
Lohanul nr. 32, decembrie 2014 Page 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lohanul nr. 32, decembrie 2014 Page 2

 

           

             
                      Sponsori: 
                            Ec. Floriana Enache – SC Enache Morărit  SRL, Ing. Ion Vasilica - SC. Petal S.A. Huși, Ing. Marcel Tofan – SC Miluca SRL, 
                            Ing. Ioan Ciomaga – Viacons Rutier  SRL , Ing. Valentin Asandei Rominstal Solar SRL,  Dr. Nelu Tătaru – Crataegus Pharm SRL, 
                            Adrian Dominte – SC Anta 95 SRL, Ec. Neculai Baltag – Balnec SRL,  Ing. Victor  Bordei, Ing. Ştefan Catargiu, 
                            Ec. Alexandru Dan Filip Bicomplex SRL, Av. Radu Bobârnat,  Av. Aurica Năstase,  Notar Armașu Ionuț,  Av. Cătălin Țocu, 
                            Ing. Constantin Silimon, Veniamin Boțoroga, Aurel Căciulă, Notar Macovei Radu-Ticu, Marian Vasile, Valeriu Ciupilan, 
                            Jr. Cătălin Dogaru Autobuzul SA, Ing. Nicoleta Rotariu, Ing. Constantin Kogălniceanu, Adrian Butniu, Sofia Dancă. 

                                    LLLooohhhaaannnuuulll   nnnrrr... 333222 ––– MMMaaagggaaazzziiinnn  cccuuullltttuuurrraaalll –  şşştttiiiiiinnnţţţiiifffiiiccc   
                         ISSN:ISSN:ISSN:ISSN:    1844184418441844----7686                                         7686                                         7686                                         7686                                                                                                           fffooonnndddaaatttăăă::: nnnoooiiieeemmmbbbrrriiieee 222000000777  
                                Redactor șef:  Vicu Merlan;   Secretar de redacţie: Eliza Merlan   
                                                                
                              Colaboratorii  acestui  număr:   
 
 

 
 
 
 

Daniel ROXIN, George Liviu TELEOACĂ, Neagu Djuvara, Vicu MERLAN, Teofil  IVANCIUC, Ștefan PLUGARU,  Neil  
KEENAN,  Radu GOLBAN, Violeta SAMFIRA, Maria Cordaș,  Mircea ŢICLEANU, Radu NICOLESCU, Adriana ION, Alex 
PUIU,  Aurel CORDAȘ, Rivelina Vali GHIURȚU, Monica ANTONIU, Mioara DONEA, Elena SARDARU, Cristian LAZĂR,  
Gica CEAUŞ, Aurelia MILEA, Tatiana BOȚU,  Dragoș MATEI,  Anca CIOBOTARIU,  Florentin SMARANDACHE, Corneliu  
VĂLEANU, Alexandra DUMITRIU, Lavinia HUȚIȘORU DUMITRIU, Diana Adriana MATEI,  Carmen Rosaura ANGHELUȘ,  
Veniamin BOȚOROGA, Neculai OLARIU, Ioan MARCU,  Nicolae Vălăreanu SÂRBU, Laurențiu-Alin DUMITRACHE, Teona 
SCOPOS,  Val ANDREESCU, Georgian GHIȚĂ,  Irina Lucia MIHALCA, Crina CIUBOTARIU, Oleg Ioan URSU, Marian 
HOTCA, Corneliu VĂLEANU, C o r n e l i u  L AZĂR ,  Elena LUPU, Lina CODREANU, Romeo PIVNICERU, Irina Lucia 
MIHALCA, MARUCA PIVNICERU, Gheorghe CLAPA, Ion N. OPREA, George BIANU, Lectura atentă și studiul…138Sorin 
ALEXANDRESCU, Andrei OIȘTEANU, Ioana MOLDOVEANU, Georgeta BURLEA, Roxana Cristina MILICI, Daniel ROXIN, 
Magdalena DARIE, Angela ANGHEL, Carmen GHEORGHE, Alexandra NEDA, Lucian TOMA, Crenguţa ROȘU, Domnica 
KABIRY, Lori Balogh, MIRACOLUL, Radu PĂDURE, Mihai ȘOMĂNESCU, Luciana POP, Ionel DANCU, Delia NICULAE, 
Rafael MATEI, Valentina MĂNOIU, Bogdan RADU, Alexandru AMITITELOAIE, Dan BOZARU, Irina BAZON,  Robert 
LEONTESCU, Cristin NEACȘU, Bogdan FRENȚESCU, Cristin RUSU,  Eugenia FARAON, Adriana ENACHE,  Maria 
CROITORU STOICA. 

Referenţii ştiinţifici: 
Prof. univ. dr. acad. Constantin TOMA (biologie), prof. dr. doc. H.C. Grigore POSEA 
(geomorfologie), prof. univ. dr. Ioan DONISĂ (geografie), prof. dr. ing. Avram D. 
TUDOSIE (viticultură), dr. Georgeta BURLEA (psihologie), prof. Lina CODREANU 
(literatură), prof. dr. ing. Paul ŞUŞNEA (mecanică), dr. George SILVESTROVICI  
(medicină generală), ec. Aurel CORDAŞ  (economie). 
 

            Colaborator i i  acestu i  număr al  rev iste i  sunt di rec t  responsabi l i  asupra conţ inutulu i  art icolelor publ icate.  
 
        ContactContactContactContact::::  Puteţi citi revista on line pe http:// lohanul.slizhusi.ro  
                    Articole noi pot fi trimise la adresa de e-mail: isaiia2002@yahoo.fr  sau prin poştă 
                    la C. P. 51,  Huşi, jud. Vaslui, 735100.           
                                                                                                                 Contact  telefon:  076.1997.505;  074.5894379 
    



Lohanul nr. 32, decembrie 2014 Page 3 

 

        CUPRINS:CUPRINS:CUPRINS:CUPRINS:        
                  ISTORIEISTORIEISTORIEISTORIE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Daniel ROXIN, Împăratul Traian, despre 
geto-daci: “Geții (dacii) pe care i-am învins 
erau cei mai valoroși războinici din lume”…4 
- Daniel ROXIN, Cum s-au “topit” sub ochii 
noştri comori pe care nu am fost în stare  să 
le protejăm…………………………………...4 
- George Liviu TELEOACĂ, ARGUMENTE 
TOPONIMICE DIN DACIA PRIVIND 
ORIGINEAVALAHICĂ A GRAIULUI UM
AN ARTICULAT ……………………..........7 
- Neagu Djuvara, „Mileniul întunecat“… 
Golul de 1.000 de ani din istoria românilor.13 
- Vicu MERLAN, Cuptorul medieval de la 
Bazga, comuna Răducăneni, jud. Iași…….15 
- Teofil  IVANCIUC, ROMANII DIN CARPAŢII 
NORDICI  ŞI AŞEZĂRILE ÎNTEMEIATE DE EI..16 
- Ștefan PLUGARU, Preoți și parohii din 
Protopopiatul Fălciu, Eparhia Hușilor, între 
anii 1942-1943……………………………....24 
- Ștefan PLUGARU, Inventare de zestrea 
unor parohii din fostul județ Fălciu………26 
- Ștefan PLUGARU, Câteva date despre 
trecutul școlilor din  comuna Vetrișoaia….29 

                                                            ACTUALITATEACTUALITATEACTUALITATEACTUALITATE    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Neil  KEENAN, Familia Dragon (China) a 
preluat FMI si Rezerva Federala a SUA !...44 
- Radu GOLBAN, Ländlerul nefiresc româno-
german……………………………………………...49 

                                                                GEOGRAFIEGEOGRAFIEGEOGRAFIEGEOGRAFIE    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Vicu MERLAN, Trovanții din Podișul 
Central Moldovenesc……………………….50 
- Vicu MERLAN, Resursele de sarea din 
Podișul Central Moldovenesc………………52 
- Violeta SAMFIRA, POTENŢIALUL 
DEMOGRAFIC AL COMUNEI 
COROISANMARTIN ………………….….53 

                                                                        ECECECECOLOGIEOLOGIEOLOGIEOLOGIE    
- Maria Cordaș (traducere în limba română), 
O schimbare sau un risc? Gaze de șist….....58 
- Dr. Mircea ŢICLEANU, Radu 
NICOLESCU, dr. Adriana ION, 
EXPLOATAREA GAZELOR DE ŞIST 
PRIN FRACTURARE HIDRAULICĂ – O 
METODĂ CU POSIBILE EFECTE 
CATASTROFALE PE TERMEN MEDIU ŞI 
LUNG……………………………………….60 
- Alex PUIU, Chevron va fora perpendicular 
pe falia seismică Vidraru-Snagov-Shabla…65 

                                                                        ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Aurel CORDAȘ, Educația financiară la 
Aristotel …………………………………...67 

                                        BIBLIOTECONOMIEBIBLIOTECONOMIEBIBLIOTECONOMIEBIBLIOTECONOMIE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Rivelina Vali GHIURȚU, A fi 
bibliotecar…………………………………..76 

                                                                PEDAGOGIEPEDAGOGIEPEDAGOGIEPEDAGOGIE    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Monica ANTONIU, Serbarea pomului de 
Crăciun……………………………………...78 
- Mioara DONEA, ÎNVĂȚĂTORUL DE 
IERI ȘI DE AZI…………………………….79 
- Elena SARDARU, RANDAMENTUL ŞI 
INSUCCESUL ŞCOLAR …………….……80 
- Cristian LAZĂR, Serbările şcolare – 
bucurie sufletească………………………….81 
- Gica CEAUŞ, Aurelia MILEA, EDUCAŢIA 

PRIN IUBIRE ŞI CU IUBIRE…………….82 
- Tatiana BOȚU, Procesul de socializare al 
preşcolarului………………………………85 

                                                                ETNOGRAFIEETNOGRAFIEETNOGRAFIEETNOGRAFIE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Dragoș MATEI, Muzeul Etnografic din 
satul Tămăşeni……………………………...89 

                                                                        EVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENT    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Vicu MERLAN, Societatea de Geografie din 
România, filiala Bârlad – 50 de ani de la 
înființare………………………………… ….90 

                                                                                        FIZICAFIZICAFIZICAFIZICA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Anca CIOBOTARIU, Rezonanța Schumann  
Omul ca structură vibratorie……………....91 

                                                                LITERATURLITERATURLITERATURLITERATURAAAA    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Anca CIOBOTARIU, Rezonanța Schumann 
– Omul ca structură vibratorie…………….91 
- Florentin SMARANDACHE, Morala este 
populara………………………………….…96 
- Corneliu  VĂLEANU, EPIGRAME……..96 

Spovedanie 97 
 

- Lavinia HUȚIȘORU DUMITRIU, Cartea 
Vieţii…………………………………….…...97 
- Diana Adriana MATEI, Vişinul………….99 
- Carmen Rosaura ANGHELUȘ, frig I…...99 
- Veniamin BOȚOROGA, Ca o lumânare.100 
- Neculai OLARIU, Bunicul………………101 
- Ioan MARCU, Năravul împrumutat…...101 
- Nicolae Vălăreanu SÂRBU, Necunoscutul 
din tine……………………………………...102 
- Laurențiu-Alin DUMITRACHE, Odihnă în 
temniţa destinului………………………….102 
- Teona SCOPOS, DOR  DE  TATA……..103 
- Val ANDREESCU, SE TULBURĂ 
OGLINDA………………………………….104 
- Georgian GHIȚĂ,  Mozaic………………105 
- Irina Lucia MIHALCA, Un ţipăt risipit..105 
- Crina CIUBOTARIU, Acolo!...................106 
- Oleg Ioan URSU, Cărarea……………….107 
- Marian HOTCA, Stihuri………………...107 
- Corneliu VĂLEANU, Petale de gând…..108 
- C o r n e l i u  L AZĂR ,  L o g o d n a  
d i n t r e  a p e……………………… . 1 0 9  
-  Elena LUPU, Forme eminesciene în lirica 
stănesciană……………………………….116 
- Lina CODREANU, BIBLIORAFT (IV) 
(Autori din zona Huşilor)………………..118 
- Romeo PIVNICERU, Crăciun la Huși…122 
- Lina CODREANU, Repatrierea 
(Întoarcerea prizonierului acasă, în 
Mândreşti)………………………………….123 
- Corneliu  VĂLEANU, Colecţionarul  
cleptoman…………………………………..125 
- Irina Lucia MIHALCA, FATA DIN VIS.126 
- MARUCA PIVNICERU ÎN DIALOG CU 
ALICE MAVRODIN – muzicolog………..128 
- Gheorghe CLAPA, Ion N. Oprea – o voce 
distinctă a scriitorilor români 
contemporani………………………………131 
- Ion N. OPREA, Gheorghe Ghibănescu - 
toată viaţa în presă……………………...…137 
- George BIANU, Lectura atentă și 
studiul………………………………………138 
- Interviu cu Sorin ALEXANDRESCU și 
Andrei OIȘTEANU, Paradoxul lui Mircea 
Eliade: de la corigentul miop la 
savantul excentric………………………….141 
- Costin CLIT, Geografi huşeni: Mihai 
Iancu………………………………………..152 

                                                   PSIHOLOGIEPSIHOLOGIEPSIHOLOGIEPSIHOLOGIE    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Dr. Georgeta BURLEA, Roxana Cristina 

Alexandra DUMITRIU 

MILICI, Dislalia - cea mai frecventă 
tulburare de limbaj la vârsta 
preșcolarității……………………………....167 

                                                                        MEDICINMEDICINMEDICINMEDICINAAAA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
- Daniel ROXIN, Primii oameni modificaţi 
genetic……………………………………..172 
- Magdalena DARIE, Sistemul cardurilor de 
sănătate, eşuat lamentabil în alte ţări 
europene, este impus cetăţenilor români...180 
- Angela ANGHEL, Statisticile donatorilor de 
organe. Un caz tipic de manipulare care ar 
trebui să ne dea tuturor de gândit………..183 

                                MEDICINMEDICINMEDICINMEDICINAAAA    NATURANATURANATURANATURALALALALA    
- Carmen GHEORGHE, Cura cu lămâie..189 
- Carmen GHEORGHE, Aproape totul 
despre Resveratrol………………………...190 
- Alexandra NEDA, UN MIC DEJUN 
REÎNTINERITOR ŞI DELICIOS- Dejunul 
Kollath………………………………….….191 
- Lucian TOMA, Varza fermentată - doză 
masivă de probiotice fără lactoză………...192 
- Crenguţa ROȘU, «Mărul de aur» al 
toamnei – Gutuia…………………………..193 
- Domnica KABIRY, Importantă şi 
necesitatea folosirii uleiului în procedura de 
masaj therapeutic………………………….195 
-  Lori Balogh, MIRACOLUL de lângă noi – 
Stupul albinelor şi diviziunea muncii…….206 

                                                        DEZBATERIDEZBATERIDEZBATERIDEZBATERI    
- Radu PĂDURE, KENYA: 
STERILIZAREA în masă a femeilor, sub 
acoperirea unui VACCIN!..........................210 
- Mihai ȘOMĂNESCU, Epidemia Ebola, 
doar o MARE MINCIUNĂ?.......................213 
- Luciana POP, Ebola și INTERESELE 
SUA…………………………………………216 
- Ionel DANCU, EXPERIMENT 
DEVASTATOR AL FMI în România…...217 
- Delia NICULAE, Vedetele autohtone, 
"păpuşi ILLUMINATI"?...........................218 
- Rafael MATEI, Un OZN de mărimea 
Pământului apare la suprafața Soarelui!...221 
- Valentina MĂNOIU, Controlul climei și 
războiul geoclimatic……………………....222 
- Bogdan RADU, Vaticanul doreşte înlocuirea 
sărbătorii diabolice de Halloween cu 
Holyween - o zi de rugăciune……………..233 
- Alexandru AMITITELOAIE, Bizara 
impunere în forţă a homosexualilor.…….235 

                            SPIRITUALITATESPIRITUALITATESPIRITUALITATESPIRITUALITATE    
 - George BIANU, Era conştiinţei globale .248 
- Dan BOZARU, Puterea voinţei în viziunea 
şivaismului din Caşmir…………………...257 
- Irina BAZON, Semnificația apei și fântâna 
ca simbol sacru în viaţa tradiţională 
românească………………………………..259 
- Robert LEONTESCU, Bunătatea la 
români……………………………………...262 
- Dan BOZARU, Vidul transcendent şi roata 
energiilor universale……………………….266 
- Cristin NEACȘU, Reflexia……………...269 
- George BIANU, Mauna – un izvor de linişte 
şi energie……………………………………270 
- Bogdan FRENȚESCU, Despre Rugăciunea 
Inimii cu Părintele Mina Dobzeu…………273 
- George BIANU, Compasiunea este totodată 
iubirea atotmilostivă a lui DUMNEZEU…276 
- Cristin RUSU, Imnul Perlei –  întoarcerea 
sufletului în tărâmurile superioare…….…280 
- Eugenia FARAON, MEDJUGORJ E - 
CHEMAREA MARIEI……………….…..281 
- Adriana ENACHE, Crâmpeie de gânduri şi 
reflecţii asupra bunului-simţ………….….285 
- Maria CROITORU STOICA, PITICII DE 
PE UMERII URIAȘILOR……………….287 
 



 

    p. p. p. p. 4444                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

 

Împăratul Traian, despre geto
“Geții (dacii) pe care i-am învins erau
cei mai valoroși războinici din lume”

                                                       Daniel ROXIN 

       Vă prezint câteva citate care le apar
personalități antice, contemporane cu Burebista, Decebal, 
Dromihete sau Tomiris. 

1. Împăratul Traian, despre geto-daci (“De bello dacico” 
carte pierdută din care s-au păstrat citate în alte lucrări):

“Geții (dacii) pe care i-am învins erau cei mai valoro
războinici din lume, nu numai datorită tăriei trupului lor, dar 
datorită doctrinei pe care o dețin de la slăvitul lor Zamolxis. 
Convinși că ei nu mor nicidecum, doar că își schimbă locul de 
ședere, ei sunt mai degrabă dispuși să înfrunte 
alții călătoriile.” 

2. Pitagora, despre geți (“Legile morale și politice”): 

“Călătorește la geți, nu ca să le dai legi, ci ca să tragi 
învățăminte de la ei. La geți, pământurile sunt fără margini, 
toate câmpurile sunt comune. Și dintre toate popoarele sunt cei 
mai înțelepți, ne spune Homer.” 

3. Strabon, despre Burebista („Geografia”): 

“Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie 
dese, getul Burebista  l-a înălțat atât de mult prin exerciții, 
abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât, în câțiva 
ani, a făurit un stat puternic și a supus geților cea mai mare 
parte din populațiile vecine. Ba încă a ajuns să fie temut și de 
romani.” 

4. Horațiu, despre pericolul dacic în secolul I î.Ch.(Ode): 

“Puțin a lipsit ca Roma, sfâșiată de lupte  
nimicită de către daci și etiopieni: aceștia sunt de temut prin 
flota lor, iar aceia (dacii – n.n.) se pricep mai bine decât to
aruncarea săgeții.” 

5. Dio Casius, despre Decebal („Istoria Romana

„Cel mai însemnat război de atunci al romanilor a fost cel 
împotriva dacilor, asupra cărora în vremea aceea domnea 
Decebal. Duras, care domnise mai înainte, lăsase lui Decebal 
de bună voie domnia, pentru că era foarte priceput în planurile 
de război și iscusit în înfăptuirea lor, știind să aleagă prilejul 
pentru a-l ataca pe dușman și să se retragă la timp. Dibaci în a 
întinde curse, era un bun luptător și se pricepea să folosească 
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romani”. 

Povestea colicată a tezaur
Cum s-au “topit” sub ochii noştri 
comori pe care nu am fost în stare

 să le protejăm
 

                                                         Daniel ROXIN 

             Vânătorii de comori au “periat” sute de ani terenul 
muntos din jurul cetăţilor dacice din munţii Orastiei, iar 
multe din piesele găsite au ajuns să se vândă în străinătate 
pe zeci de mii de dolari.  

ult am pierdut, prea puţin am fost în stare să păstrăm 
în muzeele noastre, fie că este vorba de celebrii 
kosoni sau de masivele brăţări cu care dacii 

domoleau mânia zeilor.  

Tot ce s-a găsit până în 1821 a dispărut la topit sau s
pierdut 

Dacia preromană era bogată ai metale preţioase, iar după 
cucerire, romanii au profitat de asta şi au construit în capitala 
imperiului clădiri impunătoare datorită aurului din Carpaţi, dar 
au organizat şi patru luni de jocuri şi serbări după victoria din 
anul 106. 

Totuşi, în zona Sarmizegetusei au rămas multe comori care au 
fost găsite de-a lungul secolelor, cele mai vechi informaţii f
despre o descoperire făcută la 1540 
vorba de 40.000 (!) de monede din aur, multe dintre ele de tip 
Koson, monede care cântăreau cam 360 kg în total. Din acest 
uriaş tezaur nu s-a mai păstrat nimic, a spus în prezen
Ernest Oberlander – Târnoveanu, directorul Muzeului Naţional 
de Istorie. 

Nu se mai ştie nimic nici despre tezaurele dacice de argint 
găsite în secol 18, monedele fiind cu siguranţă topite în 
vechime. Cel mai vechi tezaur din care mai există piese a fost
descoperit în satul Cioara din judeţul Alba, dar piesele sunt la 
Viena.. În rest, toate tezaurele găsite înainte de 1821 s
rătăcit sau au fost distruse. 

Interesant este că, deşi în zona fostei capitale dacice se fac de 90 
de ani săpături arheologice susţinute, 

M

    IstorieIstorieIstorieIstorie    
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cucerire, romanii au profitat de asta şi au construit în capitala 

ui clădiri impunătoare datorită aurului din Carpaţi, dar 
au organizat şi patru luni de jocuri şi serbări după victoria din 

Totuşi, în zona Sarmizegetusei au rămas multe comori care au 
a lungul secolelor, cele mai vechi informaţii fiind 

 în albia râului Strei. Este 
vorba de 40.000 (!) de monede din aur, multe dintre ele de tip 
Koson, monede care cântăreau cam 360 kg în total. Din acest 

a mai păstrat nimic, a spus în prezentarea sa, 
rnoveanu, directorul Muzeului Naţional 

 

Nu se mai ştie nimic nici despre tezaurele dacice de argint 
găsite în secol 18, monedele fiind cu siguranţă topite în 
vechime. Cel mai vechi tezaur din care mai există piese a fost 
descoperit în satul Cioara din judeţul Alba, dar piesele sunt la 

toate tezaurele găsite înainte de 1821 s-a 

Interesant este că, deşi în zona fostei capitale dacice se fac de 90 
ţinute, nu a fost găsit niciun 
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tezaur.. Două tezaure dacice s-au păstrat aproape complete, 
însă vorbim de descoperiri făcute în zone îndepărtate de Orăştie: 
Sâncrăieni (jud Harghita, găsit în 1954) şi Peteni (jud Covasna, 
1964). “A fost un fel de miopie profesională, fiindcă arheologii 
nu s-au dus mult timp în zona unde fuseseră găsite tezaure”
spune directiorul MNIR. 

Tezaurele dacice după 1989 – Zvonuri, jaf, scandal şi câteva 
recuperări 

“Pentru perioada 1993-2013 aş spune că vorbim de un jaf pe 
scară largă, un dezastru cultural, managerial şi administrativ”
spune Ernest Oberlander-Tarnoveanu. În anii de după 1993 
presa a fost plină de zvonuri despre comori din Dacia 
preromana, despre descoperiri uluitoare făcute în zona Orăştie. 
S-a vorbit de denari romani, monede dacice de aur şi mai ales 
despre brăţări în aur masive terminate cu capete de şarpe.

Zvonurile s-au dovedit a fi reale în câteva cazuri, iar în 1996 un 
locuitor din Orăştie a oferit spre vânzare muzeelor 400 de 
monede de aur de tip Koson, în condiţiile în care în toate 
muzeele din lume existau în total doar 140 de Kosoni…După 
mai bine de un an de negocieri, Muzeul Naţional de Istorie 
achiziţionat 197 de piese, dar preţul cerut de găsitor a fost mult 
redus, de la 900 lire sterline/monedă, la 100 mărci germane, 
spune şeful instituţiei. Cel care a oferit spre vânzare monedele 
susţinuse că le-a găsit zidite în coşul casei, însă cercetările nu au 
confirmat aşa ceva. 

Trebuie spus că numele Koson vine de la un rege care a domnit 
în Dacia preromana între anii 40 şi 29 i Hr, imediat după 
Burebista. 

Aşa-zise descoperiri uluitoare au făcut şi obiectul unor emisiuni 
manipulatorii la OTV, însă cert este ca “vânătorii” de comori nu 
au avut astâmpăr, în ţara existând mai multe grupări, atât în 
zona Deva, cât şi la Cluj, dar şi la Grădiştea de Munte, 
Vânătorii de comori au avut detectoare performante, dar şi 
legături cu intermediari din ţări vecine, în special Serbia, pentru 
a scoate rapid din ţară piesele găsite. Autorităţile din România
au deschis mai multe anchete privind jaful arheologic din 
zona cetăţilor dacice, iar experţi din Occident au început după 
2005 să trimită informaţii în ţară despre faptul că obiecte dacice 
valoroase sunt scoase pe bani grei la licitaţie în Occident.
 
Odiseea braţărilor din aur – Recuperarea unor obiecte cu 
care dacii domoleau mânia zeilor 

Când spunem brăţara ne gândim la ceva fin şi subţire, însă dacă 
ne referim la celebrele brăţări dacice, definiţia din prezent nu se 
aplică. În prezentarea sa, directorul Muzeului de Istorie spun
că, unele brăţări dacice cântăreau chiar şi 1,5 kg, toate erau 
multi-spiralate şi se terminau în captele de şarpe migălos 
lucrate. 

Pe terenul accidentat şi foarte dificil din zona capitalei dacice, la 
1000–1300 metri altitudine, aceste brăţări nu erau pe
oamenii de rând, ci îndeplineau roluri speciale. Unele erau 
ofrande aduse zeilor, fiindcă au fost îngropate fără măcar să fi 
fost purtate şi se bănuieşte că prin acestea, dacii doreau să
exprima mulţumirea pentru bunăvoinţa divină sau să 
domolească mânia zeilor, în vremurile tulburi. 
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Altele au fost purtate, însă probabil de bărbaţi maturi cu funcţii 
înalte, aceste podoabe având în acel caz rol clar de exprimare a 
autorităţii, a unei poziţii sociale privilegiate.

Altele au fost folosite în ritualuri cu roluri magico
unele, mult mai finuţe, au fost destinate unor adolescenţi sau 
probabil unor femei. 

În orice caz, aceste brăţări care chiar şi în timpul lui Decebal 
erau de domeniul trecutului, au revenit în prim plan peste 2.000 
de ani mai târziu, după ce în cel puţin cinci locuri din zona 
cetăţilor au fost găsite probabil 24 de brăţări
comori au pus mâna pe ele şi, cu ajutorul grupărilor din Deva şi 
Grădiştea de Munte, şi prin dealeri sârbi şi turci, au ajuns să fie 
vândute la case de licitaţie prestigioase din Occident, pentru 
sume de peste 50.000 euro. 

Totuşi, statul roman a reuşit, din 2007 şi până acum, 
recupereze 13 brăţări în greutate totală de 12,6 kg, repatrierea 
făcându-se datorită prevederilor convenţiei UNIDROIT
este că poveştile recuperării braţărilor sunt palpitante, au 
implicat şi acţiuni sub acoperire, iar una dintre piese a fost mult 
timp ascunsă sub un coteţ de câine… 

Romanii au găsit mult aur după ce au intrat în Dacia, în anul 
106. Sute de ani după Retragerea Aureliana din 271 căutătorii 
au găsit comori dacice pe care le-au cărat cu sacul sau cu 
animale de povară şi le-au topit apoi, pierzându
fantastice. 

Unele comori au reuşit să ajungă în muzee, însă căutătorii s
modernizat şi ei, trecând la detectoare performanţe de metal şi 
având legături cu complici din Occident care ştiau unde să ducă 
obiectele, pentru a se umple apoi de bani. Puţine din comorile 
dacice pot gi găsite în muzee, iar multe altele probabil că 
aşteaptă ca pământul să fie îndepărtat de pe ele. Cert este că 
civilizaţia dacilor fascinează astăzi şi nu doar în ţară, ci ş
”afara”, dovada că revista Naţional Geographic pregăteşte un 
material care se va regăsi într-un viitor număr, la nivel mondial, 
nu doar în ediţia locală. 

Sursă: http://www.hotnews.ro/stiri-cultura
complicata-tezaurelor-dacice-cum-topit
comori-care-nu-fost-stare-protejam.htm

 

Vaticanul confirmă teoria dacologilor: 
Dacii n-au fost romaniza

strămoșii romanilor conduși de
 

        Ceea ce afirmă acum oamenii de ştiinţă şi istoricii din 
Occident, dar şi cercetătorii de la Hamburg, care au 
prelevat ADN-ul unor morminte străvechi de pe teritoriul 
Daciei, că românii sunt urmaşii dacilor, ramura nordică a 
tracilor, este tot mai evident şi devine un curent istoriografic 
autentic.  

    IstorieIstorieIstorieIstorie    
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iceal Ledwith, confident al Papei Ioan Paul al II-lea şi 
omul care a avut acces la toate documentele secrete 
din biblioteca Vaticanului, a făcut recent o afirmaţie 

care a şocat lumea academică şi nu numai.  

 

Dacia, în maxima ei expansiune  

El a declarat că latina cultă se trage din limba română străveche, 
nu invers, cum se credea până acum! Într-un interviu acordat 
postului de televiziune TVR Cluj, în decembrie 2012, Miceal 
Ledwith, fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, unul din 
oamenii care au avut acces la cei 230 de kilometri de rafturi cu 
cărţi din arhiva bibliotecii Vaticanului şi fost membru al 
Comisiei Teologice Internaţionale, a făcut o declaraţie şocantă: 
“Chiar dacă se ştie că latina e limba oficială a Bisericii Catolice, 
precum şi limba Imperiului Roman, iar limba română este o 
limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba română, sau 
precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latină, şi 
nu invers!!! 

Cu alte cuvinte, nu limba română este o limbă latină, ci mai 
degrabă limba latină este o limbă românească. Aşadar, vreau să-
i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. 
Voi sunteţi cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii 
occidentale (limba latină – n.r.)”. 

În general, istoricii români au mers pe pista falsă a cercetărilor 
făcute de Şcoala Ardeleană că dacii au fost exterminaţi de 
romani şi noi suntem latini puri. Sigur, în perioada interbelică, 
curentul acesta latinist, mai mult politic decât ştiinţific, a fost 
atenuat, sub influenţa lui B.P. Haşdeu, de istoricii D. Giurescu, 
N. Iorga sau P.P. Panaitescu, care au presărat şi elemente dacice 
de continuitate şi chiar o importantă influenţă slavă. A fost 
comod pentru istoricii români să susţină continuitatea latină şi 
originea romană a românilor din considerente politice, pentru a 
avea un loc important în Europa, iar românii ardeleni oprimaţi 
să aibă drepturi egale cu ungurii şi austriecii în Transilvania. 

În anii 90, la facultatea de istorie a UBB am susţinut în scrieri şi 
seminarii elementul etnic major de origine dacică a românilor în 
dauna celui latin. Eu eram un adept al teoriilor lui Nicloae 

Densuşianu şi Vasile Pârvan şi chiar editasem celebra carte a lui 
Nicolae Miulescu, “Dacia – Ţara Zeilor”, ce susţinea originea 
dacă a românilor şi chiar că limba geto-dacilor era înrudită cu 
latina, astfel explicându-se de ce Traian vorbea, conform 
imaginilor de pe Columnă, cu dacii capturaţi fără translator. 

Pentru susţinerea acestor teze am fost ostracizat la UBB. Era 
moda atunci ca noi românii să fim latini, slavi, mongoli, cumani 
sau avari, numai români NU. Bineînţeles, colegii mei, adepţii 
teoriei cumane, slave şi maghiare la baza originii poporului 
român erau repede răsplătiţi de Marga şi profesorii de la UBB 
cu burse în străinătate şi invitaţii la conferinţe naţionale şi 
internaţionale, pentru a se susţine tot felul de teze soroşiste. 

De dragul adevărului istoric, chiar dacă am fost izolat în 
universitate, nu am renunţat la ideea că românii sunt urmaşii 
dacilor, ca trunchi etnic major. Pur şi simplu m-am bazat pe 
logica istorică simplă. Romanii au cucerit numai circa 28% din 
teritoriul Daciei.  

Pe Traian nu l-a interesat decât un culoar de ocupaţie spre 
capitala Sarmisegetuza şi minele de sare şi aur de la Roşia 
Montana din Munţii Apuseni, ca să-şi umple tezaurul de la 
Roma. Dacia lui Burebista şi Decebal se întindea de la Tisa, 
Carpaţii Păduroşi în Slovacia, Bucovina de nord din Ucraina de 
azi, peste Nistru până la Bug. 

În concluzie, romanii au cucerit abia o treime din teritoriul 
ocupat de daci: ei controlau Banatul, o parte din Oltenia, Munţii 
Orăştiei şi Munţii Apuseni. Dacii liberi au rămas în Partium, 
Maramureş, Tisa, Bucovina de Nord, Moldova până la Nistru -
Bug şi Muntenia. Deci cea mai mare parte a teritoriului Daciei a 
rămas în stăpânirea dacilor liberi.  

Lupul, simbolul național al Dacilor 

Istoricul Dio Cassius (n.155 – d.229 e.n.) descrie războaiele 
purtate de Daci și Romani – spunând despre Traian 
(conducatorul Legiunii Romane) că a fost un trac veritabil și că 
războaiele purtate erau fraticide (intre popoare de aceeasi 
origine).  

Iar Traian, spunea înainte de a porni la luptă: “mă întorc în țara 
străbunilor mei“ 

Ocupaţia romană a durat din 105 până în 275 e.n., adică 170 de 
ani şi numai pe un teritoriu restrâns. În consecinţă cum puteau fi 
romanizaţi şi să-şi însuşească limba latină dacii, dacă numai o 
treime din teritoriul lor era ocupat de către romani. 

Mai mult, ocupaţia romană a durat numai 170 de ani, cu mult 
mai puţin ca în Galia şi Britania, iar englezii nu vorbesc o limbă 
latină, iar galeza se mai vorbeşte popular până azi în unele 
regiuni ale Franţei rurale. Transilvania a fost ocupată de către 

M
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austrieci de la 1700 la 1918, adică 218 ani şi românii ardeleni 
nu vorbesc germana nici acasă şi nici pe stradă, poate numai 
elevii de la un liceu de profil. 

Basarabenii au fost ocupaţi 200 de ani de ruşi dar vorbesc limba 
română în familie. Deci ideea romanizării Daciei ocupată 
teritorial numai o treime de Roma cade şi din punct de vedere al 
simplei logici istorice. 

Tot mai evident ies la lumină cercetări ştiinţifice legat
ADN, că românii sunt urmaşii dacilor. Nu va trece mult timp 
când curentul istoriografic al originii geto-dace a limbii şi 
poporului român se va impune, bineînţeles cu recunoaşterea 
unor influenţe istorice latine sau slave.  

Genetic, nu ne-am schimbat de 5.000 de ani, suntem tot daci

Un studiu de paleogenetică, realizat între anii 2003
arătat că, genetic, suntem daci, iar teoria latinizării făcute de 
Imperiul Roman este falsă. 

Studiul, realizat de dr. Georgeta Cardoş, specialist în genetică, 
cu sprijinul Universităţii din Hamburg, Germania, a pornit de la 
ţesuturi osoase recoltate din peste 20 de situri arheologice din 
România, de la un număr de 50 de indivizi aparţinând 
populaţiilor care au trăit aici cu 5.000 de ani în urmă. 

Datele genetice obţinute au fost comparate cu cele ale românilor 
de astăzi. Concluzia a fost că între actuala populaţie a României 
şi cele care au trăit pe teritoriul acestei ţări cu 5.000 de ani în 
urmă există o clară înrudire genetică, iar fondul de bază 
dovedeşte continuitatea şi legătura strânsă cu populaţia 
străveche, adică cu dacii, ramura nord-dunăreană a marelui 
neam tracic.  
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ARGUMENTE TOPONIMICE DIN
PRIVIND ORIGINEA 

VALAHICĂ A GRAIULUI UMAN ARTICULAT

                                          

                                                        George Liviu TELEOACĂ

       Încă prea puţin valorificată, dar prezentă în istorie pe 
parcursul mai multor milenii, echivalenţa etnonimelor Vlac
Dac a fost afirmată până târziu în scrier
Suidas, Constantin al VII Porfirogenetul (secolul X)
ale lui Kekaumenos (secolul XI), ca şi în Analele Boemice 
ale Papei Pius al II-lea (secolul XV). 

n numele acestei echivalenţe toponimele Daciei sunt 
valahice, iar ca repere fundamentale care conduc
graiului uman articulat, ele conferă acestei origini denumirea 

de origine valahică a graiului uman articulat. După cum se va 
vedea chiar graiul uman articulat are la origine cuvântul
aşa încât şi din acest motiv originea sa trebuie den
valahică. 

