc ecuaţii de geometrie a fractalilor.
Oamenii din antichitate ştiau toate astea. Ei spuneau
că Dumnezeucrease periodic noi Universuri, expirând şi recrease
alte Universuri, inspirând. Aceste epoci erau numite Yuga. ştiinţa
modernă a numit asta Big Bang. Mă aflam în conştientă absolută,
pură. Puteam vedea sau percepe toate marile explozii Big Bang sau
Yuga, cum se creau şi se recreau. Am intrat instantaneu,
simultan, în toate. Am văzut că absolut fiecare părticică a
creaţiei are, la rândul său, puterea de a crea. Este foarte dificil
de explicat. Încă nu am cuvinte să descriu lucrul ăsta.
Mi-au trebuit ani întregi, după ce m-am întors din
experienţa mea în preajma morţii, să găsesc cuvinte care să
descrie experienta Vidului. Pot să vă spun acum aşa: Vidul este
mai puţin decât nimic şi totuşi, mai mult decât orice există! Vidul
este zero absolut, haosul ce dă naştere tuturor posibilităţilor. Este
Conştientă Absolută, cu mult mai mult decât Inteligenţa
Universală. Vidul este golul sau nimicul dintre manifestările fizice.
Este SPAţIUL dintre atomi şi componentele lor. ştiinţa modernă a
început să studieze acest spaţiu. Ea îl numeşte punctul Zero. Ori de
câte ori se încearcă să fie măsurat, instrumentele depăşesc scală,
sau, cum s-ar spune, tind spre infinit. Până acum nu a fost găsită o
modalitate de a măsura, cu precizie, infinitul. În corpul vostru şi
în Univers există mai mult spaţiu zero decât orice altceva! Ceea
ce misticii denumesc Vid, nu este un vid. Este atât de plin de
energie, un alt fel de energie, care a creat tot ceea ce suntem. Totul,
începând de la Big Bang, este vibraţie, de la primul Cuvânt care
este prima vibraţie. Biblicul EU SUNT în realitate are un semn de
întrebare după el. EU SUNT- Ce sunt eu? Astfel, creaţia
este Dumnezeu care explorează Şinele lui Dumnezeu, în orice fel
imaginabil, într-o explorare continuă prin fiecare dintre noi. Am
început să văd, în timpul experienţei mele în preajma morţii, că tot
ceea ce există este Şinele, literalmente Sinele vostru, Şinele
meu. Totul este marele Sine. De aceea ştie Dumnezeu chiar şi
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atunci când cade o frunză. Lucrul acesta este posibil pentru că,
oriunde te-ai afla, acolo este centrul Universului. Oriunde se
afla orice atom, acela este centrul Universului. Există Dumnezeu
în acela şi există Dumnezeu în Vid.
Atunci când explorăm Vidul, în timpul experienţei mele în
preajma morţii, şi toate acele Yuga sau creaţii, mă aflam complet în
afara timpului şi spaţiului, aşa cum le cunoaştem noi. În această
stare extinsă am descoperit că, de fapt, creaţia înseamnă Conştientă
Absolută Pură, sau Dumnezeu, care intră în Experienţa Vieţii, aşa
cum o ştim noi. Vidul însuşi este lipsit de experienţă. Este înaintea
vieţii, înainte de prima vibraţie. Dumnezeirea înseamnă mai mult
decât Viaţa şi Moarte. Prin urmare, există chiar mai mult de
experimentat în univers decât Viaţa şi Moartea! Când am înţeles
acest lucru, încheiasem cu Vidul şi doream să mă întorc la Creaţia
sa, sau Yuga. Părea lucrul cel mai normal de făcut. Atunci m-am
întors brusc prin cea de-a doua Lumină, sau Big Bang, şi am auzit
mai multe explozii de catifea. Am mers pe şuvoiul conştientei,
înapoi prin întreaga Creaţie, şi ce mai călătorie a fost!
Supraaglomerările Galaxiilor au trecut prin mine, aducându-mi şi
mai multă înţelegere. Am trecut prin centrul Galaxiei noastre, care
este o gaură neagră. Găurile negre sunt marile procesoare sau
reciclatoare ale Universului.
Ştiţi ce se afla de cealaltă parte a unei găuri
negre? Suntem noi; Galaxia noastră, care a fost reciclată dintr-un
alt Univers. în întreaga ei configuraţie energetică, Galaxia arata
asemenea unui oraş fantastic al luminilor. Toată energia de pe
această parte a Big Bang-ului este Lumina. Fiecare subatom, atom,
stea, planetă, chiar şi conştientă însăşi sunt alcătuite din Lumină şi
au o frecvenţă şi/sau o particulă. Lumina este vie. Totul este
alcătuit din Lumină, chiar şi pietrele. Aşa că totul este viu. Totul
este alcătuit din Lumină lui Dumnezeu; totul este foarte inteligent.
Atunci când eram purtat pe şuvoi, am putut vedea, în cele din urmă,
că se apropia o Lumină imensă. Am ştiut că era Prima Lumină;
Matricea Luminoasă a Sinelui Superior a Sistemului nostru Solar.
Apoi, întregul nostru Sistem Solar a apărut în Lumină, însoţit de
una dintre exploziile acelea de catifea. Am putut vedea toată
energia pe care o generează acest Sistem Solar şi este un spectacol
incredibil de Lumină! Am putut auzi Muzica Sferelor. Sistemul
nostru Solar, asemenea tuturor corpurilor cereşti, generează o
matrice
unică
de
Lumină,
sunet
şi
energii
vibraţionale. Civilizaţiile avansate de pe alte sisteme stelare pot
detecta în Univers Viaţa, aşa cum o ştim noi, după amprenta
energetică şi vibrationala a matricei. Este o joacă de copii. Copilul
minune al Pământului (Fiinţele umane) face chiar acum o grămadă
de zgomot, asemenea copiilor care se joacă în curtea Universului.
Lumina mi-a explicat că nu există moarte; suntem Fiinţe
nemuritoare. Suntem vii dintotdeauna! Am înţeles că facem parte
dintr-un sistem natural viu, care se reciclează permanent. Nu mi s-a
spus niciodată că trebuie să mă întorc. Am ştiut că va trebui. Era
firesc, după tot ceea ce văzusem în timpul experienţei mele în
preajma morţii. Nu ştiu cât timp am fost cu Lumina, în timp uman.
Dar a venit momentul în care am înţeles că toate întrebările mele îşi
primiseră răspuns şi că întoarcerea mea era iminentă. Când spun că
toate întrebările mele căpătaseră răspuns dincolo, chiar asta vreau
să spun. Toate întrebările mele au primit răspuns. Fiecare om are o
viaţă diferită şi întrebări diferite, la care caută răspuns. Unele dintre
întrebările noastre sunt universale, dar fiecare dintre noi explorează
acest lucru pe care îl numim Viaţă în felul său personal unic. Aşa
se întâmplă cu orice formă de viaţă, de la munţi, până la orice
frunză din vreun copac. Acest lucru este foarte important pentru
noi, cei din acest Univers. Pentru că totul contribuie la Imaginea
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Generală, la deplinătatea Vieţii. Noi suntem, literalmente,
Dumnezeu care explorează Şinele lui Dumnezeu, într-un Dans
infinit al Vieţii. Unicitatea noastră sporeşte întreaga Viaţă. Când
am început întoarcerea către ciclul vieţii, nu mi-a trecut nicio clipă
prin minte, nici nu mi s-a spus, că mă voi întoarce în acelaşi trup.
Am avut încredere deplină în Lumină şi în procesul Vieţii. Atunci
când şuvoiul s-a unit cu marea Lumină, am cerut să nu uit niciodată
revelaţiile şi sentimentele legate de ceea ce am învăţat dincolo. A
urmat un da. L-am simţit ca şi cum sufletul mi-ar fi fost sărutat.
Apoi am fost dus înapoi prin Lumina în tărâmul vibrational.
întregul proces s-a repetat, cu şi mai multe informaţii care mi-au
fost transmise. M-am întors acasă şi mi s-au dat lecţii din
experienţa mea în preajma morţii, legate de mecanismul
reîncarnării. Mi s-au dat răspunsuri la toate micile mele întrebări:
Cum se face asta? Cum se face ailaltă? Am ştiut că mă voi
reîncarna. Pământul este un mare procesator de energie şi
conştiinţa individuală se dezvolta din asta, în fiecare dintre noi. Mă
gândeam la mine că devenind om pentru prima dată, şi eram fericit
să fiu aşa. Din ceea ce am văzut, aş fi fericit să fiu şi un atom în
acest Univers. Un atom. Aşa că, să fiu o parte umană a lui
Dumnezeu‚ asta este cea mai minunată binecuvântare. Este o
binecuvântare dincolo de orice ne închipuim noi că poate fi o
binecuvântare. Pentru fiecare dintre noi, să fim partea umană a
acestei experienţe este ceva teribil şi magnific. Fiecare dintre noi,
oriunde şi oricum ar fi, ratat sau nu, este o binecuvântare pentru
planetă, exact în locul în care se afla.
Am trecut prin procesul reîncarnării, aşteptându-mă să ajung
un bebeluş undeva. Dar mi s-a dat o lecţie despre cum evoluează
identitatea şi conştientă individuală. Am fost atât de surprins
când am deschis ochii. Nu ştiu de ce, pentru că o înţelesesem, dar a
fost totuşi o surpriză atât de mare să mă întorc în acest corp, înapoi
în camera mea, cu cineva care mă privea, plângând în hohote. Era
infirmiera mea. Ea renunţase să mai spere după o oră şi jumătate
după ce mă găsise mort. Corpul meu era rigid şi inflexibil. S-a dus
în cealaltă cameră. Atunci m-am trezit şi am văzut lumina afară.
Am încercat să mă ridic şi să mă duc spre ea, dar am căzut din pat.
Infirmiera a auzit zgomot, a venit în fugă şi m-a găsit pe podea.
Când mi-am revenit, am fost foarte surprins şi, în acelaşi timp, plin
de veneraţie faţă de ceea ce mi se întâmplase în timpul experienţei
mele în preajma morţii. La început, toate amintirile călătoriei mele
pe care le am acum, încă nu existau. Continuăm să alunec din
lumea asta şi întrebam într-una: Trăiesc? Lumea asta părea mai
ireală decât cealaltă. După trei zile mă simţeam din nou normal,
mai clar şi totuşi diferit de felul în care mă mai simţisem vreodată
în viaţă. Amintirile experienţei mele au revenit mai târziu. Nu
vedeam nimic rău în nicio Fiinţă umană pe care o văzusem
vreodată. înainte, eram cu adevărat plin de prejudecăţi. Credeam că
mulţi oameni erau nişte rataţi. De fapt, credeam că toţi, în afară de
mine, erau nişte rataţi. Dar acum am scăpat de toate astea.
Cam după 3 luni un prieten mi-a sugerat să fac nişte analize,
aşa că m-am dus să mă scaneze şi aşa mai departe. Mă simţeam cu
adevărat bine şi mă temeam să nu primesc veşti proaste. Mi-l
amintesc pe medicul de la clinica privind scanările dinainte şi cele
după, zicând: Ei bine, nu mai este nimic aici. Am spus: “Cu
adevărat este un miracol”. El a răspuns: “Nu, astfel de lucruri se
mai întâmplă, se numesc remişii spontane.” Părea destul de
neimpresionat. Dar aici era vorba de un miracol şi eu eram
impresionat, chiar dacă nimeni altcineva nu era. În timpul
experienţei mele în preajma morţii am coborât în ceea ce s-ar putea
numi Iad şi a fost foarte surprinzător. Nu am văzut Satana sau răul.
Coborârea mea în Iad a fost o coborâre în mizeria umană, în
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ignoranţa şi întunericul lipsei de cunoaştere. A părut a fi o
eternitate jalnică. Dar fiecare dintre milioanele de suflete din jurul
meu avea o mică stea de Lumină, care îi stătea oricând la
dispoziţie. Dar nimeni nu părea să-i acorde atenţie. Erau atât de
prinşi în propria durere, traumă şi suferinţă. Dar, după ceea ce mi-a
părut o eternitate, am început să chem Lumina aceea, asemenea
unui copil care îşi strigă părinţii în ajutor.
Atunci, Lumina s-a deschis şi a format un tunel care a venit
direct la mine şi m-a izolat de toată frică şi durerea. Asta este, în
realitate, Iadul. Aşa că, ceea ce facem este să învăţăm să ne ţinem
de mână, să ne apropiem unii de alţii. Porţile Iadului sunt acum
deschise. Ne vom uni, ne vom prinde de mâini şi vom păşi
împreună afară din Iad. Lumina a venit la mine şi s-a transformat
într-un înger auriu, imens. Am spus: Eşti îngerul Morţii? Mi-a
transmis că era suprasufletul meu, matricea Sinelui meu Superior, o
parte foarte veche a noastră. Apoi am fost dus în Lumină. Curând,
ştiinţa noastră va cuantifica spiritul. Va fi minunat, nu-i aşa?
Reuşim să facem acum dispozitive care sunt sensibile la energia
subtilă, sau la energia spiritului. Fizicienii folosesc acceleratoare de
particule pentru a zdrobi atomii şi a vedea din ce sunt formaţi. Au
ajuns până la nivelul quarcilor şi aşa mai departe. Ei bine, într-o
bună zi vor ajunge până la acel lucru mic ce ţine totul laolaltă şi îl
vor numi: Dumnezeu. De abia acum începem să înţelegem că şi noi
creăm, pe parcurs ce avansăm. Cum am văzut aievea, în timpul
experienţei mele am ajuns pe un tărâm unde există un punct în care
ne transmitem întreaga cunoaştere acumulată şi începem să creăm
următorul fractal, următorul nivel. Avem puterea de a crea, pe
măsură ce explorăm. Acesta este Dumnezeu, care se extinde prin
noi.