Chiar înainte de a pătrunde în Ardeal 
unde mai multe oiconime de formă Daia reprezintă 
corespondentul toponimic al lupului frigian numit daoi, voi 
menţiona în mod deosebit comunicarea susţinută de 
academicianul Vladimir Georgiev la Congresul internaţional de 
onomastică de la Haga, din anul 1966
academicianul bulgar a arătat că marii afluenţi ai Dunării: 
Prutul, Siretul, Lom, Jantra, Vedea, Oltul, Vit, Jskăr, Jiul, 
Timocul, Morava, Timişul, Drava, Sava, Tisa, Raab, Mureşul 
poartă denumiri care au câte un înţeles bine definit prin 
raportarea lor la rădăcinile indo-europene. De aici şi concluzia 
domniei sale că teritoriile udate de aceste râuri au făcut parte 
din cea mai veche vatră a elitei care a cr
europene. 

În bun acord cu descoperirea academicianului Georgiev de la 
care emană o concluzie fără echivoc, am remarcat în bazinul 
ardelean al Oltului că denumirile râurilor
Calva, Albac şi Coveş decurg succesiv de la cu
primordial avlakecu înţelesul său de râu în graiul aromânilor.

Corespunzător aceluiaşi arhetip avlake
forma avrag, mai curg în aceeaşi zonă râul Avrig cu afluentul 
său Givra (Jivra) ca dovadă că pornind de la arhetip hidr
se deduc succesiv, unele din altele prin anagramare, prin 
modificarea unor foneme, sau prin adaosul de sufixe etc. Ca 
dovadă că succesiunea hidronimică, deja invocată, exemplifică 
o legitate a gramaticii universale, menţionăm că pe lângă 
hidronimul Calva în ţară se mai întâlnesc alte trei râuri cu 
numele de Colbu, nume care la prima vedere pare absurd pentru 
o apă curgătoare. Dar numai la prima vedere, fiindcă numele 
râurilor numai rare ori au fost atribuite, aşa după cum sunt 

Î
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ARGUMENTE TOPONIMICE DIN DACIA 
PRIVIND ORIGINEA 

UMAN ARTICULAT 

                                           

George Liviu TELEOACĂ 

Încă prea puţin valorificată, dar prezentă în istorie pe 
parcursul mai multor milenii, echivalenţa etnonimelor Vlac-
Dac a fost afirmată până târziu în scrierile bizantine ale lui 

I Porfirogenetul (secolul X), sau în 
, ca şi în Analele Boemice 
 

n numele acestei echivalenţe toponimele Daciei sunt 
valahice, iar ca repere fundamentale care conduc la originea 
graiului uman articulat, ele conferă acestei origini denumirea 

de origine valahică a graiului uman articulat. După cum se va 
vedea chiar graiul uman articulat are la origine cuvântul avlake, 
aşa încât şi din acest motiv originea sa trebuie denumită tot 

Chiar înainte de a pătrunde în Ardeal – inima Daciei, acolo 
unde mai multe oiconime de formă Daia reprezintă 
corespondentul toponimic al lupului frigian numit daoi, voi 
menţiona în mod deosebit comunicarea susţinută de 

dimir Georgiev la Congresul internaţional de 
că de la Haga, din anul 1966. Cu această ocazie 

academicianul bulgar a arătat că marii afluenţi ai Dunării: 
Prutul, Siretul, Lom, Jantra, Vedea, Oltul, Vit, Jskăr, Jiul, 

Sava, Tisa, Raab, Mureşul 
poartă denumiri care au câte un înţeles bine definit prin 

europene. De aici şi concluzia 
domniei sale că teritoriile udate de aceste râuri au făcut parte 
din cea mai veche vatră a elitei care a creat limbile indo-

În bun acord cu descoperirea academicianului Georgiev de la 
care emană o concluzie fără echivoc, am remarcat în bazinul 
ardelean al Oltului că denumirile râurilor învecinate Valchid, 

decurg succesiv de la cuvântul 
cu înţelesul său de râu în graiul aromânilor. 

avlake devenit vlac, atestat şi în 
, mai curg în aceeaşi zonă râul Avrig cu afluentul 

său Givra (Jivra) ca dovadă că pornind de la arhetip hidronimele 
se deduc succesiv, unele din altele prin anagramare, prin 
modificarea unor foneme, sau prin adaosul de sufixe etc. Ca 
dovadă că succesiunea hidronimică, deja invocată, exemplifică 
o legitate a gramaticii universale, menţionăm că pe lângă 

Calva în ţară se mai întâlnesc alte trei râuri cu 
numele de Colbu, nume care la prima vedere pare absurd pentru 
o apă curgătoare. Dar numai la prima vedere, fiindcă numele 
râurilor numai rare ori au fost atribuite, aşa după cum sunt 
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denumite străzile, de exemplu, în memoria cuiva sau a ceva, 
procedee care urmează de asemenea  o logică a grupării 
(compozitori, scriitori, eroi, plante etc). 

Râurile cel mai adesea au fost denumite prin derivare fonetică 
pornind de la o primă denumire de râu căruia, adeseori i s-a 
spus simplu gârla. Acesta este şi motivul pentru care, tot în 
bazinul Oltului există hidronimul Gârla Mare, iar prin raportare 
la ea Gârlăţelul, de la care prin pierderea consoanei -r- s-a 
format hidronimul Galaţul pentru un alt pârâu care curge în 
acelaşi bazin hidrografic. În mod similar există în bazinul 
Mureşului Gălăoaia Mare, în loc de Gârloaia Mare şi pe lângă 
ea pârâiele denumite Gălăoaia, Gălăoaia Mică şi Gălăuţaş. 

Urmând raţiuni similare alte denumiri de ape curgătoare s-au 
format pornind de la cuvântul avlake care înseamnă tot gârlă în 
arhaicul grai aromân. Dacă ar fi să numerotăm cu 1, 2 şi 3 
consoanele v, l şi c ale primei denumiri avlake, atunci  în 
denumirile ulterioare ordinea consoanelor ar fi permutate astfel: 

Avlake – 123   
Kalva – 321                                                                                   
Alvak – 213 respectiv Albac adică 21′3 unde v→b 
Koveş – 31 + eş 
Avrig – 12′3′ unde l→r şi k→g 
Givra – 3′12′ 

În zonă se mai află, însă, şi localităţile Bărcuţ, Bârghiş, Agârbiş, 
Richiş, Retiş dar şi Ighiş etc care conform notaţiei propuse se 
reprezintă asfel: 
Bărcuţ – 1′2′3 + uţ 
Bârghiş – 1′2′3′ + hiş 
Agârbici – 3′2′1′ + ici 
Recea – 2′3 
Richiş – 2′3 + hiş 
Retiş – 2′3′′ + iş, unde grupul de litere chi→ti (palatalizare) 

Ighiş – 3′ + hiş 

De unde rezultă că pentru a obţine o nouă denumire, adică un 
nou cuvânt, s-a recurs la permutarea consoanelor, dar şi la 
transformarea lor după bine cunoscutele reguli de transformare 
fonetică ca într-un joc de imaginaţie, chiar mai simplu decât 
cuvintele încrucişate. 

Acesta este modul, acesta este singurul mod, în care s-au 
format principalele cuvinte, adică  din unul în altul, într-o 
succesiune care a urmărit pas de pas nevoile de comunicare 
ivite în viaţa de zi cu zi. Cuvântul care deja preexista reprezenta 
genul proxim, de la care pornind se obţinea prin metaforizare 
cuvântul cel nou, a cărui diferenţa specifică se exprima cu 
ajutorul unei noi forme obţinută prin utilizarea unuia din 
procedeele de mai sus. Treptat aceste procedee s-au diversificat 
tot mai mult. Aşa au luat naştere cuvintele, aşa au luat naştere şi 
cuvintele grupurilor care roiau din vatra primordială (ulterior şi 
din vetrele secundare ş.a.m.d.) fiecare grup gândind în mod 
specific atât metafora de trecere de la cuvântul gen proxim la 
cuvântul cel nou, cât şi forma de individualizare a noului 
cuvânt. Ca urmare a faptului că şi alegerea cuvântului gen 
proxim putea fi diferită au apărut sinonimele. Prin asemenea 
evoluţii proprii diferitelor grupuri umane au apărut dialectele 

care cu timpul au devenit limbi de sine stătătoare. Acestea sunt 
principiile cele mai generale care fundamentează gramatica 
universală a limbilor, căutată de peste 2500 de ani de toţi marii 
savanţi ai lumii. 

Faptul că a fost dedusă pe un număr minim de cazuri nu trebuie 
să surprindă din moment ce denumirea Calva-
Colbu paradoxală pentru o apă curgătoare a evidenţiat în mod 
decisiv ideea că forma noului cuvânt s-a obţinut, în mod 
predilect, prin modificarea formei cuvântului 
preexistent avlake care înseamnă apă curgătoare. Şi Kalva-
Kolbu ca hidronim înseamnă tot apă curgătoare, dar apa unui alt 
curs care a şi primit acest nume, în mod cu totul independent de 
substantivul comun colb, care în limba română înseamnă 
pulbere. 

În alt timp, în alt loc, şi un cu totul alt grup de observatori a 
constatat că pământul foarte bine mărunţit de roţile carelor pe 
drumurile de ţară dobândeşte caracteristica unui fluid care poate 
fi turnat ca apa râului, dar care nu este apă ci pulbere uscată, 
adică ar fi ca apa dar este cu totul opus apei prin celelalte 
proprietăţi şi atunci ca gen proxim s-a asemănat cu apa 
curgătoare dar NU i s-a spus avlake, ci s-a adoptat forma 
inversă kalva respectiv colb din moment ce prin celelalte 
proprietăţi colbul este inversul apei. 

Omonimele, a căror formare şi existenţă nu au fost încă 
explicate, sunt încă o dovadă că în epoci diferite şi în locuri 
diferite uneia şi aceleiaşi noi forme provenite de la un cuvânt 
polisemantic cu valoare de gen proxim i-au fost atribuite 
înţelesuri diferite. Acesta este şi motivul, încă necunoscut 
academicianului Georgiev, pentru care macrohidronimele din 
bazinul Dunării sunt omonime ale unor cuvinte de uz comun din 
fondul principal indo-european având, însă, aceeaşi proiecţie în 
setul de rădăcini indo-europene care au în vedere numai forma, 
dar nu şi înţelesul. Denumirile marilor râuri din bazinul Dunării 
se aseamănă doar formal cu anumite cuvinte de uz comun, tot 
aşa după cum denumirea râurilor Colbu se aseamănă doar 
formal cu substantivul de uz comun colb, având acest înţeles de 
pulbere, de această dată chiar paradoxal pentru o apă 
curgătoare. 

Revenind la hidro-toponimia din Ardeal, vom arăta că pe lângă 
localitatea Bârghiş se află localităţile Berghin, Merghin şi apoi 
Reghin, care toate valorifică, succesiv, arhetipul 
primordial avlake. Ca dovadă că Ardealul este vatra originară a 
acestei înţelepciuni adamice de a crea toponime începând cu 
arhetipul, adică începând cu începutul începuturilor, voi arăta că 
aici densitatea acestor ansambluri toponimice de vecinătate este 
cea mai mare. Aşa de exemplu, numai puţin mai spre est de 
localităţile Avrig cu replica sa Bârghiş, adică în Secuime, se 
află localitatea omonimă Vârghiş de la care rezultă oiconimele 
Arcuş, Racoşul – de Sus şi de Jos – dar şi un alt Reci. De la 
Racoş derivă, prin pierderea (afereza) lui R, denumirea 
localităţii Acoş de Niraj cu omonimele Acâş pentru o localitate 
din judeţul Satu-Mare şi Acăş pentru o localitate din judeţul 
Bacău. Mai multe localităţi cu denumirea de Racova şi altele 
denumite Racoviţă cu structura de consoane 2′31 se află tot în 
Ardeal. Corespunzător hidronimului Coveş din grupul de 
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hidronime Avrig-Bârghiş prezentat, în judeţul Covasna se află 
unul din cele două râuri Covasna ale ţării. 

Plasată tot în secuime remarcabila serie, alcătuită din 
denumirile râurilor învecinate ca afluenţi ai Oltului, Vârghiş-
Hârghiş-Cârţiş(oara)-Creaţa-Craca-Cracu-Crăciun 
demonstrează că fonemul (litera) V → H → C, dar şi că 
arhetipul primordial avlake poate genera cuvintele cracă, crac, 
dar mai ales cuvântul Crăciun. Prin analogie cu acest lanţ 
etimologic, bine ilustrat din punct de vedere hidronimic, se 
explică felul în care Valah-Valah, numele arhetipal al Marelui 
Dumnezeu, nume încriptat în tetragrama sacră YHWH, a 
devenit pentru români Crăciun, dar zis şi Moşul, tocmai pentru 
a pune în evidenţă calitatea Sa de ziditor al cerului şi al 
pământului, pe care ni le-a dat nouă spre moştenire cu toate 
bunătăţile lui. Colindele noastre precreştine oferă o amplă 
susţinere mitică echivalenţei lingvistice dintre sintagma 
teonimică arhetipală Valac-Valac şi Moş Crăciun. Aşa dar 
sensul primar al cuvântului moş, din substratul româno-albanez 
prelatin, nu a fost cel de om în vârstă, ci a fost cel de 
întemeietor de moştenire; evident, el are şi conotaţia de bătrân 
fiindcă este înainte mergător. 

Iată şi un alt exemplu care ilustrează că gramatica universală a 
limbilor a fost încredinţată memoriei milenare mai ales prin 
sistemul denumirilor geografice de vecinătate din Ardeal şi din 
zona sa înconjurătoare. În munţii Retezat, cu deschiderea spre 
Sarmizegetusa, Haţeg, Tărtăria, grupul de strictă vecinătate al 
localităţilor Vulcan, Lupeni, Uricani împreună cu vârful 
Peleaga (a se citi vârful pelasgilor) îşi regăseşte o primă replică 
tot în ţinutul secuilor. Aici în aval de localitatea Vlăhiţa, atestată 
documentar din anul 1301 se găseşte astăzi localitatea Ulcani, 
numită Vulke la anul 1550, de la care au derivat numele 
localităţilor învecinate Bulgăreni, Beclean, Lupeni şi apoi 
Păuleni. 

O a doua replică a grupului de strictă vecinătate Vulcan, 
Lupeni, Uricani se întâlneşte la trecerea munţilor, în zona 
Ploeşti, unde întâlnim localităţile învecinate Vâlcăneşti, 
Bălceşti, Lipăneşti, Păuleşti şi chiar Ploeşti, a căror apropiere 
geografică este o dovadă suficientă că toate toponimele acestea 
provin de la cuvântul Vâlcăneşti, adică de la 
arhetipal avlake respectiv vlac. 

Rezultă de aici, chiar şi fără alte exemple, caracterul special al 
cuvântului avlake, care în dialectul aromân înseamnă apă 
curgătoare, gârlă. Şi cuvântul avlake este cuvânt special tocmai 
fiindcă desemnează apa curgătoare. Malurile râurilor au 
reprezentat până nu demult, singurele locuri care au putut 
susţine existenţa comunităţilor umane în cadrul cărora trebuia să 
apară comunicarea prin grai articulat. Acest considerent de 
ordin antropologic a şi fost primul considerent care m-a ajutat 
să descopăr rolul fascinant al râului în dezvoltarea gândirii şi 
vorbirii umane. 

Spre norocul meu şi al acestei descoperiri, de la primele 
tentative am şi obţinut primele confirmări care au evidenţiat 
importanţa râului în guvernarea proceselor psiho-mentale 

privind originea graiului uman articulat. Multă vreme, însă, am 
bătut pasul pe loc până când primului arhetip ji cu înţelesul de 
apă curgătoare i-am mai putut asocia cuvintele arhetipale jilav, 
vilaj şi istru, toate trei tot cu înţelesul de apă curgătoare. Din 
nefericire, cuvântul ji, cuvântul marelui start în epopeea 
devenirii umane prin vorbirea articulată, cuvânt care se află 
inclusiv la originea graiurilor sinice, lipseşte din dicţionarul 
limbii române, deşi eu am constat că localnicii din zona Filiaşi – 
România îl folosesc şi astăzi cu înţelesul de apă curgătoare. 
Numai în virtutea acestui înţeles, importantul râu care trece prin 
Petroşani, Filiaşi, Craiova poartă numele de Jiu. 

Spre deosebire de cuvântul ji, care este prima mare 
substantivizare pentru onomatopeea râului, cuvântul avlake este 
consemnat în impunătorul dicţionar a lui Tache Papahagi şi 
ilustrat prin propoziţia în dialect aromân: „Prit hoară cură una 
avlake”. Cunoscut şi prin variantele sale avlakiu cu înţelesul de 
râuleţ şi de brazdă, dar şi prin cea de avrag care are numai 
înţelesul de brazdă, cuvântulavlake se dovedeşte a fi principala 
matrice a graiurilor umane aşa cum a fost ea definită de 
postulatul lui Ernst Cassirer, dar şi temeiul sistemului de 
cunoştinţe organizate într-un model al lumii, sistem preconizat 
ulterior de Noam Chomsky. 

Mai apropiat de modul nostru de a gândi, Chomsky realizează, 
prin utilizarea  calculatoarelor electronice, o imagine de 
ansamblu a fenomenului lingvistic şi sesizează că limbajul 
natural nu depinde numai de lexic şi gramatică ci şi de o bază 
de cunoştinţe organizate într-un model al lumii. Or, râul a fost 
indicat ca model al lumii încă din antichitate de Heraclit din 
Efes (540-475 AC) şi cu toate acestea râul nu a putut fi 
recunoscut ca modelul care a guvernat programarea 
procesorului mintal al vorbirii fiindcă apelativele primordiale 
pentru râu nu le căutase nimeni acolo unde ele erau de fapt, 
adică în substratul profund al limbii române, greşit considerată 
neo-latină. Uşurinţa cu care fusese considerată neo-latină 
ignorase nu numai cuvintele de substrat, dar mai ales faptul că 
arheologia conferise, deja, teritoriului dacic o poziţie centrală în 
vatra originară a băştinaşilor Europei, acolo unde era şi firesc să 
apară graiul uman. 

Ca model al lumii imaginat de Chomsky, râul, numit avlake, a 
oferit gândirii lingvistice atât numele său ca matrice 
metaforizabilă, cât şi principalele direcţii de metaforizare, 
deoarece ideea de râu are cel puţin zece înţelesuri. Considerând 
râul gen proxim, diferenţa specifică a fiecărui nou concept s-a 
definit prin metaforizare şi a fost individualizat prin câte un 
cuvânt a cărui formă reflectă vizibil, mai ales prin structura 
consoanelor sale, legătura sa cu forma avlake. După modelul de 
gândire prin care s-au putut explica înţelesul şi forma 
conceptului de colb pornind de la avlake, iată în continuare alte 
exemple care arată că fiecare din cele minimum zece înţelesuri 
ale conceptului de râu denumit avlake a susţinut prin 
metaforizare formarea a noi cuvinte. Astfel pentru: 

  1. Înţelesul de apă, sau în legătură cu apa în sanscrită:  

         balaha – apă; 
         baluka – nisip; 
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         balaka – cocor; 
         balahaka – nor; 
         kulabu – teren în lungul unui mal  
         valaki – vână                                                                                                

       vaha – curs de apă, râu;   în acest caz se constată eliminarea consoanei -l-
       cretan – βαϊγες,   grec – αϊγες, αϊγις, 

      germ. – Bach, Woge  fr.- vague 
          vasu – apă, baltă, băltoacă;  litera -h- a fost înlocuită cu litera -s- 
       var – apă; 
          varsa – ploaie; 
         sarva – curgere, fântână; 

• în portugheză: 

           balsa – baltă, tocitoare, plută; 

          varga – teren mlăştinos; 
          vaga –  val; 
           bulcao – nor negru de ploaie; 
           borrico – ploaie măruntă; 

• în spaniolă:   vega  – câmpie irigată, luncă;  

• în română:    val – val de mare; 

• în aromână:   buclă – doniţă, găleată; 
 ploscă – mic recipient cu dop pentru băuturi;  

• în latină:         lacus – lac;    cuvânt format prin pierderea consoanei 
v-  

• în albaneză:  bllacë – băltoacă; 
 baltë – noroi, tină; 
 vallkua – mai pentru bătut rufele la râu// plasă pentru prins 
anghilele; 
 vërshim – revărsare, inundaţie; 
 vir – pârâiaş, şuviţă, fir de apă, fir;  aceasta este şi originea 
cuvântului fir 
 vlagë – umiditate, umezeală, sevă; 
 vlug – umezeală, sevă a pământului; 
 vrug – mană; 

vurg–depresiune mlăştinoasă, zaţ negru de 
măsline;                                                                                                 
vesë – rouă: 

• în greacă:  δρόσος – rouă;  

• în rusă:   влага – umezeală; 
волна – val de mare;   лужа – băltoacă; луг – luncă, pajişte, păşune;  

• în germană:  Wolke – nor;  

   2. Înţelesul de răcoare   

în aromână:  vrăhnos – răguşit; 
în spaniolă:   fresca – răcoare; în acest caz   v→f, l→r, c→sc 
helada – ger; 
în rusă:          холод – frig, răcoare, ger; 
în greacă:     δροσιά – răcoare;    aici v→δ, l→ρ, cia→σιά 
în română:    frig – cuvânt asemănător cu Avrig, în care v→f, l→r, c→g 
în engleză:    frost – ger; 

3. Înţelesul de zgomot, rostire   

• în aromână:   sălăvate – gălăgie mare; 
lavă – zgomot, zarvă;  

• în spaniolă      bulla – zarvă, gălăgie;  

• în portugheză: bulha – zarvă, vacarm; 
fragor – vuiet;  în acest caz v→f, l→r, c→g    plus sufixul -or  

• în sanscrită:   kahala – sunet în general;  este ca şi românescul caval 
  valh – a vorbi, a lumina, a fi minunat; 

valk – a vorbi; 
klap – a vorbi; 
vac – a vorbi; 
Vāć – glas, grai, cuvânt. Noţiune cu atribute cosmogonice în mitologia vedică. 
Rigveda identifică această noţiune personificată cu sufletul lumii sau, pentru 
aceeaşi semnificaţie, cu suflul universal. Aşa dar, cu patru mii de ani în urmă 
vedicii sacralizaseră cuvântul avlake, în varianta sa Vāć, pentru rolul său de 
întemeietor al vorbirii, numit aici  suflul universal. 

• în latină:        versus, us – vers;  ca şi în română  

• în engleză:     blast – sunet, zgomot;  

• în elină:        λογος – cuvânt; ca şi în cazul cuvântului lac aici s-a 
pierdut consoana v-  

 4. Înţelesul de lumină, culoare  

• în aromână:   fleacă – flacără; în acest caz  v→f 
galbin – galben;  ca formă intermediară va fi fost calvin  

• în sanscrită:   valh – a lumina; 
varce – a străluci; 
barga – scânteie, splendoare; 
vlex – a vedea; 
lok – a vedea;   în latină: lux,cis – lumină,  în engleză: look – a privi 
kapila – culori roşiatice  

• în portugheză: ver – văz // a vedea, a privi, a zări, a înţelege;  

• în engleză:     blaz – vâlvătaie, incendiu, culoare strălucitoare;  

• în rusă:           блеск – luciu, strălucire  

  5. Înţelesul de trecătoare, cale, acces etc      

• în aromână:    avrag – brazdă; 
gavră – gaură;  

• în albaneză:   vragë – cărare, potecă, cicatrice; 
lug – jgheab, adăpătoare; 
birë – gaură, bortă;  

• în portugheză: bica – ţeavă de canal; 
  buraco – gaură, orificiu; 
  brecha – breşă, spărtură; 
buhar – coridor  

•  bocal – deschizătură, intrare; 
 boca – intrare; 
 beco – ulicioară;  

• în latină:         versus,us – brazdă, linie; 
 versus – înspre, către;  

• în germană:   Wag – cale, drum;  

  6. Înţelesul de limită, graniţă, obstacol 

• în sanscrită:   balahaka – munte; 
kula – tot ceea ce se opune ca obstacol, acoperă sau protejează;  

• în greacă:       βραχος – stâncă; 
άκρα, άκρη – margine, cap, promontoriu;  

• în rusă:           верх – vârf, pisc, creastă; 
берег – mal, ţărm;  

• în germană:   Berg – munte;  

• în albaneză:   breg – ţărm, chei, margine; 
buzë – buză, margine; 
bokë – deal;   spre deosebire de bocë – o cană mare de apă;  
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• în portugheză: barroco – stâncă izolată; 
burgau – prundiş; 
braga – zid de cetate; 
borda – margine, mal;   

• în engleză:       verge – margine, limită; 
margin – margine, limită, diferenţă;  

7. Înţelesul de curgere, mişcare, forţă, muncă etc 

• în elină:           βλωσκω – a merge, a veni;   forma acestui verb ca şi 
cele două înţelesuri cu   sensuri antonimice sunt de o extremă 
importanţă în susţinerea   valorii arhetipale a cuvântului avlake.  

• în rusă:            власть – putere; 
пуск – punere în mişcare;  

• în sanscrită:     pluş – a curge; 
valg, vanc – a merge; se observă că l→n  (regula lui Schuchardt) 
val, vale – a merge; este ca şi verbul francez aller (je vais, tu vas … 
+ nous 
allons, vous allez. De unde rezultă ca va+ale = vale) 
vakk, vakke – a merge, a se mişca; 
vask, vaske – a merge, a se mişca; Ca altă dovadă că limba sanscrită 
s-a 
desprins din vatra limbii române, MDA consemnează pentru 
pers. a III sing. forma nu vişca=nu mişca. 
vaska – mişcare, continuarea mişcării, perseverenţă; 
vayg, vayge – a merge, a porni la drum; asemănător şi fr. voyage. 
blac, brac, branc – a cădea; ca şi verbul românesc a da brânci 
baγg – mişcare, mers, curs de apă, val, talaz;  

• în aromână:     filcu, vlihur – liber; liber ca râul în curgerea sa. 
vlagă – putere; 
versu – a turna; 
versu – a năvăli; 
răvăescu – a năvăli; este ca şi cuvântul românesc răvăş-
esc(u) obţinut prin 
anagramarea verbului versu. Tot prin anagramarea acestui 
verb s-a format şi verbul răşvă-escu adică răsboiesc(u). 
Corespunzător acestei rădăcini ravas provenite de la arhetipul 
avlake există verbe şi în limba engleză.  

• în engleză:      ravish – a răpi, a viola; 
ravage – a jefui, a distruge, a face ravagii;  
walk – a se plimba; 
work – a pune în mişcare;  

8. Înţelesul de habitat uman 

• în română:   vlahie – ţinut, ţară;  

• în franceză:  vilage – sat;  

• în portugheză: vergel – livadă, gradină; 
 vend – ţinut, zonă, loc, teren// ţară, patrie, stat; 
 burgo – burg, orăşel, târg;  

• în cehă:            vlast – meleag, tărâm, patrie; 
 viska – sătuc;  

• în latină:  vicus,i – sat // proprietate la ţară // cartier într-un oraş;  

• în albaneză:    vis – loc, ţinut, meleag, tărâm;  

9. Înţelesul de viaţă, viu, omenire    

• în aromână:    plasă – neam de oameni;  

• în latină:         vulgus,i – norod, gloată;  

• în germană:    Welt – lume;  

• în portugheză: vend – lume, populaţie, mulţime;  

 10. Înţelesul de dumnezeire   

• Prin analogie cu râul care este etern, atoatedătător şi atotputernic, 
denumit avlake, Marele Dumnezeu, care şi El este etern, 
atoatedătăror şi atotputernic, a fost denumit prin sintagma teonimică 
arhetipală Vilah-Vilah care, în domeniul religiei a generat un mare 
număr de teonime. Între ele şi sintagma teonimică ebraică Ylah-
Wilah [14] prin a cărei încriptare sub forma tetragramei 
sacre YHWH  a fost salvată tradiţia religioasă dacică. 

Tot în numele autorităţii Marelui Dumnezeu, denumit prin 
sintagma teonimică arhetipală Valac-Valac, au fost create 
conceptele de autoritate sacră Lege şi Rege pe temeiul cărora a 
fost edificată întreaga civilizaţie umană. Conceptele 
de episcop şi cel de vlădică utilizate şi în prezent sunt foarte 
vechi din moment ce forma şi înţelesul lor se explică prin 
sintagma teonimică arhetipală. O aceeaşi provenienţă are şi 
verbul din limba engleză to bless – a sfinţi, a binecuvânta, a 
ferici. 

Aşadar, prin metaforizarea multiplelor sensuri ale conceptului 
de râu numit avlake se confirmă în mod amplu şi direct ipoteza 
lui Noam Chomsky care a anticipat, pentru originea graiului 
uman articulat, existenţa unui sistem de cunoştinţe organizate 
într-un model al lumii. Abia prin descoperirea rolului de arhetip 
al cuvântului avlake s-a putut dovedi că modelul căutat al lumii 
care a susţinut apariţia şi dezvoltarea graiului uman articulat a 
fost şi este modelul râului. 

Dar cuvintele de mai sus, structurate pe cele zece grupe, după 
cele zece sensuri de metaforizare ale râului, mai pot fi 
structurate şi numai în două grupe după 
criteriul profan (grupele 1-9) şi sacru (grupa a 10-a). Operând 
cu această clasificare binară filozoful neokantinan Ernest 
Casirrer (1874-1945), unul dintre întemeietorii semioticii, a 
anticipat teoretic necesara intersecţie a limbajului de uz comun 
cu limbajul lumii mitice în punctul originii lor comune. În eseul 
său Mit şi limbaj, Ernst Cassirer argumentează viguros că prin 
descoperirea în viitor a unei rădăcini comune celor două lumi se 
va ajunge la originea lor şi la raţiunea care le-a generat, 
respectiv la originea şi la calea edificării limbajului natural. 

Or, conceptul de râu, în baza exemplelor de mai sus, reflectă, în 
mod evident, atât legătura dintre sacru şi profan cât şi calea 
edificării limbajului natural pornind de la cuvântul 
arhetipal avlake prin metaforizarea multiplelor sale sensuri. 

Iată aşadar, cum conceptul de râu numit avlake sau vlac poate 
explica originea graiului uman articulat atât din perspectiva 
unui postulat produs de tehnologia inteligenţei artificiale (Noam 
Chomsky), cât şi din perspectiva unui postulat dedus din 
considerente de ordin spiritual-filozofice (Ernst Cassirer). 

Validată prin însăşi faptul că această dezvoltare 
satisface simultan două anticipări de esenţă diferită, vom numi 
valahică originea graiului uman articulat ca expresie a faptului 
că se întemeiază pe arhetipul avlake ca apelativ al râului, dar şi 
fiindcă valahic este teritoriul pe care a fost eternizată gramatica 
universală a limbilor după care a fost dezvoltat acest arhetip 
pentru a genera graiul uman originar. Ca mărturie peste 
milenii a felului în care au fost create principalele cuvinte ale 
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omenirii, gramatica universală limbilor s-a conservat sub 
forma toponimelor de vecinătate mai ales în Transilvania 
sanctuarelor dacice, acolo unde se înregistrează cea mai mare 
densitate a toponimelor de vecinătate cu o evidentă înrudire 
lingvistică. 

Alt fel spus, pornindu-se de la unul şi acelaşi arhetip noile 
cuvinte s-au format în mod autonom, pe de o parte în domeniul 
toponimiei şi pe de altă parte în domeniul cuvintelor de uz, dar 
în fiecare din cele două domenii au fost concepuţi aproape 
aceiaşi operatori de transformare lingvistică a cuvântului 
arhetipal avlake, aşa încât anumite toponime sau hidronime se 
aseamănă prin formă cu unele cuvinte de uz comun. Aceasta şi 
este principala cauză a faptelor de limbă descoperite de 
academicianul bulgar Vladimir Giorgiev, care a constatat că 
macrohidronimia din bazinul Dunării are înţeles dacă este 
interpretată pe baza rădăcinilor indo-europene. 

Fenomenul acesta numit omonimie (paronimie), are însă un 
caracter mai general şi este consecinţa, dar şi dovada directă a 
faptului că graiul uman s-a dezvoltat pe cele cinci mari direcţii 
ale sale – toponimie, teonimie, antroponimie, etononimie şi 
cuvinte de uz comun – pornind de la unul şi acelaşi cuvânt 
arhetipal care pentru înţelesurile specifice fiecărui domeniu în 
parte a furnizat forme identice sau asemănătoare. 

În mod similar, prin valorificarea asemănătoare a aceluiaşi 
arhetip în ţinuturi geografice diferite au apărut omonimele şi 
paronimele toponimice. Un caz de notorietate îl reprezintă 
hidronimele şi toponimele de forma Bistra şi Bistriţa, dar 
şi Nistrul, care toate derivă de la arhetipul Istru. Ţinând cont de 
semnificaţia sa putem considera că şi cuvântul buiestru, din 
substratul româno-albanez prelatin, ar putea avea o aceeaşi 
origine. Ideea că Bistriţele ar fi fost botezate abia începând cu 
secolul VI de către slavii migratorii pare nefondată mai întâi 
fiindcă ei nu ar fi avut nici un motiv să schimbe numele 
originare atribuind o aceeaşi denumire la zeci de râuri. 

Deosebit de interesant este cazul omonimelor (paronimelor) 
interlingvistice a căror existenţă reală va trebui luată în 
considerare, cu atât mai mult cu cât formarea lor se explică la 
fel de uşor pornind tot de la arhetip ale cărui înţelesuri diferite 
au fost exprimate de grupurile etinice atonome prin una şi 
aceeaşi formă derivată. Un astfel de caz de omonimie 
(paronimie) interligvistică, remarcabil prin bogăţia sa de 
excepţie, îl reprezintă grupul de cuvinte cu 
rădăcina marga produsă de acelaşi arhetip al graiului 
uman avlake urmând o transformare ale cărei etape sunt 
ilustrate de succesiunea toponimică de vecinătate Volco → Balc 
→ Barcău → Marca, Marghita de pe valea Barcăului, aflată la 
nord de Oradea judeţul Bihor. Ca urmare a acestei filiaţii 
rădăcina marga se regăseşte pentru toate sensurile arhetipului 
de la care provine, sensuri care justifică înţelesul următoarelor 
exemple: 

1.  gr.        άµέργώ – a culege fructe  
2. lat.       mergae, arum – furcă cu doi colţi  
3. lat        mergo, ere – a se scufunda  
4. lett       merga –culoar  

5. lett.      merga, marga – ploaie liniştită  
6. prus.    merga – fecioară, fată   aici se constată asemănarea 

cu virgo,onis  
7. ags.     mergen, morgen – viitor  
8. got.      Morgen, maurgis – dimineaţă, răsărit  
9. m.ir.     merge – stindard, drapel  
10.   alb.       mergon – depărtat  
11. arm.     merj – pe lângă, aproape de  
12. sp.       merga – pânză de sac  
13. snskr.  marga – drum  
14. snskr.   marca – spălare  
15.  rom.   merge – a te deplasa  
16.  rom.    mărgău – drumul pe care se întorc vitele de la păşune  
17. eng.     margin (dar şi verge) – margine, limită, diferenţă 

Ca o altă dovadă că şi cuvintele întemeiate pe 
structura merg provin de la cuprinzătorul arhetip vlah întemeiat 
pe ideea de râu, denumit avlake în arhaica limba armână, 
menţionăm în continuare câteva hidronime asemănătoare 
cuvântului merg: 

ˇ      Μάργος – veche denumire a râului Morava 

ˇ      Mărgău – râu în bazinul Crişurilor 

ˇ      Marga – afluent al Timişului 

ˇ      Margeş – afluent al Someşului 

ˇ      Marcos – afluent al Siretului 

ˇ      Marcu – afluent al Prutului 

ˇ      Murguşa – afluent al Mureşului 

ˇ      Marca – mai multe localităţi în România 

Fără a mai îngreuna prezentarea şi cu alte exemple posibile vom 
arăta că toponimia Daciei şi mai ales cea din Ardeal, reprezintă 
pentru graiul uman articulat acea gramatică universală de care 
Umberto Eco are atâta nevoie pentru a alege, în numele 
necesităţii noastre prioritare, o sigură limbă-releu destinată să 
optimizeze comunicarea la nivel paneuropean. 

Având în vedere acest deziderat major menit să depăşească 
păgubosul feudalism lingvistic actual, reprezentând poate cel 
mai important obstacol în calea unităţii reale a Europei, limba 
română prin caracterul ei fonetic, prin bogăţia semantică de 
neegalat, prin modernitatea şi prin versatilitatea ei, dar mai ales 
prin caracterul de matrice a tuturor celorlalte limbi are dreptul 
să candideze la statutul de unică limbă-releu în Europa. 

Ca limbă dezvoltată în chiar vatra apariţiei graiului uman 
articulat, mereu îmbogăţită şi mereu îmbogăţibilă prin 
asimilarea unitară a tuturor influenţelor, mereu egală cu sine 
însuşi şi prin acesta antientropică, limba română, chiar, are 
obligaţia să candideze la statutul de unică limbă-releu 
paneuropeană, cu atât mai mult cu cât lipsită de accente 
imperialiste va menaja mai mult decât oricare altă limbă 
bilingvismul preconizat tot de Umberto Eco. 
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„Mileniul întunecat“… Golul de 1.000 
de ani din istoria românilor

 
 

 
                                                                       Neagu Djuvara

           Pentru specialişti, istoria veche a românilor se 
aseamănă cu un joc de puzzle. Piesele lipsesc sau au 
contururi înceţoşate, nu se îmbină, iar imaginea de 
ansamblu se creionează cu greu. 

rept urmare, s-a vorbit de un adevărat gol de aproape 
1.000 de ani în Istoria românilor, între Secolele IV
XIII. Situaţia s-a complicat şi mai mult cînd toată 

această poveste a căpătat un substrat politic, în perioada 
afirmării naţionalismului european, iar argumentul „tăcerii 
izvoarelor” a devenit coloana vertebrală a teoriei ce susţinea că 
românii au venit din sudul Dunării. De atunci, teoriile despre 
formarea Poporului Român au tot curs, unele de
fanteziste. „În toată istoriografia europeană şi chiar în cea 
românească, se recunoaşte că e un fel de mileniu întunecat, 
unde sînt prea puţine informaţii, şi de acest lucru au profitat unii 
din vecinii noştri. Pentru unguri, Dacia era complet evacuată şi 
nu mai era nimeni cînd au venit ei, pentru ruşi sau ucrainieni nu 
era nimeni în Moldova, erau ei, şi acuma se întreabă cum su
atîţia români. Grecii nu ştiu de unde au venit aromânii, su
căzuţi din cer”, explică istoricul Neagu Djuvara. Începînd cu 
Secolele XVIII-XIX, o serie de istorici austrieci şi maghiari au 
conceput aşa-numita „teorie imigraţionistă”, potrivit căreia toată 
populaţia latinofonă ar fi plecat din Dacia odată cu retragerea 
ordonată de împăratul Aurelian, de teama populaţiilor 
migratoare, în 271-274, şi ar fi revenit la nord de Dunăre abia în 
Secolul XIII, ca ciobani nomazi. 

„De ţărani nu se vorbeşte în istorie” 

Astfel se oferea o explicaţie pentru faptul că, în documentele 
oficiale ale regatului maghiar, românii, denumiţi vlahi, nu 
apăreau decît din Secolul XIII. În plus, vlahii erau mai vizibili 
în spaţiul de la sud de Dunăre, deci în Peninsula Balcanică, 
unde erau menţionaţi de sursele byzantine chiar din Secolul X 
(în Tesalia, Epir, Macedonia, Bulgaria). În privinţa formării 
Poporului Român, tocmai din cauza acestei s
documentelor, s-au emis diferite ipoteze. Dacă unii istorici 
maghiari sau austrieci au optat pentru peninsula Balcanică, nici 
cei români nu s-au pus de acord: unii au ales Transilvania, alţii 
Oltenia, iar alţii centrul şi sud-vestul ţării, într
cuprinde atît Transilvania, cît şi Oltenia, Banatul şi părţi din 
Serbia actuală. Documentele vorbesc, în schimb, de populaţiile 
migratoare care au trecut pe aici. Istoricul Xenopol spune că 
fosta Dacie, ocupată de populaţiile migratoare, a devenit 
„Goţia”, „Gepidia”, „Avaria”, „Cumania” şi argumentează că e 
normal ca documentele oficiale să-i amintească pe migratori şi 
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oficiale ale regatului maghiar, românii, denumiţi vlahi, nu 

s, vlahii erau mai vizibili 
în spaţiul de la sud de Dunăre, deci în Peninsula Balcanică, 
unde erau menţionaţi de sursele byzantine chiar din Secolul X 
(în Tesalia, Epir, Macedonia, Bulgaria). În privinţa formării 
Poporului Român, tocmai din cauza acestei sărăcii a 

au emis diferite ipoteze. Dacă unii istorici 
maghiari sau austrieci au optat pentru peninsula Balcanică, nici 

au pus de acord: unii au ales Transilvania, alţii 
vestul ţării, într-o arie ce 

cuprinde atît Transilvania, cît şi Oltenia, Banatul şi părţi din 
Serbia actuală. Documentele vorbesc, în schimb, de populaţiile 
migratoare care au trecut pe aici. Istoricul Xenopol spune că 
fosta Dacie, ocupată de populaţiile migratoare, a devenit pe rînd 
„Goţia”, „Gepidia”, „Avaria”, „Cumania” şi argumentează că e 

i amintească pe migratori şi 

nu pe autohtoni deoarece războinicii erau cei care atrăgeau 
atenţia, din cauza tulburărilor provocate. Astfel, dacă vlahii n
au luat parte la evenimente politice, nici un apar în documente, 
iar ţinutul era denumit după numele celor care îl stăpîneau. „De 
ţărani nu se vorbeşte în istorie. În istorie se vorbeşte de ăia care 
ţin frîna politică, ca să zic aşa, şi de ăia care sînt 
care, în general, în evul mediu, au fost invadatorii. Despre ei se 
vorbeşte, cei care sînt stăpînii pămîntului în momentul acela”, 
explică Djuvara. „În al doilea rînd, trebuie să facem puţină 
istorie comparată. Tot atît de obscure sînt cel p
în Europa şi care sînt foarte cunoscute: Albania şi romanofonii 
din Elveţia, care sînt de limbă romanşă. De ei, în 1.000 de ani, 
şi în plin Occident, de aceşti oameni care vorbesc un dialect 
latin în Elveţia, nu există nici un cuvînt timp 
Albanezii, de asemenea. Mai mult, vreo 1.100 de ani. Ori, se 
ştie că pe vremea romanilor exista acest popor care refuzase 
romanitatea şi se ascundea prin munţi, deci exista, şi
pe la 1.200 tot acolo. Nu au plecat şi s
paraşutaţi în Albania. Deci cazul cu Transilvania e cam acelaşi”, 
continuă el. 

„Dacă veneau nişte păstori nu intrau în pădure cu oile”

Arheologic, s-a dovedit că teritoriul a fost populat şi după 
retragerea legiunilor şi administraţiei romane,
români au arătat că nu există nici o dovadă la sud de Dunăre 
care să ateste că o întreagă populaţie s
Secolul III. Însă faptul că un teritoriu era populat nu însemna 
automat că locuitorii erau latinofoni. Câ
dată în documentele maghiare, după anul 1200, vlahii sînt 
localizaţi în păduri şi în regiunea Făgăraşului, denumită „ţara 
vlahilor”, ceea ce i-a determinat pe mulţi istorici să spună că, 
odată cu venirea migratorilor ce ocupă văile şi câ
succesorii daco-romanilor s-au retras la munte sau în păduri. 
Neagu Djuvara aduce argumentul păstrării numelor latine ale 
locurilor şi ale apelor: „De unde au putut cunoa
numele acelor râuri principale care sunt în Transilvania şi ca
sunt vechi de pe vremea romanilor, şi chiar înainte de vremea 
romanilor, cum sînt Crişul, Mureşul, Oltul?”. „Nu numai în 
Transilvania au rămas vorbitori de latină, dar şi în Muntenia. 
Slavii s-au aşezat în locuri rodnice, de
dat ei un nume – Ialomiţa, Dâmboviţa, Prahova, Bistriţa, 
Milcov – dar acest grupaj de nume slave este înconjurat de rîuri 
mai mari care au păstrat denominaţia cea veche, adică Argeşul, 
Oltul, Dunărea, Siretul, Prutul, Nistru. Toate astea su
vechi. Slavii s-au băgat între noi, în locuri fertile. Valahii s
adăpostit în spatele unor imense păduri. Acest
istoric. Deci românii erau în păduri, nu cum zic ei că erau veniţi 
de la sud de Dunăre, ca nişte păstori, că dacă veneau nişte 
păstori nu intrau în pădure cu oile”, continuă el.

„Aceşti romanizaţi nu s-au mişcat de la noi din ţară”

Cuvântul „vlah” îl desemna pe cel care vorbeşte latineşte: „În 
Valahia, adică în Muntenia noastră de astăzi, ai cel puţin vreo 
două-trei mari regiuni care au fost botezate de slavi, de cumani 
sau de pecenegi, care dovedesc că e vorba de o imensă pădure: 
Codrul Vlăsiei (codrul în care sînt vlasii, pluralul lui vlahi). 

    IstorieIstorieIstorieIstorie    
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nu pe autohtoni deoarece războinicii erau cei care atrăgeau 
atenţia, din cauza tulburărilor provocate. Astfel, dacă vlahii nu 
au luat parte la evenimente politice, nici un apar în documente, 
iar ţinutul era denumit după numele celor care îl stăpîneau. „De 
ţărani nu se vorbeşte în istorie. În istorie se vorbeşte de ăia care 
ţin frîna politică, ca să zic aşa, şi de ăia care sînt stăpînitori şi 
care, în general, în evul mediu, au fost invadatorii. Despre ei se 
vorbeşte, cei care sînt stăpînii pămîntului în momentul acela”, 
explică Djuvara. „În al doilea rînd, trebuie să facem puţină 
istorie comparată. Tot atît de obscure sînt cel puţin două locuri 
în Europa şi care sînt foarte cunoscute: Albania şi romanofonii 
din Elveţia, care sînt de limbă romanşă. De ei, în 1.000 de ani, 
şi în plin Occident, de aceşti oameni care vorbesc un dialect 
latin în Elveţia, nu există nici un cuvînt timp de 1.000 de ani. 
Albanezii, de asemenea. Mai mult, vreo 1.100 de ani. Ori, se 
ştie că pe vremea romanilor exista acest popor care refuzase 
romanitatea şi se ascundea prin munţi, deci exista, şi-l regăsim 
pe la 1.200 tot acolo. Nu au plecat şi s-au întors şi nu au fost 
paraşutaţi în Albania. Deci cazul cu Transilvania e cam acelaşi”, 

nu intrau în pădure cu oile” 

a dovedit că teritoriul a fost populat şi după 
retragerea legiunilor şi administraţiei romane, iar arheologii 
români au arătat că nu există nici o dovadă la sud de Dunăre 
care să ateste că o întreagă populaţie s-a aşezat brusc acolo în 
Secolul III. Însă faptul că un teritoriu era populat nu însemna 

ă locuitorii erau latinofoni. Când apar pentru prima 
dată în documentele maghiare, după anul 1200, vlahii sînt 
localizaţi în păduri şi în regiunea Făgăraşului, denumită „ţara 

a determinat pe mulţi istorici să spună că, 
igratorilor ce ocupă văile şi câmpiile libere, 

au retras la munte sau în păduri. 
Neagu Djuvara aduce argumentul păstrării numelor latine ale 
locurilor şi ale apelor: „De unde au putut cunoaşte nou-veniţii 
numele acelor râuri principale care sunt în Transilvania şi care 

nt vechi de pe vremea romanilor, şi chiar înainte de vremea 
romanilor, cum sînt Crişul, Mureşul, Oltul?”. „Nu numai în 
Transilvania au rămas vorbitori de latină, dar şi în Muntenia. 

au aşezat în locuri rodnice, de-a lungul rîurilor, le-au 
mboviţa, Prahova, Bistriţa, 

dar acest grupaj de nume slave este înconjurat de rîuri 
mai mari care au păstrat denominaţia cea veche, adică Argeşul, 

, Prutul, Nistru. Toate astea sunt nume 
au băgat între noi, în locuri fertile. Valahii s-au 

spatele unor imense păduri. Acesta este adevărul 
istoric. Deci românii erau în păduri, nu cum zic ei că erau veniţi 
de la sud de Dunăre, ca nişte păstori, că dacă veneau nişte 

intrau în pădure cu oile”, continuă el. 

au mişcat de la noi din ţară” 

ntul „vlah” îl desemna pe cel care vorbeşte latineşte: „În 
Valahia, adică în Muntenia noastră de astăzi, ai cel puţin vreo 

t botezate de slavi, de cumani 
sau de pecenegi, care dovedesc că e vorba de o imensă pădure: 
Codrul Vlăsiei (codrul în care sînt vlasii, pluralul lui vlahi). 
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Judeţul Vlaşca tot asta înseamnă. Deci aceşti vorbitori de 
română, adică rămăşiţele colonizării în Dacia, e clar că au rămas 
pe loc în tot cuprinsul, mai puţin în Moldova”, explică Neagu 
Djuvara. „În Moldova cred că e o descindere de la munte în 
direcţia Nistrului pe vremea descălecatului (Secolul XIV – n.r.). 
Moldova, dacă a fost locuită de daci şi în Antichitate, între timp 
a fost bătută de toate vânturile şi acolo populaţia de limbă 
română cred că este venită mai tîrziu. Dar restul ţării este 
ocupat”, continuă istoricul. „Nu-i adevărat să nu fie nici un 
document rămas din veacurile acelea, din veacul al IV-lea şi al 
V-lea s-au mai găsit vreo două morminte cu nume daco-romane, 
prin urmare nu plecase toată lumea”, mai spune el. „Eu zic că 
aceşti ani de la 300 la 1300, nu că sunt foarte plini, dar e 
suficient de explicit că nu s-au mişcat aceştia de la noi din ţară. 
Puţini, relativ ascunşi, dar erau”, explică Djuvara. 

Un vid politic de aproape 1.000 de ani 

Pe de altă parte, există câteva documente care spun că existau 
români în fostul spaţiu al Daciei de pe la sfîrşitul Secolului IX. 
Cel mai important dintre ele este Cronica notarului anonim al 
regelui maghiar Bela, care scrie în Secolul XII şi îl aminteşte pe 
vlahul Gelu, conducător al unei formaţiuni politice pe care 
maghiarii au înfrînt-o cînd au intrat în Transilvania la sfîrşitul 
Secolului IX. Notarul spune că vlahii şi slavii, care 
sunt”oamenii cei mai mizerabili ai pămîntului”, alcătuiseră un 
stat sub un duce, Gelu. Chiar dacă s-a dovedit că populaţia 
latinofonă nu plecase, multe întrebări rămîneau fără răspuns: S-
a organizat în vreun fel această populaţie? Cum anume? 
Informaţiile privind o eventuală organizare a românilor într-o 
formaţiune politică sunt şi mai rare: cu excepţia voievodatului 
lui Gelu din Transilvania, nu mai ştim nimic despre vreo formă 
de organizare a vlahilor pînă în Secolul XIII, când sunt 
menţionate într-un document maghiar voievodatele lui Litovoi 
şi Seneslau şi cnezatele lui Farcaş şi Ioan. Neexistînd un stat, şi 
deci o cancelarie care să emită acte oficiale, se explică şi de ce 
documentele interne cu privire la istoria noastră lipsesc cu 
desăvîrşire timp de 1.000 de ani, adică până la întemeierea 
statelor medievale româneşti în secolul al XIV-lea. 

O republică federativă la Iaşi, în secolul III 

Pentru a umple golul, unii istorici, ca de exemplu Bogdan 
Petriceicu Haşdeu, au publicat documente care s-au dovedit a fi 
falsuri. Astfel, Haşdeu a publicat un act, aşa-numita „Diplomă 
Bîrlădeană”, o scriere ce ar fi datat din 1134, potrivit căreia ar fi 
existat un principe al Bîrladului, Ivancu Rotislovovici, 
dependent de tronul Galiţiei, care ar fi stăpînit şesul Moldovei. 
Astfel, românii ar apărea destul de timpuriu şi în părţile 
Moldovei, ţinutul despre care avem cele mai puţine informaţii 
în „mileniul întunecat” şi nici o informaţie privind vreun stat 
închegat acolo înainte de jumătatea Secolului XIV. Istoricii 
Ioan Bogdan şi Nicolae Iorga au demonstrat că documentul era 
un fals. Însă începuturile romantice ale istoriografiei nu sînt 
caracteristice numai românilor: „Nu suntem singurii. Să nu 
credem că suntem o excepţie că începem să minţim, e destul de 
firesc. Pînă şi în Occident, cîte legende nu sînt absolut fictive. 
Şi în Franţa, şi în alte ţări. Deci să nu ne speriem”, spune 

Djuvara. „Aceşti oameni extraordinar de culţi şi de inteligenţi, 
în anumite domenii de istorie s-au înşelat, adică s-au lansat în 
câteva ipoteze care s-au dovedit a fi eronate, ca şi chestia asta 
cu bîrlădenii. Nu sînt lucruri dovedite”, continuă el. Tot pe la 
mijlocul secolului al XIX-lea a mai apărut un fals: hronica lui 
Huru, care susţinea că, după retragerea aureliană, în secolul III, 
în cadrul unei mari adunări la Iaşi, populaţia rămasă ar fi decis 
proclamarea unei republici federative cu dregători aleşi. 

Varianta Partidului Comunist: „statul neorganizat” 

Dorinţa fierbinte de a umple golul a atins culmi nebănuite şi 
totodată hazlii în timpul comunismului, când în programul 
Partidului Comunist Român din 1975 ni se spune că după 
retragerea aureliană, pe teritoriul vechii Dacii a rămas un „stat 
neorganizat”. 

„Românii au cunoscut o ciudată întîrziere istorică” 

„Românii au cunoscut, într-un fel, o ciudată întîrziere istorică, 
pe care o plătim şi astăzi. E vorba şi de întîrzierea zonei în care 
ne aflăm, Europa Răsăriteană faţă de Europa Occidentală. Dar 
chiar şi în interiorul acestui spaţiu e o întîrziere semnificativă, şi 
curioasă. Statele româneşti sunt create pe la 1300 sau după 
1300. Sunt ultimele state din Europa. În zona asta în care ne 
aflăm, deja în epocă şi de multe secole, Ungaria şi Polonia sînt 
mari puteri regionale, chiar vecinul ceva mai mic, Bulgaria, a 
cunoscut şi el momente de extindere, de glorie, cu secole bune, 
cu jumătate de mileniu înainte de crearea statelor româneşti. 
Serbia, de asemenea”, spune istoricul Lucian Boia. „Sigur că 
românii sunt acolo, nu sînt în altă parte. Sigur că există anumite 
structuri, şi politice, şi economice, dar sînt totuşi modeste, când 
n-ai ajuns încă la crearea unor state, cu instituţiile respective, e 
un nivel de civilizaţie de tip exclusiv rural. Nu ai intrat în 
dinamica propriu-zisă a istoriei”, spune el. În opinia sa, una 
dintre explicaţii pentru întemeierea tîrzie a unor state ar putea fi 
faptul că aici a fost o zonă de trecere, un spaţiu deschis, unde 
migraţiile s-au prelungit până în secolul al XIII-lea. 

„Am avut impresia că parcă ieşim dintr-un neant” 

Acest vid politic i-a făcut pe mulţi români să se simtă scoşi din 
istorie: „Simpla perpetuare a unui element românesc amorf, 
supus diverselor stăpîniri străine, nu pare o soluţie convenabilă. 
Mărturisit sau nu, ceea ce îi complexează pe români este lipsa, 
timp de 1.000 de ani, a unui stat românesc, este lipsa unei 
tradiţii politice adânc înrădăcinate în timp, comparabilă cu a 
naţiunilor vecine”, scrie Lucian Boia, în cartea sa „Istorie şi mit 
în conştiinţa românească”. „Eu cred că dacă există într-adevăr 
un complex, acesta nu ne-a venit decât în veacul al XIX-lea, 
pentru că mai devreme populaţiile sau chiar învăţaţii sau 
boierimea nu puteau să facă asemenea socoteli că noi am venit 
mai tîrziu. Eu cred că nu şi-au făcut un asemenea gând, chiar 
deloc. În secolul XIX, într-adevăr, până să intrăm în istoria 
Europei, să fim independenţi, la 1877, să fim relativ uniţi la 
1859, atunci am avut noi impresia că parcă ieşim dintr-un 
neant”, conchide Neagu Djuvara. 

 

    IstorieIstorieIstorieIstorie    
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Cuptorul medieval de la Bazga, comuna 
Răducăneni, jud. Iași 

 

                                                  Vicu MERLAN 

        În vara anului 2014, în vatra satului Bazga, comuna 
Răducăneni, județul Iași, cu ocazia unor lucrări de asfaltare 
a drumului comunal, a fost descoperit întâmplător, un 
cuptor de ars ceramică.  

cesta se află la circa 200 m sud de Bisercă satului, pe 
latura dreaptă a drumului, lângă gardul familiei Chifan 
Ioan. Cuptorul a fost pus în evidență de un pasionat al 

arheologiei locale Petru Condurache, care ne-a informat despre 
existența acestuia. Deoarece exista riscul de a fi distrus cu 
buldozerul, ne-am deplasat și am efectuat câteva observații 
asupra acestuia, pentru ca în final să-l conservăm in sittu, prin 
lucrări specifice.  

Locul descoperirii 
După inventarul descoperit (numeroase fragmente ceramice de 
mărimi și forme diferite) avem un cuptor de ”copt” ceramică, 
aparținând civilizației Dridu, pentru secolul al VI

Astfel de cuptoare s-au mai descoperit și la sud de cătunul 
Trestiana, în aceeați comună, în malul drept al pârâului 
apropiere și la Dolhești –”La Islaz” (MERLAN, HAPALE
2006, 34-35; MERLAN 2009, 12). 

Cuptorul este alcătuit din două camere paralele de coacere, 
aproximativ circulare, cu un perete despărțitor de circa 10 cm 
grosime, care se subțiază în zona mediană. 

A
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Cuptorul medieval de la Bazga, comuna 
 

Vicu MERLAN – Huși 

În vara anului 2014, în vatra satului Bazga, comuna 
țul Iași, cu ocazia unor lucrări de asfaltare 

a drumului comunal, a fost descoperit întâmplător, un 

cesta se află la circa 200 m sud de Bisercă satului, pe 
latura dreaptă a drumului, lângă gardul familiei Chifan 

ță de un pasionat al 
a informat despre 

uia. Deoarece exista riscul de a fi distrus cu 
și am efectuat câteva observații 

l conservăm in sittu, prin 

 

agmente ceramice de 
și forme diferite) avem un cuptor de ”copt” ceramică, 

ținând civilizației Dridu, pentru secolul al VI-lea.  

și la sud de cătunul 
ți comună, în malul drept al pârâului din 

”La Islaz” (MERLAN, HAPALEȚ 

Cuptorul este alcătuit din două camere paralele de coacere, 
țitor de circa 10 cm 

               Ceramica civilizației Dridu (sec. VI)
Pereții laterali au între 10-15 cm grosime, podeaua inferioară 20 
cm, iar cea superioară 30 cm. La jumătatea distan
vizibilă, între cele două galerii, o gaură de comunicare cu un 
diametru aproximativ de 10 cm. 

                      Cuptorul medieval de la Bazga
Lungimea totală a cuptorului, pe direc
(galeria din stânga) și 1,80 m (galeria din dreapta), cu lățimea 
maximă de 1,10 m. Lățimea galerii din dreapta, la 
de 40 cm, iar pentru cea din stânga de 30 cm. 

”Tavanul” cuptorului prezintă amprentele unor lodbe de tip 
”dulapi”, drepte, care au fost amplasate în timpul construc
cuptorului. Acesta este aproximativ drept pe toată  lungimea, 
însă pereții laterali și podeaua sunt ușor curbați, dându
formă aproximativ circulară.  

Cuptorul era orientat pe direcția E-V. Înainte de construc
cuptorului s-au amplasat la bază câteva pietre pentru a
rezistență. 

 Fragmentele ceramice ar fi putut apar
vase, fiind de culoare cărămizie majoritatea 
culoare neagră. Fragmentele au fost descoperite în masa groasă 
de cenușă, din baza celor două galerii de coacere.
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ției Dridu (sec. VI) 

15 cm grosime, podeaua inferioară 20 
cm, iar cea superioară 30 cm. La jumătatea distanței, poate fi 
vizibilă, între cele două galerii, o gaură de comunicare cu un 

 
Cuptorul medieval de la Bazga 

Lungimea totală a cuptorului, pe direcția E-V, este de 1,90 m 
și 1,80 m (galeria din dreapta), cu lățimea 

țimea galerii din dreapta, la mijloc, este 
de 40 cm, iar pentru cea din stânga de 30 cm.  

”Tavanul” cuptorului prezintă amprentele unor lodbe de tip 
”dulapi”, drepte, care au fost amplasate în timpul construcției 
cuptorului. Acesta este aproximativ drept pe toată  lungimea, 

și podeaua sunt ușor curbați, dându-i o 

V. Înainte de construcția 
au amplasat la bază câteva pietre pentru a-i da 

Fragmentele ceramice ar fi putut aparține la cel puțin cinci 
vase, fiind de culoare cărămizie majoritatea și doar câteva de 
culoare neagră. Fragmentele au fost descoperite în masa groasă 

șă, din baza celor două galerii de coacere. 
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Unele fragmente aveau buza dreaptă, iar altele cu buza 
răsfrântă, cu umărul larg spre exterior. Rolul acestor buze 
lărgite spre exterior spre nivelul umerilor, era acela de a fixa 
capacul. Torțile pornesc din buza vaselor, arcuindu
mijlocul vaselor. 

               Cărbuni de tip ”cocs” (mangan) 
Ca motive, fragmentele aveau impregnate ușoare incizii de la 
mâna olarului, dar și linii paralele vălurite, care sunt întâlnite de 
la nivelul umerilor până la mijlocul vaselor, fiind făcute înainte 
de coacere, în pasta crudă a lutului. Un alt motiv este cel de 
”colți de lup” sau ”în șah”. Pe unele fragmente ceramice mai 
este vizibil un strat subțire de șmalț verzui-albicios.

Fragmentele impregnate cu incizii, linii paralele vălurite 
și motive de tip ”colți de lup” sau ”în șah”

Printre cenușă și fragmentele ceramice s-au descoperit 
numeroși cărbuni de tip ”cocs” (mangan) –
păstrând și amprenta mugurelui lateral al crengii, apoi oase de 
animale domestice (aruncate în cuptor după utilizarea acestuia).

Temperatura în cuptor a fost foarte mare, dedusă din bucă
lut vitrifiat, ce se pare că a atins peste 10000.  

După investigare, s-a pus folie, fiind acoperit cu pământ 
marcat, spre conservare. 
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supra unor populaţii din Carpaţii Nordici planează 
misterul originii lor. Ele se deosebesc prin fizionomie, 
prin trăsături sufleteşti, port, obiceiuri, tradiţii sau 

arhitectură de masa slavă în care vieţuiesc.
Unii cercetători au emis păreri, mai mult sau mai puţin 
argumentate, cum că aceste populaţii ar fi urmaşe ale triburilor 
dacilor liberi. 
 Dincolo de păreri, opinii sau ipoteze, un lu
zonă din Carpaţii Nordici şi-a rânduit existenţa în urmă cu 500 
de ani conform dreptului valah având şi un episcop propriu.

Grupurile de populaţii din  Munţii Carpati de nord, atât cele cu 
origini latine cât şi cele slave, au fost 
care descriu descălecarea ungurilor în Pa
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Halici, iar după traversarea munţilor au dat de slavi, bulgari, 
vlahi şi de „păstorii romanilor”. 
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Cronica lui Nestor susţine că după trecerea Carpaţilor Nordici, 
ungurii s-au ciocnit atât cu volohii pe care i-au alungat, cât şi cu 
slavii pe care i-au supus. 
Se consemnează chiar şi un război între ruteni şi valahi pe la 
anul 1277, dar sunt mici şansele să putem afla vreodată cine 
exact erau aceştia şi unde anume trăiau pe atunci. 
Vlahii au supravieţuit în Moravia cehă şi în Silezia poloneză 
învecinată. În Moravia se numesc valaši şi trăiesc în număr mai 
însemnat în aşa-numita „Valahie Moravă”, în aşezări precum 
Rožnov pod Radhoštěm (unde există şi Muzeul Satului Valah), 
Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, 
Vsetin, Karolinka, Slavičín, Vizovice sau Zubří. 
În Silezia polonă sunt cunoscuţi sub numele de wałasişi sunt 
prezenţi mai ales în zona localităţilor Cieszyn şi Skoczow. 
Dialectul lor, aproape dispărut, include termeni împrumutaţi din 
limbile cehă, poloneză, slovacă precum şi vreo 80 de cuvinte de 
origine română („bryndza”- brânză, „strunga”- strungă, 
„pastyr”- păstor, „bacia”- baci, „geleta”-găleată etc). 
Ei au ajuns acolo prin secolele XIV-XVII, venind în grupuri 
mici dinspre Transilvania şi Maramureş, ca păstori de oi, fiind 
treptat asimilaţi în timp, spun actele de arhivă. 
Nu am reuşit să aflu numărul actual al vlahilor din Moravia şi 
Silezia, dar în 1864 ei erau vreo 50 de mii. 
Printre locuitorii Carpaţilor Nordici, astăzi pot fi remarcate 
cinci grupuri principale de populaţii diferite de cea slavă: 
huţulii, boikii, lemkii, goralii şi rusinii. 
 Ei locuiesc, în principal, pe ramificaţiile Munţilor Beschizi, în 
zone care se întind pe teritoriile Ucrainei, Poloniei şi Slovaciei, 
precum şi în părţile muntoase din nordul ţării noastre. 
Numele acestor populaţii sunt de fapt porecle pe care şi le-au 
dat unii altora care, în timp, s-au transformat în supranume. 
“Huţul” înseamnă “cel care se năpusteşte din munţi către 
locuitorii din vale”. Uneori, termenul avea sensul de “om care 
ucide”. 
Ţinutul huţul începe din Bucovina noastră, cuprinde părţi din 
regiunea Cernăuţi, între localitatea Putila şi râul Ceremuş, 
ajunge apoi în Huţulşcina, din sudul regiunii Ivano Frankivsk, 
terminându-se la Dilove din Ucraina de astăzi. 
Numele de “boik” vine de la polonezul “bâk”, care înseamnă 
bou, aceşti oameni fiind în mod predilect crescători de vite. 
Boikivşcina (Ţara boikilor) este cuprinsă în sud-vestul regiunii 
Lâviv, în nord-vestul regiunii Ivano Frankivsk, întinzându-se şi 
în sud-estul Poloniei şi nord-estul Slovaciei. 
De o parte şi de altă a frontierei polono-slovace, între localităţile 
Sanok-Nowy Sacz din Polonia şi Presov din Slovacia, se întinde 
Lemkivşcina, adică Ţara Lemkilor. 
“Lemki” este numele pe care boikii l-au dat în derâdere unei 
părţi a acestor crescători de vite, care foloseau în locul 
adverbului ucrainean “liş” (”doar”, “numai”) adverbul slovac 
“lem”. 
Spre graniţa cu Cehia, se află “Ţara goralilor”. Numele de 
“goral” vine de la “gora” (”gura”), care înseamnă “munte”. 
Pentru oamenii de la şes, aceste populaţii sunt cu toţii munteni, 
adică locuitori ai munţilor. 
“Rusinii” (rutenii) sunt o populaţie pe care o întâlnim în inima 
Europei Central-Răsăritene, cu o densitate mai mare în zonele 
Mukacevo şi Uzhorod, din Regiunea Ucraina Transcarpatică, 
situată la intersecţia frontierelor ucraineană, slovacă şi polonă. 

În afara teritoriului de baştină, rusinii trăiesc în nordul Serbiei, 
estul extrem al Croaţiei, în câteva sate maramureşene şi 
sucevene de la noi, precum şi în nord-estul Ungariei. 
Pentru polonezi, nu mai este o curiozitate Ustrzyki Dolne este 
un orăşel polonez din imediata apropiere a graniţei cu Ucraina. 
Aşezarea a fost întemeiată pe la 1509 de un român din 
Maramureş, blazonul roşu, cu săgeată şi sabie, al primilor valahi 
sosiţi aici, fiind şi astăzi foarte preţuit de localnici. 
 În studiul “Familia Dragoş în Polonia”, istoricul polon 
Wyrostek spune că Dragoş a creat Episcopia de Halici, dorind 
să facă un principat între Maramureş, Moldova nordică şi 
Polonia meridională. 
Ştefan din Maramureş, fiul lui Sas Vodă, a sosit în Polonia pe la 
1340, cu o mică armată, obţinând diplome şi privilegii 
considerabile. 
Istoria a consemnat în întregul spaţiu al Carpaţilor Nordici 
colonizări ale păstorilor valahi, începute la o dată incertă (sec. 
X-XIII) şi care s-au încheiat către secolul al XVIII-lea. 
 Aici au fost atestate istoric peste 500 de aşezări întemeiate de 
urmaşii acestor păstori. 
Slavizaţi, după un secol şi jumătate, totuşi, urmaşii lor se disting 
de restul localnicilor prin particularităţi fizionomice şi sufleteşti, 
remarcate de cercetători încă din secolul al XIX-lea. 
Augustyn Maciey, membru corespondent al Academiei 
Poloneze de Ştiinţe, cercetător la Centrul Internaţional de 
Învăţământ Ecologic din Cracovia şi un împătimit cercetător al 
zonei Ustrzyki Dolne, a declarat că în Polonia sunt atât de multe 
sate întemeiate de români, încât acest lucru nu mai este astăzi o 
curiozitate. 
În regiunea moravă Valassko, zona Fridek Mistek, trăiesc valahi 
care se laudă şi astăzi cu originea lor, deşi autorităţile nu-i 
recunosc ca o etnie de origine română. 
Marele arheolog Sulimirski susţine şi el, cu dovezi, că toate 
populaţiile enumerate mai sus sunt urmaşii dacilor, nu slavilor, 
ei fiind cei dintâi păstori în Carpaţi, ceea ce istoricii ucraineni, 
spre exemplu, nici nu vor să audă. 
Dreptul valah şi propriul episcop, contra arc şi săgeţi 
Domnul Augustyn Maciey ne-a vorbit şi despre dreptul valah, 
care a funcţionat în aşezările întemeiate de românii ajunşi în 
zonele montane ale Poloniei de astăzi. 
Emigrările valahilor către aceste zone au început pe la 1334, din 
Transilvania, când principele Vladislav de Oppelin, 
căsătorindu-se cu Elisabeta, fiica domnitorului Basarab Vodă al 
Ţării Româneşti, a avut patru fiice care au fost măritate cu 
nobili polonezi. 
Pe vremea acestui principe se întemeiază cele mai multe sate 
româneşti în Polonia. 
Locuitorilor întemeietori ai acestor aşezări li s-a recunoscut un 
episcop propriu în persoana călugărului ortodox Chiril 
Românul. 
Pe la sfârşitul veacului al XV-lea, documentele amintesc 
numele a încă cinci voievozi români refugiaţi în Polonia: Ştefan 
al Sapineţului, Nan şi Pascu ai Sanokului, Dinga din Stupinţa şi 
Giurgiu al Samborului. 
Cei mai mulţi au plecat din Ardeal din cauza condiţiilor grele de 
acolo, dar şi pentru faptul că românii erau luptători de elită, 
fideli polonezilor. 
La sosirea în Polonia, ei primeau titlul de cneaz, şapte “lanuri” 
de pământ (”mensura valachias”), iar oamenii de rând, câte 30-
40 de hectare, fiind scutiţi de dări (censuri), pentru 24 de ani, 
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având dreptul să se mute oricând de pe o moşie pe alta, numai 
conform dreptului valah, “Jus valachicum”. 
În virtutea acestui drept, cnezii puteau ţine pe lanurile lor două 
crâşme, mori, prive, prisăci sau pescării, erau liberi să-şi vândă 
pământurile sau să le dăruiască, pentru toate acestea fiind datori 
să meargă la război cu cal, arc şi săgeţi. 
Supuşii cneazului trebuiau să-i muncească acestuia şase zile pe 
an, să-i dea la sfârşitul anului cam o treime din censul cuvenit 
regilor Poloniei. De Crăciun şi de Paşti, dădeau un prinos numit 
“colindă”. 
În Polonia, românii erau de neatins. Aveau dreptul de a se 
judeca singuri, cneazul şi scaunul de judecată al bătrânilor fiind 
singurele foruri juridice. 
În faţa oricăror acuzări, românii spuneau: “duceţi-mă la domnul 
meu, fiindcă eu posed dreptul valah!”. 
Urmaşii acestor români, deşi se disting, cum am mai arătat, de 
populaţia slavă care i-a asimilat, se consideră, firesc, buni 
cetăţeni ai actualelor state pe teritoriul cărora vieţuiesc. (Surse: 
Ziarul Lumina si contributors.ro) 
 

De ce România ? De ce români ? 
 