De la întoarcerea mea, am trăit experienţa Luminii în mod
spontan şi am învăţat cum să ajung în acel spaţiu aproape oricând
în timpul meditaţiei mele. Fiecare dintre voi poate face asta. Nu
este nevoie să muriţi sau să aveţi o experienţă în preajma morţii
pentru a face acest lucru. Sunteţi dotaţi pentru asta, aveţi deja tot ce
vă trebuie. Corpul este cea mai minunată Făptură de Lumină din
câte există. Corpul este un Univers de Lumină incredibilă. Spiritul
nu ne forţează să anulăm acest corp. Nu asta se întâmplă. Nu mai
încercaţi să deveniţi Dumnezeu; Dumnezeu devine voi. Aici. L-am
întrebat pe Dumnezeu: “Care este cea mai bună religie de pe
planetă? Care este cea corectă?” şi Dumnezeirea a spus, cu multă
iubire: “Nu-mi pasă.” A fost o graţie incredibilă. Când
Dumnezeirea a spus nu-mi pasă, am înţeles imediat că e treaba
noastră să ne pese. Este important, pentru că noi suntem Fiinţele
cărora le pasă. Contează pentru noi, iar în asta rezidă importanta.
Aici avem ecuaţia energiei în spiritualitate. Dumnezeului Absolut
nu îi pasă dacă eşti protestant, budist sau orice altceva. Toate
reprezintă faţetele unui întreg. Mi-aş dori ca toate religiile să-şi dea
seama de asta şi să se lase unii pe alţii în pace. Nu e vorba de
sfârşitul religiilor, ci că vorbim despre acelaşi Dumnezeu. Trăiţi şi
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lăsaţi-i şi pe alţii să trăiască. Fiecare are o altă viziune. Şi toate fac
parte din imaginea globală; toate sunt importante.
Am trecut dincolo, în timpul experienţei mele în preajma
morţii, plin de temeri legate de deşeurile toxice, rachetele nucleare,
creşterea explozivă a populaţiei şi de distrugerea pădurii
amazoniene. M-am întors, iubind fiecare problemă. Iubesc
deşeurile nucleare. Iubesc norul uriaş în formă de ciupercă; acesta
reprezintă cea mai sfântă mandala pe care am manifestat-o până
acum, ca un arhetip. El, mai mult decât orice religie şi filozofie de
pe Pământ, ne-a adus împreună, dintr-o dată, la un nou nivel al
conştientei. ştiind că am putea arunca planeta în aer de 50 de ori,
sau de 500 de ori, realizăm în cele din urmă, poate, că ne aflăm cu
toţii aici, împreună. Pentru o perioadă de timp, a fost nevoie să se
adune mai multe bombe. Atunci am început să spunem: nu mai
vrem aşa ceva. Acum ne aflăm, de fapt, într-o lume mai sigură
decât a fost ea vreodată, şi va deveni şi mai sigură. Aşa că m-am
întors din experienţa mea în preajma morţii iubind deşeurile toxice,
pentru că ne fac să ne apropiem unii de alţii. Aceste lucruri sunt
atât de mari. După cum ar spune Peter Russel, aceste probleme sunt
acum de dimensiunea sufletului. Avem soluţii de dimensiunea
sufletului? DA! Tăierea pădurii amazoniene va încetini şi, în
cincizeci de ani de acum încolo, vor fi mai mulţi copaci pe planetă
decât au fost demult. Dacă vă ocupaţi de ecologie, faceţi-o în
continuare; sunteţi acea parte din sistem care devine conştientă.
Faceţi-o cu toată puterea, dar nu fiţi deprimaţi. E o parte din ceva
mult mai mare.
Pământul se afla în plin proces de îmblânzire. Nu va mai fi
niciodată un loc atât de sălbatic cum era altădată. Vor rămâne
locuri sălbatice măreţe, rezervaţii în care natura să prospere.
Grădinăritul şi rezervaţiile vor constitui preocupările viitorului.
Creşterea populaţiei a ajuns foarte aproape de optimul energetic
care să determine o schimbare a conştientei. Această schimbare în
conştientă va conduce la schimbări în domeniul politicii, banilor şi
energiei. După ce am murit o dată, trecând prin experienţa în
preajmă morţii şi întorcându-mă, respect cu adevărat viaţa şi
moartea. În experienţele noastre cu ADN-ul s-ar putea să fi deschis
poarta unui mare secret. în curând, vom putea trăi în acest corp cât
de mult vrem. După ce veţi fi trăit în jur de 150 de ani, veţi simţi
intuitiv că vreţi să schimbaţi canalul.
Să trăieşti o veşnicie într-un singur trup nu este la fel de
creativ ca şi reîncarnarea, ca şi transferul energiei în acest vortex
fantastic de energie în care ne aflăm. Vom vedea cu adevărat
înţelepciunea vieţii şi morţii şi ne vom bucura de ea. După cum
stau lucrurile, suntem vii dintotdeauna.Acest corp în care vă aflaţi a
fost viu dintotdeauna. El vine dintr-un şuvoi de Viaţă care îşi are
originea în Marea Explozie (Big Bang) şi chiar dincolo de ea.
Acest corp da viaţa vieţii următoare, atât ca energie densă, cât şi
subtilă. Acest corp este viu deja de o veşnicie.

Ieromonahul Hrisostom Filipescu:
”Bucură-te, suflete!”
Magda CÂMPEANU – București
Când credeam că nu merit să primesc un astfel de dar,
ieromonahul Hrisostom Filipescu, egumenul Schitului ”Sf.
Maria Magdalena”, mi-a trimis răspunsurile la interviu.
ulțumesc, citesc, plâng și mă bucur. De ce? Pentru că
fiecare răspuns al părintelui îmi arată cât de dulce este
cuvântul îndumnezeit, și îmi înfățișează un suflet în
care strălucește Hristos, cu duioșie și dor de Cer. Vă invit să citiți
acest interviu, apoi să continuați lectura pentru suflet cu cele două
cărți ale părintelui ”Puține lacrimi, multă bucurie” și ”Puține
cuvinte, multă iubire”.

M

Ce reprezintă data de 11 august 2007 pentru dvs.?
Pe data de 11 august 2007 Dumnezeu mi-a sărutat sufletul într-un
mod care nu poate fi nicicând uitat. Este momentul în care sufletul
meu a făcut cununie cu Hristos pentru veșnicie. Monahul este cel
care cu ochii zâmbește, dar cu sufletul suspină pentru durerile
lumii. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi și pe toată
lumea Ta!
Ce v-a îndemnat să mergeți la mănăstire?
Viața este o călătorie spre nemurire. Dintre toate stelele eu am ales
doar una care îmi luminează întunericul existențial. Opțiunea mea
este un act de iubire. În felul acesta am mulțumit Domnului pentru
darul vieții… Așa am știut eu să mulțumesc, prin Iubire.
Mănăstirea șlefuiește precum o apă colțurile ascuțite ale pietrelor
interioare și le rotunjește, le face fine. Este o poveste de iubire
spusă cu altfel de rostire.

Care sunt lucrurile care vă bucură?
În toate lucrurile este nevoie de măsură, de dreaptă socoteală. Sunt
un om al bucuriei, al zâmbetului. Mă bucură lucrurile firești,
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mărunte, simple. O plimbare în pădure, o carte bună, o întâlnire cu
Omul, copilul ce se joacă frumos, bătrânul ce zâmbește cald,
cățelul plin de bucurie, pisica leneșă ce toarce a tihnă, toate pot
deveni adevărate porții de sărbătoare pentru suflet și minte. Desaga
cu bucurii este în inima fiecăruia. Dumnezeu nu are nevoie de
oameni încruntați și veșnic nemulțumiți.
Dincolo de momentele mele de povestit cu Dumnezeu, mă bucură
mult scrisul, mă împlinește. Am cochetat și cu pictura, cu
fotografia. Mă mângâie artele într-un fel aparte. Aștern gânduri, mă
joc cu rimele, sau cu versul alb. Îmi ascult glasul interior și scriu cu
colțul inimii. Adeseori mă simt doar un scrib…

noi greşi cât poate Dumnezeu ierta! Dar să fie „stare de întoarcere”
a fiului risipitor către Tatăl Ceresc. Unire cu Hristos Euharistic.
Ce locuri din România vă bucură și de ce?
Fiecare loc din România are specificul, farmecul și frumusețea sa.
Îmi plac tradițiile românești, portul. Am chiar o ie care îmi este
foarte dragă. Mă bucură locurile care au parfum românesc autentic
și oamenii care nu pun privirea în pământ când spun că sunt
români! Sunt zone pe care le-am vizitat și locuri în care încă nu am
ajuns, dar pe care le am în suflet cu aleasă prețuire. Așa că nu o să
vă indic un loc anume, ci vă spun vorba bătrânească dulce și plină
de adevăr că omul sfințește locul, nu locul pe om. Fă Rai din ce ai!

Care a fost cel mai important sfat primit vreodată?
Am primit multe sfaturi și primesc în continuare. Până la buza
mormântului învățăm. Mă plec cu recunoștință tuturor celor care
mi-au așezat un cuvânt, un gând în inimă. De la fiecare om care îmi
apare pe Cale am ceva de învățat. Nimic și nimeni nu este
întâmplător în viața noastră. Fiecare din noi reprezintă un dar
pentru ceilalți.
Trei sfaturi dragi îmi sunt: „Cine se pregăteşte este deja!”, „Să caut
mereu lumina din viața oamenilor” și „Hai să vorbim ceasuri
întregi despre tăcere!”.

Ce are de învățat un frate de mănăstire?
Să nu îl cântărească pe Dumnezeu și să se păzească de judecată. Ai
văzut un episod din viața unui om, nu ai văzut toată viața lui și nu
știi ce se ascunde în spatele acelei „dureri”. Îngerii nu vorbesc de
rău pe alți îngeri.
Cum ne putem păzi mintea de gânduri nepotrivite?

Care credeți că este rolul nostru în lume?

Mutând gândul, dând volumul la minimum, schimbând ritmul.
Depinde, sunt fel de fel de metode, fiecare găseşte ritmul său
potrivit. Ceea ce e folositor pentru cineva, poate fi povară pentru
altul. Rugăciunea curăță mintea și inima.

Să învățăm să iubim, să iertăm, să ne bucurăm de minunea vieții.
Suntem aici într-o continuă lecție și poveste de iubire. De când ne
naștem pornim în căutarea iubirii. Cădem, ne ridicăm, rănim,
suntem răniți, ne umflăm, ne dezumflăm. Când în sfârșit am
învățat să iubim curat, Doamne ne ia la El pentru ca nimeni și
nimic să nu mai murdărească acea iubire.

În formările mele profesionale am învățat că sunt momente în viață
când e nevoie să lăsăm să curgă gândul fără să ne îndulcim cu el.
Și fără să ne învinovățim. Sunt oameni care fac adevărate tulburări
psihice pentru un mic gând de care se învinovățesc mai mult decât
e nevoie. Sunt gânduri și gânduri. Tocmai de aceea e nevoie să nu
lovim în noi cu bice pentru orice pornire.

Iartă, iubește, binecuvântează, ești o minune! Bucură-te,
suflete! Această clipă nu se mai întoarce niciodată! Viaţa pe care
o trăim este rugăciunea pe care o oferim lui Dumnezeu.

Observăm și corectăm ce este de corectat, iar ce este pentru
smerenie acceptăm, nu ne împotrivim voii lui Dumnezeu. Învăţăm
lecţia şi mergem mai departe. Să nu bruscăm! Cum trece o barcă pe
apă si eu o privesc, dar nu intru în ea, tot la fel și gândul. Eu aleg în
ce barcă (gând) stau. Mintea este o apă, bărcile sunt gândurile, iar
noi observatori pe mal. Fiți amabili cu gândurile! Ele trec dacă le
dați pace și nu le dați valoare.