ROMÂNIA : În anul 395 în urma morţii Împăratului Teodosiu 
I, Imperiul Roman se împarte în două părţi între cei doi fii ai lui 
Teodosiu I: Honorius devine Împărat (395 - 423) al părţii 
occidentale a Împeriului Roman cu capitala la Ravenna, iar 
Flavius Arcadius (395 - 408) devine Împărat al părţii răsăritene 
cu capitala la Constantinopole. Grecii, majoritari în 
administraţia bizantina vor denumi noul imperiu: Basileia ton 
Rhomaion, adică Împărăţia descendenţilor Romei ! 
 
RHOMAIOI: romani, nume dat de greci populaţiei Romei. Pe 
parcurs acest termen îl vor extinde asupra întregii Italii şi asupra 
tuturor cetăţenilor romani din Imperiu. În ciuda faptului că 
elenii, îi vor greciza treptat pe romanii din Imperiul de Răsărit, 
iar majoritatea Împăraţilor romani de după sec.III vor fi de 
origine tracă, dacă sau ilirică, grecii vor insista să-şi arate 
descendenta de la Roma ! În Imperiul Bizantin termenul de 
Rhomaioi va defini după sec. IV pe toţi locuitorii imperiului de 
răsărit şi ai comunitătii lui Cristos (!), noţiunea având 
semnificaţie politică, juridică, culturală şi religioasă, dar nu şi 
etnică. Sub termenul de Rhomaioi pe lângă greci (descendenţi ai 
romanilor şi moştenitori de drept ai imperiului bizantin <!?>) 
vor mai fi acceptaţi şi celelalte populaţi stăpânite sau controlate 
de bizantini: vlahi, bulgari, sârbi s.a.  
 
ROMANIA: Numele de Romania va fi utilizat de către 
occidentali încă din secolul al VII-lea pentru denumirea 
Imperiului Bizantin. Între anii 1204 - 1261, după ocuparea 
Constantinopolului de către latini, acestia vor adopta la rândul 
lor în documente numele de Romania. 
 

 
     Se poate remarca pe hartă poziţionarea tărilor: Transilvania, 
Valahia şi Moldova, precum în mod ciudat şi triburi dacice. 
Romania este la sud de Dunare şi Tracia. 
 

 
 
Hartă olandeză de la 1650. Se vede în mod clar poziţionarea 
diferenţiată a Transilvaniei faţă de Ungaria!  Romania este la 
sud de Dunăre şi Bulgaria. 
 

 
 
Hartă a Turciei Europene. Se observa în mod clar teritoriile 
româneşti de la nord de Dunare, dar şi Romania în sudul 
Bulgariei ! 
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Rum, Rumelia: Turcii vor prelua acest nume bizantin de 
Romania pentru teritorii care au aparţinut de vechiul imperiu 
roman. În secolul al IX sultanatul selgiucid din Asia Mică se va 
numi sultanatul de Rum, iar ulterior teritoriile balcanice cucerite 
de către turci, la sud de Dunare, vor fi cunoscute sub numele 
de Rumelia. 
 

 
 
                  Hartă a părţii europene a Imperiului Otoman 
 

 
 

Titlul hărtii (sus): Befchrvinghevan VValachia, Servia, 
Bulgaria ende Romania ! 

 
Harta de exceptie de la anul 1690, în care pe lângă poziţionarea 
provinciilor româneşti de la sud de Dunare: Transilvania, 
Moldova si Valahia ne prezintă lateral şi blazoanele țărilor 
identificate pe hartă. Interesant este însă faptul ca blazonul 
Valahiei nu este în mod normal “Acvila munteană” ci un leu 
ridicat ! 
  Blazonul desenat de către cartograf, conform lui Octav - 
George Leca şi Mateiu Caragiale (Familii boiereşti române) este 
cel al familiei Bîrseştilor care alături de alte familii boiereşti din 
Muntenia vor fi în vesnic conflict cu domnitorii Ţării 
Româneşti. 
 

 
 
 

 
 
Hartă care defineşte în mod clar teritoriile pe care exista în 
zona carpato-balcanică populaţie de origine latină (vezi 
titlul ROMAGNA !) 
 
Români / rumâni (nume purtat de români în decursul 
istoriei): 
 
 În perioada antica: 
 
lai - geți - agatârși - daci - besii - carpi - carpodaci - costoboci - 
megaloi dahae 
ausoni - acatiri - anti - argaragantes și limigantes 
 
În perioada medievală şi ulterior în istorie: 
 
vlahi - valahi - râcno-vlahi - cuțzo-vlahi - moro-vlahi - vlahioți - 
morlahi - morlaci - mavrovlahi 
walachen (germană) - vlaski, vlasi (sârbă, bulgară) - valaques 
(franceză) - vlachs sau wallachians (engleză) - velascos 
(spaniolă) - velaci sau valacchi (italiană) - volohi sau vlohi 
(rusă,poloneză) - olah sau vlach (maghiară) - ulagh (tătară) - 
iflaklar (turcă) 
rumâni 
români, aromâni, megleno-români și istro-români 
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   Limba românească:        Prin contactele internationale 
generate de domnitorii români, aceștia și învățații curților 
domnești vor realiza, în primul rând cât de asemănatoare este 
limba valahă cu limba italiană, dar și cu limba franceză. Este 
momentul când apare întrebarea: cum se putea ca într-un 
teritoriu imens vorbitor de limbi slave și limba maghiară, la 
distanță de sute de kilometri de Italia sau Franța, exista o 
comunitate așa de mare de vorbitori de limba romanică ? 
     Informațiile despre motivele latinității valahilor, vor veni, 
chiar dacă în mod deformat, pe linia monahală, a călugărilor 
greci cu care domnitorii și boierii valahi aveau legături, dar și 
din documentele și manuscrisele încă existente, la acea vreme, 
în cancelariile domnești. 
      Istorici bizantini care aveau acces la un număr foarte mare 
de lucrări și documente scrise atingătoare de conflictul daco-
roman, aveau să-și formeze o idee unitară, bazată pe istoricii 
antici, precum că Dacia a fost pustiită de daci, iar în locul lor 
Traian ar fi adus coloni din Italia. Caz elocvent este cel al 
cronicarului Ioan Kinnamos care referindu-se la vlahii înrolați 
în armata bizantină în timpul conflictelor armate din anii 1161 - 
1168, dintre Împăratul Manuel I Comnenul (1143 - 1180) și 
Stefan al III-lea, Regele Ungariei, va afirma despre vlahi că 
aceștia: “sunt colonii de demult ai celor din Italia.” 
        Astfel de informații ajunse în țară, pe diferite căi, se vor 
răspândi în rândul clasei boierilor și apoi, prin aceștia la nivelul 
țăranilor, rezolvând problema ridicată privind originea latinității 
       Afirmarea acestei latinități și a numelui de “rumân” era 
absolut necesară, în speranța câstigării ajutorului Occidentului 
Latin, și a Papalității în fața intențiilor dominatoare și 
expansioniste ale maghiarilor, polonilor, tătarilor, dar mai ales a 
turcilor. Ioniță Caloianul va încerca o apropiere față de 
papalitate în virtutea înrudirii latine, împotriva Imperiului 
Bizantin. Stefan cel Mare va solicita ajutor financiar și militar 
papalității, dar care din păcate nu va ajunge la el. 
Cea mai veche atestare documentară a numelui de țară este 
făcută în Scrisoarea lui Neacsu din anul 1521, sub forma  “cěra 
rumŭněskŭ (Țeara Rumânească) “. 
          Călătorii străini în ţările române din secolele  XVI - 
XVII, trimişi în mare parte de papalitate, în speranţa convertirii 
populaţiei băstinaşe la catolicism, vor confirma  utilizarea 
termenilor de rumân sau român. 
            Printre aceştia îi vom menţiona pe: 
 - Tranquillo Andronico, care notează în anul 1534 că 
Valahii  “acum se numesc romani” (cf.Endre Veress - Fontes 
rerum transylvanicarum: Erdélyi történelmi források) 
 -  Francesco della Valle, menţionează în anul 1532, că valahii 
se numesc romani în limba lor, dând şi un exemplu interogativ: 
“Sti Rominest ? “ (cf. Claudio Isopescu, Notizie intorno ai 
romeni nella letteratura geografica italiana del Cinquecento) 
 -  Johan Lebel, notează în anul 1542 că Valahii ''se numesc pe 
ei însişi Romuini'' (cf.Adolf Armbruster, Romanitatea românilor 
) 
 - Pierre Lescalopier, scrie în anul 1574, că valahii “se consideră 
adevaraţi urmaşi ai romanilor şi-şi numesc limba 
româneşte  (romanechte), adică romană” (cf.Paul 
Cernovodeanu, Studii si materiale de istorie medievală) 
 - Ferante Capecci, menţionează în anul 1575, că valahii se 
numesc pe ei înşişi români - “romanesci” (cf.Maria Holban, 
Călători străini despre Țările Române) 

     Istoricul polonez Stanisław Orzechowski menționează în 
anul 1542, că românii „se numesc pe limba lor romini după 
romani, iar pe limba noastră (poloneză) sunt numiți valahi, după 
italieni” (cf.Adolf Armbruster, Romanitatea românilor) 
       Cert este faptul ca de la începutul secolului al XVI, valahii 
vor fi conștienți de latinitatea lor, termenul de român câștigând, 
încetul cu încetul loc în istorie în fața termenului de valah. 
 
    Din păcate demersurile românilor de ajutorare făcute către 
Occident vor rămâne fără răspuns, termenul de rumân devenind 
în timp sinomim cu: iobag, șerb, vecin dar mai ales de 
“prost”  (Cf. Dicționar Explicativ al Limbii Române).    
 
Principatele Unite al Valahiei şi Modovei - Unirea de la 1859: 
  
La 24 ianuarie 1859 se consfiinţeşte unirea Moldovei cu 
Valahia prin alegerea ca domnitor al Ţării Româneşti a lui Ioan 
Alexandru Cuza, după ce acesta fusese ales iniţial domnitor al 
Moldovei la 17 ianuarie 1859. 
Numele noii ţări va fi: Principatele Unite ale Valahiei şi 
Moldovei ! ( şi nu România !) 
 
În urma unificarii Parlamentului şi a Guvernului, act hotărât de 
Cuza în anul 1862 se va iniţia demersul de renumire a celor 
doua principate româneşti, treptat apărând pe firmament numele 
de România. 
 
Abia după înlăturarea de la putere a lui Cuza în anul 1866, 
odată cu înscăunarea lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen se 
va adopta prin constituţie numele de România, nume acceptat şi 
de puterile timpului. 
 
De ce România ? 
 
După căderea Imperiului Bizantin şi cucerirea 
Constantinopolelui de către turcii, foarte multe familii grecesti 
se vor refugia la nord de Dunare, în Ţara Românească şi 
Moldova. Ulterior acest familii grecești se vor implica în mod 
activ în cursul istoriei ţărilor române precum domnitori sau mari 
dregători. Foarte mulţi dintre unionişti care au ajutat la 
realizarea unirii celor două provincii erau descendenți ai 
familiilor greceşti. Într-o perioadă când la sud de Dunăre, 
Imperiul Otoman îngloba toate neamurile balcanice: bulgari, 
sârbi, muntenegreni, bosnieci dar mai ales greci visul de 
eliberare al grecilor şi renașterea Imperiului Bizantin era pur şi 
simplu o utopie. 
Deoarece singura ţară balcanică care a reuşit să-şi recâştige 
identitatea în acele vremuri a fost Principatul Unit al Moldovei 
şi Ţării Româneşti, clasa conducătoare grecească din cele două 
provincii a încercat să transforme acest act într-unul propriu de 
identitate grecească în directa legatură cu aşa zisa descendentă 
romană şi pretenţie de reînviere a vechii Romanii, impunând 
pentru cele două ţări româneşti unite termenul de ROMÂNIA 
!!!. 
 
Adevărul este însă altul, noi actualii Români nu ne cunoaştem 
numele Ţării decât cel acordat de agresori sau alţi binevoitori: 
Dacia, prin botez roman, Geţia prin botez grec, Valachia prin 
botez gotic, Romania prin botez grecesc ! 
 

    IstorieIstorieIstorieIstorie    
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Oare cum ne-am numit noi pe noi și țara noastră ? La
Lailor ? 

 

O mare teorie a conspiraţiei din istoria 
României: marii oameni de stat Nicolae 
Iorga şi Virgil Madgearu nu au fost 

asasinaţi de legionari! 

       Aceasta avea legături atât cu Stalin, cât şi cu bancherii 
de pe Wall Street! 

i dacă în ziua de astăzi, 1 decembrie, trebuie să vorbim mai 
multă istorie decât conspiraţii, ce-ar fi să le combinăm 
puţin? Iată un subiect rar abordat în România, deşi nu au 

trecut mai mult de 75 de ani de la acel eveniment. E vorba de 
asasinarea a 2 mari oameni politici: Nicolae Iorga şi Virgil 
Madgearu în noiembrie 1940. Primul, Iorga, a fost şi premierul 
României prin anii ’30. Tot atunci, la sfârşitul lui noiembrie 
1940, prin Masacrul de la Jilava au fost omorâţi printre alţii un 
alt fost prim-ministru, Gheorghe Argeşanu, Mihail Moruzov, 
fost director al SSI – Serviciul Secret de Informa
Nicu Ștefănescu, fost adjunct al directorului SSI, Victor 
Iamandi, fost ministru al Justiţiei. 
De ce ar fi fost asasinat Nicolae Iorga de legionari, când şi
îi ura pe evrei? 
Istoria ne învaţă că de vină au fost legionarii. Dar oare 
conducerea legionară de atunci şi-a dat acordul pentru aceste 
asasinate crude? Cel puţin, în cazul lui Nicolae Iorga, a fost 
extrem de ciudat ca legionarii să şi-l fi dorit mort
acest mare istoric avea aceleaşi viziuni despre evrei ca şi 
legionarii. Citez de pe Wikipedia: 
În 1901, când l-a blocat pe lingvistul evreu Lazăr 
obține un post de profesor, Iorga a scris că evreii aveau o 
„pasiune pentru laude mărețe și câștiguri multiple”; trei ani 
mai târziu, în Sămănătorul, a afirmat că Iașiul era ”poluat” de 
o comunitate de „afaceriști păgâni și ostili”. În 1937
susținut că evreii presau românii să plece din țară, și considera 
necesară „despăducherea” României prin colonizarea evreilor 
într-o țară proprie. 

Ş
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ara noastră ? Lai ?.... Ţara 

O mare teorie a conspiraţiei din istoria 
marii oameni de stat Nicolae 

Iorga şi Virgil Madgearu nu au fost 
 

Aceasta avea legături atât cu Stalin, cât şi cu bancherii 

 
că în ziua de astăzi, 1 decembrie, trebuie să vorbim mai 

să le combinăm 
Iată un subiect rar abordat în România, deşi nu au 

trecut mai mult de 75 de ani de la acel eveniment. E vorba de 
meni politici: Nicolae Iorga şi Virgil 

Madgearu în noiembrie 1940. Primul, Iorga, a fost şi premierul 
României prin anii ’30. Tot atunci, la sfârşitul lui noiembrie 
1940, prin Masacrul de la Jilava au fost omorâţi printre alţii un 

heorghe Argeşanu, Mihail Moruzov, 
Serviciul Secret de Informații al Armatei, 

Ștefănescu, fost adjunct al directorului SSI, Victor 

De ce ar fi fost asasinat Nicolae Iorga de legionari, când şi el 

Istoria ne învaţă că de vină au fost legionarii. Dar oare 
a dat acordul pentru aceste 

asasinate crude? Cel puţin, în cazul lui Nicolae Iorga, a fost 
l fi dorit mort, pentru că 

acest mare istoric avea aceleaşi viziuni despre evrei ca şi 

a blocat pe lingvistul evreu Lazăr Șăineanu în a 
de profesor, Iorga a scris că evreii aveau o 

țe și câștiguri multiple”; trei ani 
șiul era ”poluat” de 

ști păgâni și ostili”. În 1937-1938, a 
țară, și considera 

necesară „despăducherea” României prin colonizarea evreilor 

Într-un articol foarte interesant publicat pe
autorul consideră că Traian Boeru, cel care a condus echipa 
morţii de asasinare a profesorilor Virgil Madgearu şi Nicolae 
Iorga, în noiembrie 1940, ar fi fost un agent sovietic NKVD 
infiltrat în mişcarea legionară. Citez din ar
“Nicolae Iorga nu era iubit de legionari (…) cu toate acestea, 
legionarii nu doreau moartea marelui cărturar, nu neapărat că
l iubeau, ci intuiau clar consecinţele dezastroase de imagine 
datorate unui astfel de asasinat. Horia Sima în cartea „Era 
Libertăţii” descrie cum a încercat cu disperare să
urmă pe asasini şi cum cu o echipă din poliţia legionară au 
umblat cu maşinile toată noaptea pe Valea Prahovei pentru a 
preveni asasinatul, după ce au aflat informaţia că Traian Boeru 
vrea să-l ucidă pe cărturar. Personal a fost sunat Iorga acasă 
la Sinaia de către liderii legionari din Bucureşti care l
avertizat că o echipă ieşită de sub control vrea să
dar soţia istoricului nu l-a lăsat pe acesta să fugă. Ciudat?”
Nicolae Iorga, ucis de agenţii NKVD ai lui Stalin!
După asasinat, Ion Antonescu le dă voie autorilor crimei să 
plece din ţară în Germania. Dar, conform aceluiaşi 
articol, “există o mărturie a generalului Nicuşor Dragomir, 
care a fost închis după război în Siberia şi car
general sovietic căzut în dizgraţie că nu legionarii, ci agentul 
lor infiltrat în rândurile Mişcării Legionare a pus la cale 
asasinarea lui Nicolae Iorga din ordinul lui Stalin, pentru a se 
crea o imagine proastă noului regim şi a induce
în ţară, pretext clasic pentru o intervenţie militară sau o 
împărţeală a ţării între germani şi ruşi”.
Concluzia articolului este clară: “În fapt, marele cărturar a fost 
ucis de o echipă de agenţi NKVD, condusă de un spion înfiltrat: 
Traian Boeru, care a făcut jocul comuniştilor”.

Virgil Madgearu a fost asasinat de comuni
complicele ei! 
Dar, Radu Ştefan Vergatti, un istoric puţin cunoscut, are o 
teorie spectaculoasă a conspiraţiei. După părerea sa, adevărata 
ţintă a fost Virgil Madgearu, celelalte asasinate fiind “la 
derută”, pentru a da vina pe legionari. Economist de profesie, 
Virgil Madgearu era băgat în nişte poveşti financiare dubioase, 
chiar murdare. Mai exact, prin el se făceau plăţi puţin onorabile. 
Banii veneau de la bănci evreieşti din România şi ajungeau în 
Occident la oameni foarte legaţi de Moscova.

    IstorieIstorieIstorieIstorie    
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autorul consideră că Traian Boeru, cel care a condus echipa 
morţii de asasinare a profesorilor Virgil Madgearu şi Nicolae 
Iorga, în noiembrie 1940, ar fi fost un agent sovietic NKVD 
infiltrat în mişcarea legionară. Citez din articol: 
“Nicolae Iorga nu era iubit de legionari (…) cu toate acestea, 
legionarii nu doreau moartea marelui cărturar, nu neapărat că-
l iubeau, ci intuiau clar consecinţele dezastroase de imagine 
datorate unui astfel de asasinat. Horia Sima în cartea „Era 
bertăţii” descrie cum a încercat cu disperare să-i ajungă din 

urmă pe asasini şi cum cu o echipă din poliţia legionară au 
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După asasinat, Ion Antonescu le dă voie autorilor crimei să 
plece din ţară în Germania. Dar, conform aceluiaşi 

“există o mărturie a generalului Nicuşor Dragomir, 
care a fost închis după război în Siberia şi care a aflat de la un 
general sovietic căzut în dizgraţie că nu legionarii, ci agentul 
lor infiltrat în rândurile Mişcării Legionare a pus la cale 
asasinarea lui Nicolae Iorga din ordinul lui Stalin, pentru a se 
crea o imagine proastă noului regim şi a induce instabilitatea 
în ţară, pretext clasic pentru o intervenţie militară sau o 
împărţeală a ţării între germani şi ruşi”. 
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Virgil Madgearu era băgat în nişte poveşti financiare dubioase, 
chiar murdare. Mai exact, prin el se făceau plăţi puţin onorabile. 
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Cum de-a ajuns Virgil Madgearu să nu se mai bucure de 
încrederea mafiei financiare comuniste e o altă poveste. Iar 
pentru ca asasinatul să nu ducă pe nimeni cu gân
adevăraţii asasini, la cei care erau interesaţi de dispariţia lui 
Madgearu, l-au băgat pe Iorga şi pe alţii în scenariu, cu scopul 
de a compromite şi Mişcarea Legionară, un fel de bonus de 
nerefuzat! Chiar indispensabil! 
Teoria conspiraţiei 
Nicolae Iorga nu a fost asasinat “la derută”, ci intenţionat, 
pentru că ştia prea multe, din poziţia de fost premier. La fel, în 
noiembrie 1940 au fost asasinate şi alte persoane care
multe despre mafia comunistă din România cum ar fi Mihail 
Moruzov, fost director al SSI – Serviciul Secret de Informa
Armatei sau Nicu Ștefănescu, fost adjunct al directorului SSI, 
conform listei publicate la începutul articolului. 
Pe Virgil Madgearu nu l-au asasinat “băieţii”!
Pe ce se bazează profesorul Vergatti în teoria sa publicată şi în 
cartea sa excepţională “Puncte de vedere asupra faptelor 
petrecute în România între 21 şi 23 ianuarie 1941″
mărturia profesorului Alexandru Halunga, secretarul şi 
colaboratorul de încredere al lui Virgil Madgearu. În plus, în 
anii 1970, participând la o comemorare la Cimitirul Bellu din 
Bucureşti, văduva lui Virgil Madgearu ar fi spus în gura 
mare: “Pe soţul meu nu l-au asasinat băieţii”.
cucoanele din lumea bună a Bucureştilor din anii 30
legionarilor: “băieţii”. 
Legătura secretă a bancherilor de pe Wall Street cu 
bolşevicii ruşi 
În plus, mai trebuie reliefat un aspect. Au existat şi asasinate 
legionare, însă acestea nu se înscriu în stilul asasinatelor lui 
Iorga şi Madgearu. Asasinatele legionare au fost realizate cu
sentimentul că astfel se produce o execuţie publică, a unor 
oameni foarte vinovaţi de poporul român. Execuţia nu urmărea 
batjocorirea mortului, ci era un “asasinat” în demnitate, dacă se 
poate spune aşa ceva. Asasinatul legionar a avut o valoare 
educativă, simbolică, urmărind descurajarea actului trădării, atât 
de frecvent în istoria noastră. Acum să nu credeţi că aş aproba şi 
acest gen de asasinat… Doamne fereşte! Doar voiam să scot în 
evidenţă faptul că Iorga şi Madgearu poate că au fost asasinaţi 
nu de legionari, ci de agenţi infiltraţi având legă
comunistă. Pentru că nu trebuie să uităm că Revoluţia bolşevică 
din Rusia s-a produs cu finanţarea bancherilor americani evrei 
de pe Wall Street “Instaurarea comunismului în Rusia, la 7 
noiembrie 1917, nu a fost – câtuşi de puţin – un act spontan, ci 
rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”), 
pregătit minuţios în afară Rusiei și finanţat generos de marii 
“bancheri internaţionali”. În primul rând de cei de pe Wall 
Street: Jacob Schiff, J.P. Morgan, Otto Kahn, Paul Warburg, 
John D. Rockefeller, Edward Henry Harriman, Frank 
Vanderlip. Finanţarea bolşevicilor de pe Wall Street era 
intermediată de bancă suedeză “NYA Banken”, condusă de 
bancherul promarxist Olof Aschberg. La începutul secolul
XX, Andrew Carnegie a finanţat un plan secret prin care 
guvernele statelor importante să fie “comunizate”. Adică 
trecute, economic, la forma “monopolismului de stat”. 
Controlat de “bancherii internaţionali” de pe Wall Street, 
sistemul “monopolismului de stat” le-ar fi permis acestora să 
trateze economic şi financiar direct cu guvernele impuse de ei 
prin “revoluţii””. 
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de a compromite şi Mişcarea Legionară, un fel de bonus de 

Iorga nu a fost asasinat “la derută”, ci intenţionat, 
pentru că ştia prea multe, din poziţia de fost premier. La fel, în 
noiembrie 1940 au fost asasinate şi alte persoane care ştiau 
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În plus, mai trebuie reliefat un aspect. Au existat şi asasinate 
legionare, însă acestea nu se înscriu în stilul asasinatelor lui 
Iorga şi Madgearu. Asasinatele legionare au fost realizate cu 
sentimentul că astfel se produce o execuţie publică, a unor 
oameni foarte vinovaţi de poporul român. Execuţia nu urmărea 
batjocorirea mortului, ci era un “asasinat” în demnitate, dacă se 
poate spune aşa ceva. Asasinatul legionar a avut o valoare 

, simbolică, urmărind descurajarea actului trădării, atât 
de frecvent în istoria noastră. Acum să nu credeţi că aş aproba şi 
acest gen de asasinat… Doamne fereşte! Doar voiam să scot în 
evidenţă faptul că Iorga şi Madgearu poate că au fost asasinaţi 
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ă. Pentru că nu trebuie să uităm că Revoluţia bolşevică 
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Wall Street era 
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7 noiembrie 1917: “Marea Revoluţie 
Socialistă” e de fapt “planul secret 

Marburg”

             Instaurarea comunismului în Rusia, la 7 noi
1917, nu a fost – câtuşi de puţin 
rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”), 
pregătit minuţios în afară Rusiei.  

i finanţat generos de marii “bancheri internaţionali”. În 
primul rând de cei de pe Wall Street: Jac
Morgan, Otto Kahn, Paul Warburg, John D. Rockefeller, 

Edward Henry Harriman, Frank Vanderlip. Finanţarea 
bolşevicilor de Wall Street era intermediată de bancă suedeză 
“NYA Banken”, condusă de bancherul promarxist Olof 
Aschberg. 
Dolari pentru revoluţii 
La începutul secolului XX, Andrew Carnegie a finanţat un plan 
secret prin care guvernele statelor importante să fie 
“comunizate”. Adică trecute, economic, la forma 
“monopolismului de stat”. Controlat de “bancherii 
internaţionali” de pe Wall Street, sistemul “monopolismului de 
stat” le-ar fi permis acestora să trateze economic şi financiar 
direct cu guvernele impuse de ei prin “revoluţii”.
În 1905, acest sindicat al “bancherilor internaţionali” 
numit, la vremea aceea, la New York, “Tru
(“Trustul banilor”) – şi Iacob Schiff au finanţat “duminică 
sângeroasă” de la St. Petersburg. Revoluţie condusă de un agent 
al Ohranei (poliţia secretă rusă), Părintele Gapon, şi încheiată cu 
un eşec. “Trustul banilor” – mai ales “Guaranty Tru
J.P. Morgan – a finanţat revoluţia lui Pancho Villa din Mexic, în 
urma căreia SUA au luat de la Spania un vast teritoriu.
Apoi, există o documentaţie vastă privind implicarea 
“bancherilor internaţionali” în revoluţia lui Sun Yat
Charles B. Hill, care conducea trei filiale ale lui 
“Westinghouse”, a tratat direct cu Sun Yat
financiare ale revoluţiei chineze. 
Mai târziu, în 1917, acelaşi Charles B. Hill a folosit filiala 
“Westinghouse” din Rusia pentru a
bolşevici. În 1923 – când URSS şi
internaţională “Ruskombank” – asociatul lui J.P. Morgan, 
bancherul suedez Olof Aschberg, a devenit Preşedintele băncii 
sovietice. Iar Max May, vicepreşedinte la “Guaranty Trust” 
(J.P. Morgan), a preluat funcţia de director al “Ruskombank”. 
Primul ambasador sovietic în SUA – 
susţinut financiar de “Guaranty Trust” al lui J.P. Morgan.
Manevrele bancherilor 
Prin aceste manevre, “bancherii internaţionali” de pe Wall 
Street urmăreau să instaureze în Rusia un guvern care să 
practice “monopolismul de stat”. Astfel că înţelegerile directe 
cu guvernul sovietic să le garanteze “bancherilor internaţionali” 
exploatarea pe termen cât mai lung 
guvernamentale – a fabuloaselor bogăţii a
“Bolşevismul” a fost prima formă de “globalizare” prin crearea 
unor structuri supranaţionale. Cominternul nu este altceva decât 
“bunicul” Uniunii Europene. 
Un cont pentru “tovarăşul Troţki” 

Ş
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“Marea Revoluţie 
Socialistă” e de fapt “planul secret 

Marburg” 

Instaurarea comunismului în Rusia, la 7 noiembrie 
câtuşi de puţin – un act spontan, ci 

rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”), 

i finanţat generos de marii “bancheri internaţionali”. În 
primul rând de cei de pe Wall Street: Jacob Schiff, J.P. 
Morgan, Otto Kahn, Paul Warburg, John D. Rockefeller, 

Edward Henry Harriman, Frank Vanderlip. Finanţarea 
bolşevicilor de Wall Street era intermediată de bancă suedeză 
“NYA Banken”, condusă de bancherul promarxist Olof 

La începutul secolului XX, Andrew Carnegie a finanţat un plan 
secret prin care guvernele statelor importante să fie 
“comunizate”. Adică trecute, economic, la forma 
“monopolismului de stat”. Controlat de “bancherii 

eet, sistemul “monopolismului de 
ar fi permis acestora să trateze economic şi financiar 

direct cu guvernele impuse de ei prin “revoluţii”. 
În 1905, acest sindicat al “bancherilor internaţionali” – sindicat 
numit, la vremea aceea, la New York, “Trust of money” 

şi Iacob Schiff au finanţat “duminică 
sângeroasă” de la St. Petersburg. Revoluţie condusă de un agent 
al Ohranei (poliţia secretă rusă), Părintele Gapon, şi încheiată cu 

mai ales “Guaranty Trust” al lui 
a finanţat revoluţia lui Pancho Villa din Mexic, în 

urma căreia SUA au luat de la Spania un vast teritoriu. 
Apoi, există o documentaţie vastă privind implicarea 
“bancherilor internaţionali” în revoluţia lui Sun Yat-sen. 

Hill, care conducea trei filiale ale lui 
“Westinghouse”, a tratat direct cu Sun Yat-sen aspectele 

Mai târziu, în 1917, acelaşi Charles B. Hill a folosit filiala 
“Westinghouse” din Rusia pentru a-i finanţa generos pe 

când URSS şi-a creat prima bancă 
asociatul lui J.P. Morgan, 

bancherul suedez Olof Aschberg, a devenit Preşedintele băncii 
sovietice. Iar Max May, vicepreşedinte la “Guaranty Trust” 

ţia de director al “Ruskombank”. 
 Ludwig Martens – a fost 

susţinut financiar de “Guaranty Trust” al lui J.P. Morgan. 

Prin aceste manevre, “bancherii internaţionali” de pe Wall 
ureze în Rusia un guvern care să 

practice “monopolismul de stat”. Astfel că înţelegerile directe 
cu guvernul sovietic să le garanteze “bancherilor internaţionali” 
exploatarea pe termen cât mai lung – şi cu garanţii 

a fabuloaselor bogăţii ale Rusiei. 
“Bolşevismul” a fost prima formă de “globalizare” prin crearea 
unor structuri supranaţionale. Cominternul nu este altceva decât 
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La 21 septembrie 1917, o telegramă de la Stockholm anunţa 
oficial deschiderea unui cont curent la “NYA Banken” “pentru 
acţiunile tovarăşului Troţki”. Iată textul: 
Stockholm, 21 septembrie 1917, Domnului Rafael Scholan 
Stimate tovarăşe, 
Casa bancară Warburg, în urma unei telegrame trimise de 
preşedintele Sindicatului Renano-Westfalian a deschis un cont 
curent pentru acţiunile tovarăşului Troţki. Un avocat, probabil 
domnul Kestroff, a primit muniţii, al căror transport, împreună 
cu banii, l-a organizat… Şi căruia i se va da suma cerută de 
tovarăşul Troţki. 
Îmbrăţişări frăteşti Furstenberg 
“Tovarăşul Troţki”, cel la care se referă telegrama, se numea în 
realitate Leiba Davidovici Bronstein şi era fiul unui negustor 
originar de lângă Elisabetgrad (Krivoirog – Ucraina). Era 
însurat cu fiica bancherului Jivtovski, cel care îl pusese în 
legătură şi cu cercurile bancare de pe Wall Street. În primul 
rând, cu Iacob Schiff, preşedintele băncii “Kuhn, Loeb & Co”. 
Iacob – Henry Schiff, născut în 1847 la Frankfurt pe Main 
(Germania), emigrase în 1865 în America, unde va reuşi, 
datorită talentului sau financiar, să ajungă în fruntea “Kuhn, 
Loeb & Co”. Cea care va finanţa reconstrucţia căilor ferate din 
America (“Union Pacific”), folosind mâna de lucru ieftină, 
chineză. 

 

Jacob Schiff 
În 1904-1905, firma “Kuhn, Loeb & Co” a finanţat Japonia în 
războiul contra Rusiei, permiţând astfel Japoniei să obţină o 
victorie care a destabilizat serios Imperiul Rus. Prizonierii ruşi 
au fost preluaţi apoi de la japonezi de Schiff, iar o parte dintre 
aceştia, antrenaţi pe un teren aparţinând lui Standard Oil (SUA), 
îl vor însoţi pe “tovarăşul Troţki” atunci când acesta va reveni 
de la New York în Rusia, în 1917, la bordul vasului 
“Cristianja”. 
Triumful bolşevismului în Rusia 
Din 1916, Iacob Schiff devine principalul conducător al 
operaţiunii de implantare a bolşevismului în Rusia. Nepotul său, 
John Schiff, estima în “New York Journal American” (3 
februarie 1949): “Bătrânul a cheltuit circa 20.000.000 de dolari 
pentru triumful final al bolşevismului în Rusia”. O sumă imensă 
la acea vreme. 
Prima revoluţie din Rusia avusese loc, de fapt, în februarie 
(martie) 1917, sprijinită de G. Buchanan – ambasadorul Angliei 
la Petersburg – şi avusese un caracter paşnic. Urmărise, între 
altele, instaurarea în Rusia a unei monarhii constituţionale: ţarul 
urma să fie controlat de Duma (parlament). Guvernul provizoriu 
constituit atunci îi cuprindea, între alţii, pe prinţul Lvov, pe 
istoricul Miliukov şi pe avocatul (social-democrat) A.F. 
Kerenski. Guvernul provizoriu – de comun acord cu Ţarul 

Nicolae al II-lea, care abdicase – a propus fratelui acestuia, 
Marele Duce Mihail, să-i urmeze la tron tarului. 
Marele Duce se bucura, în februarie (martie) 1917, de sprijinul 
soldaţilor, ţăranilor, muncitorilor, ca să nu mai vorbim de clasă 
conducătoare a Rusiei. El a declinat însă propunerea. Troţki a 
recunoscut mai târziu, în 1922, într-o scrisoare către S.R. 
Mstislaviski că: “Revoluţia (din februarie) ne-a surprins în plin 
somn, ca  pe fecioarele nebune din Evanghelie”. 

 
Adevărul este că la data veritabilei revoluţii – cea din februarie 
1917 – corifeii “revoluţiei” bolşevice din octombrie erau 
aproape toţi – bine mersi – în Occident: Troţki la New York, iar 
Lenin ori Zinoviev în Elveţia. Prin refuzul Marelui Duce Mihail 
de a prelua puterea în Rusia începe ceea ce istoricii numesc 
perioada de “dvoevlastie” (“dualitate a puterii”) dintre 
“Comitetul provizoriu al Dumei” (proaspăt constituit) şi 
“Comitetul executiv provizoriu”. Ceea ce va afecta, treptat, 
deciziile şi autoritatea guvernului provizoriu. 
Bolşevicii, aflaţi atunci aproape toţi în Occident, au “mirosit” 
momentul favorabil. Dar nu numai ei, cum vom vedea: 
bancherii de pe Wall Street, interesaţi de bogăţiile enorme ale 
Rusiei – şi din motive strict militare Germania – sunt cele două 
forţe care vor facilita bolşevicilor accesul la putere. 
Consilierul lui Wilson 
Eminenţa cenuşie care a făcut posibilă reîntoarcerea lui Troţki 
în Rusia din SUA a fost unul dintre cei mai importanţi masoni 
de stânga ai secolului XX: colonelul Edward Mandel House (în 
realitate nu era colonel, aşa i se spunea). Fără să intrăm prea 
mult în detalii, este totuşi cazul să menţionăm că preşedintele 
american Woodrow Wilson, reales prin diverse manevre în 
1916, a fost permanent vidat politic de House, un apropiat al 
comunităţii bancherilor de pe Wall Street, mai ales al băncii 
“Kuhn, Loeb & Co”. Preşedintele Wilson însuşi 
recunoştea: “Domnul House este a doua mea personalitate. El 
este celălalt ego. Gândurile lui şi ale mele sunt aceleaşi”. 
House, un marxist, scrisese, încă din 1912, un roman 
profetic, “Philip Dru, Administrator”, în care personajul 
principal, Philip Dru, încerca să instaureze în lume“socialismul 
aşa cum l-a visat Karl Marx”. Ce-i drept, impozitul pe venit şi 
ideea de banca centrală fuseseră propuse chiar de Karl Marx în 
“Manifestul Partidului Comunist”, manifest inspirat de 
programul “Lojei Iluminaţilor” al lui Weishaupt. Din cele zece 
puncte ale “Manifestului Partidului Comunist”, punctul al 
doilea prevedea “un impozit gradat pe venit”, iar punctul al 
cincilea - “centralizarea creditului în mâinile statului prin 
intermediul unei bănci naţionale cu capital de stat şi monopol 
exclusiv”. 
Încă înainte de intrarea SUA în război (“provocată” prin 
incidentul cu vasul “Lusitania”, scufundat de un submarin 
german, cu 128 de americani morţi), ancheta şi Preşedintele 
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Wilson ascunseseră faptul că “Lusitania” transporta 6 milioane 
de cartuşe la bord pentru Anglia, în timp ce SUA se declaraseră, 
oficial, în neutralitate. Colonelul House negociase un acord 
secret cu Anglia, garantând participarea SUA la ră
În 1917, tot House a format la New York grupul “The Inquiry”, 
care a eleborat planurile acordului de pace din 1919. Douăzeci 
de membri ai grupului l-au însoţit apoi pe Preşedintele Wilson 
la Paris, la Conferinţa de Pace. Printre aceştia, House, banc
Paul Warburg şi Bernard Baruch. Celebrul punct al Conferinţei 
– “asociaţia generală a naţiunilor”, din care s
Naţiunilor – a fost tot ideea lui House. Ulterior, House va 
deveni consilierul lui F.D. Roosevelt. 
În 1917, după evenimentele din februarie (martie), House, 
susţinut de bancherii Iacob Schiff şi Paul Warburg 
expediază pe Troţki cu un grup de 276 de oameni instruiţi, la 
bordul vasului “Cristianja” în Rusia, cu misiunea de a
putere pe bolşevici. 
Un incident este semnificativ: arestat în portul Halifax de către 
autorităţile canadiene că “anarhist” (3 aprilie 1917), Troţki va fi 
eliberat urgent la intervenţia personală a colonelului House. 
Fratele bancherului american Paul Warburg, anume Max 
Warburg – care era şeful serviciului secret militar german 
expedia pe Lenin cu un grup de bolşevici, care parazitau de ani 
de zile în Elveţia, în Rusia. Într-un tren special (“vagonul 
plumbuit”), în scopul de a organiza la Petersburg o lovitură de 
stat care să scoată Rusia din război. Bolşevicii urmau apoi să 
încheie rapid o pace separată cu Germania. 
 

 

Preoți și parohii din Protopopiatul Fălciu, 
Eparhia Hușilor, între anii 1942

 
 
                                                       Ștefan PLUGARU 
 

Parohia Valea Grecului, comuna Epureni1 
           Preot Ioan Z. Vasilache, născut la 4 septembrie 1910 în 
comuna Târnova, județul Soroca, de origine etnică și 

                                                             
1 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Vaslui (SJANV), fond Episcopi

1/1944  
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Wilson ascunseseră faptul că “Lusitania” transporta 6 milioane 
de cartuşe la bord pentru Anglia, în timp ce SUA se declaraseră, 
oficial, în neutralitate. Colonelul House negociase un acord 
secret cu Anglia, garantând participarea SUA la război. 
În 1917, tot House a format la New York grupul “The Inquiry”, 
care a eleborat planurile acordului de pace din 1919. Douăzeci 

au însoţit apoi pe Preşedintele Wilson 
la Paris, la Conferinţa de Pace. Printre aceştia, House, bancherii 
Paul Warburg şi Bernard Baruch. Celebrul punct al Conferinţei 

“asociaţia generală a naţiunilor”, din care s-a născut Liga 
a fost tot ideea lui House. Ulterior, House va 

din februarie (martie), House, 
susţinut de bancherii Iacob Schiff şi Paul Warburg – îl 
expediază pe Troţki cu un grup de 276 de oameni instruiţi, la 
bordul vasului “Cristianja” în Rusia, cu misiunea de a-i aduce la 

nificativ: arestat în portul Halifax de către 
autorităţile canadiene că “anarhist” (3 aprilie 1917), Troţki va fi 
eliberat urgent la intervenţia personală a colonelului House. 
Fratele bancherului american Paul Warburg, anume Max 

rviciului secret militar german – îl 
expedia pe Lenin cu un grup de bolşevici, care parazitau de ani 

un tren special (“vagonul 
plumbuit”), în scopul de a organiza la Petersburg o lovitură de 

război. Bolşevicii urmau apoi să 

 

ți și parohii din Protopopiatul Fălciu, 
șilor, între anii 1942-1943 

Ștefan PLUGARU – Huși 

, născut la 4 septembrie 1910 în 
țul Soroca, de origine etnică și 

ționale Vaslui (SJANV), fond Episcopia Huşilor, dosar 

naționalitate română. Hirotonit ca preot în data de 13 iunie 1934 
cu cartea de hirotonie nr. 2859. Numit ca p
parohie cu data de 15 iunie 1934, prin ordinul nr. 3686/934. 
Absolvent de seminar, posesor al unei diplome de grad. II, cu o 
gradație acordată. Căsătorit cu Ioana Airinei, româncă ortodoxă, 
de profesie învățător cu un salariu de 13.84

Din punct de vedere militar era preot confesor 
nerepartizat. Distins cu rangul de sachelar. În parohie se 
ocupase cu împrejmuirea bisericii, s
biserica, s-au reparat stricăciunile provocate de cutremurul din 
10 noiembrie 1940, s-a înzestrat biserica cu ve
necesare precum și cu mobilier. S-au plantat cu pomi curtea 
bisericii și cimitirul.  

Între 1942 (iunie 11) și 1943 (ianuarie 14) biserica 
fusese inspectată în două rânduri de preotul proistor Gheorghe 
Ionașcu care o aflase în stare bună. Activitatea liturgică a 
preotului între anii 1942-1943 constase în 57 de vecernii 
săvârșite, 77 utrenii, 75 liturghi, 34 înmormântări, 6 parastase 
pentru eroi, 670 mărturisiri, 50 de predici, 41 botezuri, 9 
cununii, 900 cuminecări. Se desfă
catehizare cu elevii de la școala primară și 10 cu extrașcolarii. 
Din punct de vedere cultural – misionar, preotul Vasilache 
organizase două șezători cultural 
cuvântări, 3 conferințe și 5 adunări religioase duminicale. 

Raporturile cu autoritățile comunale și enoriașii erau 
bune, cu învățătorii satului – potrivite. Preotul fusese reclamat 
de cârciumarii din sat dar reclama
nefondate, fapt ce nu îl scăpase de o dojană d
episcopului Hușilor ca măsură disciplinară. 

 
Parohia Bogdana, comuna Stănilești 
 

Preot Ștefan Răuțu, născut la 11 august 1911, în 
comuna Răuseni, județul Botoșani, de origine etnică română.  
Hiritonit în 13 noiembrie 1938, cu cartea de hirotonie
numit în funcție din 1 ianuarie 1939 la parohia Bogdana. 
Absolvent al Seminarului Teologic din Dorohoi cu diploma nr. 
334/933 și liccențiat al Facultății de Teologie din Cernăuți, cu 
diploma nr. 4288 din 1938. Căsătorit cu Maria Munteanu, 
casnică, doi copii minori. 

Preot confesor în rezervă, s-a ocupat cu împrejmuirea 
cimitirului și colectarea de fonduri pentru reparația bisericii. 
Pentru slujba de preot primea de la stat o remunera
lei,  

De la 1 octombrie 1943 slujește la 
Inspecțiile efectuate de către părintele proistos Anton Popescu 
sunt prilejuri de a i se aduce laude și recunoștință deplină pentru 
activitatea desfășurată în biserică și la școală. 

Activitatea liturgică a acestuia a constat între anii 
1942-1943 în următoarele: 65 vecernii, 75 utrenii, 75 liturghii, 
75 predici ținute, 32 botezuri, 8 cununii, 19 înmormântări, 5 
parastase pentru eroii neamului, 702 mărturisiri, 682 
cominecături, 3 cununii de concubini. Derulase 281 ore de 
catehizare la școala primară și 15 cu extrașcolarii. Cultural 
misionar, organizase 3 șezători, ținuse 5 cuvântări și 2 
conferințe. A ridicat în cimitirul parohiei Pogănești o troiță. 
Raporturile cu autoritățile locale, învățătorii și enoriașii erau 
bune, nu fusese reclamat și nici anchetat disciplinar. 
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ționalitate română. Hirotonit ca preot în data de 13 iunie 1934 
cu cartea de hirotonie nr. 2859. Numit ca preot paroh la această 
parohie cu data de 15 iunie 1934, prin ordinul nr. 3686/934. 
Absolvent de seminar, posesor al unei diplome de grad. II, cu o 

ție acordată. Căsătorit cu Ioana Airinei, româncă ortodoxă, 
țător cu un salariu de 13.840 lei lunar.  

Din punct de vedere militar era preot confesor 
nerepartizat. Distins cu rangul de sachelar. În parohie se 
ocupase cu împrejmuirea bisericii, s-a construit din nou 

au reparat stricăciunile provocate de cutremurul din 
a înzestrat biserica cu veșmintele și cărțile 

au plantat cu pomi curtea 

și 1943 (ianuarie 14) biserica 
fusese inspectată în două rânduri de preotul proistor Gheorghe 

șcu care o aflase în stare bună. Activitatea liturgică a 
1943 constase în 57 de vecernii 

șite, 77 utrenii, 75 liturghi, 34 înmormântări, 6 parastase 
pentru eroi, 670 mărturisiri, 50 de predici, 41 botezuri, 9 

uminecări. Se desfășuraseră 20 de ore de 
școala primară și 10 cu extrașcolarii. 

misionar, preotul Vasilache 
șezători cultural –religioase, susținuse 4 

unări religioase duminicale.  
țile comunale și enoriașii erau 

potrivite. Preotul fusese reclamat 
de cârciumarii din sat dar reclamațiile fuseseră găsite ca 
nefondate, fapt ce nu îl scăpase de o dojană din partea 

șilor ca măsură disciplinară.  

, născut la 11 august 1911, în 
țul Botoșani, de origine etnică română.  

Hiritonit în 13 noiembrie 1938, cu cartea de hirotonie nr. 7198, 
ție din 1 ianuarie 1939 la parohia Bogdana. 

Absolvent al Seminarului Teologic din Dorohoi cu diploma nr. 
și liccențiat al Facultății de Teologie din Cernăuți, cu 

diploma nr. 4288 din 1938. Căsătorit cu Maria Munteanu, 

a ocupat cu împrejmuirea 
și colectarea de fonduri pentru reparația bisericii. 

Pentru slujba de preot primea de la stat o remunerație de 8674 

ște la Parohia Pogănești. 
țiile efectuate de către părintele proistos Anton Popescu 

și recunoștință deplină pentru 
șurată în biserică și la școală.  

Activitatea liturgică a acestuia a constat între anii 
următoarele: 65 vecernii, 75 utrenii, 75 liturghii, 

ținute, 32 botezuri, 8 cununii, 19 înmormântări, 5 
parastase pentru eroii neamului, 702 mărturisiri, 682 
cominecături, 3 cununii de concubini. Derulase 281 ore de 

și 15 cu extrașcolarii. Cultural –
șezători, ținuse 5 cuvântări și 2 

țe. A ridicat în cimitirul parohiei Pogănești o troiță. 
țile locale, învățătorii și enoriașii erau 

chetat disciplinar.  
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Parohia Duda, comuna Duda 
 
Preot Petru Maleș –Arhire, născut la 1 ianuarie 1914 

în satul Davidești, comuna Cârligați, județul Fălciu. Hirotonit la 
14 februarie 1940, cu cartea de hirotonie nr. 331/940. Prin 
ordinul nr. 311/940 este numit preot paroh la parohia Duda. 
Absolvent al Seminarului teologic ,,Veniamin Costache” din 
Iași cu diploma nr. 18.859/546 din 23 octombrie 1934; licențiat 
în Teologie al Facultății de Teologie din Chișinău cu diploma 
nr. 592/938 din 10 noiembrie 1938. Căsătorit cu Elena, româncă 
de religie ortodoxă, casnică, fără copii.  

Din punct de vedere gospodăresc, reparase biserica 
parohială și filială din satele Duda și Novaci, terminase 
construcția casei parohiale din satul Duda. Inspecțiile făcute de 
superiori se încheiaseră cu aprecieri bune. Activitatea liturgică: 
75 vecernii, utrenii, liturghii, 60 de predici, 82 botezuri, 11 
cununii, 56 înmormântări, 12 parastase pentru eroi, 608 
mărturisiri, 1752 cuminecări, 5 cununii de concubini.  

Activitatea catihetică: 5 ore de catehizare cu copii 
mici, 128 la școala primară, 4 cu extrașcolarii, 32 cu 
premilitarii, 18 ore de cor școlar. Activitatea cultural –religioasă 
constase în 16 șezători, 15 cuvântări, 16 conferințe, 8 citiri 
biblice, 14 adunări religioase duminicale.  

Pe tărâm pastoral preotul căuta să satisfacă cerințele 
religioase și morale ale enoriașilor, din punct de vedere 
misionar îi îndemna să ducă o viață creștină și să îi combată pe 
cei rătăciți în mișcări sectare. Era președinte al Căminului 
cultural ,,Muncă și credință” din satul Duda. Activa în cadrul 
,,Ajutorului de iarnă” pentru ajutorarea celor aflați pe front și 
susținerea familiilor celor mobilizați. Efectuase reparații la 
bisericile din Duda și Novaci, cât și a gardului ce înconjura 
cimitirul, terminase construcția casei parohiale. Raporturile cu 
autoritățile, intelectualii comunei și eroriașii erau foarte bune.  

 
Parohia Lunca Banului, comuna Lunca Banului1 
 

1. Numele şi prenumele slujitorului: Pr. Gh. Ionaşcu; 
2. Data şi locul naşterii: 1912, octombrie 4, comuna Lunca Banului, 

jud. Fălciu; 
3. Originea etnică: român; 
4. Naţionalitatea: română; 
5. Religia: ortodoxă; 
6. Funcţiunea ce deţine în prezent: preot paroh; 
7. Data hirotonirii: anul 1937, februarie 7; 
8. Data numirii în funcţie: anul 1937, aprilie 1; 
9. Cartea de hirotonire nr.....2; 
10. Studii şi diplome: Diploma de seminar gr. II şi diploma de licenţă; 
11. Numărul gradaţiilor: una; 

12. Numele şi prenumele soţiei: Ionaşcu Gh. Maria. De origine etnică 
româncă, de religie ortodoxă. Nu este funcţionară publică sau particulară3. 
20. Numărul copiilor: Adrian (data naşterii: 18 august 1936); Vespasian 
(17 februarie 1938), minori. 
21. Situaţia militară: Nu am fost mobilizat 
22. Ranguri şi distincţiuni bisericeşti: sachelar cu drept de a purta 
nebedeniţă. 
23. Distincţii şi decoraţii civile şi militare: Nu are 
24. Lucrări literare teologice sau publicaţii. Are, dar nu sunt tipărite. 
Publicaţii la <<Cronica Huşilor>> şi <<Credinţa strămoşească>>; 
25. Lucrări gospodăreşti: reparaţia anuală a bisericii; împrejmuirea locului 
bisericii noi; construcţia noii biserici4 în satul Lunca Banului; plantarea 

                                                             
1 SJANV, fond Episcopia Huşilor, dosar 1/1944,  fila 76-80.  
2 Loc gol în documentul original. 
3 Răspunsul acesta este dat la întrebările 12-19. 
4 Deşi începută încă din anul 1910, construcţia bisericii noi era,  după afirmaţia preotului, în 

desfăşurare şi în anul 1944, fapt generat de lipsa mijloacelor financiare, explicabilă prin sărăcia 

cimitirului şi curţii bisericii noi cu pomi fructiferi şi ornamentali; 
împodobirea bisericii cu lucruri noi şi cărţi de ritual, îngrijirea cimitirului, 
cultivarea raţională a lotului bisericii; 
26. Ce alte funcţiuni sau demnităţi mai ocupă? Președinte la Consiliul de 
patronaj, preşedinte la Căminul Cultural5 , Comitetul de construcție al 
bisericii, membru în sfatul Căminului Județean. Președinte la cantina 
școlară din Lunca Banului. 
28. Salariul primit de la stat: 13.879 (pentru slujba de la parohie; pentru 
celelalte servicii nu primeşte nimic); 
29. Situaţia militară a slujitorului: demobilizat; 
30. În cursul ultimului an am avut două inspecţii ale Părintelui Protopop la 
6 martie şi 10 octombrie cu calificativul f. bine. ..... De asemenea  a vizitat 
biserica şi parohia d-l. prefect şi pretor de câte ori a făcut înspecţie în 
comună. 

II. Activitatea liturgică (1942-1943): denii – 54; utrenii 
– 77; liturghii – 36; predici – 95; botezuri – 42; cununii – 
15; înmormântări – 36; mărturisiri – 882; împărtăşanii – 
808; cununii de concubini – 8.  

Activitatea catihetică  
 1. Ore de catehizare cu copiii mici; 2. ore de 

catehizare la şcoala primară – 285; 3. ore de curs şcolar – 
36; 4. ore de catehizare cu premilitarii - 6. 
Activitatea cultural misionară  
S-au ţinut 12 serbări religioaso-culturale. Am ţinut 18 
conferinţe, 29 cuvântări. De asemenea, s-au ţinut 15 
adunări religioase duminicale, s-a făcut de 32 ori Sf. 
Agheasmă şi taina Sf. Moaşte, 6 procesiuni pentru ploaie, 
10 Te – Deum- uri pentru victoria deplină a oastei creștine, 
s-au ținut cursuri țărănești în fiecare duminică în lunile 
ianuarie, februarie, martie și aprilie. 
Activitatea administrativă. S-au  înregistrat în acte oficiale 
şi s-au trecut în mitrice botezurile, înmormântările, 
cununiile; s-a format registrul statistic. 

Alte activităţi ale preotului pe 1942/43:  
 Am vizitat fiecare gospodărie de două ori, am împărţit 

cărţi, icoane, cruciuliţe; am vizitat bolnavii din parohie şi 
de la Spitalul Huşi, pe cei din Penitenciarul Huşi, cu care 
ocazie am împărţit daruri. Am înfiinţat o obşte şi o 
asociaţie de cumpărări de maşini agricole. S-au cumpărat 
tractor şi batoză. Am făcut două cărămidării în scopul 
construcţiei bisericii, trei cariere de prund în acelaşi scop, 
am început construcţia bisericii. Am colectat sume în bani 
şi în cereale de la locuitori pentru biserică, cantină, 
Consiliul de patronaj; am organizat cursuri ţărăneşti, am 
predat religia la şcoala din Lunca. Am inspectat de două şi 
trei ori parohiile din protoieria mea. 

III. Raporturile sociale: 1. Foarte bune cu autorităţile; 
cu învăţătorii potrivite, din cauza deosebirilor de păreri; cu 
enoriaşii bune; 

IV. Măsuri disciplinare avute de preot.  N-a fost nicio 
reclamă şi nicio anchetă. 
Paroh, (ss) Pr. Gh. Ionaşcu” 
 
Fişa individuală a preotului Constantin Cosma de la 
parohia Lunca Banului, jud. Fălciu 
 

,,Preotul Constantin Cosma, născut la 12 ianuarie 1914 
în comuna Vutcani, jud. Fălciu, de origine etnică română, 
naţionalitatea română, religia ortodoxă, deţin funcţiunea de 

                                                                                                             
localnicilor. 

5 Înfiinţat în anul 1939, acest cămin cultural purta numele de ,,Marele voevod Mihai”, după cum 
rezultă din documente aflate de noi în Arhivele Naţionale ale României (Bucureşti). 
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preot. Sunt hirotonit la 3 martie 1935, numit fiind pe ziua de 15 
aprilie acelaşi an pe seama diplomei de absolvire a Seminarului 
Veniamin Costache din Iaşi. În momentul de faţă, am o 
gradaţie.  

Situaţia familială 
Sunt căsătorit cu Ioana Pr. Cosma, de origine etnică 

română, naţionalitatea română, religie ortodoxă, având un copil 
cu numele Costică, născut la 22 ianuarie 1939. 

În momentul de faţă primesc un salariu lunar de 7.425 
lei. 

 Activitatea liturgică a preotului pe anul bisericesc 19
În cursul anului 1942 – 1943 s-au oficiat vecernii în 

toate sâmbetele şi zilele ante-sărbători, iar utrenii şi liturghii în 
toate duminicile şi sărbătorile respective. S-au oficiat 36 de 
botezuri, 5 cununii, din care două perechi de concubini, 
parastase pentru eroi în diverse zile, 30 de înmormântări şi s
mărturisit enoriaşii în număr impunător, la posturile respective, 
precum şi în cazuri particulare, dându-li-se diverse sfaturi.

Activitatea catehetică pe anul bisericesc 1942
S-au ţinut în mod regulat ore de catehizare la şcoala 

primară din satul Oţetoaia în tot cursul anului, precum s
participat şi dat concursul la începerea organizării corului vocal 
de la şcoala din Lunca Banului. 

Activitatea cultural- misionară pe anul 1942
La şezătorile şi serbările desfăşurate în cadrul 

Căminului cultural şi a cursurilor ţărăneşti s-au ţinut diverse 
cuvântări. 
        Alte realizări ale preotului pe anul bisericesc 1942 

S-a depus tot efortul pentru strângerea şi majorarea 
fondurilor comitetului de construcţie a unei biserici din centrul 
satului, precum şi la consiliul de patronaj. 

Raporturi sociale 
Legăturile cu autorităţile comunale, cu învăţătorii şi cu 

poporănii sunt bune, fiindcă aşa e bine şi frumos a locui fraţii 
împreună în armonie şi dragoste. 

Se autentifică de noi, 
Preot paroh, (ss) Gh. Ionaşcu” 
 
Parohia Pogănești, comuna Pogănești 
 
Preot Mihail Raicu, născut la 12 aprilie 1905 în Hu

jud. Fălciu. Absolvent al Seminarului Teologic din Hu
licențiai în teologie al Facultății de Teologie din Chi
Hirotonit la 30 iunie 1929. Preot paroh econom, cu două 
gradații, căsătorit cu Maria, casnică.  

A reparat biserica în anii 1938 și 1941. Salariu: 10.800 
lei. Din decembrie 1941 preotul Raicu a activat în Transnistria. 

 
Parohia Stănilești II, comuna Stănilești 
 
Preot Nicolae Bejan, născut la 8 iunie 1911 în Tg. 

Neamț, județul Neamț. Hirotonit la data de 13 ianuarie 1937, 
numit în funcție începând cu 1 iunie același an prin decizia cu 
nr. 544 din 15 mai. Absolvent de liceu cu diplom
bacalaureat și licențiat în teologie. Căsătorit cu Maria, creștin 
ortodoxă de etnie și naționalitate română, cu doi copii. În urma 
inspecțiilor efectuate la biserică și parohie primise calificativul 
,,bine”.  
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preot. Sunt hirotonit la 3 martie 1935, numit fiind pe ziua de 15 
aprilie acelaşi an pe seama diplomei de absolvire a Seminarului 
Veniamin Costache din Iaşi. În momentul de faţă, am o 

Pr. Cosma, de origine etnică 
română, naţionalitatea română, religie ortodoxă, având un copil 

În momentul de faţă primesc un salariu lunar de 7.425 

Activitatea liturgică a preotului pe anul bisericesc 1942 – 1943 
au oficiat vecernii în 

sărbători, iar utrenii şi liturghii în 
au oficiat 36 de 

botezuri, 5 cununii, din care două perechi de concubini, 
rastase pentru eroi în diverse zile, 30 de înmormântări şi s-au 

mărturisit enoriaşii în număr impunător, la posturile respective, 
se diverse sfaturi. 

Activitatea catehetică pe anul bisericesc 1942-1943 
n mod regulat ore de catehizare la şcoala 

primară din satul Oţetoaia în tot cursul anului, precum s-a 
participat şi dat concursul la începerea organizării corului vocal 

misionară pe anul 1942-1943 
zătorile şi serbările desfăşurate în cadrul 

au ţinut diverse 

Alte realizări ale preotului pe anul bisericesc 1942 – 1943 
a depus tot efortul pentru strângerea şi majorarea 

etului de construcţie a unei biserici din centrul 

Legăturile cu autorităţile comunale, cu învăţătorii şi cu 
poporănii sunt bune, fiindcă aşa e bine şi frumos a locui fraţii 

Preot Mihail Raicu, născut la 12 aprilie 1905 în Huși, 
jud. Fălciu. Absolvent al Seminarului Teologic din Huși și 

e Teologie din Chișinău.  
Hirotonit la 30 iunie 1929. Preot paroh econom, cu două 

și 1941. Salariu: 10.800 
lei. Din decembrie 1941 preotul Raicu a activat în Transnistria.  

 

Preot Nicolae Bejan, născut la 8 iunie 1911 în Tg. 
ț, județul Neamț. Hirotonit la data de 13 ianuarie 1937, 

ție începând cu 1 iunie același an prin decizia cu 
nr. 544 din 15 mai. Absolvent de liceu cu diplomă de 

și licențiat în teologie. Căsătorit cu Maria, creștin 
și naționalitate română, cu doi copii. În urma 

țiilor efectuate la biserică și parohie primise calificativul 

 

Inventare de zestrea unor parohii din 
fostul județ Fălciu 

 
                      
                                                          Ștefan PLUGARU 
  
        În anul 1915, la solicitarea Episcopiei Hu
din protopopiatul Fălciu întocmeau inventare referitoare la 
lăcașurile de cult, obiectele religioase, căr
proprietățile pe care parohiile pe care le păstoreau le aveau 
în stăpânire.  

le sunt inedite și interesante pentru că oferă informații 
despre datele de întemeiere ale acestora, repara
care au slujit... Totodată, în aceste inventare  apar dovezi 

că lăcaşurile de cult aveau în proprietate obiecte cu valoare 
istorică și din metale prețioase (argint și aur), sub formă de cărți 
rare, icoane, candele, linguriţe. În inventarele întocmite în  
1967 acestea nu mai sunt de găsit, dovadă sigură că ele au fost 
jefuite fie de către soldaţii armatei sovietice care au trecut prin 
această zonă în august 1944, fie au fost subtilizate de noii lideri 
ai puterii populare instalate în România după alege
noiembrie 1946, oameni fără credinţă şi Dumnezeu, racolaţi de 
comunişti din elementele cele mai declasate ale satelor. 
 
Inventar de zestrea bisericii parohiale Cârliga
Mare Mucenic Gheorghe” din comuna Cârliga
 

Sfântul locaș1, corpul bisericii propriu zis cu hramul 
,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, zidită în anul 1792 
de mai multe ori, în anul 1913 e situată în mijlocul satului 
Cârligați, refăcută de zid și acoperită cu tablă albă de enoriași și 
împrejmuită cu gard din nuiele în stare bună. 

Curtea propriu zisă a bisericii în întindere de 17 ari 30 
c.a., pe care se află diferiți pomi a servit de cimitir până în anul 
1889 când conform legii sanitare s-a mutat afară din sat.

Clopotul bisericii e așezat în c
biserica de zid. Clopotul nu are dată, după spusele enoria
data de prin anul 1850. 

Cimitirul nou al satului Cârliga
1905 pe un loc afară de raza satului, în mărime de 71 ari 
c.a., este cumpărat de enoriași.  

Diviziunea I. Altarul 
Sfânta masă în stare bună, acoperită cu cinci prostiri 

din care 4 țesute și una împletită.  
Un chivot nou cu 2 sel(r)tăra

sfintele de peste ani? 
Un sfânt antimis nou în stare bună 
Una cruce de argint 
Una cruce de lemn 
Un Trechev (?) de nichel 
Două sfeșnice (idem) 
Două sfinte Evanghelii, una îmbrăcată în scândură 

scândură, pluș roșu cu 4 evangheliști; 
Una Liturghie 
La Proscomidie 

                                                             
1 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Vaslui (SJANV), fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 18/1915
1916, Inventare ale bunurilor parohiilor din județul Fălciu, filele

E
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Inventare de zestrea unor parohii din 
ț Fălciu  

Ștefan PLUGARU – Huși 

În anul 1915, la solicitarea Episcopiei Hușilor, preoții 
din protopopiatul Fălciu întocmeau inventare referitoare la 

rile de cult, obiectele religioase, cărțile bisericești și 
țile pe care parohiile pe care le păstoreau le aveau 

și interesante pentru că oferă informații 
despre datele de întemeiere ale acestora, reparații, preoții 
care au slujit... Totodată, în aceste inventare  apar dovezi 

că lăcaşurile de cult aveau în proprietate obiecte cu valoare 
și din metale prețioase (argint și aur), sub formă de cărți 

rare, icoane, candele, linguriţe. În inventarele întocmite în  anul 
1967 acestea nu mai sunt de găsit, dovadă sigură că ele au fost 
jefuite fie de către soldaţii armatei sovietice care au trecut prin 
această zonă în august 1944, fie au fost subtilizate de noii lideri 
ai puterii populare instalate în România după alegerile din 
noiembrie 1946, oameni fără credinţă şi Dumnezeu, racolaţi de 
comunişti din elementele cele mai declasate ale satelor.  

Inventar de zestrea bisericii parohiale Cârligați cu hramul ,,Sf. 
din comuna Cârligați, județul Fălciu 

, corpul bisericii propriu zis cu hramul 
,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe”, zidită în anul 1792 și reparată 
de mai multe ori, în anul 1913 e situată în mijlocul satului 

ți, refăcută de zid și acoperită cu tablă albă de enoriași și 
ită cu gard din nuiele în stare bună.  
Curtea propriu zisă a bisericii în întindere de 17 ari 30 

ți pomi a servit de cimitir până în anul 
a mutat afară din sat. 

șezat în clopotnița făcută pe 
biserica de zid. Clopotul nu are dată, după spusele enoriașilor ar 

Cimitirul nou al satului Cârligați (este) înființat în anul 
1905 pe un loc afară de raza satului, în mărime de 71 ari și 60 

Sfânta masă în stare bună, acoperită cu cinci prostiri 

Un chivot nou cu 2 sel(r)tărașe pentru conservat 

Două sfinte Evanghelii, una îmbrăcată în scândură și piele, una în 

țean al Arhivelor Naționale Vaslui (SJANV), fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 18/1915-
țul Fălciu, filele 32-33 verso. 
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Un potir nou suflat cu aur de metal; 
Un Discos (idem) 
Una copie de oțel; 
Una stea suflată cu aur de metal; 
Una linguriță (idem); 
Una teplotă; 
Una cădelniță de metal bună; 
Una măsuță unde stă cartea Liturghie 
Două scaune; 

Două ....1 de tablă; 
Trei văzduhuri pentru acoperit sfintele; 
Una ladă pentru veșminte; 
Două rânduri de haine preoțești pentru serviciul divin de materie; 
Un rând de veșminte de catofea broșată în stare mediocră; 
Un rând complect de veșminte noi de materie cu lână, bună; 
Un stihar preoțesc de materie bună; 
Un stihar preoțesc în stare mediocră de cit; 
2 brâuri, unu cu paftale și unu fără în stare bună; 
Trei leviceri bumbac; 
Trei perechi mânecuțe; 
Diviziunea a II-a. Interiorul bisericii 
Catapeteasma în stare mediocră (e veche, trebuie înlocuită); 
Idicurile în nr. de patru; 
Una dveră de cit; 
Un serafim cu 2 lumini de lemn în stare bună; 
Patru icoane mari sub catapeteasmă în stre bună; 
Opt sfeșnice de lemn și metal; 
11 candele de metal; 
3 candele de argint; 
17 icoane portative de lemn în stare bună; 
Un Analog; 
Patru perdele de mătasă de diferite culori (donate de d-na Zoe 

Traian); 
Un policandru de metal masiv în stare bună cu 6 lumini; 
Una masă mare de lemn pentru ofrande și botezuri; 
Un dulap de lemn boit pentru arhivă și alte lucruri ale bisericii; 
Una ladă pentru păstrat lumânări; 
Una cristelniță de aramă în stare bună (donată tot de d-na Zoe 

Traian);  
Două strane de lemn portative pentru cărți; 
Una pereche năsălie; 
Două prapuri de pânză în stare mediocră. 
Cărți rituale: 
Un Octoih; 
Un Triod; 
Un Penticostar; 
Un Tipic masiv; 
Un volum Minei pe toate lunile; 
Un Ceaslov mare; 
 Un Apostol;  
2 Psaltiri; 
Un Moliftelnic; 
Un Octoih; 
Un Cavasier; 
Una carte de predici; 
România 
Epitropia bisericii parohiale Cârligați din comuna 

Cârligați, județul Fălciu, constată că în inventarul prezent s-au 
înscris articole și e format din tot ce conține ca evere sus zisa 
biserică. Pământu nu are. 

1915, iunie 12.  
Membrii epitropi 
(ss)   preot paroh Cașu  
(ss) Indescifrabil 
 
Inventar de zestrea bisericii filiale Rusca din parohia 

Cârligaţi cu hramul ,,Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”  

                                                             
1 Lecturație incertă.  

Sfântul lăcaş, corpul bisericii propriu zise, zidită în 
anul 1821 şi reparată de enoriaşi e situată cam  la mijlocul 
satului sub poala pădurii statului (Petrosu). Clădirea e de lut şi 
căptuşită cu scândură. Clopotniţa e de piatră şi scândură şi ţine 
de corpul bisericii, făcută de enoriaşi în anul 1903. În clopotniţă 
se află patru clopote de diferite mărimi.  

Curtea bisericii propriu zise are o întindere cam de 90 
ari. Parte din curte serveşte şi ca cimitir, fiind afară de sat şi e 
împrejmuit cu gard de scânduri, nuiele şi şanţ. Porţile sunt în 
bună stare. 
Divizia I 
Altarul 
Sfânta masă în stare bună acoperită cu 3 rânduri de 
acoperăminte de materie (adamască)şi o muşama; 
Pe Sfânta masă se mai află: 
Una Evanghelie nouă îmbrăcată cu argint; 
Un Chivot cu 3 turnuleţe și 2 sertare pentru păstrat sfintele; 
Un Sfânt antimis în stare mediocră; 
Două sfeşnice de alamă în stare mediocră; 
Două ,, de lemn ,,  idem; 
Una măsuţă mică rotundă; 
O Sfânta cruce;  
27 de icoane portative; 
Două Liturghii; 
Trei scaune; 
La Proscomidie 
Un potir; 
Un disc; 
Una copie; 
Una stea; 
Un sfeşnic mic; 
Una cădelniţă; 
Cutia cu cele necesare botezului; 
Cutie pentru strâns ofrande; 
Două discuri; 
Una teplotă (?) 
Două rânduri de văzduhuri pentru acoperit sfintele; 
Una lădiţă pentru veşminte; 
4 feloane de diferite materiale, unul nou; 
Trei stihare preoţeşti; 
Trei epitrahire; 
Două perechi mânecuţe; 
Un colan (brâu); 
Divizia a II-a  
Interiorul bisericii 
Catapeteasma  după canon în stare bună; 
Patru perdele la icoane din material de diferite culori; 
Una perdea de pluş albastru la Tetrapod(v?); 
Patru idicuri; 
Un serafim cu trei lumini; 
O candelă din metal nichelat; 
6 candele de argint; 
Un policandru de metal cu 8 lumini; 
Un sfeşnic de alamă mare; 
8 sfeşnice de lemn în stare mediocră; 
Un prapur; 
Două felinare de tablă; 
O strană arhierească; 
Un analog; 
17 străni pentru bătrâni; 
2 strane portative pentru cântăreţi; 
6 levicere vechi; 
Două mese de lemn; 
O cristelniţă veche şi una nouă; 
O ladă pentru lumânări; 
O ladă pentru veşminte; 
Două scaune lungi în pridvor; 
Cărţi rituale 
Două minee pe un an; 
Un Octoih vechi în stare mediocră; 
Un Penticostar; 
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Un Triod; 
Slujba Învierii (două cărţi); 
Catavasier; 
Musica Bisericească; 
Un Moliftelnic vechi; 
O Psaltire; 
Două cărţi de Te – Deum, 
2 Prohoade; 
O carte Cazanie; 
Aghesmatar; 
Una Panahidă; 
Un Minei pe aprilie; 
Unu pe mai; 
Unu pe august; 
Unu pe septembrie; 
Unu pe februarie; 
Unu pe martie; 
O carte cuvinte de econ. Ilie Teodorescu. 
Divizia a III-a  
Averea imobiliară 
Pământ arabil în suprafaţă de 11 hectare 50 de ari (se cultivă de 
către preot şi cântăreţi)1. 