Ce importanță are Sfânta Liturghie în viața creștinului?
Liturghia este centrul vieții creștine. Axis mundi. Din potir luăm
putere, har, iubire și iertare. Unindu-ne cu Hristos reușim, din darul
lui Dumnezeu, să gustăm bucuria comuniunii. Avem nevoie de
Liturghie, de a ne uni cu Hristos. Euharistia (mulțumirea) nu este
premiul I cu coroniță pentru sfințișori, ci medicament pentru suflet
și mai mult de atât. Iau „pastila”, Doamne, să vindece Hristos în
mine ceea ce omul nu poate vindeca şi totodată să reuşesc să iau
har şi putere în lupta cu păcatul. Cad, mă ridic.
Important este să nu dezertez, să nu divorţez de Hristos. Smerită
cugetare. Hristos nu numără căderile, ci ridicările omului! Nu o
să întrebe de ce am căzut, că ştie, ci de ce nu ne-am ridicat, de
ce am crezut că nu ne poate ierta, iubi, îmbrăţişa?! Nu putem
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Cum se poate mântui omul în lume?
Omul este o taină, un unicat. Alergăm 24 din 24 de ore cu fel de fel
de motive în spate. Pe drumul vieții se mai parchează, ne mai
întoarcem la izvoare să ne adăpăm sufletele însetate. Vedeți
dumneavoastră, tendința omului contemporan este de a se anestezia
la tot pasul. Nu mai vrea să asculte tăcerea, nu își mai oferă
momente de regăsire interioară, nu își mai ascultă glasul
conștiinței. Pornește mereu ceva în fundal să uite, să nu audă
strigătul interior. Adeseori are de toate și totuși nu are pace, nu
are liniște. Le-a bifat pe toate și încă geme. Sufletului îi este
foame și sete de Dumnezeu și omul nu aude, nu simte.
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Gândul meu pe care îl așez la inima omului este de a asculta glasul
interior, ce vrea Dumnezeu să îmi spună prin durerea, întâmplarea,
omul acela. Apoi de a antrena mintea să vadă mereu ceea ce are, nu
ceea ce îi lipsește pentru că altfel intră într-un labirint al minții de
unde se rănește trăind mereu prin comparații. Fiecare este exact
acolo unde trebuie să fie, are cât poate duce și îi este de folos și
nimic nu este întâmplător în viața noastră! Dacă nu ne
amăgim, nu ne poate dezamăgi nimic.
Omul se mântuiește în lume, la fel ca și cel din mănăstire, prin
întâlniri dese cu Dumnezeu și cu omul în care se odihnește chipul
lui Dumnezeu. Un părinte duhovnic care ne oferă nu numai
dezlegare de păcate, ci și sfat, îndrumare, rugăciune, suport
emoţional, poate reprezenta un început. Bucurând, iertând,
iubind pe cel de lângă mine l-am bucurat pe Dumnezeu.
Oamenii au nevoie de dovezi că sunt iubiți. Să nu ne bârfim mai
mult decât ne rugăm. Nu cumva avem tot ce ne trebuie ca să fim
fericiți?
Cum ne putem reîntoarce la Hristos?
Este foarte important să plecăm în această călătorie de la gândul
curat că Dumnezeu nu este un contabil, un tiran, un aspru judecător
care pedepsește și împarte dreptatea. Dumnezeu este iubirea care
topește tot întunericul lăuntric, aduce pace, bucurie și lumină,
dar mai ales nu refuză nimănui nimic. Hristos invită la iubire
deoarece judecata lui Dumnezeu este total diferită de judecata
oamenilor.
Printr-un suspin al inimii ne putem întoarce către Doamne. Sunt
oameni grăbiți și Dumnezeu intervine și îi învață să se oprească și
să mai tragă aer în piept. Să vadă de unde vin și încotro se
îndreaptă, să se observe, fără să se judece. Este necesar să facem
loc lui Dumnezeu în viața noastră. Prin harul lui Dumnezeu
suntem ceea ce suntem fiecare. Așa că este nevoie să chemăm
pe Doamne în ceea ce suntem fiecare. Nu avem nevoie de haine
de gală, de sărbători, de lucruri amețitoare pentru a ne întâlni
cu Hristos. Să iertăm, să iubim și să mulțumim pentru orice
problemă! Rușinea și critica nu schimbă pe nimeni, lumea are
nevoie de dragoste.
Ce îi spuneți Bunului Dumnezeu atunci când vorbiți cu EL?
Îi mulțumesc pentru toate pe care le știu și nu le știu şi pentru tot ce
mi se va mai îngădui să cunosc şi să bucur. Nu îi cer nimic pentru
că știe El de ceea ce am nevoie, nu trebuie să-L învăț eu ce și cum.
Mă las dansat pe melodia vieții. Doamne, fie voia Ta! Îți
mulțumesc, Doamne, că Te-ai gândit să fiu și eu! Când privești
spre Hristos se găsesc soluții în orice.
Vă mulțumesc, părinte!

p. 267

Să ne cunoaștem, creștine, sărăcia...
Vedem în lume că există mulţi cerşetori. Cerşetor este
acela care nu are nimic: nici mâncare, nici îmbrăcăminte, nici
casa, nici bani, nici celelalte necesare traiului, ci toate le cere de
la oameni şi le primeşte de la ei. Într-o asemenea sărăcie se afla
toţi oamenii, de la cei distinşi până la cei nevoiaşi, de la cei
bogaţi până la cei sărmani, de la stăpâni până la robi; şi, întradevăr, cerşetor este tot omul, chiar dacă nu-şi cunoaşte lipsa.
ricât de multe ar avea, nimic nu este al lui, ci al lui
Dumnezeu, nimic nu are de la el însuşi, ci primeşte de
la Dumnezeu (vezi I Cor. 1:7). Dumnezeu, ca un Bun şi
Îndurat, îşi deschide vistieria şi dăruieşte tuturor toate, cu mâna Să
cea atoatedarnica. Aurul, argintul, arama sunt avuţia lui Dumnezeu
şi ne servesc nouă în nevoile noastre. Mâncarea cu care ne hrănim;
băutura cu care ne potolim setea, ne răcorim şi ne mângâiem;
îmbrăcămintea cu care ne acoperim şi ne încălzim; casa în care ne
odihnim şi ne adăpostim de vreme rea şi de furtună; focul la care ne
încălzim şi la care ne fierbem mâncarea; aerul prin care ne păstrăm
viaţa; lumina cu care ne luminam; dobitoacele toate – animalele
sălbatice, păsările şi peştii – care slujesc nevoilor noastre, şi
celelalte, toate sunt avuţia lui Dumnezeu (vezi Psalm 23:1). El, ca
un Iubitor de oameni, după bunătatea Să ne dăruieşte toate
acestea ca unor cerşetori, necăjiţi şi nenorociţi. De aceea, toate
cele necesare vieţii noastre să le cerem în rugăciune: „Pâinea
noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”. Prin pâine se
înţelege aici tot ce ne este de trebuinţă pentru întreţinerea vieţii
noastre.
Vezi-ţi, omule, sărăcia! Dumnezeu îţi dăruieşte totul, ca unui
cerşetor şi sărac. Îţi dăruieşte toate ale Sale, pentru că tu nu ai
nimic. Altfel, nu ai putea trăi nici măcar o clipă. Dumnezeu
cunoaşte lipsa şi sărăcia ta şi Îşi deschide vistieria, din care îţi
dăruieşte bunătăţile Sale pentru trebuinţele vieţii tale. Din ceasul
naşterii şi până în ceasul morţii tale, El îţi arată propria
sărăcie. Gol te naşti, vii în lume fără nimic; gol ieşi din lume, deci
pleci tot fără nimic (vezi Iov 1: 21; 1 Tim 6: 7). Tot ceea ce
agoniseşti de la naştere până la moarte numai ţie îţi slujeşte şi toate
sunt bunătăţile lui Dumnezeu, iar nu ale tale. Dumnezeu îţi
dăruieşte toate acestea ca unui sărac şi necăjit, căci fără acestea nu
poţi trăi.
Învaţa deci: Să-ţi cunoşti sărăcia şi nenorocirea şi, astfel, să te
smereşti. Eşti cerşetor şi sărac, căci nu ai nimic al tău, ci toate le
primeşti de la Dumnezeu.
Să cunoşti bunătatea dumnezeiască, care toate ni le dăruieşte
nouă, celor cerşetori şi săraci.
Să-I mulţumeşti pentru toate lui Dumnezeu, ca Dătătorului
tuturor bunătăţilor noastre. De la El primim orice bunătate, fără
vreun merit al nostru. Întotdeauna, cu vrednicie şi cu dreptate, să-I
mulţumim pentru toate. Slavă lui Dumnezeu, Binefăcătorului,
pentru toate!
De aici, vedem că toţi oamenii sunt deopotrivă, intru sărăcie
şi necaz. Sărăcia îi face pe toţi egali. Fie ca cineva deţine mult,
fie că deţine puţin, nimic nu este al său, ci este un bun străin.
De aceea nimeni nu trebuie să se înalţe asupra celorlalţi şi să-i
dispreţuiască pe ceilalţi. Tot ceea ce are cineva este de fapt bun
străin, iar nu al lui. De ce să te mândreşti cu cele străine?

O
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Prin urmare, trebuie să ne ajutăm la nevoie unul pe
altul. Toate câte le avem sunt bunătăţile lui Dumnezeu, de
aceea trebuie să le şi chivernisim după voia Să. Casa noastră
trebuie să slujească pentru odihna aproapelui nostru; hrana
noastră trebuie să-l hrănească pe aproapele nostru; argintul şi
aurul nostru trebuie să vină în ajutor nevoilor aproapelui
nostru; dobitoacele noastre trebuie să slujească şi celorlalţi
oameni s.a.m.d.
Aceste învăţături şi altele asemenea le desprindem din cunoaşterea
sărăciei noastre şi a bunătăţii lui Dumnezeu faţă de noi. Aceasta
este sărăcia cea vremelnica, materială, căreia îi suntem supuşi cu
toţii.
Dacă omul priveşte înlăuntrul inimii sale şi cugetă la starea lui
lăuntrică, atunci îşi va vedea sărăcia duhovnicească, mai rea
decât cea materială, căci nu va găsi nimic în sine decât
nenorocire, ticăloşie, păcate şi întuneric. Nu va găsi credinţă vie
şi nemincinoasa, rugăciunea adevărată şi din inimă, recunoştinţa
sinceră şi nefăţarnica, dreptatea, iubirea, curăţia, bunătatea,
milostivirea, blândeţea, răbdarea, odihnă, liniştea, pacea şi celelalte
bunătăţi duhovniceşti. Aşa de sărac şi necăjit este omul! Iar dacă
cineva deţine vreo comoară, acela o are de la Dumnezeu, iar nu
de la sine însuşi. Ea se datorează harului lui Dumnezeu, iar nu
puterii proprii. De aceea comoara duhovnicească este numită de
cuvântul lui Dumnezeu:rodul Duhului Sfânt.
„Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, indelungarabdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea,
înfrânarea, curăţia” (Gal. 5:22-23).
Să ne cunoaştem, creştine, sărăcia duhovnicească şi să căutăm la
Hristos comoara cea duhovnicească, la Cel care, „bogat fiind,
pentru noi a sărăcit, ca noi cu sărăcia Lui să ne îmbogăţim” (ÎI
Cor. 8: 9). Nu avem credinţa sinceră; să căutăm, dar, să ne
îmbogăţim credinţa: „Doamne! Ajuta necredinţei mele” (Marcu
9:24). Nu avem rugăciune adevărată; să o căutăm, dar, la El, ca să
ne înveţe prin Sfântul Sau Duh să ne rugăm: „Doamne, învaţă-ne
să ne rugăm” (Luca 11:1). Nu ştim cum să mulţumim sincer şi din
inimă; să cerem şi aceasta de la El, ca să ne înveţe să mulţumim şi
să-L proslăvim. Nu avem frica lui Dumnezeu, nici dragoste, nici
celelalte bogaţii duhovniceşti; să batem, dar, la uşa milostivirii
Sale, ca să ne deschidă vistieria Să cerească. Pentru toate acestea
ne-a poruncit să ne rugăm şi toate acestea a făgăduit să ni le
dăruiască.
„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va
deschide. Ca oricine cere ia, cel care caută afla, şi celui ce bate i
se va deschide (Matei 7:7-8).
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„Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, ca sărac şi necăjit sunt
eu” (Psalm 85:1).
„Căuta spre mine şi mă miluieşte, după judecata Ta, fata de cei ce
iubesc numele Tău” (Psalm 118:132).
„Spre unii ca aceştia Îmi îndrept privirea Mea: spre cei smeriţi,
cu duhul umilit şi care tremura la cuvântul Meu! – zice
Domnul” (Îs. 66:2).
„Cautat-a spre rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit cererea
lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină” (Psalm
101:18-19).
Omul este sărac, pentru că nu are prieteni adevăraţi şi
sinceri. Adevărata dragoste nu poate să fie decât reciproca, întrun singur cuget şi cu deplina înţelegere. Rară este dragostea în
fiii oamenilor. Iar viclenia, şiretenia, minciuna şi făţărnicia se
arata aproape în toţi.
„S-a împuţinat adevărul de la fiii oamenilor. Deşertăciuni a grăit
fiecare către aproapele sau, buze viclene în inima şi în inima rele
au grăit(Psalm 11:1-2).
Unul înşală, altul minte, al treilea şi al patrulea fac la fel. Deci
trebuie să ne păzim şi să ne temem de oricine. Inima omului
este „mai vicleană decât orice şi foarte stricată” (Ier. 17:9).
De se întâmplă să avem prieteni care mai apoi devin vrăjmaşii
noştri, aflam astfel ca ei au fost prieteni mincinoşi. Prietenul
sincer este întotdeauna prieten. Avem mulţi prieteni când suntem
fericiţi – aceştia sunt ca umbra pe timpul însorit; dar când se
ascunde strălucirea fericirii noastre şi ziua bunăstării noastre se
întuneca, atunci ei ca umbră se îndepărtează de noi şi se ascund.
Din această înţelegem limpede ca prietenia lor a fost
mincinoasă. Adevărata dragoste întotdeauna este alături de cei
iubiţi – şi în fericire, şi în nefericire. Din unul ea face doi,
pentru că unde este unul, acolo se afla şi celălalt, chiar dacă nu
întotdeauna cu trupul, însă întotdeauna cu inima. Prieten
adevărat este cel care nu ne părăseşte la necaz. Aşadar, caută-ţi
un asemenea prieten cu atât mai mult astăzi, când oamenii
învaţă până şi cum să înşele, cum să ademenească, să
batjocorească şi să se clevetească unul pe altul.
O, sarmanilor creştini, cât v-aţi îndepărtat de creştinii primelor
veacuri, ale căror „inima şi suflet erau una” (Fapte 4:32). Din
această cunoaşteţi voi înşivă că a voastră creştinătate este
mincinoasă. Tatăl minciunii, diavolul, îi învaţa pe oameni să se
mintă şi să se înşele unul pe altul, să se amăgească între ei, ca
astfel să sece credinţa şi dragostea din inimile oamenilor. Îndură-Te
de moştenirea Ta, Doamne, şi păzeşte rămăşiţa poporului Tău!
Deşertăciuni vorbeşte fiecare către aproapele sau, fiecare învaţa să
mintă, fiecare îşi ascute limba ca un brici, spre clevetire,
batjocură, umilire şi ocară. „Mântuieşte-mă, Doamne, că a lipsit
Cel cuvios” (Psalm 11:1).
Creştine, care sunt prietenii în care îţi pui nădejdea? Aici se
vădeşte nenorocirea omului: nenorociri de la vecini, nenorociri
de la cei ai casei, nenorociri de la prieteni, nenorociri de la
fraţi, nenorociri de la slugi şi robi. Nu poate fi dragoste mai
mare ca cea dintre soţ şi soţie, dar şi aici, aşa cum vedem, se
strecoară multă vrajba: câte plângeri, clevetiri şi rele nu auzim
şi la ei, unul împotriva celuilalt! Ce prietenie mai este aceasta?!
Să se plângă unul de altul şi să se clevetească.
Vezi, creştine, ca noi nu avem prieteni devotaţi şi sinceri, pentru că
săraci suntem şi nu avem unde să-i găsim. Să ne îndreptăm spre
Hristos, să ne apropiem şi să ne alipim inimile de El. Fără
îndoială, El ne iubeşte pe toţi, şi pe cei nevrednici, ca un Iubitor
de oameni, pentru că însuşi Sufletul Său L-a pus pentru noi.
Să-L iubim şi noi pe El, ca pe Cel ce ne iubeşte pe noi, şi astfel
vom lega prietenie cu El, dar statornica prietenie, adevărată,
sinceră, care nu se sfârşeşte, fericită şi veşnică, căci dragostea