 
Inventarul bisericii parohiale din parohia Vicoleni, comuna 
Berezeni2 

A. Obiecte sacre și zestrea lăcașului sfânt 
Biserica parohială cu patronul Maicii Domnului este construită 
din lemn și vălătuci, acoperită cu șindrilă, pardosită cu scânduri 
de brad pe dinafară și pe dinăuntru văruită, iar pe jos 
dușumeluită cu scânduri în stare foarte proastă. 

a) Altarul 
Sfânta Masă zidită, cu față de lemn de tei – bună, 
Patru învelitori de Sf. Masă, una brodată, una împletită, una țesută național din 
lână cu bumbac și una tot din lână cu bumbac – vechi; 
Trei sfinte antimise bune; 
Una învelitoare de mătase bună; 
Un chivot de nichel – bun; 
Două cruci de lemn, una îmbrăcată cu argint și una de lemn – bune; 
Cinci sfeșnice de alamă, format mici – bune; 
Un scăunel al sfintei mese cu învelitoare de cit – mediocru; 
Una proscomidie de scânduri de brad  cu două uși de sticlă – bună;  
Două învelitori de cit la proscomidie;  
Trei sfinte potire, două de cositor și unul de alamă – uzate; 
Două Discose, unul de argint și unul de plumb – bune; 
Două steluțe, una de argint și una de plumb – bune; 
Trei lungurițe, două de metal mediocru și una de nichel bună; 
Două cofe, una de fer și una de metal – bună;  
Două cădelnițe, una în stare mediocră și una bună; 
Una teplotă de tablă bună; 
Una p... cununii de nichel bună; 
Una tablă pentru anaforă din tablă bună; 
Trei garăfi de sticlă bune;  
Una cutie de tablă pentru conservarea Sf. Mir – bună;  
Un șip cu sf. Mir și unul cu untdelemn, de sticlă, bune; 
Una părechi de foarfece de fier bune;  
Trei sfinte ... de pânză, două uzate și unul bun;  
Una lingură pentru aghiazmă – bună, un dulap cu trei polițe de brad, mediocru;  
Treizeci șervete de bumbac bune; 
Una față de masă de bumbac-bună;  
Un prospop de bumbac biun; 
Două lădițe de Brașov – mediocre; 
Patru levicere, unul ales și trei în poduri de lână – bune,  
Trei stihare, două de adamască și unul de bumbac mediocru; 
Șapte feloane, trei de adamască, două de fir și două de catifea mediocră;  
Șapte epitrahire, patru de adamască, două de catifea și unul de fir mediocru; 
Una cingătoare de adamască mediocră; 
Trei perechi mânecuțe de catifea bune; 

                                                             
1 SJANV, Fond Episcopia Huşilor, dosar nr. 18/1915-1916, filele 34-35 verso. 

2 Ibidem, filele 15 – 17. 

Opt procoveți, trei de catifea, trei de adamască, unul de cit și unul de fir 
mediocru; 
Una Dveră de borangic – bună; 
Douăsprezece icoane mici –bune;  

b) Interiorul bisericii 
Două uși împărătești de lemn vechi; 
Catapeteasma bisericii de lemn vechi; 
Patru icoane împărătești și două uși laterale de lemn – bune;  
Nouă icoane format mare pandantive de lemn bune; 
Zece icoane mici de lemn bune; 
 Un iconostas cu trei icoane de lemn vechi; 
Una icoană cu steclă în mijlocul bisericii bună;  
Doi serafimi de lemn vechi;  
Un curpăn cu 12 sfeșnice de fier vechi; 
Șapte candele, trei de argint – bune; două de tumbac, unu de cositor și unu de 
sticlă bună; 
Un policandru cu șapte sfeșnice de alamă- bun; zece sfeșnice portative, două de 
fier, opt de lemn;  
Una cruce mare de lemn – bună;  
Trei prapure de pânză vechi; două felinare de tablă uzate;  
Un analog de lemn – mediocru; 
Două analoage pentru cărți – vechi;  
Douăzeci și trei străni de lemn – proaste; 
Una mare pentru jertfe din lemn mediocru;  
Unam măsuță pentru lumânări de lemn mediocru;  
Una cristelniță de aramă bună;  
Două Evanghelii legate cu piele – bune;  
Un Liturghier cu piele –mediocru; 
Un Ciaslov –idem; 
Una Psaltirer – idem; 
Două moliftelnice – idem; 
Un Triod – idem; 
Un Penticostar – idem;  
Două Minei pe 12 luni – idem; 
Un Apostol – idem,  
Un Octoih mare – idem;  
Una Sfântă Scriptură, Vechiul și Noul Testament – idem;  
Un rând de cărți noi pentru serviciul bisericesc – nelegate. 

B. Bunuri imobiliare 
Opt fălci și jumătate pământ dat după legea rurală din anul 
1864; 
Una falce pământ destinat pentru cimitir și construirea unei 
biserici dat în anul 1878.  

C. Diferite alte bunuri 
Un dulap pentru conservarea arhivei și bibliotecii parohiale de brad mediocru; 
Un scăunaș de lemn mediocru; 
Patruzeci și trei broșuri cu diferite titluri și învățături – bune; 
Trei sute treizeci și șase reviste ,,Biserica Ortodoxă Română” – bune; 
Clopotniță la intrarea în ograda bisericii cu patru picioare, acoperită cu tablă și 
în vârful ei cu o cruce de fier – bună; 
Un clopot mic – bun; 
O toacă mică din fer;  
Douăzeci prăjini pământ pe care este construită biserica. Pământul pe care se 
află construită biserica dar și în lături, împrejurul bisericii, se află ridicat la o 
înălțime de 1m și ½ de la nivel.  
 
Împrejmuirea  
Biserica este împrejmuită cu gard de scânduri de brad; 
Două porți mari de brad, una la intrarea sub clopotniță și alta în 
partea dinspre apus, la intrarea în cimitir; 
Un hectar patruzeci și trei pământ unde se află cimitirul 
împrejmuit cu sârmă, dat de locuitori.  
Preot –paroh, (ss) Grigore Stoica  
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Câteva date despre trecutul școlilor din  
comuna Vetrișoaia 

 
                                

                                                          Ștefan PLUGARU 

 

      Pe site-ul de internet al Liceului  Tehnologic ,,Petru 

Rareș" Vetrișoaia  se afirmă că ,,școala din Vetrisoaia a luat 

fiinţă în anul 1869, ca şcoală primară cu predare în limba 

română şi a funcţionat cu luna în diferite case ale 

cetăţenilor, aşa cum reiese din cele mai vechi date culese de 

la batrânii  satului.  

ntre anii 1885-1886  a fost construit un local de şcoală prin 

contribuţie obştească (actuala clădire a Muzeului Satului), 

cu două săli, una de clasă, una de locuit pentru învăţător şi 

un antreu care le despărţea. Din cauza lipsei de local pentru 

primărie, conducerea judeţului de atunci a hotărât schimbarea 

localului de şcoală în fostul conac boieresc de pe moşia 

călugărească a boierului Tugu, o clădire cu două săli de clasă şi 

un antreu, construit din cărămidă, care a intrat în funcţiune din 

toamna anului 1893”. C. Lascăr nota în lucrarea sa, legat de 

școlile din această comună, că școala din satul Vetrișoaia s

înființat în anul 18781, cea din Satul Nou- Vetrișoaia în 1915 iar 

cea de la Bumbăta în anul 19072.  Însă inițiativa întemeierii 

școlii din satul reședință de comună datează din anul 1867, 

conform următorului act: 
,,România 
Prefectura Judeţului Fălciu 
Biroul administrativ 
No. 6951 
Huşi, 1867, Iunie 27 
Domnule Ministru! 
 Comunele rurale Epurenii, Rusca, 
Râncenii din plasa Prut acest district, răspunzând la 
consultaţiunile şi îndemnurile ce li s-au făcut pentru înfiinţarea 
de şcoli, au prevăzut prin bugetele lor cheltuielile necesar
procurându-şi chiar localurile şi în cea mai mare parte efecte 
trebuitoare şcolilor. 
 Comunicându-vă cele ce preced, Vă rog Domnule 
Ministru ca să binevoiţi  a trimite învăţătorii necesari, chiar şi 
înainte de termen. 
 Primiţi Vă rog, Domnule Ministru as
osebitei mele consideraţii”3. 
 

                                                             
1 C. Lascăr, Constantin Lascăr, Contribuţiuni monografice  asupra Scoalei primare din judeţul Fălciu,
Atelierele Zanet Corlăţeanu, Huşi, 1936, p. 11.  
2 Ibidem, p. 12.  
3 Costin Clit, Documente inedite privind şcolile din fostul judeţ Fălciu (1867-1870),
aprilie 2007, p. 5. 
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, Contribuţiuni monografice  asupra Scoalei primare din judeţul Fălciu, 

1870), în ,,Elanul”, nr. 62, 

 Acest lucru nu a fost însă posibil, după cum relevă 
următoarea adresă:  
 
,,Serviciul Inspect. Școlilor 
No. 1000 
1868 august 20 
D. Ministru, 

Asupra celor comunicate de Domnia Voastră sub No. 269 am 
onoare a vă face cunoscut că așa precum la comuna Vetrișoaia, 
districtul Fălciu nu s-au putut pune în fine a se înfiin
cauza lipsei absolute la care au fost expuse de seceta anului curent
după cum și prefectura respectivă a constatat sub No. 3899 apoi am
permutat pe d. Crăciun ca învățător la comuna Ivănești de la 1 aprilie  
contenit cu patruzeci de lei noi pe lună în locul fostului învă
Pavlov care a demisionat. 

Priviți, vă rog, d. Ministru, respectul meu deplin.
Inspector școlar, 
(ss) Melidon4.  
 Date certe despre funcționarea școlii primare mixte 
rezultă din alte documente. Astfel, în anul 1893 învă
școlii era Nicolae Enciu, aflat în funcție încă din 1885. Acesta
avea să fie unul dintre puţinii învăţători din jude
au răspuns la chestionarul istoric trimis de Nicolae Densuşianu 
în judeţele României la 1893 şi care se află până astăzi în 
Biblioteca Academiei Române5.  În anul 
elevi ai școlii din  cătunul Vetrișoaia, comuna Berezeni, plasa 
Prut, județul Fălciu, aflați sub îndrumarea învățătorului N.  
Georgescu (numit la 17 octombrie 1881, func
și în anul școlar 1895-1896) erau următorii
 
Clasa a III – a 
Moldovanu Alex Ion 
 
Clasa a II a 
Artene Al. Constantin 
Baba I. Nicolae 
Corciovă Pavel Ion 
Carp Gh. Gheorghe 
Cioric Ilie Dimitrie 
Frumușanu I. Ion 
Grecu Tăsachi Vasile 
Grecu V. Gheorghe 
Gâdei I. Grigore 
Marchidan I. Constantin 
Mocanu N. Theodor 
Mihordea C. Ion 
Nechita V. Gheorghe 
Puiu V. Chiriac 
Radu Ilie Sterea 
Radu Alex. Ilie 
Stan D. Theodor 
Sava V. Vasile 
Sava Gh. Theodor 
Voinov D. Rucsandra 
 
Clasa I 
Bărboșanu I. Constantin 
Baba Th. Ion 
Baba D. Constantin 
Balanu Const. Petru 
Codreanu Gh. Gabriel 
Carp Gh. Dimitrie 
Chiriac C. Vasile 
Enache I. Theodor 

                                                             
4 Costin Clit, Documente inedite privind școlile din fostul județ Fălciu (1
mai 2007, p. 11.  
5 Nicolae Densuşianu, Vechi cântece şi tradiţii populare româneşti
,,Chestionarul istoric (1893 – 1897)), Text ales şi stabilit, studiu introductive, note, variante, in
glosar de I. Oprişan,  Editura Minerva, Bucureşti, 1975, p.305. În M.S.S.ROM. 4552, păstrat la Biblioteca 
Academiei Române din Bucureşti,  se află filele 514-516 ce cuprind informaţii legate de  satul Vetrişoaia, 
comuna Berezeni la aceea dată, adunate de învăţătorul N.V. Enciu şi trimise la 27 VII  1893. 
6 Costin Clit, Câteva date inedite despre școlile din județul Fălciu, în ,,Elanul”, nr. 70, decembrie 2007, p. 
7.  
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Frumușanu I. Constantin 
Florea D. Alexandru 
Fordea C. Ion 
Fordea C. Safta 
Frumușanu Th. Pentelii 
Grigore D. Ilie 
Grecu Tasachi Vasile II 
Huzum I. Theodor 
Isac I. Ion 
Tanasă Luca Nedelcu 
Luca I. Theodor 
Laptiș C. Petru 
Lupu Gh. Gabriel 
Paruschi V. Constantin 
Popescu N. Sofia 
Roman Gh. Ion 

Voinov D. Elisabeta1 
La 1895 învățător în sat era P. Mităchescu2. În anul 

școlar 1889-1890 îl găsim, conform statelor de plată, pe Nicolae 
Enciu, cu o retribuție bugetară de 90 lei din care încasa 81 lei3. 
Școala funcționa cu un post de învățător, erau recenzați 155 
copii, din care 13 înscriși la clasa I, 34 se prezentaseră la 
examen și promovaseră 184 . Efectivele de elevi au variat și 
crescut de la 41 școlari ((an școlar 1888-1889) la  132 (1908-
1909) și 141 în anul 1914-1915, când peste Europa se abătea 
urgia primului război mondial. Localurile școlare au început să 
fie ridicate după înființarea Casei Școalelor (în anul 1896), care, 
prin fondurile primite de la stat, contribuia și ajuta comunele să 
construiască localuri școlare, să le doteze cu material didactic și 
mobilier5. 

În anul 1907, cum aminteam mai sus, lua ființă școala 
din cătunul Bumbăta. Primi elevi ai școlii înscriși în registrele 
matricole din anul școlar 1908-1909 6 ,  sub coordonarea 
învățătoarei  Macri Eliza au fost:  
 
Clasa a III-a 
Ichim Gh. Gheorghe 
Ichim Gh. Nicolai 
Munteanu N. Ioan 
Munteanu Aglaia 
Moraru Th. Ilinca 
Penișoară Iftene Maria 
Sava Iftene Zamfira 
Stângă Șt. Nicolai 
Trofin Dumitru Alexandra 
Trofin Dumitru Ștefan 
Rogojanu D. Vasile 
 
Clasa a II –a  
Andrișoi V. Gheorghe 
Andrișoi Gh. Grigore 
Andrișoi Niță Tinca 
Bicu I. Traian 
Bunescu Ene Dumitru 
Maftei Mihai Alexandru 
Moraru Gh. Nicolai 
Onofrei Șt. Iov 
Stângă Șt. Maria 
Țurcanu Gh. Ioan 
 
Clasa I 
Andrișoi Niță Elena 
Andrișoi Gh. Constantin 
Blănaru Petrache Constantin 
Băbâi Gh. Maria 
Condurache A. Anton  
Maftei Mihai Ștefan  

                                                             
1 SJANV, Fond Școala primară Vetrișoaia, dosar 1/ 1895 – 1896, filele 1- 24 verso.  
2 Costin Clit, Învățători din satele județului Fălciu la 1895, în ,,Prutul”, anul IV, nr 6(37), noiembrie 2004, 
p. 6.  
3 C. Lascăr, op. cit., p. 38.  
4 Ibidem, p. 5. 
5 Ibidem, p. 87.  
6 SJANV, Fond Școala Primară Bumbăta (Vetrișoaia), dosar 1 / 1908-1921, filele 1 – 24 verso.  

Maftei Mihai Sultana 
Munteanu Nicu Eva 
Moraru Gh. Maria 
Rogojanu Dumitru Pachița  
Rogojanu Ioan Gheorghe 
Rogojanu Dumitru Tasia 
Stângă Safta 
Stângă Ștefan Anița 
Stângă Gh. Ștefan  
Stângă Șt. Elena 
Țurcanu D. Paraschiva 
Țurcanu Gh. Vasile 
Țurcanu Gh. Mihai  
Tocană Grigore Amalia 
Tocană Ioan Anica 
Tocană I. Pachița  
Tocană I. Elena 
Tocană Gr. Teodor  
Tocană Ioan Tasia 
Trofin D. Elena 

 În anul 1915 este publicată o statistică a ştiutorilor de 
carte din România, întocmită pe baza rezultatelor definitive ale 
recensământului general al populaţiei din 19 decembrie 1912, 
care recenza diverse grupe de vârstă. Conform statisticii, în 
comuna Vetrișoaia situația era următoarea pentru sexul 
bărbătesc: copii până la 7 ani inclusiv – 248; de la 8 la 17 ani, 
știutori de carte – 177, neștiutori – 34; categoria 18-20 ani, 
știutori – 45, neștiutori- 16; de la 21 ani în sus, știutori de carte- 
193, neștiutori – 278. Străini și fără protecție de la 8 ani în sus: 
8 știutori de carte și un analfabet. Statistica feminină: copile 
până la 7 ani inclusiv – 235; de la 8 ani în sus, știutoare de carte 
– 184, analfabete – 612. Străine și fără protecție de la 8 ani în 
sus: o știutoare și o analfabetă. Menționăm că în anul 1912 
populația comunei Vetrișoaia era de 2.033 locuitori (1000 
bărbați, 1033 femei)7.  

În vremea primului război mondial un învățător al 
școlii Vetrișoaia, C. Țabără, și-a pierdut viața în luptele purtate 
contra armatelor invadatoare, aflându-se alături de alți 19 
învățători care au dat jertfa supremă8.  

După război s-a înființat școala de la Satul Nou și 
alături de cursul primar a apărut cel supraprimar 
(complementar) de trei ani, cu clasele V-VII, puțin frecventat. 
Școala deținea o grădină cu caracter școlar, cultivată cu legume, 
zarzavaturi, cât și 8 ha în câmp, pentru un lot experimental. În 
anul 1925 cadre didactice ale școlii Vetrișoaia erau Neagu 
Tomșa, Elena Tucanu, Profira Vicol. La Satul Nou funcționau 
Constantin Puiu și Ana Popa, iar la Bumbăta – Gheorghe 
Croitoru (post ocupat din anul școlar 1918-1919)9. 

Unsprezece ani mai târziu (31 martie 1936) în școlile 
din comună erau în funcție următorii: Vetrișoaia – Tomșa Neagu, 
definitiv, 5 gradații, 4201  lei salariu; Pascal Emilia (nevasta preotului din sat), 
gradul II, 2 gradații, 2816 lei; Ștefăniță Dumitru, pr. 1 gr., 2400 lei; Ștefăniță 
Ana, def. 1 gr., 2648 lei. La școala din satul Nou predau Sava Emil, pr. f. gr, 
2219 lei și Gâdei Constantin, pr. 1 gr., 2306 lei. La școala din satul Bumbăta era 
învățător Rogojanu Gheorghe, def.1 gr., 2882 lei retribuție lunară 10 . Un 
tablou al școlilor din aceeași data ne oferă următoarea situație 
statistică: 

Școala Vetrișoaia avea local propriu cu două săli de 
clasă, 4 posturi de învățător. Erau recenzați 288 copii din care 
înscriși la cursul elementar – 193; supraprimar - 44. Frcvența 
era de 126 la cursul primar și 7 la cel supra primar (total - 133) 

                                                             
7 Statistica ştiutorilor de carte din România întocmită pe baza rezultatelor definitive ale Recensământului 
general al populaţiunii din 19 decembrie 1912, Bucureşti, 1915, pp. 76-77. 
8 C. Lascăr, op. cit., p. 13.  
9 Mircea Agavriloaiei, Cadrele didactice din judeţul Fălciu la 1925, în ,,Zorile”, nr.1-2, ianuarie-decembrie 
2004, p. 86.  
10 C. Lascăr, op. cit., p. 45.  
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Școala Satu Nou – 1 local propriu, 2 săli de clasă, 2 
învățători, 288 copii recenzați, la cursul primar 
supraprimar – 44 (total 256). Frecventau cursul primar 146, în 
vreme ce la cel supraprimar nu era nici unul.  

Școala Bumbăta – 1 local propriu, cu o sală de clasă 
1 învățător, 102 copii recenzați, 72 înscriși la cursul primar, 11 
la cel supraprimar, frecvența: 54 curs primar, 0 la cel 
supraprimar1.  

Prin ordinul ministrului nr. 164.452 din 1936 se 
transfera, începând de la 1 septembrie 1936, Elena D. Puiu de la 
Școala Hănășenii Noi, județul Cahul, la școala primară din satul 
Nou Vetrișoaia, în locul lui Maria Pivniceru, transferată de la 
aceeași dată în comuna Covasna din județul Iași2

În anul 1939 statistica ştiutorilor de carte din satul 
Vetrișoaia  era următoarea: bărbaţi – 7 - 14 ani 
ani – 72; 22 – 30 ani – 50; 31 – 40 ani – 70; peste 40 
adică un total de 685 ştiutori de carte. La femei, situaţia era 
următoarea: –7- 14 ani – 131; 15-21 – 85; 22 – 30 ani 
– 40 ani – 75; peste 40 ani – 362,  respectiv 705 cunoscătoare 
de carte. În sat existau două şcoli3 cu 5 posturi de învăţători.

În aprilie 1940, învățători ai școlilor din comuna 
Vetrișoaia, circumscripția școlară Fălciu, erau 
Ambrono Teodor, Ștefăniță Ana (Vetrișoaia); Pivniceru Constantin, Teletin Ion, 
Puiu Elena, Puiu Dumitru (Satu Nou)4, pentru ca în octombrie 1944 ace
fie Pascal Emilia, Ambrono Teodor (Școala Vetrișoaia), Cireș Ana, Racoviță 
Pericle, Grămăticu Grigore (seria 1938, media 8,10, numit în comuna Vetri
– satu Nou, postul III), Ambrono Valeria, Puiu Elena, Puiu Dumitru. La 
din Bumbăta funcționau Rogojanu Gheorghe și Tomșa Eugenia
Grigore Grămăticu avea să se transfere la Idrici – Groșiești, localitate natală 
unde avea părinții, casă și teren agricol. Pe acest post (numărul 4) avea 
să vină fără concurs învățătorul Ioan Puiu6.  

În vremea celui de –al doilea război mondial s
reconstruit şcoala primară din satul Vetrişoaia, costurile 
ridicându-se la suma de 162.000 lei, sub directa răspundere a 
preotului V. Pascal şi s-a reparat şcoala primară din Bumbăta cu 
suma de 6.000 lei, bani proveniţi din serbările şi horele ţărăneşti 
derulate de cămin. 

Conform legii nr. 148, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 58 din 9 martie 1946, începând cu 1 septembrie acela
învățătorul Dumitru Puiu din comuna Vetrișoaia  primea 
gradație de merit în învățământul primar7 , ca o recompensă, 
desigur, pentru munca desfășurată cu elevii școlii.

După instalarea regimului comunist învă
românesc și implicit, cel local, se politizează. Conform planului 
de muncă pe luna decembrie 1949 se indica cadrelor didactice 
pentru ridicarea nivelului ideologic, politic și profesional 
studieze scurta biografie a tov. Stalin, lucrarea lui Mihail 
Șolohov, ,,Pământ desțelenit”, presa de partid, articolul de fond 
din ziarul ,,Scânteia, Gazeta învățământului, viața sindicală, 
operele pedagogice ale unor autori ruși (Cairov, Macarenko). 
Sălile de clasă urmau să se orneze în cinstea aniversării zilei de 
naștere a ,,tătucului popoarelor”, I. V. Stalin. Se vizau, de 
asemenea, alimentarea cu lemne de foc și curățenia localurilor 
                                                             
1 Ibidem,  p. 81.  
2 Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 240, 14 octombrie 1936, p. 8474.  
3 Conform informaţiilor existente în dosarul Căminului cultural ,,Al. I. Cuza” Vetri
Emilia Pascal a realizat monografia şcolii primare din satul Vetrişoaia. 
4 Mircea Agavriloaiei, Documente inedite privind şcolile din judeţul Fălciu (1940
1-2, ianuarie- decembrie, 2005, p. 84. 
5 Vasile Baciu, Slujitori ai şcolilor din  judeţil Fălciu (octombrie 1944) în ,,Zorile”, nr. 1 
decembrie 2005. 
6 Monitorul Oficial, anul CXIII, nr. 246, 27 octombrie 1945, p. 9505.  
7 Monitorul Oficial CXV, nr. 190, 19 august 1947, p. 7486. 
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ștere a ,,tătucului popoarelor”, I. V. Stalin. Se vizau, de 

și curățenia localurilor 

ilor existente în dosarul Căminului cultural ,,Al. I. Cuza” Vetrișoaia, învăţătoarea 

Mircea Agavriloaiei, Documente inedite privind şcolile din judeţul Fălciu (1940-1942), în ,,Zorile”, nr. 

Vasile Baciu, Slujitori ai şcolilor din  judeţil Fălciu (octombrie 1944) în ,,Zorile”, nr. 1 - 2, ianuarie – 

de școală. Organele de control urmau să îndrume 
inspecteze activitatea învățătorilor, să îi antreneze în activitatea 
căminelor culturale locale cu scopul de a culturaliza maselor 
țărănești. În octombrie 1949 se derulau lucrări de reparație la 
școala din satul Bumbăta, acțiuni care afectau procesul normal 
de învățământ8.  

Învățători ai școlilor primare mixte din comună în anul 
1948 erau, între alții,  Gheorghe Rogojanu (
– Vetrișoaia), Ombrono Teodor (Școala primară mixtă Vetriș
Dumitru (Școala primară mixtă Vetrișoaia – Satul Nou). 

 

TRADARI POLITICIENESTI:Teritoriile 
abandonate de politicienii români de
lungul timpului și scuzele 

         Istoria națională nu e formată doar din momentele 
glorioase, de care ne place să ne aducem aminte

ar politicienii se aseamănă din când în când între ei. De 
pildă, în glorioasa perioadă interbelică, România a cedat o 
serie de teritorii, din inabilitatea conducătorilor sau for

de împrejurări. Despre unele, e discutabil dacă trebuiau să facă 
parte din România, fiind alipite mai mult în condi
momente de slăbiciune ale vecinilor. Altele, cum ar fi 
Bucovina, Basarabia și părți din Transilvania, au fost 
abandonate fără luptă, după semnarea pactului secret 
Ribbentrop – Molotov în 1939, de către mini
lui Hitler și Stalin.  Pierderile masive de teritorii au avut printre 
consecințe și creșterea în popularitate, respectiv aducerea la 
putere a unor mișcări și personalități extremist
au abandonat sistemul democratic. 
prezentate de diverși politicieni moderni unor grupuri, care au 
avut de suferit de pe urma deciziilor statului din trecut, mi
plăcea să văd și un președinte sau un politican de azi, care să 
spună: “Regret lașitatea predecesorilor mei și
României eterne, îmi cer scuze acelor cetă
care i-am abandonat din frică, fără luptă.”

• Chiar dacă unele pagube teritoriale nu mai pot fi 
reparate, realist vorbind, cum e proba
Bucovinei de Nord, ar fi o reconciliere simbolică 
gest demn de o țară, care își respectă cetățenii.
mare teritoriu deținut de România vreodată nu a fost la 
1 decembrie 1918, după Marea Unire, ci în 1919. În 
acel an se adăugaseră două comitate (jude
Bichiș / Bekes, aflate la NV de Arad. 

• Tot ca urmare a destrămării Imperiului Austro
și tot în 1919, România alipește nordul 
Maramureșului. Trecerea a fost cât se poate de 
democratică, făcându-se gradual, în diverse con
locale reprezentative. Primele care au votat unirea au 
fost consiliile preponderent române
Maramureșului (1 decembrie 1918), dar îi urmează și 
reprezentanții sașilor și șvabilor (15 decembrie 1918). 

                                                             
8 Mircea Agavriloaiei, Documente inedite privind școlile din județul Fălciu la 1949, în ,,Zorile”, nr. 1
ianuarie – decembrie 2006, p. 84-85.  
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Ambele erau națiuni germanice și preferau să se 
alăture noului stat român, având experiența 
maghiarizării, din perioada austro-ungară. Tot de 
partea românilor se vor situa și rutenii (cunoscuți și ca 
„rușii carpatini”). La acea dată, România ajunsese să se 
învecineze în acel punct cu Cehoslovacia, și să își 
dispute militar teritoriile maramureșene, aflate acum la 
nord de frontieră.  

 

 

• Pentru câteva luni, România deține întreg 
Maramureșul, iar marele om politic Ion I C Brătianu 
pleacă jignit de la conferința de pace de la Versailles, 
când se propune împărțirea în două a acestei regiuni. 
Fără Brătianu, puterile învingătoare în primul război 
mondial decid ca nordul Maramureșului să revină 
Cehoslovaciei.  

• Urmare și a acestui eșec, guvernul IC Brătianu 
demisionează în septembrie 1919.  

• Lupta diplomatică e dusă mai departe de Alexandru 
Vaida-Voievod, care în martie 1920, obține cedarea 
teritoriului din partea Cehoslovaciei. 

 

• Înfruntările politice interne au făcut ca succesorul, 
generalul Alexandru Averescu, susținut de I.C.  
Brătianu, să piardă de facto această bucată de pământ, 
iar granița de nord în zona Maramureșului să ajungă 

așa cum o știm astăzi. Acest teritoriu, la nord de 
Sighetul Marmației, va deveni ulterior parte din 
Uniunea Sovietică, în prezent, Ucraina.  

• Tot la Ucraina a ajuns și partea de nord a Bucovinei, 
inclusiv orașul istoric, Cernăuți.  

• În ce privește estul Moldovei, cunoscut și ca 
Basarabia, trebuie amintit că granița sa se oprea la 
Nistru. Bucata de la est de Nistru (Transnistria), din 
componența actualei Republici Moldova, a fost 
adăugată de Stalin, în cadrul politicii sale uzuale de 
rusificare, prin modificarea granițelor istorice și 
crearea de enclave și teritorii-problemă, cu ajutorul 
cărora imperiul să poată reclama controlul unor 
provincii vecine.  

• La sudul României fusese adăugat regatului 
Cadrilaterul, abia în 1913, printr-o măsură destul de 
abuzivă. Pentru a marca noua achiziție teritorială, 
Regina Maria va construi la Balcic, superbul său 
domeniu de relaxare, aflat acum în Bulgaria.  

• Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 consfințește 
granița dintre România și Ungaria în limitele actuale. 
Dispar așadar cele două comitate de la NV de Arad și 
partea de N a Maramureșului, dar România își vedea 
consfințite în genere teritoriile Marii Uniri, care mai 
mult decât dublase populația regatului de dinainte de 
război. 

 

• 20 iulie 1927, moare regele Ferdinand, iar norocul 
proverbial al României Mari începe să se stingă. Din 
1938, la putere vine aventurierul Carol al II-lea, tentat 
de un stil de conducere autoritar, chiar totalitar, pe 
alocuri.  

• 23 august 1939, Hitler și Stalin cad de acord să împartă 
Europa în zone de influență ale celor două forme 
totalitare de socialism. Miniștrii de externe 
Ribbentrop și Molotov semnează la Moscova tratatul, 
ce va permite declanșarea celui de-al doilea război 
mondial. Polonia e prima victimă, sfâșiată începând 
din septembrie 1939, între naziști și comuniști.  

• 26 iunie 1940: Uniunea Sovietică a lui Stalin transmite 
României că trebuie să evacueze Nordul Bucovinei și 
Basarabia în 48 de ore, sau Uniunea Sovietică va 
declanșa războiul.  
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• În consiliul de coroană al lui Carol al II-lea se votează 
răspunsul la acest ultimatum abuziv. 20 de membri 
votează pentru acceptare și resemnare, considerând că 
forțele României sunt prea slabe pentru un război cu 
URSS, sperând să nu implice țara în războiul mondial. 
Între ei, se aflau și personalități de marcă, precum 
Petre Andrei, Constantin Argetoianu, Constantin C 
Giurescu, Mihai Ralea. Prim-ministru era Guță 
Tătărăscu, o figură tragică a liberalismului românesc, 
care a făcut parte și din guvernul Petru Groza, sfârșind 
în închisorile comuniste, alături de membri ai familiei 
sale. Totuși, 6 membri votează pentru respingerea 
ultimatumului: Nicolae Iorga, Ernest Urdăreanu, 
Ștefan Ciobanu, Silviu Dragomir, Victor Iamandi, 
Traian Pop.  

• Cu excepția Turciei, aliații României dau răspunsuri 
evazive, fără să asigure de vreun sprijin militar, în 
cazul unei invazii armate sovietice.  

• Retragerea armatei române din Basarabia și Bucovina 
a avut ca urmare un adevărat exod, de tipul 
purificărilor etnice, apoi masacre, deportări și abuzuri 
tipice instaurării regimurilor comuniste de nuanță 
stalinistă  

• Singurii care au aplaudat această pierdere teritorială au 
fost puținii comuniști de pe teritoriul regatului. Între ei 
și tânărul Nicolae Ceaușescu (22 de ani), arestat la 
încercarea de a organiza o manifestație de solidarizare 
cu Uniunea Sovietică.  

• Restul populației a privit evenimentul ca pe o 
catastrofă și a început să se radicalizeze către dreapta 
intolerantă a spectrului politic 

 

• Din afinități personale sau interese geo-strategice, 
Carol al II-lea încearcă să urmeze acest val popular și 
caută o apropiere de Germania lui Hitler, numindu-l ca 
prim-ministru pe Ion Gigurtu, personaj cu vederi 
naziste. În guvernul său vor fi incluși și câțiva lideri 
legionari.  

• Șeful Guvernului, Ion Gigurtu, se întâlnește personal 
cu Hitler și își anunță compatrioții că România va 
trebui să facă sacrificii teritoriale, pentru o alianță cu 
Germania nazistă. Mai vechiul aliat al lui Hitler, 

Miklos Horthy, are câștig de cauză la arbitrajul 
Fuhrerului, iar România cedează Ungariei inima 
Transilvaniei, cu o populației preponderent maghiară.  

• Pierderile teritoriale către Ungaria, consimțite de Ion 
Gigurtu, vor fi marcate și prin Dictatul de la Viena, 
din 30 august 1940 

 

• Tot guvernul lui Ion Gigurtu, va fi de acord și cu 
retrocedarea Cadrilaterului, teritoriul de sud al 
Dobrogei, către Bulgaria, lucru parafat prin tratatul de 
la Craiova, de la 7 septembrie 1940  

• Urmare a acestor pierderi teritoriale succesive și din 
multe alte motive, situația din țară devine explozivă. 
Regele Carol al II-lea hotărăște să cedeze total puterea 
unui guvern, care să poată începe războiul de 
recuperare a Basarabiei și Bucovinei de la sovietici  

• Din guvernul Ion Antonescu au făcut parte pentru 
aproximativ 3 luni și legionarii, pe timp de război. Ei 
au dat și coloratura ideologică a guvernului, 
proclamând vremelnic România Stat Național 
Legionar. Naționaliștii români sperau că dovedind 
atașament față de Hitler vor putea recupera și teritoriul 
transilvănean pierdut în 1940, lucru care s-a și 
întâmplat, dar în alte circumstanțe.  

• Armata condusă de Antonescu a recuperat nu doar 
teritoriile de est ale României, dar a continuat 
avansarea în teritoriul sovietic. Armata română a 
ocupat inclusiv Odesa. 

• Ocupația sovietică a menținut o vreme centrul 
Transilvaniei sub titulatura de Regiunea Autonomă 
Maghiară, acceptând ca zona respectivă să se întoarcă 
la România în februarie 1947.  

• În 1948, URSS mai rupe României un mic teritoriu de 
deltă, la nord de Sulina.  

• Teritoriile din estul Moldovei istorice, administrate de 
URSS, vor fi împărțite între republicile componente, 
Moldova, căreia i se alipește Transnistria, respectiv 
Ucraina, care primește nordul Bucovinei și județele 
din sudul actualei republici Moldova, Cahul Bolgrad și 
Ismail. 
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Mareşal Ion Antonescu – Erou Naţional al 
României – Operaţiunea München

 

         Ofensiva generală pe frontul Prutului, 
Operaţiunea München, era plănuită pentru 2 iulie.

ovitura principală urma să fie dată de experimentată 
Armata 11 germana, cu Corpul de Cavalerie româ
(Brigăzile 5 şi 6 Cavalerie) şi Corpul 11 german 

(Diviziile 76 şi 239 Infanterie germane, Diviziile 1 Blindată şi 6 
Infanterie romane) spre Moghilev Podolsky. Corpurile 30 
(Divizia 198 Infanterie germană, Diviziile 8, 13 şi 14 Infanterie 
romane) şi 54 germane (Diviziile 50 şi 170 Infanterie germane, 
Divizia 5 Infanterie romană) aveau misiunea să
Dubăsari. Armata 4 română urma să atace cu Corpul 3 
(Diviziile 35 Infanterie Rezervă, 11 şi 15 Infanterie) către 
Chişinău şi cu Corpul 5 (Divizia de Gardă, Divizia de Grăniceri 
şi Divizia 21 Infanterie) către Tighina. Corpul 11 (Brigăzile 1 ş
2 Fortificaţii) rămânea pe poziţii defensive. În Delta, Corpul 2 
(Diviziile 9 şi 10 Infanterie) trebuia să forţeze traversarea 
Dunării şi să cureţe litoralul până la Limanul Nistrului. În fine, 
Armata 3 a primit comanda operativă a Corpului de Munte 
(Brigada 8 Cavalerie, Brigăzile 1, 2 şi 4 Munte şi Divizia 7 
Infanterie) şi avea misiunea să ocupe nordul Bucovinei.

În nord, Divizia 7 Infanterie a început atacul la ora 4:00 după o 
pregătire de artilerie de zece minute. Înaintarea a fost însă oprită 
la 6:30 de puternice contraatacuri sovietice. Însă trupele 
Corpului 17 din Armata 12 sovietică erau în retragere, datorită 
pătrunderii germane până la Rovno, care le ameninţă spatele. 
Astfel gen. de divizie Gheorghe Avrămescu, comandantul 
Corpului de Munte, a ordonat atacul pe tot frontul a doua zi. Pe 
3 iulie Batalioane 1 şi 2 ale Brigăzii 1 Munte au înaintat până în 
apropierea Storojinetului, au trecut Siretul prin apă, deoarece 
podul fusese dinamitat în timpul retragerii, şi au distrus 
ariergarda sovietică aflată în oraş. În dreapta Brigăzii 1 Munte, 
Brigada 4 Munte a ajuns pe Siretul Mic împingând înapoi 
ariergărzile Diviziei 60 Munte sovietice. Aripa dreaptă a 
Armatei 3 era formată din Divizia 7 Infanterie şi Brigada 2 

L

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014

Erou Naţional al 
München 

 

Ofensiva generală pe frontul Prutului, denumită 
, era plănuită pentru 2 iulie.  

ovitura principală urma să fie dată de experimentată 
ana, cu Corpul de Cavalerie român 

(Brigăzile 5 şi 6 Cavalerie) şi Corpul 11 german 
iziile 1 Blindată şi 6 

Infanterie romane) spre Moghilev Podolsky. Corpurile 30 
(Divizia 198 Infanterie germană, Diviziile 8, 13 şi 14 Infanterie 
romane) şi 54 germane (Diviziile 50 şi 170 Infanterie germane, 
Divizia 5 Infanterie romană) aveau misiunea să ocupe Balți şi 

urma să atace cu Corpul 3 
(Diviziile 35 Infanterie Rezervă, 11 şi 15 Infanterie) către 
Chişinău şi cu Corpul 5 (Divizia de Gardă, Divizia de Grăniceri 
şi Divizia 21 Infanterie) către Tighina. Corpul 11 (Brigăzile 1 şi 
2 Fortificaţii) rămânea pe poziţii defensive. În Delta, Corpul 2 
(Diviziile 9 şi 10 Infanterie) trebuia să forţeze traversarea 
Dunării şi să cureţe litoralul până la Limanul Nistrului. În fine, 
Armata 3 a primit comanda operativă a Corpului de Munte 

gada 8 Cavalerie, Brigăzile 1, 2 şi 4 Munte şi Divizia 7 
Infanterie) şi avea misiunea să ocupe nordul Bucovinei. 

În nord, Divizia 7 Infanterie a început atacul la ora 4:00 după o 
pregătire de artilerie de zece minute. Înaintarea a fost însă oprită 

de puternice contraatacuri sovietice. Însă trupele 
Corpului 17 din Armata 12 sovietică erau în retragere, datorită 
pătrunderii germane până la Rovno, care le ameninţă spatele. 
Astfel gen. de divizie Gheorghe Avrămescu, comandantul 

nat atacul pe tot frontul a doua zi. Pe 
3 iulie Batalioane 1 şi 2 ale Brigăzii 1 Munte au înaintat până în 

iretul prin apă, deoarece 
podul fusese dinamitat în timpul retragerii, şi au distrus 

ă în oraş. În dreapta Brigăzii 1 Munte, 
iretul Mic împingând înapoi 

ariergărzile Diviziei 60 Munte sovietice. Aripa dreaptă a 
Armatei 3 era formată din Divizia 7 Infanterie şi Brigada 2 

Munte, Brigada 8 Cavalerie fiind în rezerv
înaintat spre Molnita, cu Batalionul 15/Grupul 4 Vânători de 
Munte în avangarda, care a dus lupte grele pentru cucerirea 
Dealului Bourului, în timp ce Grupul 5 a ocupat Dealul 
Porcului. Divizia 7 a dus lupte în zonele Fântâ
Cerepcauți şi Petricani, fără a înainta prea mult şi pierzând 88 
de oameni (7 morţi, 72 răniţi şi 9 dispăruţi). Pentru a veni în 
ajutorul acesteia, Brigada 4 Munte a executat pe 4 iulie la 
ordinul gen. de corp de armată Petre Dumitrescu o manevră cu 
o parte din forţe în spatele trupelor sovietice care se luptau în 
zona Fântâna Alba – Cerepcauți, forţându
astfel Divizia 7 Infanterie şi Brigada 8 Cavalerie au traversat şi 
ele Siretul. Brigada 1 Munte a continuat înaintarea şi a ajuns cu 
Grupul 1 Vânători de Munte al col. Albert Ludwig î
Cernauților. Acesta a fost decorat ulterior cu Ordinul 
Viteazul clasa a III-a pentru înaintarea rapidă a detaşamentului 
său. A doua zi, pe 5 iulie, Grupul “Col. Mociulschi” din 
Brigada 1 Munte (Batalioanele 1, 2 şi 23 Vânători de Munte, 
Divizionul 1 Obuziere Munte, o baterie de tunuri de munte, o 
companie anticar şi Escadronul 1 Vânători Călări) a atacat 
frontal oraşul, în timpul ce restul brigăzii, masată în Grupul 
“Col. Marinescu”, a manevrat pe vest şi 
pe la est. Ameninţate cu încercuirea, trupele sovietice s
retras. La ora 17:00 au pătruns în oraş Batalioanele 3 şi 23 
Vânători de Munte. Capitala Bucovinei de Nord fusese reluată.

Brigada 2 Munte a trecut Prutul şi a înaintat spre 
lupte grele la Noua Suliţa şi Dincăuți, unde trupele sovietice au 
cotraatacat, situaţia fiind salvată de intervenţia Escadronului 2 
Vânători Călări. Pentru operaţiunea de ocupare a oraşului, gen. 
de brigadă Ioan Dumitrache, comandantul Brigăz
a subordonat şi Brigada 8 Cavalerie, care a înlocuit în stânga sa 
Divizia 7 Infanterie. Pe 6 iulie el a decis să atace în felul 
următor: Regimentul 2 Călăraşi trebuia să fixeze forţele 
inamice, în timp ce Detaşamentul “Lt. col. Ciubotaru” 
(comandantul Batalionului 7) şi Escadronul 1/Regimentul 3 
Călăraşi Purtat manevrau pe la est, iar două batalioane de 
vânători de munte şi un divizion de artilerie de munte pe la 
nord-vest. La ora 5:45, avangarda Regimentului 2 Călăraşi 
(Escadronul 3) a ajuns în zona conacului Rateş, unde a fost 
oprită de o rezistenţă puternică, cpt. Fortunescu, comandantul 
unităţii, fiind rănit. Escadronul a fost întărit cu două plutoane şi 
la 9:00 a învăluit poziţia sovietică pe la est, forţându
apărători să se retragă. Asaltul asupra oraşului a început la ora 
18:00, iar la 19:30 Batalionul 16 a fost puternic atacat dinspre 
Rucsin. A intervenit Batalionul 9 Vânători de Munte şi a 
restabilit situaţia. Astfel, la ora 20:00, Batalionul 16 a intrat în 
partea de sud a pădurii Hotin, urmat aproape de Batalionul 9. 
Detaşamentul “Ciubotariu” a înaintat până pe Dealul Imaşului, 
unde a surprins o coloană sovietică în retragere. În timpul 
nopţii, poziţiile detaşamentului au fost puternic atacate de 
infanterie sprijinită de tancuri, dar a rezistat, blocând o 
eventuală cale de repliere spre sud-est. Pe 7 iulie, pe o ploaie 
torenţială, luptele au continuat. Batalionul 10 Vânători de 
Munte a reuşit să pătrundă în nordul oraşului, iar Batalionul 16 
să se apropie de satul Atahi, punctul d
folosit de sovietici. În ziua următoare, Divizioanele 52 şi 57 
Artilerie Grea au redus la tăcere artileria inamică de pe malul 
stâng al Nistrului. La ora 14:00, Brigada 2 Munte a declanşat 
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Munte, Brigada 8 Cavalerie fiind în rezervă. Brigada 2 a 
înaintat spre Molnita, cu Batalionul 15/Grupul 4 Vânători de 
Munte în avangarda, care a dus lupte grele pentru cucerirea 
Dealului Bourului, în timp ce Grupul 5 a ocupat Dealul 
Porcului. Divizia 7 a dus lupte în zonele Fântâna Alba, 

i şi Petricani, fără a înainta prea mult şi pierzând 88 
de oameni (7 morţi, 72 răniţi şi 9 dispăruţi). Pentru a veni în 
ajutorul acesteia, Brigada 4 Munte a executat pe 4 iulie la 
ordinul gen. de corp de armată Petre Dumitrescu o manevră cu 

ţe în spatele trupelor sovietice care se luptau în 
i, forţându-le să se retragă şi 

astfel Divizia 7 Infanterie şi Brigada 8 Cavalerie au traversat şi 
iretul. Brigada 1 Munte a continuat înaintarea şi a ajuns cu 

nători de Munte al col. Albert Ludwig în fața 
ilor. Acesta a fost decorat ulterior cu Ordinul Mihai 

a pentru înaintarea rapidă a detaşamentului 
. A doua zi, pe 5 iulie, Grupul “Col. Mociulschi” din 

le 1, 2 şi 23 Vânători de Munte, 
Divizionul 1 Obuziere Munte, o baterie de tunuri de munte, o 
companie anticar şi Escadronul 1 Vânători Călări) a atacat 
frontal oraşul, în timpul ce restul brigăzii, masată în Grupul 
“Col. Marinescu”, a manevrat pe vest şi Brigada 4 a manevrat 
pe la est. Ameninţate cu încercuirea, trupele sovietice s-au 
retras. La ora 17:00 au pătruns în oraş Batalioanele 3 şi 23 
Vânători de Munte. Capitala Bucovinei de Nord fusese reluată. 

Brigada 2 Munte a trecut Prutul şi a înaintat spre Hotin, ducând 
i, unde trupele sovietice au 

cotraatacat, situaţia fiind salvată de intervenţia Escadronului 2 
Vânători Călări. Pentru operaţiunea de ocupare a oraşului, gen. 
de brigadă Ioan Dumitrache, comandantul Brigăzii 2 Munte, i s-
a subordonat şi Brigada 8 Cavalerie, care a înlocuit în stânga sa 
Divizia 7 Infanterie. Pe 6 iulie el a decis să atace în felul 
următor: Regimentul 2 Călăraşi trebuia să fixeze forţele 
inamice, în timp ce Detaşamentul “Lt. col. Ciubotaru” 
comandantul Batalionului 7) şi Escadronul 1/Regimentul 3 
Călăraşi Purtat manevrau pe la est, iar două batalioane de 
vânători de munte şi un divizion de artilerie de munte pe la 

vest. La ora 5:45, avangarda Regimentului 2 Călăraşi 
s în zona conacului Rateş, unde a fost 

oprită de o rezistenţă puternică, cpt. Fortunescu, comandantul 
unităţii, fiind rănit. Escadronul a fost întărit cu două plutoane şi 
la 9:00 a învăluit poziţia sovietică pe la est, forţându-i pe 

. Asaltul asupra oraşului a început la ora 
18:00, iar la 19:30 Batalionul 16 a fost puternic atacat dinspre 
Rucsin. A intervenit Batalionul 9 Vânători de Munte şi a 
restabilit situaţia. Astfel, la ora 20:00, Batalionul 16 a intrat în 

i Hotin, urmat aproape de Batalionul 9. 
mentul “Ciubotariu” a înaintat până pe Dealul Imaşului, 

unde a surprins o coloană sovietică în retragere. În timpul 
nopţii, poziţiile detaşamentului au fost puternic atacate de 

dar a rezistat, blocând o 
est. Pe 7 iulie, pe o ploaie 

torenţială, luptele au continuat. Batalionul 10 Vânători de 
Munte a reuşit să pătrundă în nordul oraşului, iar Batalionul 16 
să se apropie de satul Atahi, punctul de trecere peste Nistru 
folosit de sovietici. În ziua următoare, Divizioanele 52 şi 57 
Artilerie Grea au redus la tăcere artileria inamică de pe malul 
stâng al Nistrului. La ora 14:00, Brigada 2 Munte a declanşat 
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atacul şi a eliminat ultimele rezistențe de pe Dealul Cetăţii şi de 
la Atahi. Până la ora 17:00, Hotinul era în mâinile sale. 

În urma acestor succese, Armata 3 a primit ordinul să schimbe 
direcţia de atac spre est. Astfel, Brigada 8 Cavalerie trebuia să 
asigure legătura la aripa dreaptă cu Corpul de Cavalerie, în timp 
ce Corpul de Munte urma să înainteze până la Nistru între 
Vijnievo şi Voloscova. Divizia 7 Infanterie a fost subordonată 
Armatei 4. Până pe 11 iulie, Armata 3 ajunsese pe aliniamentul 
Cormani – Romancauti cu Brigada 4 Munte, Romancauti – 
Climauti cu Brigada 1 Munte şi Kalus – Volskova cu Brigada 8 
Cavalerie. A doua zi, brigăzile de munte au avut ciocniri cu 
ariergărzile sovietice şi spre seară au atins Nistrul în zona 
Romancauti. 

Revenind la data de 2 iulie, pe frontul din nordul Basarabiei, 
Corpul de Cavalerie din componenţa Armatei 11 a început 
trecerea în primele ore ale zilei. Brigada 6 Cavalerie, aflată pe 
aripa stângă a corpului, la joncţiunea cu Armata 3, a creat cu 
greu un cap de pod peste Prut în zona nord Șerbeni – Dumeni, 
datorită numeroaselor contraatacuri ale blindatelor sovietice. 
Divizia 6 Infanterie a început traversarea la Cuconeşti, Movila 
Ruptă şi Corpaci, fără incidente. Regimentul 27 Dorobanţi 
Bacău a reuşit să treacă 2 batalioane peste râu până la căderea 
serii. Divizia 1 Blindată a declasat şi ea atacul pe direcţia 
Bratuseni – Edinița. 

Ziua următoare, Brigada 6 Cavalerie a ajuns la nord-est de 
Văratec, iar Divizia 6 a continuat traversarea fără probleme. În 
schimb Divizia 13 Infanterie a fost atacată foarte puternic de 
Corpul 2 Mecanizat sovietic la Soltoaia. Rapoartele înaintate 
comandamentului menționau 200 de tancuri, cifra foarte 
probabil exagerată. Pe 4 iulie, Brigada 5 Cavalerie a trecut şi ea 
Prutul cu Detaşamentul “Col. Korne” şi a început înaintarea pe 
direcţia Terebna – Edinita. Divizia 1 Blindată a intervenit cu 
Batalionul 1 din Regimentul 1 Care de Luptă la est de Bratuseni 
în sprijinul Regimentului 203 din Divizia 76 Infanterie 
germană, care era atacat de blindate sovietice şi se afla într-o 
situaţie grea. Divizia 8 Infanterie, subordonată Corpului 30, a 
ieşit din capetele de pod de la Badarai, Chetris şi Moară 
Domnească, dar a fost oprită de comandamentul corpului, 
deoarece Divizia 198 germană aflată în flancul său întâmpina 
greutăţi. Subordonată aceluiaşi corp german, Divizia 13 a dus 
lupte la Sărata Noua, iar ziua următoare a întâmpinat rezistente 
puternice la Marandeni. Batalionul III/Regimentul 7 Dorobanţi 
a reuşit să ocupe localitatea, dar a suferit pierderi mari. Pe 5 
iulie, Divizia 5 Infanterie română, din Corpul 54 german, a 
trecut şi ea Prutul şi a luat poziţie pe flancul drept al acestuia. 

În timpul nopţii de 4 spre 5 iulie, Divizia 1 Blindată a fost 
angajată lângă Brânzeni cu elemente ale Diviziilor 74 şi 176 
Puşcaşi sovietice (din Corpul 48 Puşcaşi), sprijinite de tancuri. 
A pus stăpânire pe satele Chetroșița Veche şi Parcova, iar 
grupul său de cercetare a ajuns până la Ednița. Ziua următoare, 
acest grup era deja pe Nistru., iar pe 7 iulie grosul forţelor 
diviziei a ajuns şi el la frontiera din 1940, în dreptul oraşului 
Moghilev. Tot pe 7 iulie, elemente ale Corpului de Cavalerie, 
comandat de gen. de divizie Mihail Racoviţa, au ajuns lângă 
Lipnic, pe Nistru. Brigada 6 Cavalerie a reuşit performanţa de a 
străbate 50 km în acea zi. 

Mai la sud înaintarea a decurs mai greu, Divizia 14 Infanterie, 
din Corpul 30 german, fiind oprită în faţa oraşului Balți. 
Batalionul III/Regimentul 13 Dorobanţi Ştefan cel Mare a atacat 
frontal satul Biliceni, în timp ce Batalionul II a manevrat 
localitatea pe la nord. Pe 8 iulie, Divizia 13 s-a alăturat bătăliei 
de la Bălţi, luptând la Singureni şi Dealul Ţarinei, o poziţie 
puternic fortificată, care a fost asaltată de Regimentul 22. 
Divizia 14 a fost subordonată Corpului 54 şi a primit misiunea 
să stabilească un cap de pod la nord de Răut în regiunea 
Elisabeta, îndeplinind-o ziua următoare, când Diviziile 13 şi 14 
au reuşit să împingă rezistentele sovietice la est de Balți. 
Regimentul 39 Infanterie a atins Răutul la ora 10:00. Divizia 5 
Infanterie, aflată pe flancul drept al Corpului 54 a avut o 
ciocnire cu cavaleria sovietică în zona Zgardesti-Mândrești. 
Atacul a fost dat cu două regimente în linie, în timp ce al treilea 
era situat în spatele aripii stângi. L-a ora 14:00 Regimentul 8 
Dorobanţi a cucerit satul Zgârdești, în timp ce Regimentul 32 
Infanterie Mircea a respins trupele sovietice la est de Mândreşti 
şi din Pădurea Gliceni. A doua zi, sprijinit de patru divizioane 
de artilerie, regimentul a atacat Mândreștiul frontal cu un 
batalion şi cu un al doilea l-a manevrat pe la sud, punând în 
pericol spatele trupelor sovietice, care s-au retras abandonând 
mult armament. 

Divizia 1 Blindată a primit misiunea de a înainta spre sud, pe 
direcţia Moșana-Soroca, reuşind ca până pe 10 iulie să blocheze 
calea trupelor sovietice care se retrăgeau spre Moghilev şi să 
cureţe malul drept al Nistrului în zona Soroca. A fost apoi 
subordonată Corpului 54 german şi îndreptată spre Bălţi, 
contribuind la ocuparea oraşului pe 12 iulie. În aceeaşi zi, 
Batalionul III/Regimentul 7 Dorobanţi din Divizia 13 Infanterie 
a intrat în Soroca după o luptă scurtă. 

De pe 13 iulie, Corpul de Cavalerie a trecut în subordinea 
Armatei 3 şi a preluat Brigada 8 Cavalerie de la Corpul de 
Munte, începând pregătirile pentru operaţiunea de forţare a 
Nistrului care urma să aibă loc pe 17 iulie. 

Înaintarea rapidă din zona nordică a frontului românesc şi 
atingerea Nistrului s-au datorat replierii Armatei 12 în urma 
ordinului primit de Frontul de Sud-Vest de la Stavka de a se 
retrage pe vechea frontieră. De asemenea se pare că gen. col. 
Tiulenev, comandantul Frontului de Sud, a supraestimat forţa 
Grupului de Armate Antonescu şi a cerut şi el retragerea pe 
Linia Stalin, aflată pe malul stâng al Nistrului. Însă ordinul a 
fost contramandat de Stavka, care i-a cerut să recucerească linia 
Prutului. Astfel s-a ajuns la situaţia ca în timp ce Armata 18 
sovietică, adusă în grabă pe front din Districtul Militar 
Moscova, se afla peste Nistru în zona fortificată Moghilev-
Podolsky, Armata 9 ocupa încă centrul şi sudul Basarabiei, 
ducând lupte grele cu Armata 4 română, după cum vom vedea 
în continuare. 

Corpul 3, care reprezenta aripa nordică a Armatei 4, vecină cu 
Armata 11 germană, a atacat pe 2 iulie numai cu Divizia 35 
Infanterie Rezervă. Traversarea Prutului a început la ora 16:45, 
sub supravegherea generalului Ion Antonescu, aflat în inspecţie 
în zonă. Regimentul 67 Infanterie reuşit să treacă pe malul estic 
două batalioane şi să ocupe Dealul Costuleni, pierzând un 
singur soldat în cursul operaţiunilor. Seara, Compania 6 
Pontonieri a început construirea podului. Ziua următoare a 
trecut Prutul şi Regimentul 55 Infanterie, precum şi câteva 
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divizioane de artilerie. Divizia 35 a lărgit capul de pod, fără a 
întâmpina rezistente serioase, şi a intrat în legătură cu trupele 
germane de la stânga sa. Pe 4 iulie a forţat râul şi Divizia 15 
Infanterie, reuşind să treacă până seara Regimentul 25 Infanterie 
pe aripa stângă şi Regimentul 10 Vânători pe aripa dreaptă la 
Obileni şi Sărăţeni. 

În faţa Corpului 3 se aflau elemente din Divizia 95 Puşcaşi şi 
Corpul 2 Cavalerie (Diviziile 5 şi 9 Cavalerie) sovietice. Pe 5 
iulie, aceste forţe au realizat şi câteva contraatacuri. Divizia 35 
a respins un asalt sovietic lângă Bratuleni, iar Divizia 15 a avut 
de suportat două lovituri. Prima a avut loc în jurul orei 12:00, 
lângă Bălăuresti, la aripa stângă a Regimentului 25 Infanterie, 
unde se afla Batalionul III, dar intervenţia artileriei a dus la 
repingerea acesteia. În după-amiaza, două companii sovietice au 
atacat dinspre Sărăţeni poziţiile Batalionului III/Regimentului 
10 Vânători, aflat pe flancul drept. Asaltul a fost respins, iar 
cele două companii au fost distruse aproape în totalitate. Doar 8 
supraviețuitori au fost luaţi prizonieri. După cum se observă, 
trupele sovietice au contraatacat numai flancurile Diviziei 15, 
încercând să pună grosul unităţii în dificultate. 

Pe 6 iulie, gen. de divizie Vasile Atanasiu, comandantul 
Corpului 3, a decis introducerea în prima linie şi a Diviziei 11 
Infanterie, ultima mare unitate aflată în subordinea sa. Aceasta a 
ocupat poziţii la dreapta Diviziei 15 şi la nord de Corpul 5, care 
se chinuia să spargă frontul la Ţiganca şi să iasă din capul de 
pod. 

Corpul 3 a primit pe 7 iulie misiunea să înainteze pe direcţia 
Lapușna – Hâncești – Chişinău. Pentru aceasta, Divizia 35 
Infanterie Rezervă a început să înainteze pe două direcţii: spre 
Vărzărești – Şendreni – Vorniceni şi spre Călăraşi, iar Divizia 
11 spre Leușeni – Carpineni – Sărată Galbenă, trebuind să 
ocupe malul vestic al pârâului Lăpușna. Aceasta din urmă a fost 
oprită pe Lapusna de focul artileriei sovietice, Regimentul ÎI 
Romanați nr. 19 suferind pierderi considerabile. Ziua 
următoare, Regimentele 3 Dorobanţi şi 19 Infanterie ale 
diviziei, ajutate de artileria grea a corpului au reuşit să ajungă 
pe înălţimile de la est de Sărată Galbenă. În sectorul Diviziei 15 
Infanterie, înaintarea a fost uşoară, seara aflându-se lângă 
Hâncești. Lucrurile nu au stat însă la fel şi la Divizia 35 
Infanterie Rezervă. La ora 10:45, Grupul 53 Cercetare a raportat 
că a ocupat dealul de la nord de Miclăuseni şi Pădurea Răcatau, 
iar ca trupele sovietice se retrag spre Chişinău. Raportul s-a 
dovedit mai târziu a fi fals, deoarece din exact acea zonă şi din 
Pădurea Miclăușeni şi Lozova a pornit contratatacul sovietic 
care a lovit spatele şi flancul Batalionului ÎI/Regimetul 67 
Infanterie. Acesta a cedat, iar soldaţii au început să se retragă în 
debandada, antrenând şi o parte a Batalionului III şi trupele de 
intendenţă. Trupele sovietice au reuşit să flancheze astfel Valea 
Bucovatului, unde se afla în deplasare Regimentul 63 Artilerie, 
care a fost surprins de infanteria şi tancurile sovietice. Col. 
Cocinschi, comandantul unităţii, a dat imediat ordinul de a pune 
tunurile în poziţie de tragere. În lupta care a urmat, colonelul 
însuşi a fost rănit în timp ce trăgea cu puşcă-mitralieră din 
poziţia Bateriei 1. Majoritatea tunurilor a fost încercuită. Două 
ordine Mihai Viteazulclasa a III-a a fost acordate cpt. Alexandru 
Borcescu şi, respectiv, cpt. Valerie Negut, ambele post-mortem, 
cei doi murind în prima linie. Au fost şi singurele înalte 
decoraţii acordate ofiţerilor Diviziei 35 Infanterie Rezervă. 

Batalionul I/Regimentul 50 Infanterie, aflat în rezervă, a 
contraatacat şi a oprit înaintarea sovietică la est de Şendreni şi 
Vărzărești. Gen. de brigadă Emil Procopiescu, comandantul 
diviziei, a reuşit să oprească trupele în retragere şi să 
reorganizeze o linie de apărare. Pe lângă pierderile umane 
ridicate (până pe 15 iulie divizia avea 177 morţi, 2.295 dispăruţi 
şi 309 răniţi) s-a pierdut tot echipamentul Regimentului 63 
Artilerie şi două baterii ale Divizionului 55 Artilerie Grea Moto. 
Regimentul 55 Infanterie (constituind Gruparea de nord a 
diviziei) a reuşit în schimb să ajung la nord şi vest de Călăraşi, 
dar nu a putut pătrunde în oraş. Seara, aripa sa stângă a fost 
respinsă de un atac sovietic. Situaţia Diviziei 35 Infanterie era 
încă critică: Grupul 53 Cercetare era încercuit la Răcătau, iar 
Regimentul 55 Infanterie era izolat pe Valea Bâcului. 

Astfel, pe 9 iulie 1941, Corpul 3 a oprit înaintarea Diviziilor 11 
şi 15 Infanterie şi a trecut în defensivă. Presiunea sovietică 
asupra Diviziei 35 Infanterie Rezervă s-a menţinut, Gruparea 
Aeriană de Luptă trebuind să execute peste 80 de ieşiri/avion şi 
să arunce 22,25 tone de bombe în zona acesteia, pentru a 
dezorganiza concetrarile de trupe inamice. Ziua următoare, 
generalul de armată Ion Antonescu a hotărât retragerea grupului 
nordic al diviziei de la Călăraşi şi preluarea sectorului de către 
Divizia 72 Infanterie germană. Divizia 15 Infanterie a realizat 
legătură cu divizia ameninţată cu Batalionul I/Regimentul 10 
Vânători, întărit cu tunuri anticar. De asemenea, pentru a întări 
Corpului 3, Armata 4 i-a subordonat Divizia de Grăniceri şi 
Brigada 7 Cavalerie. Pe 11 iulie, a fost atacată puternic şi 
Divizia 15 Infanterie. Greul a fost suportat de Regimentul 35 
Infanterie Matei Basarab, situat la vest de Lapușna, care a ţinut 
faţa unui regiment sovietic sprijinit de patru divizioane de 
artilerie. Regimentul 10 Vânători a respins încercările sovietice 
de a ajunge în spatele diviziei, în timp ce Regimentul 25 
Infanterie se replia din poziţiile avansate pentru a scurta linia de 
apărare. Seara, două companii inamice s-au infiltrat la contactul 
dintre Diviziile 11 şi 15 Infanterie, dar au fost respinse de 
rezervă corpului de armată. Pe 12 iulie, Regimentul 25 Infaterie 
a atacat trupele sovietice infiltrate pe direcţia Lapusna şi le-a 
obligat să se retragă în debandada spre Hâncești şi capturând 
250 de prizonieri. 

Probabil cele mai sângeroase lupte din Basarabia s-au dat în 
aşa-numita bătălie de la Ţigancă. Corpul 5, alcătuit din Divizia 
de Gardă, comandată de gen. de brigadă Nicolae Sova, şi 
Divizia 21 Infanterie, comandată de gen. de divizie Nicolae 
Dăscălescu, a primit sarcina de a stabili un cap de pod peste 
Prut în zona opusă oraşului Fălciu. Plouase mult, lucru care a 
făcut lucrurile şi mai dificile pentru trupele romane. Lunca era 
inundată, iar răul avea o lăţime cuprinsă între 200 şi 600 m. 

Primele trupe ale Diviziei de Garda care au trecut Prutul pe 2 
iulie a fost o companie a Regimentului 6 Infanterie Garda Mihai 
Viteazul, care avea misiunea de a menţine capul de pod de la 
Bogdăneşti. În rest, pe tot frontul Corpului 5, a avut loc o 
pregătire de artilerie care trebuia să neutralizeze artileria grea 
sovietică din zonă, să distrugă fortificaţiile şi să dezorganizeze 
apărarea, însă datorită alocării unei cantităţi insuficiente de 
muniţie, aceasta nu şi-a atins scopul. Nici pregătirea trecerii 
râului nu a fost bine mascată şi nu a constituit o surpriză. Astfel 
Divizia de Gardă a întâmpinat greutăţi serioase în momentul 
traversării Prutului, fiindu-i practic imposibil să înainteze prea 
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mult, deşi avea la dispoziţie pe malul estic aproape toată 
infateria sa. A fost oprită de puternică rezistenta întâmpinată pe 
Dealul Epureni şi lângă satele Stoeneşti şi Ţiganca. Pe 5 iulie, 
Corpul 5 a decis angajarea Diviziei 21 Infanterie la dreapta 
Diviziei de Gardă pentru a o ajuta pe aceasta să depăşească 
impasul creat. Atacul trebuia să aibă loc în timpul nopţii. 
Infanteria urma să traverseze râul pe podul de cale ferată de la 
Bogdăneşti. Artileria nu putea fi mutată decât după ce un pod de 
vase va fi construit la Fălciu. 

După o scurtă recunoaştere, gen. Dascalescu a decis că atacul să 
fie executat de Regimentul 24 Infanterie, cu două batalioane în 
prima linie. La ora 1:00 trupele au început să treacă prin ploaie 
pe pod, care fusese avariat de un bombardament, dar încă mai 
rezista. Ziua următoare, 6 iulie, cele două batalioane erau gata 
de atac la ora 9:00. Bombardierele care trebuiau să le asiste nu 
au apărut însă. La 10:00 s-a decis începerea atacului fără 
suportul aviaţiei. Dar avioanele au apărut după jumătate de oră 
şi au atacat din greşeală trupele romane. Cu toată confuzia 
creată, Batalionul II a reuşit să se apropie de satul Stoeneşti, 
avansând cu dificultate prin bălţile din zonă. A fost cerută 
intervenţia Regimentului 30 Artilerie, dar din motive 
necunoscute aceasta nu s-a materializat. Totuşi, la 20:00, 
Regimentul 24 Infanterie ajunsese deja la poalele Dealului 
Epureni, iar Batalionul I începuse asaltul. Pierderile primei zile 
pentru Divizia 21 Infanterie: 26 morţi şi 166 răniţi. Divizia de 
Gardă a atacat cu Regimentul 6 Infanterie Gardă şi a reuşit să 
învingă rezistenta sovietică din faţa ei şi până seara să ocupe 
Dealul Cania, stabilind un cap de pod solid. Pierderile 
regimentului au fost însă destul de mari: 32 morţi, 158 răniţi şi 
7 dispăruţi. 

Pe 7 iulie, Batalionul III/Regimentului 1/2 Vânători Gardă a 
atacat printr-o ploaie torenţială, traversând pârâul Bălăcea sub 
un puternic foc de artilerie şi mitraliere şi a avansat până la 
marginea vestică a Dealului Ţiganca, între satele Ţiganca şi 
Stoeneşti. Divizia 21 Infanterie a trecut şi restul infanteriei la 
est de Prut. Rezistenţa trupelor sovietice din zona era foarte 
puternică, cauzând pierderi considerabile Corpului 5. 
Insuccesele acestuia s-au reflectat asupra comandantului: gen. 
de corp de armată Gheorghe Levenţi, care a fost înlocuit în acea 
zi cu gen. de divizie Aurelian Son. 

Problemele s-au înmulţit însă ziua următoare, când Regimentul 
11 Dorobanţi al Diviziei 21 a fost atacat înainte de răsărit, la ora 
4:30. Trupele sovietice au pătruns în poziţia unităţii, iar două 
companii au intrat în panică şi s-au retras. La 6:15 a urmat un 
asalt şi mai puternic, care a produs panică la Batalionul III, care 
în retragere a antrenat şi Batalionul I. Sovieticii au înaintat până 
la Cota 93, unde au fost opriţi de Regimentul 24 Infanterie şi de 
Batalionul ÎI/Regimentul 11 Dorobanţi, precum şi de focul 
Regimentului 5 Artilerie. Gen. de divizie Nicolae Dascalescu a 
oprit fugarii pe care i-a întâlnit şi a reorganizat linia frontului şi 
a refăcut legăturile între regimente. Regimentele 11 şi 12 
Dorobanţi au primit sarcina să atace Dealul Epureni, iar 
Regimentul 24 Infanterie să cureţe satul Stoeneşti de trupe 
sovietice. Regimentul 12 Dorobanţi a respins un contraatac şi a 
înaintat până la Cota 126 de pe Dealul Epureni, iar Regimentul 
11 a ajuns pe muchia dealului. Col. Bârdan, comandantul 
ultimului regiment, a raportat la ora 10:00 că se află pe deal 
doar cu Batalionul I şi pierduse contactul cu celelalte două. La 

dreapta sa era Batalionul ÎI/Regimentul 12 Dorobanţi. Un alt 
contraatac a fost respins cu pierderi mari de ambele părţi. Col. 
Bârdan mai avea lângă el 8 ofiţeri şi 68 de soldaţi, iar 
Regimentul 12 a trebuit să aducă în prima linie Batalionul III şi 
din resturile Batalioanelor I şi ÎI să creeze un batalion ad-hoc de 
rezervă. Până la 12:20, Regimentul 24 a curăţat satul Stoeneşti. 
Pierderile pentru această zi sângeroasă au fost 98 morţi, 292 
răniţi şi 63 dispăruţi la Regimentul 11 Dorobanţi şi 72 morţi şi 
154 răniţi la Regimentul 24 Infanterie. 