Lohanul nr. 31, octombrie 2014

Spiritualitate
reciproca se transforma în prietenie. Atunci, chiar dacă
întreaga lume ar fi în vrăjmăşie cu noi, nimic nu ne va
vătăma. „Voi sunteţi prietenii Mei” O, bunătatea! O, iubirea de
oameni a lui Iisus! O, cinstea şi vrednicia creştină – „dacă faceţi
ceea ce vă poruncesc” - spune Domnul (Ioan 15:14).
„Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă
asculta. Ţie a zis inima mea: pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fata
mea; fata Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ţi întorci fata Ta de la
mine şi să nu Te abaţi intru mânie de la robul Tău; Ajutorul meu
fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule,
Mântuitorul meu” (Psalm 26:12-15).
„Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul
nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele Tale în porţile fiicei
Sionului” (Psalm 72:27).
Despre aceeaşi
Oamenii săraci şi sărmani, care trăiesc în orice fel de sărăcie şi
lipsa, dacă afla un om bogat şi generos, aleargă toţi la el şi fiecare
cere ajutor în sărăcia lui. Unul cere de la el bani pentru nevoia lui,
altul mâncare, altul îmbrăcăminte, altul altceva şi toţi primesc ceea
ce cer.
Creştine, noi toţi suntem cerşetori, nemernici şi ticăloşi, cum s-a
spus mai sus. În sărăcia noastră, cu atât mai mult în cea
duhovnicească, nu ne poate ajuta nimeni, în afară de
Hristos. Noi ştim că El este bogat, ca Dumnezeu, şi Îndurat, şi
Milostiv, şi Iubitor de oameni. El poate şi vrea ca toate să ni le
dăruiască nouă. El, „bogat fiind, pentru noi a sărăcit, ca noi cu
sărăcia Lui să ne îmbogăţim” (ÎI Cor. 8:9). El a luat asupra Sa
sărăcia noastră, ca să ne dăruiască noua bogăţia bunătăţii
Sale. El este pentru noi, cei săraci, cei necăjiţi şi sărmani, Limanul
şi Îmbogăţitorul. Către El s-au întors strămoşii şi părinţii noştri în
sărăcia, lipsa, mizeria şi ticăloşia lor şi au primit ajutor în tot ceea
ce duceau lipsa, şi s-au îmbogăţit prin mâna Lui cea atotindurata.
Spre El aleargă şi astăzi toţi care îl cunosc, primind cele necesare.

Să ne apropiem şi noi şi să ne alipim acestei adunări cucernice, să
alergăm către El cu credinţa şi cu nădejde, ca să primim şi noi de la
El milă şi să ne îmbogăţim cu harul Său. El nu alunga pe nimeni
de la El.
„Pe cel ce vine la Mine, zice Domnul, nu-l voi scoate afară” (Ioan
6: 37)…
În primul rând, ne cheamă la El pe noi, cei săraci şi necăjiţi „Veniţi
la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe
voi” (Matei 11: 28). El dăruieşte tuturor bunătăţile cele materiale,
vremelnice, deopotrivă celor care Îl cunosc şi celor care nu-L
cunosc. Ei toate le primesc din Mâna Să cea atotdarnica. Ne va
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dărui şi noua cele necesare, iar noi le vom primi. Slava bunătăţii
Sale!
Se cade însă nouă ca toate să le cerem de la Hristos, precum
cerşetorii şi săracii, să ne cunoaştem şi să ne recunoaştem sărăcia
noastră şi comoara bunătăţii Lui, pe care ne-o deschide nouă, celor
necăjiţi, şi să-I mulţumim. Bunătăţile duhovniceşti le dăruieşte
însă numai celor care Îl cunosc, care îi sunt credincioşi şi care
cer de la El cu credinţa. Să cunoaştem şi noi necheltuita Să
comoara, precum şi pe El Răscumpărătorul nostru, Mântuitorul şi
Îmbogăţitorul. Tatăl Ceresc L-a trimis la noi, ca să ne
îmbogăţească pe noi, cei săraci şi necăjiţi. Întru El se afla toată
comoara fericirii noastre.
Să alergăm la Hristos cu credinţă, să-I mărturisim sărăcia şi
lipsa noastră, ca El să privească la noi şi să ne dăruiască, după
cererea noastră, în locul sărăciei noastre bogăţia bunătăţii Sale.
Se cere însă de la fiecare ca neîncetat să-şi cunoască şi să-şi
mărturisească propria sărăcie, căci altfel nimic nu va
primi. „Pentru că Dumnezeu celor mândri li se împotriveşte, iar
celor smeriţi le dă har” (I Petru 5:5). Fără cunoaşterea şi
mărturisirea sărăciei şi lipsei, nu poate fi smerenie. O, cerşetorilor
şi săracilor, cu ce ne mândrim şi ne proslăvim? Săraci suntem cu
trupul, săraci suntem şi cu duhul. Chiar dacă avem bogăţie
materială şi vremelnica, ea tot o avuţie străină este, iar nu a noastră.
Toate sunt ale lui Dumnezeu, căci „al Domnului este pământul şi
plinirea lui” (Psalm 23:1). Nu deţinem comoara duhovnicească şi
suntem cu atât mai nenorociţi, cu cât nu ne asumăm
sărăcia. Suntem orbi şi nu ne cunoaştem orbirea, suntem
nenorociţi şi nu ne recunoaştem nenorocirea, suntem necăjiţi şi
nu ne recunoaştem mizeria, suntem ticăloşi şi nu ne
recunoaştem nemernicia. Bogăţia, prin harul lui Dumnezeu, este
pregătită pentru toţi şi fiecăruia se deschide vistieria, iaromul nu
vrea să-şi cunoască şi să-şi accepte sărăcia, să se smerească şi
astfel să primească harul lui Dumnezeu. Numai celor smeriţi li
se dă har.
O, cât de cumplit l-a molipsit şi l-a orbit păcatul pe sărmanul
om! În ce netrebnicie a căzut chipul lui Dumnezeu! Nenorocit
este omul care nu-şi cunoaşte şi nu-şi asumă nenorocirea – de
aceea nu primeşte nimic. Dumnezeu vrea să-l îmbogăţească,
dar el nu vrea să-şi recunoască sărăcia lui.
Creştine, întreaga izbânda sta în a ne cunoaşte şi a mărturisi sărăcia
şi nenorocirea, înaintea lui Dumnezeu; numai astfel ne este
chezăşuita noua bogăţia harului Sau. Noua ne aparţine vina de a
nu fi dobândit comoara duhovnicească. Să ne cercetăm şi să ne
cunoaştem sărăcia, pentru că Domnul să umple lipsa şi neajunsul
nostru cu harul Său. „Fiindcă oricine se înalţă pe şine se va smeri,
iar cel ce se smereşte pe şine se va înălţa” (Luca 18:14).
Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk, Comoară duhovnicească, din
lume adunată.
Este plină lumea de oameni săraci, bolnavi, orfani, văduve, bătrâni,
care aşteaptă o mângâiere de la noi, o bucată de pâine, o hăinuţă, o
rugăciune, o privire duioasă, un cuvânt bun. Oricui cere daţi-i ! Am
ales câteva pasaje din Sfânta Scriptură despre miluirea şi ajutorul
săracilor. Duhul Sfânt vorbeşte aşa de frumos şi de direct prin gura
proorocilor şi sfinţilor apostoli:
Psalmul 40:1-3
“Fericit cel care caută la sărac şi la sărman; în ziua cea rea îl va
izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l păzească pe el şi să-l vieze şi săl fericească pe pământ şi să nu-l dea în mâinile vrăjmaşilor lui.
Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui; în aşternutul bolii lui
să-l întărească pe el.
Deuteronom 15:7-9
“Iar de va fi la tine sărac vreunul din fraţii tăi, în vreuna din cetăţile
tale de pe pământul tău pe care ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău, să
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nu-ţi învârtoşezi inima, nici să-ţi închizi mâna ta înaintea fratelui
tău celui sărac; ci să-i deschizi mâna ta şi să-i dai împrumuturi
potrivite cu nevoia lui şi cu lipsa ce suferă. Păzeşte-te să nu intre în
inima ta gândul nelegiuit şi să zici: Se apropie anul al şaptelea, anul
iertării; şi să nu se facă din pricina aceasta ochiul tău nemilostiv
către fratele tău cel sărac şi să-l treci cu vederea; că acela va striga
împotriva ta către Domnul şi va fi asupra ta păcat mare.
1 Regi 2:7
“Domnul sărăceşte pe om şi tot El îl îmbogăţeşte; El smereşte şi El
înalţă. El ridică pe cel sărac din pulbere şi din gunoi pe cel lipsit,
punându-i în rând cu cei puternici şi dându-le scaunul măririi, căci
ale Domnului sunt temeliile pământului şi El întemeiază lumea pe
ele. “
Iov 31:16-23
“Datu-m-am, oare, în lături, când săracul dorea ceva şi lăsat-am să
se stingă de plânsete ochii văduvelor? Mâncam, oare, singur bucata
mea de pâine şi orfanului nu-i dădeam din ea? Dimpotrivă, din
tinereţile mele, am crescut pe orfan ca un tată şi de la naştere, am
călăuzit pe văduvă. Dacă vedeam un nenorocit fără haină şi vreun
sărac care n-avea cămaşă pe el, nu mă binecuvântau coapsele lui şi
nu-l încălzea lâna mieilor mei? Dacă am repezit mâna mea
împotriva vreunui orfan, fiindcă vedeam că am sprijinitori la masa
judecăţii, atunci să cadă umărul meu din încheietură şi braţul meu
să se dezlege de osul celălalt! Dar eu mă temeam de pedeapsa lui
Dumnezeu şi înaintea măreţiei Lui nu puteam să stau.
Iov 31:32
“Străinul nu petrecea noaptea niciodată afară; porţile mele le
deschideam călătorului.”
Ps 10:4
“Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul
Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii
oamenilor.”
Ps 67:11
“Vietăţile Tale locuiesc în ea; întru bunătatea Ta, Dumnezeule,
purtat-ai grijă de cel sărac.”
Ps 71:11-14
“Şi se vor închina lui toţi împăraţii pământului, toate neamurile vor
sluji lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic şi pe
sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac şi de sărman şi
sufletele săracilor va mântui; de camătă şi de asuprire va scăpa
sufletele lor şi scump va fi numele lor înaintea lui.”
Ps 112:5-8
“Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuieşte întru
cele înalte şi spre cele smerite priveşte, În cer şi pe pământ? Cel ce
scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman, ca
să-l aşeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său. “
Proverbe 14:31
Cel care apasă pe cel sărman defaimă pe Ziditorul lui, dar cel ce are
milă de sărac Îl cinsteşte.
Proverbe 19:22
Omul se face plăcut prin mărinimia lui; mai de preţ este un sărac
bun decât un om mincinos.
Proverbe 22:9
Omul blând va fi binecuvântat, căci din pâinea ui dă celui sărac.
Proverbe 28:27
Cine dă la cel sărac nu duce lipsă; iar cine îşi acoperă ochii lui va fi
mult blestemat.
Marcu 12:42-44
“Şi venind o văduvă săracă, a aruncat doi bani, adică un codrant. Şi
chemând la Sine pe ucenicii Săi le-a zis: Adevărat grăiesc vouă că
această văduvă săracă a aruncat în cutia darurilor mai mult decât
toţi ceilalţi. Pentru că toţi au aruncat din prisosul lor, pe când ea,
din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, toată avuţia să.
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Iacov 2:1-9
“Fraţii mei, nu căutând la faţa omului să aveţi credinţa în Domnul
nostru Iisus Hristos, Domnul slavei. Căci, dacă va intra în adunarea
voastră un om cu inele de aur în degete, în haină strălucită, şi va
intra şi un sărac, în haină murdară, iar voi puneţi ochii pe cel care
poartă haină strălucită şi-i ziceţi: Tu şezi bine aici, pe când
săracului îi ziceţi: Tu stai acolo, în picioare, sau: Şezi jos, la
picioarele mele, N-aţi făcut voi, oare, în gândul vostru, deosebire
între unul şi altul şi nu v-aţi făcut judecători cu socoteli viclene?
Ascultaţi, iubiţii mei fraţi: Au nu Dumnezeu i-a ales pe cei ce sunt
săraci în ochii lumii, dar bogaţi în credinţă şi moştenitori ai
împărăţiei pe care a făgăduit-o El celor ce Îl iubesc? Iar voi aţi
necinstit pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc pe voi şi nu ei vă
târăsc la judecăţi? Nu sunt ei cei ce hulesc numele cel bun întru
care aţi fost chemaţi? Dacă, într-adevăr, împliniţi legea
împărătească, potrivit Scripturii: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi”, bine faceţi; Iar de căutaţi la faţa omului, faceţi păcat şi
legea vă osândeşte ca pe nişte călcători de lege.
Apocalipsa 3, 15-17
“Ştiu faptele tale; că nu eşti nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece
sau fierbinte! Astfel, fiindcă eşti căldicel – nici fierbinte, nici rece –
am să te vărs din gura Mea. Fiindcă tu zici: Sunt bogat şi m-am
îmbogăţit şi de nimic nu am nevoie! Şi nu ştii că tu eşti cel ticălos
şi vrednic de plâns, şi sărac şi orb şi gol!”

CALEA TAINEI
Eugenia FARAON – Huși
FORĂRI LĂUNTRICE
Psalmul 127 / 126
“Dacă Domnul n-ar zidi casa,
zadarnic ar trudi cei care o zidesc.
Dacă Domnul n-ar păzi cetatea,
zadarnic ar veghea cel care o păzeşte.
În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă
şi vă culcaţi târziu
mâncându-vă pâinea în osteneli,
pe dând Domnul o dă
preaiubitului său care doarme ...”

Ei, nu vă diminuaţi elanul, entuziasmul faptelor bune! Dar treceţi-le
precum “cămila (aţă de cânepă) prin urechile acului” credinţei,acest
avertisment e pentru cei ce riscă diferite erori ale credinţei, sau să
se împrăştie în stufărişul acţiunilor (bune ca intenţie) autonome,
negirate de Cel care este Calea, Adevărul, şi Viaţa.Precum am
crezut şi eu că fac ceva pentru Dumnezeu, şi am ajuns la graniţa
activismului în “Ofsaid” faţă de voinţa divină,uitând că toate
harurile sunt gratuite, nu depind de efortul nostru, ci invers,
misiunile în “Via Sa” sunt efectul cauzalităţii supreme...
“Ca să mă pot aduna a trebuit să mă risipesc; m-am raportat la alţii
ca să mă pot apoi raporta la mine” zice horistul Grigore Leşe, un
supravieţuitor al muzicii tradiţionale, un înţelept pe care-l apreciez
foarte mult, datorită căruia am început să percep folclorul – cel
autentic nu cel comercial manelist – ca pe o iniţiere a arhetipurilor
devenirii naţiilor din Rădăcina originară. Deci şi calea ocolită,
exterioară, poate duce la calea interioară, la Dumnezeu din noi,la
Calea Tainei. Poate că spre deosebire de cea directă (greu de atins),
această cale e mai puţin riscantă, căci dobândeşti vigilenţa intuirii
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şi evitării capacanelor spirituale, sau măcar a ieşirii din ele prin
SOS-uri către Cel ce ne poate ajuta.
Doamne,Te-am căutat întâi în “marea iubire”,apoi în cultură,în
ştiinţă (cea orientativă),prin scrierile proprii,mult timp am risipit
alergând pentru valorificarea potenţialului literar şi artistic
nativ,reuşind doar în parte (datorită contextului comunist) să
realizez aceste talente finalizate prin câteva cărţi şi picturi, care
totuşi nu m-au prea scos din anonimat; mi-a ferit Dumnezeu
sufletul de glorii deşarte. Pentru înfrânarea acestor “pofte”
“TREBUIE FLĂMÂNZIT OMUL EXTERIOR (care are ca
prioritate păcatul), ŞI HRĂNIT OMUL INTERIOR, care întăreşte
gardul prudenţei împotriva păcatului...”. Omul cade pentrucă se
luptă cu propriile forţe, fiţi plini de Duhul Sfânt şi veţi învinge!”,
ne îndeamnă un pastor.
Grea e trezirea la Adevăr, GREU TE DESCOPERIM, DOAMNE!
Dar când vine Vântul (Duhul Sfânt)şi umflă cortul sufletului, cade
tot ce a fost iluzie,afirmare a talentelor fără Creator, falsă evlavie,
afirmare religioasă fără Isus etc! Altfel, am continuat să Te caut în
cărţi duhovniceşti,în semeni, în fapte bune, agitându-mă să
“rezolv” eu problemele din Agenda Ta pe care le decelam în jur, în
loc să le pun întâi la picioarele Crucii pentru a le rezolva împreună.
Chemarea pentru Frumosul natural şi supranatural mi-a condus
paşii în pictură, făcând icoane, în pelerinaje, în novene şi rugi, în
post şi renunţări etc.,dar nu am dobândit PACEA mult râvnită, asta
în pofida spovezilor adâncite în toată viaţa mea! Cât M-ai aşteptat,
Doamne, să parcurg toate iluziile,să irosesc timp şi haruri pe
obiective derizorii ,să depăşesc sfâşierile dintre tendinţele
materialiste şi cele spirituale (care se armonizează atât de greu!), să
revin din acele căutări ocolite! Erai ascuns înăuntru, dar eu nu te
puteam percepe pentrucă nu aveam încă treziţi ochii spirituali. Prin
“bobârnacele” date voinţei proprii se extindea diafragma Voinţei şi
iubirii divine în neiubirea mea, căci doar obstacolele ne determină
să creştem valoric, să dăm ce-i mai bun din “dotare”, să forăm în
interiorul nostru pentru a ajunge la izvorul Harului.
”Mă vei cunoaşte în măsura în care nu Mă vei mai trage în
planurile tale, ci invers, altfel tu singură te vâri în belele!.” De
multe ori sănătatea mea ori a celor apropiaţi erau ultimile metereze
ridicate de Dumnezeu în calea voinţei mele, pentru a se instaura
Voinţa Sa.”PRIN SUFERINŢE NE GOLEŞTE DUMNEZEU
PENTRU A NE UMPLE PRIN CONSOLĂRI ŞI
BUCURII.”(Fericitul vladimir Ghica)
Înafara extremelor din trăirea credinţei: în exterior ori în interior,
există şi tendinţe eronate la nivel global,care grupează creştinii în :
cei care exagerează cu frecventarea sfintelor Liturghii (deşi ar
putea combina cu mici acţiuni caritative), şi cei care se mulţumesc
să fie creştini de suprafaţă, rugându-se acasă, la icoane, căci
Dumnezeu e pretutindeni, ceea ce e adevărat, dar nu suficient! Dar
“cine are puterea harului mai mare de a interveni la Dumnezeu, noi,
păcătoşii, ori Fiul Său, prin Jertfirea Sa la fiecare Liturghie pentru
mântuirea noastră?”; ne convinge preotul la predică.
După ce am depăşit dependenţele de semeni ori de zădărnicii, mam ataşat de cele spirituale, de locuri sfinte, de persoane
carismatice, preoţi înduhovniciţi,obiecte sfinţite, ritualuri şi muzici
sacre etc, pentrucă nu Te cunoşte-am atât de mult în inimă încât să
devii comoara mea,să alerg la Tine.
Desigur, toate acestea,sunt necesare ca mijloace pentru un anumit
stadiu, ca şi penitenţele,pelerinajele, stăruinţa în novene, diferite
practici de credinţă etc., dar dacă ele devin tabieturi şi duc la o
rutină golită de trăirea autentică: SCHIMBĂ “MACAZUL” căci
pot deveni scop în sine, plăcere separată de Ţinta Isus! Riscăm să
alergăm după Cristos fără El,să orbităm în libertate după falşi
dumnezei, până ne trezim din idolatrie şi încrâncenare, precum
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după ce am escaladat zidul unei biserici descoperim că de fapt uşa
era deschisă, tot astfel Isus era aproape, în inima noastră!
Căile Domnului sunt imprevizibile pentru a ne adapta continuu la
mersul Său şi pentru a ne maturiza credinţa, nu putem rămâne
mereu copii şi să invocăm neştiinţa în apărarea noastră, nu putem
cere mereu totul de la Dumnezeu fără a colabora şi noi cu ceva, de
fapt tot cu ceea ce ne-a dăruit El pentru a corespunde Planului Său.
Pentru a evita plafonarea pe un palier al evoluţiei spirituale, e bine
ca după un pelerinaj, de exemplu, să lăsăm un timp de sedimentare,
să interiorizăm (rumegăm) ceea ce am trăit acolo, pentru a
conştientiza lecţia şi “examenul de treaptă” la care ne-a chemat
Cerul pentru a trece la următorul nivel.
Sunt convinsă că majoritatea creştinilor laici,poate chiar şi
consacraţi, trec prin aceste etape ale experimentării apropierii de
Isus din propria inimă, prin dăruirea sângelui voinţei Celui care ne
poate da tărie, forţă şi răbdare pentru a-L urma... Deşi practicăm
credinţa, ne rugăm, ne hrănim cu sfintele Taine la Liturghii, primim
Sacramentele, totuşi, nici măcar nu ştim să dorim continuarea
acestora în “pelerinajul” din sufletul nostru, unde ne aştepţi Tu
pentru a deveni mici biserici, corturi ale Duhului sfânt, precum Tu
ai fost Templul Său, iradiind Voinţa Tatălui.
NUMAI COBORÂND ÎN INIMĂ PUTEM RĂSPÂNDI
MIREASMA AFUNDĂRII ÎN SINELE DEVENIT DOMNUL, SE
POATE COACE RODUL DUHULUI SFÂNT, dar şi toleranţa faţă
de slăbicinile inerente naturii umane. Căci neacceptarea propriilor
slăbiciuni, limite, neputinţa de a ne ierta defectele, deci nici a
celorlalţi, ne obstrucţionează progresul sufletesc, şi recădem în
patimile vechi ale răzvrătirii, ceea ce este posibil în plin traseu de
ascensiune spirituală, pentru a ne smeri! Atunci nu mai creşte
Domnul în inima mea căci este plină de mine însămi.
Să nu ne împrăştiem şi risipim în analize mentale, încercând să
înţelegem ce ni se întâmplă, urmărind perfecţiunea,căci idealismul
e utopic.Dar nici să ne lăsăm cu nepăsare în curentul
evenimentelor, echilibrul şi dreapta măsură ne va menţine pe sârma
dezideratului creştin: “fides et razio”. Mai neaoş: “nu-ţi bate capul”
cu ce te depăşeşte, încredinţează-te Domnului, abandonează-te voii
Sale, astfel creşte încrederea, tăria, discernământul,statornicia, pe
mediul tăcerii lăuntrice.
Dărâmând zidul judecăţilor şi acuzelor personale şi a celorlalţi, nu
înseamnă că mă complac în porniri rele şi nimicnicii.Dar le depun,
le încredinţez la picioarele Crucii Domnului pentru a le goli din
inimă, şi pentru a mă înlocui El în evaluarea şi rezolvarea situaţiilor
(pe care oricum nu am puterea de a le birui singură!),astfel
devinind liberă de a vedea binele din fiecare ca şi credit pentru ca
Domnul să clădească un bine mai mare!
Abia târziu, după recluziuni asumate, retrageri din zbuciumul şi
deruta realizărilor personale,în singurătate, prin “pelerinaje”
interioare în tăcere şi rugăciune (sub girul preotului duhovnic)
pâlpâie Prezenţa Ta şi chipul Tău, Doamne,în inima mea, se
înfiripă, prin vindecări treptate de griji şi panică, iniţiativa Ta în
viaţa mea...Prin dese împărtăşiri euharistice se produce un schimb
de locuinţe: eu în Tabernacol, pentru a fi în voinţa Inimii Tale, iar
Tu în peştera inimii mele, pentru a o curăţi de pânzele voinţei
proprii!
După ce M-ai crescut în Inima Ta, DOAMNE,CONDU-MĂ LA
TINE DIN MINE, umple-Mă de Prezenţa Ta ! Amin.
TERITORIUL LUI DUMNEZEU
O Redemptoris pietas colenda
“Cristoase, Tu doreşti ca cei
născuţi din apă şi Duh Sfânt
să facă rodnică în ei
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sămânţa-ajunsă-n bun pământ.
Tu chemi: chemarea ta e dor;
şi cei chemaţi aud...şi vin;
nu stă nimic în drumul lor:
e drumul Crucii – drum senin.

Fiecare eveniment: cu trăirile, emoţiile, sentimentele ce-l însoţesc,
provoacă o reacţie de gânduri, vorbe, gesturi, ce ne conduce fie pe
TERITORIUL LUI DUMNEZEU, fie pe TERITORIUL
VRĂJMAŞULUI! Nu putem intui mereu cînd am păşit pe una din
căi, decât dacă vom conştientiza cum se inserează Voinţa lui
Dumnezeu în voinţa fiecăruia. Paleta percepţiilor implicării Voinţei
divine în viaţa omului trece de la extrema atribuirii intenţiilor
divine oricăror efecte ale slăbiciunii umane, până la extrema
cealaltă, în care lui Dumnezeu nu-I pasă de vicisitudinile vieţii
omului! Dumnezeu nu e insensibil la durerile creaturii Sale, chiar
dacă şi le provoacă singur de multe ori,dar nici nu trebuie să găsim
voinţa Sa în nimicuri, riscând să cădem sub incidenţa
CAUZALISMULUI. El merge pe lucruri mari, precum I-a vorbit
regelui Saul din Vechiul Testament, prin gura profetului Samuel:
“FĂ,DUMNEZEU E CU TINE!”.Altfel am fi nişte MARIONETE
pe care le mînuieşte “Păpuşarul” suprem, or noi am fost creaţi
liberi, cu demnitate de creaturi ale lui Dumnezeu şi respect de sine!
Tatăl ni L-a trimis pe însuşi Fiul Său ca avanpost pe
“frontul”existenţial al vocaţiei de creştin, deci să-L urmăm.Isus,
ireversibil înaintează cu viaţa Lui în viaţa noastră! Atunci când
ezităm, ori regresăm,sau din contra, ne precipităm nerăbdători să
înaintăm, este ca şi cum am aluneca mareu pe urmele paşilor Săi în
toate direcţiile, cu greutate reuşind să ne sincronizăm cu El. Însă
El ne aşteaptă,chiar dacă uneori întâmplările ne înlănţuiesc de nu
mai ştim cum să ieşim la liman! Căci “luminarea Duhului Sfânt nu
repară tarele naturii umane”,iar temperamentul şi tarele istoriei
personale îşi pot spune cuvântul, dar contează cum gestionăm
situaţiile ivite - care oricum sunt trecătoare – să nu ne blocăm în
ele! Important este ca prin reacţiile noastre să nu trecem “pragul”
teritoriului de răzvrătire al Vrăjmaşului, ci să ne situăm pe
TERITORIUL DE ACCEPTARE ŞI MULŢUMIRE LUI
DUMNEZEU pentru tot ce permite în viaţa noastră, căci toate
situaţiile bine primite şi unite cu viaţa Mântuitorului conduc la
mântuire.
Dacă “asortăm” replicile noastre în dialogul cu semenii, pentru a
nu-i provoca la reacţii imprevizibile, cu atât mai mult în relaţia cu
Dumnezeu nu putem să dialogăm în termenii de-ce-urilor, ci
mulţumind şi aducându-I slavă pentru tot ce ne dă, chiar dacă după
logica umană ni se pare nepotrivit cu dorinţele noastre meschine!
TEORETIC APRECIEM ACESTE ÎNDEMNURI, DAR PE
TEREN SĂ VEDEM cum le concretizăm! De exemplu, avem
câteva zile libere, suntem pe plajă (după ceva investiţii) şi am dori
să profităm de soare, apă şi alte desfătări (permise), dar draperia
norilor grei acoperă sursa bucuriei noastre vremelnice! Ce facem,
cum alegem? Ne indispunem, încrâncenăm, ori ne scapă câteva
comentarii defensive, sau chiar de “atac” la Providenţa divină, şi
atunci ne situăm pe TERENUL AGITATORULUI, sau mulţumim
lui Dumnezeu pentru conjunctura dată, ca pe o oportunitate pentru
a relaţiona mai mult şi mai calitativ cu El şi cu “colegii de
suferinţă”, şi atunci facem “plajă” pe TERITORIUL DIVIN? Şi să
vedeţi, minunile sunt cotidiene,soarele a revenit pe cerul “măturat”
şi limpezit de Grija Cretorului, care răspunde şi la cele mai
insignifiante cereri, dacă ai trecut întâi testul! ÎNCREDEREA
ESTE TERITORIUL LUI DUMNEZEU!
În CARTEA VIEŢII nu contează situaţia în care ne aflăm ci cum
reacţionăm la ea, DACĂ ÎN CONTEXTUL DAT AM APELAT
CU ÎNCREDERE LA INTERVANŢIA DE SUS,prin rugăciune,
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ORI NE-AM RĂZVRĂTIT! Personal am înţeles târziu pe care
TERITORIU mă aflu, ca apoi SĂ ROG ÎNDURAREA DIVINĂ
SĂ MĂ TRANSBORDEZE ( cu toţi ceilalţi încredinţaţi mie ) PE
TERITORIUL SPERANŢEI, MULŢUMIRII, PĂCII.Până atunci
am cam alergat pe loc, fără harul acesta, dobândit prin dorinţă şi
contribuţia “părţii mele de efort” la “partea Sa”, eram ca într-o
clepsidră de sticlă, în care zadarnic îmi înălţam aripile spre Cer,
alunecam şi cădeam la bază, înfrântă în confruntarea cu
slăbiciunile, chiar răutăţile proprii şi ale celorlalţi! “Dacă Domnul
n-ar zidi casa, / zadarnic s-ar trudi cei care o clădesc.”
Prin mulţumire creşte încrederea reciprocă între mine şi Cel ce mă
veghează.Dacă mă-ncred în El, predându-I situaţiile, mă deplasez
deja pe teritoriul Său şi nu al Răzvrătitului, fac un schimb de
“Agendă”: eu mă lepăd de nimicniciile mele, mă detaşez de
mine,iar El îmi încredinţează cazurile la care lucrează, suferă (cei
din jurul meu),şi NE ÎNTÂLNIM ÎN IUBIRE...Dacă trecem prin
“Poarta cea strâmtă” a dialogului ceresc totul devine merit pentru
Împărăţia veşnică!
“Îţi mulţumesc pentru ceea ce faci în viaţa mea. Fă-mă să înţeleg la
ce trebuie să renunţ, unde n-am înţeles până la capăt, sau unde am
urmat planurile mele”(“Ecoul Mariei”).Dacă avem această
capacitate interioară da a primi orice eveniment ca pe un Har, ca pe
o oportunitate pentru a ne cerceta şi a reîncepe, atunci vom fi siguri
pe drumul nostru pentru că va fi în noi DORINŢA DE A NE LĂSA
CORECTAŢI DE DIMNEZEU.”
Nu-mi pot reţine TOTUŞI o întrebare din teritoriul Răzvrătitului:de
ce această fericire nu se revarsă şi în realitatea din jur, de ce se
resimte atât de dureros impactul revenirii dintr-un pelerinaj,de la
rugăciune, meditaţie, adoraţie etc.,unde am trăit apropierea de Tine,
în deşertul cotidian desacralizat, de ce pierdem pe drum
pacea,însufleţirea, înflăcărarea chiar, emulaţia etc.?!Pentrucă nu
toţi acceptă că “Împărăţia lui Dumnezeu nu este mîncare şi băutură,
ci dreptate, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.” (Romani 14, 12)
Pentru că starea de graţie nu e o stare de lucru, altfel ne-am obişnui
cu ea,apoi nu toţi ştim să tezaurizăm aceste daruri pentru zilele
grele.Sunt trăiri pe care le putem împărtăşi, dar altele, intime, ce
decurg direct din relaţia personală cu Domnul,nu e nevoie să le
trâmbiţăm. De fapt nici căderile, frământările şi rănile din
confruntarea cu noi înşine (sau cu alţii),nu trebuie să le expunem în
derizoriu,consultând pe rând apropiaţii.
Dacă difuzăm fără
discernământ stările lăuntrice, sufletul nostru nu mai este un
cuibuşor al şoaptelor mistice, ne împrăştiem spre multe persoane,
care nici nu înţeleg dialogul nostru cu Isus.De fapt ne căutăm tot pe
noi în El şi semeni, în loc să-L căutăm pe El în noi!
Dacă efortul meu, unit cu puterea Prezenţei Tale, m-a vindecat de
blestemul firii de urmaş a lui Cain, conducându-mi paşii spre
tărâmul binecuvântat al lui Abel, ODIHNEŞTE-TE, DOAMNE,
într-un colţ al sufletului meu... Dar ajută-Mă să veghez mereu la
puţina pace dobândită ca dar al Tău, căci lighioanele “omului
vechi” stau la pândă, mă încolţesc prin fel de fel de situaţii
derutante, vânând reacţiile mele de la limita răbdării. Şi nu mă
poate nimeni scuti de aceste probe ale creşterii spirituale, nici
măcar Tu, altfel cum ai putea căli sufletul meu pentru a rezista la
nivele mai grele , în cuptoarele mai încinse ale încercării, pentru a
dobândi iubirea mântuitoare?! Căci Evanghelia ne învaţă că
Împărăţia Ta se câştigă prin luptă, cu năvală,nu trebuie să devină
regulă exepţia tâlharului de pe cruce, care a ajuns în Rai direct,
înaintea celor care Te-au urmat şi Ţi-au înpărtăşit Jertfa.
Nu trebuie să ne amăgim că dobândirea Fericirii veşnice e o cale
simplă şi uşoară, dar nici să conştientizăm permanent riscurile, căci
ne blocăm, să ne încredinţăm Milei divine! “Iubirea fără cruce este
goală, dar şi crucea fără iubire este absurdă!” (Maria
Simma).Important nu este să ies mereu victorioasă asupra răului
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din mine ori din ceilalţi, ci să fiu fidelă şi ataşată de Dumnezeu
chiar în lipsurile şi înfrângerile mele cotidiene! Să contribui
împreună cu ceilalţi slujitori ai Tărâmului ceresc la vindecarea
rănilor personale, ale celorlalţi,deci ale bisericii, căci Biserica
suntem noi, la unitatea ei în diversitatea acestui mozaic de calităţi
şi defecte, ca nişte lumini şi umbre ce sclipesc unele din altele...
Desigur că fiecare doreşte să fie special, dar am înţeles (târziu) că
pe paleta evenimentelor fiecare este o nuanţă,o floare care-şi dă
rodul propriu în mozaicul misiunilor de pe pământ. De aceea, nu
mai aştept gândiri şi înţelesuri la standarde superioare, nici trăiri
mistice, minuni nu mai aştept de când, la Medjugorje, Maica sfântă
m-a “înţărcat”de eventualele tendinţe, ci locuind în tăcere,
pregătesc ACASA CEREASCĂ. Prin acest drum de golire de mine
însămi, nu mai aştept nimic de la nimeni, nici măcar de la mine,
totul este cadou. Atunci,totul e o Orgă de lumini şi umbre în care
acceptând banalul ţâşneşte înaltul gândirii omeneşti.
Dar credeţi că aceste idealuri sunt uşor de atins? Una este să
doreşti,ba chiar să le şi încerci uneori, şi alta este să te amăgeşti că
le-ai dobândit pentru totdeauna! Trebuie perseverenţa revenirii de
la capăt a căii de purificare, căci purtăm la vedere în noi raiul, ori
iadul, care se manifestă prin comportamentul zilnic. Ne-ar trebui un
DIAPAZON AL STĂRILOR LĂUNTRICE, PENTRU A NE
OCUPA ŞI DE IMNUL DE LUPTĂ AL SUFLETULUI PE
CARE-L PREZENTĂM jUDECĂTORULUI!
Îţi mulţumesc Tată ceresc pentru că ai curăţit sufletul meu de la
rădăcină până la coroană, ca Duhul Sfânt să circule liber şi Domnul
să păşească liber prin galeriile sale, îşi mulţumesc că mi-ai dat-o pe
Maria ca Mamă,Albina cerească ce picură nectarul ceresc în
sufletul meu, pentru a deveni, prin comoara de merite ale lui Isus,
un MIC FAGURE DIN STUPINA ÎMPĂRĂŢIEI TALE.
Peste noua temelie lăuntrică îmboboceşte sufletul meu pentru a
înflori în Inima ta Neprihănită, Marie, ca să înflorească la rându-I
în Preasfânta Inimă a lui Isus... Şi dacă fiecare suflet înfloreşte în
Inima ta şi a lui Isus, ACEASTĂ FLOARE CEREASCĂ, CE-ŞI
DESFACE COROLA ÎN RAZELE DUHULUI SFÂNT, SĂ SE
OFERE TATĂLUI PREASFÂNT. Atunci polenul fiecărei flori de
rugăciune zboară liber spre Tatăl! Amin.
DOAMNE, TE DUC ÎN REALITATEA DIN JUR
“El a murit pentru toţi, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască
pentru ei înşişi, ci pentru Cel care a murit şi a înviat pentru ei.(...)Ci
în toate privinţele ne perezentăm ca slujitori ai lui Dumnezeu, prin
multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în osteneli,în vegheri,în
posturi; prin curăţie, înţelepciune, prin Duhul Sfânt,printr-o
dragoste neprefăcută, prin puterea lui Dumnezeu” (IICorinteni 5-15
/ 6-4,5,6).
Numai dacă eşti în mine, Doamne, Te duc în realitatea din jur,
celor apropiaţi sau mai depărtaţi, altfel pe cine duc, pe mine, la cear folosi ?! Or, pentru asta eu trebuie să mă golesc de mine însămi,
de voinţa proprie şi să mă umplu treptat de Tine, de milostivirea
harurilor Tale, de voinţa şi lumina Ta.
”Pentru a forma Trupul lui Cristos”, pentru a fi doar “mădularele”
acestuia, a fost nevoie de căutările, de experimentele descrise mai
sus, de acei paşi nesiguri, pentru a putea înţelege că există o
evoluţie de la efectele credinţei spre Cauză, pentru a deveni doar
canal, mâna Domnului întinsă prin mine spre ceilalţi.Dar nu
oricum, ci gradual, pe măsura înălţării sufletului, uneori prin
suferinţe,spre exigenţele Iubirii Domnului.
“Planurile lui Dumnezeu decurg şi sunt realizate prin armonizarea
în relaţia personală cu Isus, doar astfel se pot gestiona raţional şi cu
folos sufletesc evanimentele neprevăzute, ispitele, încercările, care
ne trec prin “poarta cea strâmtă! Abandonarea la voia zig-zagului
psihic, chiar având cele mai nobile elanuri, transpar în diferenţa
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dintre pacea de la rugăciune şi reacţiile spontane la context,
neadaptarea la realitatea stresantă, lipsa de autocontrol în diferite
circumstanţe!” (pr. Şerban Tarciziu).
Dar cum să dobândim stăpânirea de sine, pacea şi bucuria pe care
s-o transmitem celorlalţi? Cred că depinde tot de ALEGERILE pe
care le facem între: iubirea egoistă de sine şi deschiderea şi la
nevoile celor din jur, între MULŢUMIREA PROPRIE şi
ÎNGLOBAREA FERICIRII COMUNE ÎN CEA PROPRIE!
“Fericirea nu trebuie căutată pentru ea însăşi,ca scop în sine, ea este
rodul Duhului Sfânt şi derivă din dăruirea sinceră lui Dumnezeu şi
altora.Numai un om care uită de sine poate fi fericit. Numai un
suflet care îL caută (dincolo de zidul încercării) pe Dumnezeu, de
la care izvorăşte plinătatea vieţii şi adevărata fericire, poate fi
împlinit”.(Chiara Bernardi) “Fericirea este a accepta ce ţi sentâmplă, nefericirea este a considera pedeapsă ceea ce-ţi trimite
Dumnezeu!”(din Înţelepciunea budistă). Şi tot aceeaşi sursă susţine
că “în ochii unei flori lumea este o floare, iar în ochii unui spin
totul este spin”.
Te duc, Doamne, cu mine în realitatea din jur după ce Te-am
adunat în tăcerea lăuntrică a inimii, numai acolo Te pot găsi, pentru
a putea să te duc celorlalţi! Precum Mama cerească,să ducem toate
evenimentele în tăcerea inimii, nu în minte, căci nu ajută cu nimic
“despicarea firului în patru”! Nici pe limbă nu e ideal să le ducem
spre ceilalţi oameni, deşi, ferindu-ne de lamentări, uneori este util
să mai schimbăm experienţe, şi cu ele odată valori şi
remedii.Maria, regina cerului şi a pământului,ţinea toate în tăcerea
inimii. De ce? Acolo era Fiul său dumnezeiesc, şi le lăsa acolo spre
rezolvare! Să ne adunăm şi noi în inimă să ducem toate spre Isus,
astfel ne maturizăm şi creştem spiritual, concentrându-ne spre
Lumină, şi ferindu-ne să ne disipăm în detalii şi circumstanţe
negative.
Nu prin efortul sau judecata proprie, nici prin zbuciumul şi
eroismul rugăciunilor şi jertfelor sunt salvaţi cei din jur – deşi
trebuie să ne facem şi noi partea – ci prin încrederea în Milostivirea
lui Dumnezeu! Doamne, cu riscul de a fi dispreţuită, sau neluată în
seamă, ba chiar respinsă, Te duc în realitatea din jur, pentru a “nu
asfinţi niciodată pentru noi soarele Harului Tău”. Amin.
Doar popasurile pe tărâmul lăuntric se traduc treptat printr-o
apropiere eficientă de ceilalţi din jur, dar nu ca în perioada când o
făceam din obligaţia de creştin, ci din revărsarea manifestării Celui
ce locuieşte în suflet, dar din dar, empatie şi solicitudine gratuită,
valorificarea potenţialului specific fiecăruia pentru toţi, exprimarea
frumuseţii creative care atrage spre Creator etc. Eşti pe dum cu Isus
– faci faţă provocărilor, îL duci cu tine în relitatea din jur!
CREŞTE ÎN NOI, DOAMNE, PÂNĂ DEVENIM CĂRĂUŞI,
PURTÂNDU-TE, PRIN SFÂNTA TAINĂ, ÎN CĂRUŢA INIMII
SPRE CEILALŢI. AMIN.
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RUGĂCIUNEA, CÂT MAI APROAPE DE
COPIL ŞI FAMILIE
Gica CEAUȘ - Brăila
Mulţi cercetători au atestat acceptând existenţa lui Iisus
Hristos ca personaj istoric real.
rintre aceştia se numără şi Mircea Eliade. Cu timpul, Hristos
fiind o figură spirituală extrem de proeminentă, a urcat din
istorie în mitologie.
Hristos este considerat întemeietorul creştinismului, El
este Darul de Iubire,Bucurie, pe care Dumnezeu L-a făcut Creaţiei
Sale. Noul Testament demonstrează că în cadrul creştinismului s-a
format treptat personalitatea acestuia. Conform Sfintei Scripturi- a
Evangheliei- Iisus Hristos s-a născut la Betheleem, a trăit ca
tâmplar la Nazaret, a predicat în Palestina în ultimii trei ani ai
Vieţii Sale, a fost crucificat, a înviat şi s-a înălţat. Este considerat
de creştini ca Fiul lui Dumnezeu- Omul şi Mântuitorul(Salvatorul),
Hristos se autodefinea mai ales prin expresia „Fiul Omului- EU
SUNT CEL CE SUNT”. Acest termen a sfârşit prin a însemnaimplicit în predicaţia lui Iisus şi explicit teologia creştină – Fiul Lui
Dumnezeu. În esenţă, Iisus Hristos rămâne în istoria omenirii ca
Darul de Jertfă şi Iubire făcut de Dumnezeu Tatăl Creaţiei Sale
Mircea Eliade, menţionează că fiind înconjurat de primii
săi ucenici, Hristos predica şi învăţa în sinagogi şi în aer liber,
adresându-se, mai ales, celor umili şi dezmoşteniţi. El era medic şi
taumalurg, vindecând boli şi alinându-i pe cei posedaţi.
Sfinţii Părinţi şi alţi autori ne învaţă că unirea cu
Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Său Duh-Triada Dumnezeiască- în
creştinism se realizează de obicei în rugăciunea care este
”realmente vorbirea cu Dumnezeu”. În rugăciune se realizează pe
deplin ceea ce constituie esenţialul trăirii hristice: recunoaşterea
misterului, raportul viu cu aceasta şi insistenţa pe caracterul său
transcendent.
Undeva în secolul VII, Sfântul Isaac Sirul acordă deja un înţeles
foarte larg cuvântului rugăciune” convorbirea cu Dumnezeu care
are loc în taină” sau ”orice cugetare la Dumnezeu, orice meditare la
cele duhovniceşti”. Unirea cu Dumnezeu nu se poate săvârşi în
afara rugăciunii, căci rugăciunea este o legătură personală a omului
cu Dumnezeu. Unirea trebuie să fie personală, adică liberă,
profundă şi conştientă. În rugăciunea autentică se realizează pe
deplin sinergia dintre speranţă, iubire şi credinţă. Rugăciunea este o
speranţă care ajunge la comuniunea cu iubirea şi credinţa.
Părintele Dumitru Stăniloae în lucrările sale, face referiri la
viziunea
Sf.Ioan Gură de Aur asupra rosturilor
rugăciunii:”Rugăciunile sunt nervii sufletului. Căci precum trupul e
susţinut laolaltă prin nervi şi prin ei se mişcă în chip unitar, persistă
şi îşi menţin tăria, iar dacă îi taie cineva pe aceştia desface toată
armonia trupului, tot aşa şi sufletele se armonizează şi se susţin
laolaltă prin rugăciuni, şi prin ele îşi găsesc drumul evlaviei. Deci,
dacă te lipseşti de rugăciune, faci ca şi cum ai scoate peştele din
apă. Precum apa este viaţa peştelui, aşa îţi este ţie rugăciunea.
Precum acela trăieşte prin apă, aşa noi putem să ne înălţăm la ceruri
şi să ajungem aproape de Dumnezeu,prin rugăciune”
Alţi mari trăitori întru Hristos arată că există rugăciunea
activă, cea a cuvintelor. Dar există ţi rugăciunea contemplativă,
fără cuvinte, în care inima se deschide în tăcere înaintea lui
Dumnezeu. Rugăciunea începe prin cereri. După Sf. Issac Sirul ea
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este” rugăciunea de cerere”,atentă, încărcată de preocupări şi
temeri. Aceasta nu este însă decât o pregătire, spre adevărata
rugăciune, ca înălţarea treptată către Dumnezeu, strădanie, căutare.
Dar odată cu elevarea spirituală a fiecăruia, cu Educaţia lui
Hristică- încet, încet sufletul se concentrează, se adună, cererile
personale se risipesc, par nefolositoare. Încetăm de a mai cere căci
ne încredinţăm cu totul Voinţei Divine. Acestă stare se numeşte”
rugăciunea curată- trăită, manifestă”. Aceasta este limita nevoinţei,
când nimic din ceea ce este străin rugăciunii nu mai intră în
conştiinţă, nu mai abate voinţa îndreptată spre Dumnezeu, unită cu
Voinţa Divină. Sinergia, acordul celor două voinţe care acţionează
împreună, se află în toate studiile înălţării către Dumnezeu. Dar pe
o anumită treaptă, mişcarea minţii încetează şi ea. Aceasta este
desăvârşirea rugăciunii- rugăciunea inimii sau meditaţia. Omul „se
roagă în afara rugăciunii” şi ajunge la pacea desăvârşită, liniştea,
repausul. Este „tăcerea minţii”, care este mai presus de rugăciune.
În sensul cel mai general al cuvântului,orice prezenţă a
omului în faţa lui Dumnezeu este o rugăciune.
Poporul acesta român s-a născut creştin, el este singurul
popor latin de credinţă Ortodoxă, şi, totodată, cel mai vechi neam
creştin din această parte a Europei, şi pentru asta îi suntem
recunoscători Sf. Ap. Andrei şi străbunilor noştri la a căror
similaritate ar fi necesar să ne străduim să ne ridicăm.
Caracterul este zestrea morală cea mai preţioasă a omului,
fundamentul personalităţii umane,” energia ascunsă şi statornică a
voinţei, care dinamizează şi inspiră gândul, determinând atitudinea
şi comportamentul moral şi social”, după cum afirmă Lacordaire.
Perioada copilăriei este importantă
în
conturarea trăsăturilor de caracter, acum educaţia ocupă locul
prioritar în procesul pedagogic, fapt semnalat de literatura
pedagogică clasică. Marile personalităţi ale pedagogiei au înţeles că
în munca de formare a personalităţii omului nu se poate realiza
nimic fără ideea de Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că nu trebuie
ascuns copiilor, ci trebuie să-i ajutăm să-l descopere, fapt uşor de
realizat, atunci când ne gândim la structura lor sufletească.
Educaţia religioasă, pentru a fi eficientă, trebuie să înceapă de
timpuriu.
Comenius considera că doar inimile nepătate de rele
obiceiuri pot servi drept loc de sălăşuire a cuvăntului lui
Dumnezeu, iar mai apoi, G.G..Antonescu se simţea dator să
precizeze: ” Eu nu admit ca într-un institut de educaţie, cum este
şcoală primară, şcoala secundară şi universitatea, ştiinţa să fie
predată fără a fi subordonată unui ideal moral şi religios”.
Preşcolaritatea este momentul în care influenţele
exterioare lasă urme adânci şi durabile asupra personalităţii
copilului, a cărui curiozitate, receptivitate şi flexibilitate psihică îl
ajută în acest sens. Este importantă afectivitatea pronunţată a
copilului, caracteristică ce stă la baza trezirii emoţiilor şi educării
sentimentelor morale, a formării conduitei morale.
Prin natura lor, copiii sunt buni, iar când greşesc, ei
încearcă să repare ce-au făcut cerându-şi iertare şi dorind această
iertare din tot sufletul, trăind intens sentimentul de compasiune. Ei
vor împăcarea cu cei din jurul lor. Niciun copil nu este rău, dar
poate fi înrăit de cei din jur, care nu ştiu să se comporte cu el şi al
căror exemplu poate fi distrugător de personalitate. Bunătatea
copilului se manifestă în relaţiile cu cei din jur, faţă de care
dovedeşte o dragoste şi un ataşament deosebit. Este suficient să
spui o poveste unui copil, să te joci împreună cu el, pentru ca, ori
de câte ori te va întâlni, să îndrăznească să-ţi cuprindă mâna,
chemându-te la joacă sau pentru a-ţi solicita şi altă poveste.
Prima copilărie este esenţială în călăuzirea intereselor sale
sufleteşti către morala creştină, despre care marele pedagog Foester
considera că reprezintă” tezaurul de viaţă, izvorul nesecat de
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orientare în pedagogie, care oferă idealul superior de om desăvârşit,
precum şi calea de a ajunge la acest ideal”.
Este cunoscut faptul că sunt rare acele familii în care atmosfera
religioasă este sistematic cultivată, astfel nu avem dreptul să
neglijăm această latură a cunoaşterii ci, aşa cum ne îngrijim de
dezvoltarea intelectuală prin domeniile de dezvoltare psihomotrică,
de dezvoltare intelectuală prin activităţile domeniilor de ştiinţă,
educaţia spirituală hristică va da roade doar prin cunoaşterea,
înţelegerea şi aplicarea normelor de convieţuire oglindite în Sfânta
Scriptură. Preşcolaritatea este perioada la care a învăţa să te porţi,
ocupă ponderea cea mai mare în procesul didactic.
Avem exemplul dat de Pestalozzi, care în cartea”Cum îşi educa
Gertruda copiii”, ne arată că această mamă folosea, ca mijloc
principal în educarea copiilor săi, rugăciunea. În fiecare seară ea
îngenunchea alături de copilaşi şi se ruga, mărturisind faptele rele
făcute în cursul zilei. Faptele negative ale copiilor, mama le
menţiona sub forma de rugăciune, iar copiii repetau în sensul de a
se strădui să se debaraseze de ele. Iată o rugăciune a unuia dintre
copiii Gertrudei, care obişnuia să vorbească mult în faţa altora:
„ Iartă-mi, Doamne, deprinderea mea cea rea
Şi învaţă-mă să pun strajă gurii mele,
Să tac, când nu este cu cale să vorbesc
Şi să răspund cu chibzuială şi cu luare-aminte
Când mă întreabă cineva.”
Avem de asemenea exemplul mamelor creştine-Marea
familie creştină a Sf. Mare Vasile-în care atât părinţii cât şi fraţii şi
surorile au fost slujitori de Hristos.
Dumnezeu-Tatăl Atotcreator- răspunde întotdeauna rugăciunilor
noastre, pe măsura faptelor noastre bune, chiar dacă nu răspunde în
felul în care dorim noi. Uneori, cerem ce ne este spre binele nostru,
iar Dumnezeu nu ne trimite ceea ce cerem. Dacă un băieţel i-ar cere
tatălui său un cuţit, acesta, i-ar explica pericolul la care s-ar expune
şi copilul nu ar mai insista să-l aibă.
Poate pe Dumnezeu nu-l auzim vorbind, cu toate că El ne vorbeşte
tuturor, pretutindeni, pentru că prea puţini putem şi vrem să intrăm
în sufletul nostru şi să-i vedem adevăratele nevoi. De cel mai multe
ori Dumnezeu ne vorbeşte prin minunatele lucrări pe care le-a
făcut. Florile, păsările, apele, copacii,toate par a spune:”Cât de
minunat şi luminat este Dumnezeu !” sau ”Cât de mult te iubeşte
Dumnezeu ”.
Este important ca preşcolarii să înveţe să se roage unii pentru alţii
cu voce tare în cadrul grupului.
În societatea realizărilor tehnicii, religia, morala creştină
constituie un factor de echilibru pentru a menţine valorile sufleteşti
şi culturale, deoarece religia sau credinţa în Dumnezeu este o
componentă fundamentală a culturii oricărui popor şi sursa de
inspiraţie şi progres al lui. În instituţiile de învăţământ din
majoritatea ţărilor lumii se predă religia pentru că fenomenul
religios defineşte pe om în modul cel mai profund.
Conştientizarea,sensibilizarea, în primul rând a
personalului didactic, spre cunoaşterea Sfintelor Scripturi, este
lucrul cel mai necesar în vederea educării şi formării personalităţii
preşcolarilor. În acest sens, îndemnul de suflet al profesorului
Ilarion V. Felea, este convingător: „Din adâncul istoriei şi al
conştiinţei, un glas poruncitor ne şopteşte: ascultaţi poveţele sacre
ale creştinismului şi fiţi învăţăceii lui credincioşi, pentru că nu ştim
unde se desparte religia de cultură, nici cultura de religie”.
BIBLIOGRAFIE:
Noul testament, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxe , Bucureşti 1982
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CONSACRAREA roadelor unei
anumite acţiuni către Dumnezeu Tatăl
George BIANU – București
Întotdeauna consacrarea roadelor unei anumite acţiuni
se face imediat înainte să începem acţiunea respectivă iar
aceasta implica să-i oferim lui Dumnezeu cu anticipaţie într-un
mod total şi necondiţionat roadele acţiunii respective.
ceasta implică să percepem într-un mod obiectiv, lăuntric,
suficient de clar, adeseori inefabil, răspunsul ce apare. Apoi fie
Aacţionăm - dacă în final primim un răspuns afirmativ suficient de
clar, fie ne abţinem de la realizarea acelei acţiuni - dacă la
consacrarea pe care am realizat-o, Dumnezeu ne răspunde prin
tăcere sau altfel spus, nu ne răspunde deloc.
Pentru a realiza cum se cuvine consacrarea :
Închidem în prealabil ochii, ne interiorizam, iar apoi ne direcţionam
în mod distributiv atenţia atât în zona pieptului), cât şi în creștetul
capului. După aceea urmărim să ne deconectăm într-o manieră
optimă spre a elimina, pe cât posibil, orice alte gânduri, toate
grijile, toate preocupările inutile. Dacă este dificil, căutam fie să
schiţăm un zâmbet, fie să zâmbim, deoarece aceasta ne induce în
mod reflex o anumită stare de deconectare şi transfigurare. Nu este
cazul ca această fază incipientă să dureze excesiv de mult.
Imediat ne orientăm lăuntric aproape cu toată fiinţa către
Dumnezeu iar apoi rostim lăuntric cu fervoare, cu credinţă, într-un
mod cât mai sincer, o scurtă rugă: “DOAMNE DUMNEZEULE
MILUIEŞTE-MĂ”. Este foarte bine să rostim aceasta rugă simplă
şi eficientă de minim 21 de ori sau maxim de 27 de ori iar pentru
aceasta socotim apăsând uşor, rând pe rând, pe degetele de la mâna
stângă.
Pe fundalul unei stări mult mai puternice de aspiraţie rostim
următoarea formula fundamentală : “DOAMNE DUMNEZEULE,
TATĂ CERESC, ŢIE ÎŢI DĂRUIESC AICI ŞI ACUM, ÎN
MOD TOTAL ŞI NECONDIŢIONAT ROADELE ACESTEI
ACŢIUNI”. În continuare este foarte bine să desemnăm succint
dar explicit, spre a fi cât mai conştienţi, în ce constă acţiunea
respectivă, pe care urmează să o realizăm.
În final, după ce ne-am exprimat lăuntric cu o anumită fervoare şi
aspiraţie în acest sens, aspirând să-i dăruim lui Dumnezeu cu
anticipaţie toate roadele acţiunii respective printr-un demers
ascendent ce este eminamente activ, ce este dublat de un elan ce
animă întreaga noastră fiinţă, urmează etapa esenţială în cadrul
căreia aspiram suplimentar să ne fixăm într-o stare elevată de
deschidere şi de receptivitate transfiguratoare, sacră.
Rămânând în continuare cu ochii închişi şi fără a ne grăbi absolut
deloc, fiind cu privirea orientată într-un uşor strabism convergent
către creştetul capului, aspiram în mod sincer să ne deschidem
lăuntric faţă de fiinţă atotputernică şi misterioasă a lui Dumnezeu şi
apoi încremenim în această ipostază aşteptând să vedem ce se
petrece fiind foarte atenţi la răspunsul ce ar trebui să ne apără. S-ar
putea spune că ceea ce urmează să ne apără este un inefabil răspuns
şi nu doar o simplă stare. Aşa cum mulţi dintre voi aţi constatat
deja, răspunsul de manifesta adeseori sub forma unui flux
inimitabil ce evidenţiază o inefabilă irumpere a energiei subtile
sublime a sacrului în fiinţa noastră. Acel prim flux înaintemergător
a energiei subtile sublime a sacrului este un prim val ce se revărsa
de sus în jos din creştetul capului pe coloana şi în anumite cazuri
circula liber până în tălpi inclusiv.
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Apoi urmează alte energii subtile, sublime, inefabile ale anumitor
atribute dumnezeieşti ce încep să coboare în fiinţa noastră, în
universul nostru lăuntric, în trupul nostru. Cel mai adesea aceste
energii subtile sublime ale unor atribute dumnezeieşti ce nu sunt de
fiecare dată aceleaşi se difuzează în fiinţa noastră şi uneori ele curg
pe urmele acelui prim flux, acelui prim val înaintemergător. Aceste
două valuri ce se succed în această ordine sunt ceea ce am putea
numi un răspuns afirmativ iar starea ce se instalează pe măsură ce
atât acel prim val înaintemergător cât şi cel de al doilea val ce este
constituit din combinaţia feluritelor energii subtile sublime ale
anumitor atribute dumnezeieşti ce variază de la o consacrare la alta,
nefiind niciodată aceeaşi combinaţie, face să apară o stare
copleşitoare, înălţătoare despre care se poate spune că este mai
mult sau mai puţin dumnezeiască.
Dată fiind complexitatea stării ce se instalează, devine cu putinţă să
ne dăm seama că experienţa ce apare este mai mult decât o stare.
Ceea ce trăim este însă ceva care ne apare ca fiind în mod clar şi
intim corelat cu consacrarea ce a fost realizată de noi şi acele
atribute dumnezeieşti ce se revarsa în universul nostru lăuntric sub
forma celui de al doilea val ce cuprinde felurite energii subtile
sublime ale unor atribute dumnezeieşti este întotdeauna ceva
copleşitor care vine în fiinţa noastră din afară şi întotdeauna de
undeva de sus. Acest răspuns complex ce se nuanţează la nesfârşit
dar care prezintă anumite constante inimitabile este perceput
lăuntric în fiinţa noastră sub forma celui de al doilea val ce
vehiculează
fluxurile subtile sublime ale energiilor atributelor
dumnezeieşti ce se difuzează în fiinţa noastră.
De fiecare dată aceste energii subtile sublime vehiculează o
mulţime de mesaje caracteristice şi surprinzător de repede toate
aceste energii fac să apară o stare globală complexă, înălţătoare,
pură, paradisiacă. Întotdeauna, fără nici o excepţie, toate aceste
energii subtile, sublime se manifestă de sus în jos, prezintă
intensităţi diferite, frecvenţa lor de vibraţie este specifică şi de la
caz la caz, combinaţiile acestor energii sunt intim corelate cu
acţiunea pe care urmează să o realizăm şi cu intenţiile noastre.
Atunci când survine răspunsul, Dumnezeu ne răspunde gradat dar
experienţa ce apare în noi atunci când se revarsa din plin cel de al
doilea val face să apară o stare nuanţată care se instalează destul de
repede în universul nostru lăuntric.

SFÂNTA PARASCHEVA: Cuvioasa
care vindecă în urma rugăciunilor
SFÂNTA PARASCHEVA s-a născut în secolul al XI-lea,
în satul Epivat din Tracia, pe ţărmul Mării Marmara, în
apropiere de Constantinopol (azi Istanbul).

S

e spune că pe când avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit într-o

biserică cuvintele Mântuitorului: "Oricine voieşte să vină după Mine
să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie" (Marcu 8,
34). Aceste cuvinte o determina să-şi dăruiască hainele sale
săracilor, scrie crestinortodox.ro.
După o vreme se retrage în pustie, urmând sfaturile unor vieţuitori aleşi, se
îndreaptă spre ţinutul Pontului, oprindu-se la mănăstirea Maicii Domnului
din Heracleea, unde va rămâne cinci ani. De aici a plecat spre Țara Sfântă,
în dorinţa de a-şi petrece restul vieţii în locurile sfinte. După ce a văzut
Ierusalimul, s-a aşezat într-o mănăstire de călugăriţe în pustiul Iordanului.
Din puţinele ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că într-o noapte, pe când avea
25 de ani, un înger i-a spus în vis, să se reîntoarcă în locurile părinteşti.
Sfântul Varlaam scrie în Cazania sa: "Să laşi pustia şi la moşia ta să te
întorci, că acolo ţi se cade să laşi trupul pământului şi să treci din această
lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit".
Din Constantinopol SFÂNTA PARASCHEVA s-a îndreptat spre Epivat,
fără să spună cuiva cine este şi de unde vine. Aici, împăcată cu sine, cu
oamenii şi cu Dumnezeu, şi-a dat sufletul.
SFÂNTA PARASCHEVA a fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiţiei se
spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat în mare.
Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihastru care trăia acolo, a rugat pe
nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. Săpând deci o
groapă, au aflat trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit şi plin de
mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de ea şi trupul corăbierului. Dar
în noaptea următoare, unuia din creştinii care săpaseră groapa, cu numele
Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă, şezând pe un scaun luminat şi
înconjurată de îngeri, iar unul dintre aceştia îl mustra pentru că n-a scos din
groapă trupul Cuvioasei Parascheva. Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis
"şi care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva" i-a poruncit să ia degrabă
trupul ei şi să-l aşeze undeva la loc de cinste.

SFÂNTA PARASCHEVA
Credincioşii au înţeles că este un semn dumnezeiesc, fapt pentru care au
luat trupul Cuvioasei din mormânt şi l-au aşezat în biserica Sfinţii Apostoli
din Kallicrateia. Îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor
care se făceau lângă cinstitele sale moaşte.
Moaştele SFÂNTA PARASCHEVA au fost aduse în Moldova de
domnitorul Vasile Lupu (1634-1653) şi aşezate pe 14 octombrie 1641, în
Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi“. În anul 1887, moaştele Sfintei Cuvioase
Parascheva au fost mutate în Catedrala mitropolitană din Iaşi.
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