Şi Divizia de Gardă a fost atacată în acea zi. La ora 5:30, în 
poziţiile Regimentului 6 Infanterie Garda Mihai Viteazul s-au 
strecurat trupe sovietice, folosindu-se de spaţiul liber dintre 
Batalionul I şi III. Acestea au surprins postul de comandă al 
regimentului şi în lupta care a urmat, comandantul unităţii, lt. 
col. Gheorghe Iliescu, a fost ucis. Acesta a fost primul 
comandant de regiment român mort în timpul celui de-al doilea 
război mondial. A fost ulterior decorat cu Ordinul Mihai 
Viteazul clasa a III-a post-mortem. Compania de comandă a 
reuşit să respingă inamicul fiind luaţi aproape 100 de prizonieri. 
După-amiaza, Batalionul II a respins un alt atac sovietic. În 
total, pierderile Diviziei de Gardă în acea zi au fost 102 morţi şi 
828 răniţi, din care 20 de morţi şi 156 răniţi ai Regimentului 6, 
care a fost trecut în rezervă. 

Pe 9 iulie, Regimentul 1/2 Vânători Gardă a atacat pe direcţia 
Cota 120 – Cota 196 pe Dealul Toceni. După lupte foarte grele 
punctate de numeroase contraatacuri sovietice, regimentul a 
reuşit să ocupe Cota 196 la ora 17:00. Avansase 7 km. Doi 
tineri ofiţeri au primit Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a în 
urma acestei acţiuni: lt. Mihail Adabei şi lt. Victor Comsa. 
Luptele au continuat cu intensitate şi în sectorul Diviziei 21 
Infanterie. Regimentul 11 Dorobanţi, deşi pierduse aproximativ 
jumătate din ofiţeri şi 40% din soldaţi în zilele precedente, a 
reuşit să cucerească Dealul Ţiganca, Cota 77 şi satul Ţiganca, 
distrugând 5 cazemate şi luând în jur de 150 de prizonieri. 
Pierderile au fost din nou mari: 50 morţi, 135 răniţi şi 23 
dispăruţi. Regimentul 12 Dorobanţi nu şi-a atins însă obiectivul. 
Batalionul I a suferit pierderi mari şi nu a mai putut avansa. 
Astfel, comandantul regimentului, col. Gheorghe Nicolescu, a 
luat conducerea directă a Batalionului ÎI şi a pornit la atac. La 
ora 9:10 a fost rănit mortal şi asaltul a încetat. În aceste condiţii, 
generalul Dascalescu raporta Corpului 5 că divizia sa se afla 
într-o situaţie foarte grea, având de ţinut un front mai mare 
decât posibilităţile sale şi a dispus ca toţi oamenii disponibili 
din unităţile necombatante să fie încadraţi în regimentele din 
prima linie. 

A existat şi intenţia de a retrage Corpul 5 din capul de pod de la 
Fălciu, dar a fost abandonată la intervenţia comandantului 
Armatei 4, gen. de cop de armată Nicolae Ciuperca, care 
consideră că acesta reţinea importante forţe sovietice şi că se 
făcuseră prea multe sacrificii pentru a renunţa. 

Bătălia a atins punctul culminant în dată de 12 iulie. Armata 
Rosie a atacat cu Corpul 14 (Diviziile 25 şi 51 Puşcaşi) şi încă o 
divizie de infanterie, sprijinite de tancuri şi aviaţie, care a 
bombardat trupele romane la Tigheci, Lărguţa, Răzeşti şi 
Cociulia. Divizia de Gardă a fost puternic presată în sectorul 
Regimentelor 1/2 şi 2/9 Vânători Gardă. Asaltul a durat 16 ore. 
Cele două regimente şi-au menţinut poziţiile cu mare 
dificultate. Toate rezervele au fost aruncate în luptă, pionierii şi 

    IstorieIstorieIstorieIstorie    



 

    p. p. p. p. 38383838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014 
       

 

chiar grupurile de comandă. Violenţa a fost extremă, luptele 
corp la corp fiind frecvente. Exemplul Batalionului 
III/Regimentul 1/2 Vânători Garda este elocvent. Acesta era 
aproape complet încercuit pe Dealul Cania, dar a continuat să 
reziste pe poziţiile sale. Pe flancul drept, Divizia 21 Infanterie, 
redusă numeric la practic numai 4 batalioane, a respins atacurile 
a două divizii sovietice. Gruparea Aeriană de Luptă a jucat un 
rol important în înfrângerea ofensivei sovietice la Ţiganca. Între 
8:50 şi 17:30, aproape 37 de tone de bombe au fost lansate 
asupra poziţiilor de artilerie şi concentraţiilor de trupe sovietice. 
S-au executat 120 ieşiri/avion, din care 59 au fost bombardiere. 
Prizonierii capturaţi au declarat că atacurile aeriene au cauzat 
pierderi de până la 40% trupelor Armatei Roşii din zonă. Doi 
piloţi au primit Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a post-
mortem pentru faptele lor din acea zi: lt. av. (r) Ioan Lascu, din 
Grupul 5 Vânătoare, ucis în timpul unui atac la sol asupra 
trupelor sovietice din Valea Lărguţă, şi slt. av. Vasile Claru, din 
Grupul 8 Vânătoare, ucis într-o luptă aeriană deasupra satului 
Ţiganca cu mai multe I-16 din 67 IAP. Astfel planul de 
evacuare pentru noaptea de 12/13 a fost anulat. În tot timpul 
luptelor din iulie, GAL a lansat 134,5 tone de bombe în sprijinul 
Corpului 5. Atacurile sovietice au continuat până pe 14 iulie, 
dar cu intensitate mai mică. În aceeaşi zi, Regimentul I 
Mehedinţi nr. 17 din Divizia 1 Infanterie a fost adus pentru a 
întări Divizia 21 Infanterie. Pe 15 iulie, Corpul 5 a reuşit în 
sfârşit să iasă din capul de pod şi să avanseze. Bătălia de la 
Fălciu/Ţiganca se terminase. Pierderile suferite de cele două 
divizii erau foarte mari: 2.473 de către Divizia de Gardă şi 
6.222 de către Divizia 21 Infanterie. 

În total 17 Ordine Mihai Viteazul clasa a III-a au fost acordate 
pentru faptele din această bătălie, din care 6 post-mortem. 
Ofiţerul cel mai înalt în grad decorat a fost gen. de divizie 
Nicolae Dascalescu. Se zice că Antonescu şi-ar fi scos de pe 
piept propria decoraţie Mihai Viteazul, primită în timpul 
primului război mondial, şi i-ar fi conferit-o generalului, în 
timpul unei inspecţii. De asemenea steagul Diviziei 21 
Infanterie a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a. 

Revenind în partea centrală a frontului, pentru depăşirea 
impasului creat în sectorul Armatei 4, pe 12 iulie, Marele 
Cartier General a conceput o manevră de învăluire. Astfel, pe 
13 iulie, Corpul 54 german urma să atace cu Divizia 50 
Infanterie germană şi Diviziile 5 Infanterie şi 1 Blindată romane 
pe direcţia Zaicani – Orhei – Chişinău şi cu Divizia 72 
Infanterie germană pe direcţiile Ungheni – Bucovăţ şi Corneşti 
– Călăraşi. Divizia 35 Infanterie Rezervă trebuia să înainteze pe 
direcţia Bolduresti – Vorniceni şi de acolo spre Chişinău. Pe 14 
iulie urma să intre în acţiune şi Corpul 3 al Armatei 4, cu 
Divizia 15 Infanterie pe direcţia Lapusna – Ialoveni, cu 
Diviziile de Grăniceri şi 11 Infanterie pe direcţia Carpineni – 
Costeşti şi cu Brigada 7 Cavalerie pe flancul sudic spre 
Sărăţeni. Doar Corpul 5 rămânea în defensivă. 

Ofensivă a început pe 13 iulie, trupele sovietice din faţa 
Corpului 3 retrăgându-se spre Chişinău. Ziua următoare, 
Divizia 5 Infanterie a fost puternic contraatacata de cavalerie 
inamică în zona Mănăstirii Hirova, dar Regimentele 8 şi 9 
Dorobanţi au rezistat şi la ora 10:00 au reluat înaintarea spre 
Orhei. La nord, diviziile române din Corpul 30 german au 
întâmpinat greutăţi. Divizia 13 Infanterie a reuşit să cureţe satul 

Dubna de abia după ce Regimentul 399 german a manevrat pe 
la nord punctul de rezistenţă şi o parte din trupele sovietice s-au 
retras pentru a nu fi încercuite. Divizia 14 Infanterie s-a 
confruntat cu probleme pe răul Râuţ, unde a fost forţată să 
treacă pe defensivă şi să respingă atacurile sovietice. Doar 
Corpul 3 a înaintat fără mari probleme, datorită faptului că 
inamicul din faţa să se retrăgea pentru a nu fi încercuit. 

Pe 15 iulie, Divizia 14 Infanterie a fost în continuare atacată pe 
Râuţ de infanterie sprijinită de tancuri, dar a respins fiecare 
asalt, iar în timpul nopţii a reuşit să ocupe Cota 166, în urma 
unui atac la baioneta dat de Detaşamentul “Lt. col. Calotescu”. 
În sectorul Corpului 54 german, ce acţiona la nord de Chişinău, 
Diviziile 5 Infanterie romană şi 50 Infanterie germană au 
respins ariergărzile sovietice din faţa lor şi au intrat în Orhei. 
Divizia 1 Blindată a înaintat apoi pe şoseaua Orhei – Chişinău 
până la numai 8 km de capitala Basarabiei. La Corpul 3, Divizia 
35 Infanterie Rezervă a fost scoasă din prima linie şi peste puţin 
timp va fi desfiinţată. În aceeaşi zi, Corpul 5 a trecut şi el la 
ofensivă, urmărind inamicul aflat în retragere. 

Pe 16 iulie, Divizia 1 Blindată a început atacul asupra 
Chişinăului la ora 3:30, apropiindu-se de oraş cu Grupul Vest, 
comandat de col. Constantin Nistor, dinspre Ciocănă Noua şi cu 
Grupul Est, comandat de col. Gheorghe Petrea, dinspre nord-
est. Prima grupare a pătruns în oraş la ora 8:30, surprinzând 
trupele sovietice aflate în Chişinău. Lângă Mitropolie, 
Compania 3 Care e Lupta, comandată de cpt. Victor Gabrinschi, 
a lichidat un escadron de cavalerie şi o baterie de artilerie grea. 
Slt. Ştefan Marinescu a ridicat drapelul românesc pe Biserica 
Sf. Treime. La 11:30 înaintarea celei de-a două grupări a fost 
oprită de trupele sovietice aflate pe Dealul Rascanu, care au fost 
ulterior scoase din poziţie de Batalionului 2 Care de Luptă 
sprijinit de toată artileria grea disponibilă. Drumul de retragere 
al trupelor Armatei Roşii spre Tighina era tăiat. Au mai pătruns 
apoi în Chişinău şi Diviziile 50 şi 72 Infanterie germane şi până 
seara oraşul fusese curăţat de rămăşiţele unităţilor sovietice. 
Cealaltă unitate romană a Corpului 54 german, Divizia 5 
Infanterie, a continuat înaintarea spre est de la Orhei, ajungând 
pe aliniamentul Hârtopul Mic – Ianovat – Buric. A doua zi a 
atins Nistrul. 

La nord, Diviziile 8, 13 şi 14 Infanterie romane, care erau 
subordonate Corpului 30 german au alcătuit Grupul de divizii 
“Gen. Rozin” (gen. de brigadă Gheorghe Rozin era 
comandantul Diviziei 13). Misiunea sa era de a apăra flancul 
drept al Corpului 30 german, în timp ce acesta forţa trecerea 
Nistrului. Regimentul 13 Dorobanţi din Divizia 14 Infanterie a 
dus lupte grele cu trupe sovietice sprijinite de tancuri, în zona 
Gura Camenca, dar a reuşit să respingă toate atacurile. În 
sectorul Armatei 4, Corpul 3 a manevrat pe la sud Chişinăul şi a 
ajuns pe aliniamentul Ruseştii Noi – Bardar – Est Hancesti – 
Est Orac. Corpul 5 a înaintat cu Divizia de Gardă spre 
Porumbeşti şi Lărguţa şi cu Divizia 21 Infanterie spre Ţiganca 
Noua. Regimentul 11 Dorobanţi a cucerit acest sat până seara, 
pierzând 16 morţi, 57 răniţi şi 37 dispăruţi. 

Căderea Chişinăului şi a Masivului Corneşti din sudul sau a 
însemnat practic sfârşitul luptelor importante pe frontul din 
Basarabia. Comanda trupelor Axei din regiune a fost 
reorganizata. Grupul de Armate “Gen. Antonescu” înceta să 
existe. Astfel Armatei 11 germane i se subordonau numeroase 

    IstorieIstorieIstorieIstorie    



 

    p. p. p. p. 39393939                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

trupe romane: Armata 3 (Corpul de Munte şi Corpul de 
Cavalerie) şi Corpul 4 (Diviziile 6, 8, 13 şi 14 Infant
comanda Marelui Cartier General şi a generalului Antonescu 
rămâneau Grupul de divizii “Mattenkloht” (Diviziile 5 şi 15 
Infanterie, 1 Blindată romane) şi Armata 4 cu Corpul 3 
(Diviziile 11 şi 35 Infanterie, Grăniceri) şi Corpul 5 (Diviziile 
21 Infanterie şi Garda, Regimentul 17 Infanterie) în prima linie 
şi Divizia 7 Infanterie în rezervă. Divizia 3 Infanterie şi Brigada 
7 Cavalerie alcătuiau rezervă Marelui Cartier General. De 
cealaltă parte, Stavka a decis să înceapă să retragă Armata 9 din 
sudul Basarabiei, deoarece era în pericol de a fi încercuită, în 
condiţiile în care Armata 11 germană şi Armata 3 română
forţat trecerea Nistrului pe 17 iulie, iar aripa nordică a Grupului 
de Armate Sud înainta în Ucraina. 

Grupul “Gen. Rozin” a dus lupte defensive la Alexeni cu 
Regimentul 13 Dorobanţi din Divizia 14 Infanterie, respingând 
toate atacurile sovietice. Grupul “Mattenkloht” a luat Zahaicani 
cu Regimentul 9 Dorobanţi din Divizia 5 Infanterie şi a dirijat 
spre est Divizia 1 Blindată, aceasta întâmpinând rezisten
puternice la intrarea în satul Chirca. Corpurile 3 şi 5 şi
continuat şi ele urmărirea, iar în sudul frontului, Corpurile 11 şi 
2 au început incursiunile pe malul basarabean, pentru a pregăti 
traversarea. Ziua următoare, înaintarea spre est a progresat fără 
probleme şi o coloană a Diviziei 1 Blindate a capturat un grup 
de ofiţeri din statul major al Diviziei 95 Puşcaşi. Divizia 14 
Infanterie s-a confruntat cu o situaţie mai specială, fiind din nou 
atacată puternic pe frontul de pe răul Răut. Batalionul 
II/Regimentul 39 Infanterie a rezistat pe poziţii, dar Batalionul 
III al regimentului şi Batalionul III/Regimentul 8 Vânători au 
cedat şi s-au retras de pe Dealul Cucuesti şi Movila Turcului. A 
fost introdus în lupta Batalionul II/Regimentul 8 Vânători, care 
a contraatacat şi a recucerit Movila Turcului. 

Pe 19 iulie Divizia 5 Infanterie a reuşit să ia Movila 
Spânzuraţilor, unde fusese oprită de trupe sovietice în ziua 
precedentă, iar seara a ajuns în zona Coșerniț
Ohrancea. La Corpul 3, Divizia 11 a ajuns seară pe aliniamentul 
Selemt – Ciofinceni, Divizia de Grăniceri lângă Cimislia şi 
Cazangic, iar Divizia 35 Infanterie Rezervă la Grădiştea, 
Sahaidac şi Gălbenita. Corpul 5 a ajuns cu Divizia de Gardă la 
vest de Valea Sasghiol, iar cu Divizia 21 Infanterie pe Dealul 
Haragos. Pe 20 iulie, Divizia 15 Infanterie a cucerit Tighina, 
atingând Nistrul. Armata 4 şi-a continuat înaintarea având mai 
multe probleme cu drumurile desfundate de ploi decât cu 
trupelor sovietice, care se retrăgeau. În aceeaşi zi, Corpul 11 a 
început să treacă Prutul. Astfel, Batalionul ÎI/Regimentul 53 
Infanterie a pătruns în Cahul după-amiaza, fără a întâmpina 
rezistenţe. Corpul 2 a început trecerea Dunării de abia pe 21 
iulie, la ora 7:30 , când Regimentul 33 Infanterie din Divizia 10 
Infanterie a realizat primul cap de pod. Până seara Chilia, 
Pardina, Isbrieni şi Valcov erau în mâinile românilor.

O dată atins Nistrul, Armata 4 a organizat apărarea râ
sectorul Dubăsari cu Corpul 11. Acesta avea în subordin
batalioane de mitraliere, 7 companii anticar şi 2 regimente de 
infanterie fortificaţii în prima linie şi Diviziile 15 Infanterie şi 1 
Blindată ca rezervă. A fost introdusă în urmărir
Infanterie la Corpul 5, pentru a înlocui Divizia de Gar
epuizată în luptele grele de la începutul lunii. Pe 25 iulie, 
Armata 4 a lăsat sarcina curăţirii sudului Basarabiei pentru 
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trupe romane: Armata 3 (Corpul de Munte şi Corpul de 
Cavalerie) şi Corpul 4 (Diviziile 6, 8, 13 şi 14 Infanterie). Sub 
comanda Marelui Cartier General şi a generalului Antonescu 
rămâneau Grupul de divizii “Mattenkloht” (Diviziile 5 şi 15 
Infanterie, 1 Blindată romane) şi Armata 4 cu Corpul 3 
(Diviziile 11 şi 35 Infanterie, Grăniceri) şi Corpul 5 (Diviziile 

fanterie şi Garda, Regimentul 17 Infanterie) în prima linie 
şi Divizia 7 Infanterie în rezervă. Divizia 3 Infanterie şi Brigada 
7 Cavalerie alcătuiau rezervă Marelui Cartier General. De 
cealaltă parte, Stavka a decis să înceapă să retragă Armata 9 din 

l Basarabiei, deoarece era în pericol de a fi încercuită, în 
mata 11 germană şi Armata 3 română au 

forţat trecerea Nistrului pe 17 iulie, iar aripa nordică a Grupului 

efensive la Alexeni cu 
Regimentul 13 Dorobanţi din Divizia 14 Infanterie, respingând 
toate atacurile sovietice. Grupul “Mattenkloht” a luat Zahaicani 
cu Regimentul 9 Dorobanţi din Divizia 5 Infanterie şi a dirijat 

pinând rezistențe 
puternice la intrarea în satul Chirca. Corpurile 3 şi 5 şi-au 
continuat şi ele urmărirea, iar în sudul frontului, Corpurile 11 şi 
2 au început incursiunile pe malul basarabean, pentru a pregăti 
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de ofiţeri din statul major al Diviziei 95 Puşcaşi. Divizia 14 

ai specială, fiind din nou 
ăut. Batalionul 

I/Regimentul 39 Infanterie a rezistat pe poziţii, dar Batalionul 
III al regimentului şi Batalionul III/Regimentul 8 Vânători au 

au retras de pe Dealul Cucuesti şi Movila Turcului. A 
l 8 Vânători, care 

Pe 19 iulie Divizia 5 Infanterie a reuşit să ia Movila 
Spânzuraţilor, unde fusese oprită de trupe sovietice în ziua 
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orpul 3, Divizia 11 a ajuns seară pe aliniamentul 

Ciofinceni, Divizia de Grăniceri lângă Cimislia şi 
Cazangic, iar Divizia 35 Infanterie Rezervă la Grădiştea, 
Sahaidac şi Gălbenita. Corpul 5 a ajuns cu Divizia de Gardă la 

ar cu Divizia 21 Infanterie pe Dealul 
Haragos. Pe 20 iulie, Divizia 15 Infanterie a cucerit Tighina, 

a continuat înaintarea având mai 
multe probleme cu drumurile desfundate de ploi decât cu 

u. În aceeaşi zi, Corpul 11 a 
început să treacă Prutul. Astfel, Batalionul ÎI/Regimentul 53 

amiaza, fără a întâmpina 
rezistenţe. Corpul 2 a început trecerea Dunării de abia pe 21 

fanterie din Divizia 10 
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nilor. 

Armata 4 a organizat apărarea râului în 
sectorul Dubăsari cu Corpul 11. Acesta avea în subordine 8 
batalioane de mitraliere, 7 companii anticar şi 2 regimente de 
infanterie fortificaţii în prima linie şi Diviziile 15 Infanterie şi 1 

ezervă. A fost introdusă în urmărire şi Divizia 3 
Infanterie la Corpul 5, pentru a înlocui Divizia de Gardă 
epuizată în luptele grele de la începutul lunii. Pe 25 iulie, 
Armata 4 a lăsat sarcina curăţirii sudului Basarabiei pentru 

Diviziile de Grăniceri, 35, 21 şi 10 Infanterie şi Brigăzi 7 
Cavalerie, acestea apropiindu-se mult de malul vestic al 
Nistrului. 

Vechea frontiera de stat a fost atinsă ziua următoare, 26 iulie, 
dată care marchează sfârşitul operaţiunilor în Buc
şi Basarabia din anul 1941. Trupele romane au suferit pierderi 
grele în timpul acestor lupte: 22.765 de oameni (4.271 morţi, 
12.326 răniţi şi 6.168 dispăruţi) şi 58 de avioane. Pierderile 
sovietice se ridică la 17.893 (8.519 morţi şi dispăruţi şi 9.374 
răniţi). 

Pe 21 august 1941, Antonescu a devenit al treilea mareşal din 
istoria României, ca răsplată pentru victoria trupelor coman
de el în Bucovina de Nord şi Basarabia. A primit de asemenea 
şi clasele a II-a şi I-a ale Ordinului Mihai Viteazul
Cavaler a Crucii de Fier. 

 

Aprilie - mai  1944 – 
BOMBARDATA  DE  STATELE
 

          Tragicul eveniment din 1944, atunci când peste 5.000 
de bucureşteni au murit de
bombardamente aeriene asupra Capitalei, rămâne unul 
dintre cele mai mari dezastre din istoria oraşului.

otul mergea bine pentru o zi de marţi din 4 aprilie 1944. 
Însă, dintr-o dată, la ora 13.45 fix, alarmele încep să sune 
în tot Bucureştiul. Din păcate mulţi dintre locuitorii 

Capitalei nu au băgat de seamă, întrucât au crezut că este un 
exerciţiu, şi nu au mai apucat să ajungă la adăposturile 
antiaeriene. 

Cerul se întunecă subit şi un zgomot asurzitor parcă anunţă 
sfârşitul lumii. E eclipsă de soare? Nu! Sunt peste 200 de 
bombardiere pregătite să atace oraşul. Închizi ochii, îi deschizi, 
şi brusc, frumoasa Capitală se transformă în ruine. Câteva ore 
mai târziu începeau să se numere victimele şi pagubele: mii de 
morţi şi sute de clădiri distruse. 

T
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Diviziile de Grăniceri, 35, 21 şi 10 Infanterie şi Brigăzi 7 
se mult de malul vestic al 

echea frontiera de stat a fost atinsă ziua următoare, 26 iulie, 
dată care marchează sfârşitul operaţiunilor în Bucovina de Nord 
şi Basarabia din anul 1941. Trupele romane au suferit pierderi 
grele în timpul acestor lupte: 22.765 de oameni (4.271 morţi, 

326 răniţi şi 6.168 dispăruţi) şi 58 de avioane. Pierderile 
sovietice se ridică la 17.893 (8.519 morţi şi dispăruţi şi 9.374 

Pe 21 august 1941, Antonescu a devenit al treilea mareşal din 
istoria României, ca răsplată pentru victoria trupelor comandate 
de el în Bucovina de Nord şi Basarabia. A primit de asemenea 
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„Când am ieşit în curte am văzut plutind nenumărate hîrtii 
colorate (manifeste probabil) şi am crezut că într-adevăr 
avioanele nu aruncaseră altceva decît manifeste…Primele 
zvonuri venite din oraş (o bombă pe Brezoianu, una pe Strada 
Carol) mi s-au părut născociri. Când am ieşit spre centru, o 
stranie agitaţie nervoasă însufleţea străzile, parcă mai mult din 
curiozitate decît din groază. Abia mai tîrziu ne-am dat seama de 
întinderea dezastrului”, Mihai Sebastian, jurnal. 

Gara de Nord, principala ţintă 

Dar de ce să se întâmple o aşa nenorocire? SUA şi Marea 
Britanie îşi doreau ca astfel să împiedice transporturile militare 
spre frontul din Moldova, unde armata sovietică, aliatul lor, 
forţa înaintarea spre vest. Ţinta principala a bombardierelor a 
fost  Gara de Nord. 

 

Potrivit arhivelor româneşti, „obiectivul strategic fundamental 
era distrugerea în Bucureşti, ca şi în alte oraşe româneşti, a 
sistemului de transporturi feroviare, a industriei de război, în 
ultima instanţă a tot ce ţine de economie, inclusiv populaţia 
civilă”. Au fost lovite în special cartierele de vest şi nord-vest, 
respectiv Cotroceni, Griviţa, Ghencea, şi în primul rând 
regiunea Gării de Nord, unde s-a întrebuinţat sistemul „covorul 
cu bombe”. 

Printre zonele atacate se mai numără Calea Victoriei, Gara 
Băneasa, Trajul Gării de Nord, Hotelul „Splendid‟ şi a „Parc-
Hotelului‟, ambele hoteluri fiind complet distruse şi o mare 
parte a locatarilor ucişi. 

„Fără îndoială, reţeaua feroviară şi nodurile de comunicaţii pe 
timp de război sînt obiective militare, dar la 4 aprilie şi în 
continuare până în august, distrugerea acestora de către aviaţia 
americană şi engleză este însoţită de atacuri de o violenţă fără 
precedent a zonelor populate”, se arată în arhivele militare. 

Grave consecinţe ale bombardamentelor au mai suferit atunci 
hotelurile Athenee Palace, Ambasador, Papadopol, blocurile 
„Generala”, „Mica”, „Kapriel”, „Băicoianu”, Moara 
Românească şi Banca de Credit. 

„Se vedea arzând Athénée Palace, fum se ridica din alte părţi 
ale oraşului. Am ieşit cu Lena din hotel şi cu un sentiment de 
oroare ne-am îndreptat spre Athénée Palace care tot ardea, 
flăcări ieşeau de prin fiecare fereastră; ceva mai sus, pe Calea 
Victoriei, am văzut fumegând hotelul Splendid, aproape 
complet dărâmat, pe trotuare numai sticlă sfărâmată de la 
vitrinele magazinelor distruse de suflul bombelor. În spatele 
Ateneului devastat, mai fumega locul expoziţiei Comitetului de 
Patronaj. În sus pe Calea Victoriei, pe stânga şi pe dreapta, din 
loc în loc, clădiri dărâmate. Până în str. Frumoasă, mai toate 
geamurile făcute fărâme; călcam cu prudenţă şi ocoleam 
grămezile. Din str. Sf. Voievozi înspre Gara de Nord, 
bombardamentul făcuse îngrozitoare ravagii. Gara de Nord, 
Gara Basarab Mărfuri, Calea Griviţei grav lovite. Am văzut un 
tramvai surprins în mers; conducătorul mort stătea căzut cu 
pieptul lipit pe comenzi. N-am mers mai departe”, a povestit 
Academicianul Gheorghe Zane, economist. 

„Pe calea Giulesti erau corpuri sfârtecate cu organele interne si 
intestinele atârnând în copaci, bãlti de sânge si cadavre 
carbonizate, iar pe calea Grivitei, un cal de la o trãsurã fusese 
proiectat la etajul unui bloc ruinat. Au fost distruse multe case 
vechi si blocuri, oamenii care nu au mai încãput în adãposturi s-
au ascuns în subsoluri, mulți fiind striviți între dãrâmãturi sau 
asfixiati”, mărturii. 

 

Piloţii britanici atacau Capitala doar noaptea 

Infernul din Capitală a continuat şi în noaptea de 2 spre 3 mai, 
între orele 01.10 şi 01.30, când 70 de avione plecate din sudul 
Italiei au ajuns pe cerul Bucureştiului. 

Istoricii spun că britanicii bombardau România numai pe timp 
de noapte. Atunci a fost înregistrat primul atac nocturn executat 
de englezi care au revenit cu o sută de bombardiere grele în 
noaptea de 6 spre 7 mai. 

Pe 7 mai 1944, între orele 10.49 şi 12.06, un număr de 700 de 
avioane dintre care 500 de bombardament de tip B-24 şi 200 de 
aparate de vânătoare s-au năspustit asupra Capitalei, la doar 
zece ore de la atacul nocturn britanic. 
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Ultima zi de coşmar 

Documentele istorice consemnează faptul că în ciuda 
intervenţiei prompte a celor 75 de avioane de vânătoare 
româneşti şi 64 germane, a artileriei antiaeriene, inamicul îşi 
atinge obiectivele, provocând distrugeri de o amploare fără 
precedent în capitala ţării. 

„La aproximativ zece ore după atacul englez nocturn, greu s
putut organiza şi conduce acţiunea de intervenţie a pompierilor, 
care intrau primii în luptă către incendii, din cauza blocării 
căilor de acces. Un alt atac este înregistrat în noaptea
august, când cele 100 de avioane de bombardament greu, 
britanice ce bombardează Ploieştiul, la întoarcere către baze, se 
descarcă de bombele nelansate, în Capitală, distrugând o casă la 
periferie şi ucigând doi locuitori. Cu acest atac, încetează 
ofensiva aeriană strategic aliată asupra Bucureştiului, în cel de
al doilea război mondial”, se mai arată în arhive. 

Cifre tragice după infern 

Un bilanţ statistic arată că de-a lungul celor 17 de 
bombardamente aeriene, începând cu cel din 4 aprilie 1944, 
executate de americani şi englezi cu aproximativ 3.640 de 
avioane de bombardament de diferite tipuri, însoţite de circa 
1.830 de avioane de vânătoare pe timp de zi, au fost ucişi 5.524 
de locuitori, răniţi 3.373, iar 47.974 au rămas fă
devenind sinistraţi. 
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Documentele istorice consemnează faptul că în ciuda 
intervenţiei prompte a celor 75 de avioane de vânătoare 
româneşti şi 64 germane, a artileriei antiaeriene, inamicul îşi 
atinge obiectivele, provocând distrugeri de o amploare fără 

 

„La aproximativ zece ore după atacul englez nocturn, greu s-a 
putut organiza şi conduce acţiunea de intervenţie a pompierilor, 
care intrau primii în luptă către incendii, din cauza blocării 
căilor de acces. Un alt atac este înregistrat în noaptea de 9/10 
august, când cele 100 de avioane de bombardament greu, 
britanice ce bombardează Ploieştiul, la întoarcere către baze, se 
descarcă de bombele nelansate, în Capitală, distrugând o casă la 
periferie şi ucigând doi locuitori. Cu acest atac, încetează 
ofensiva aeriană strategic aliată asupra Bucureştiului, în cel de-

  

a lungul celor 17 de 
bombardamente aeriene, începând cu cel din 4 aprilie 1944, 
executate de americani şi englezi cu aproximativ 3.640 de 
avioane de bombardament de diferite tipuri, însoţite de circa 
1.830 de avioane de vânătoare pe timp de zi, au fost ucişi 5.524 
de locuitori, răniţi 3.373, iar 47.974 au rămas fără adăpost 

 

Au fost distruse 3.456 de case de locuit, au fost distruse parţial 
3.473, 401 au fost avariate şi au fost 2.305 de incendieri. Pentru 
apărarea Capitalei, s-au ridicat şi au angajat lupte antiaeriene, de 
multe ori în inferioritate numeric, 601 
româneşti şi 709 germane.  

 

Vladimir Putin către elita occidentală: 
,,Timpul jocului s-a terminat…”

 

             - Idei desprinse din discursul preşedintelui Putin la 
Conferinţa de la clubul Valdai din Soci la 24 octombrie 

2014 – 

ei mai mulţi oameni din O
cunoştinţă de discursul lui Vladimir Putin din cadrul 
conferinţei internaţionale de la 

din data de 24 octombrie. Aceasta se datorează
occidentale care a făcut tot posibilu
răsucească sensul. Exista un motiv serios, poate acest discurs ar 
fi trezit conştiinţe în rândul maselor occidentale spălate pe 
creier, care poate încă mai cred că Rusia sau Alianţa Estică 
doreşte război şi distrugere. 

Adevărul iese la iveală şi deconspira cine stă în spatele tuturor 
conflictelor actuale, actelor teroriste, războiului biologic 
împotriva populaţiilor diverselor naţiuni şi cine sunt cei ce 
încalcă zilnic dreptul naţiunilor la autodeterminare şi existenţa. 
Toate acestea au fost spuse ,,pe şleau” de către Putin în acest 

C
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3.473, 401 au fost avariate şi au fost 2.305 de incendieri. Pentru 

au ridicat şi au angajat lupte antiaeriene, de 
multe ori în inferioritate numeric, 601 avioane de vânătoare 

 

Vladimir Putin către elita occidentală: 
a terminat…” 

 

Idei desprinse din discursul preşedintelui Putin la 

Conferinţa de la clubul Valdai din Soci la 24 octombrie 

Occident nu au luat la 
cunoştinţă de discursul lui Vladimir Putin din cadrul 

ionale de la Clubul Valdai din Soci 
din data de 24 octombrie. Aceasta se datorează mass-mediei 
occidentale care a făcut tot posibilul să-l ignore sau să-i 
răsucească sensul. Exista un motiv serios, poate acest discurs ar 
fi trezit conştiinţe în rândul maselor occidentale spălate pe 
creier, care poate încă mai cred că Rusia sau Alianţa Estică 

la iveală şi deconspira cine stă în spatele tuturor 
conflictelor actuale, actelor teroriste, războiului biologic 
împotriva populaţiilor diverselor naţiuni şi cine sunt cei ce 
încalcă zilnic dreptul naţiunilor la autodeterminare şi existenţa. 

au fost spuse ,,pe şleau” de către Putin în acest 
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discurs. Indiferent de ceea ce cred sau nu cred unii despre Putin, 
acesta este, probabil, cel mai important discurs politic de la 
lăsarea "Cortinei de fier" - discursul lui Churchill din 5 martie, 
1946. 

 

În acest discurs, Putin a schimbat brusc regulile jocului. 
Anterior, jocul politicii internaţionale a fost jucat după cum 
urmează: politicienii făceau declaraţii publice, de dragul de a 
menţine o ficţiune plăcută a suveranităţii naţionale, dar erau 
strict pentru spectacol şi nu aveau nimic de-a face cu substanţa 
politicii internaţionale; între timp, se angajau în negocieri în 
spatele opiniei publice, în camere secrete, în care cele mai bune 
oferte reale erau făcute cu ciocanul afară şi cu pumnul pe masă. 

Anterior, Putin a încercat să joace acest joc, aşteptând doar ca 
Rusia să fie tratată de la egal la egal. Dar aceste speranţe au fost 
spulberate, iar la această conferinţă a declarat că acest joc 
trebuie să se termine, încălcând în mod explicit tabu-ul 
Occidentului, vorbind direct către oameni, peste capetele şefilor 
clanurilor de elită şi liderilor politici. 

Mai jos sunt cuprinse cele mai importante puncte din discursul 
lui Putin: 

1.     Rusia nu va mai juca aceste jocuri şi nu se mai angajează 
în negocieri în ,,camera din spate” pe fleacuri. Dar Rusia este 
pregătită pentru discuţii şi acorduri grave, dacă acestea sunt 
favorabile pentru securitate colectivă, sunt bazate pe 
corectitudine şi să țină seama de interesele fiecărei părți. 

2.     Toate sistemele de securitate colectivă la nivel mondial 
acum se află în ruine. Nu mai există nici o garanţie 
internaţională de securitate pentru nimeni. Şi entitatea care le-a 
distrus are un nume: Statele Unite ale Americii. 

3.     Constructorii Noii Ordini Mondiale au eşuat, după ce au 
construit un castel de nisip. Indiferent dacă va fi sau nu 
construită o nouă ordine mondială de orice fel, nu este doar 
decizia Rusiei, dar este o decizie care nu se va face fără Rusia. 

4.     Rusia favorizează o abordare conservatoare pentru 
introducerea inovaţiilor în ordinea socială, dar nu se opune 
investigării şi discutării acestor inovaţii, pentru a vedea dacă 
introducerea oricăror dintre ele ar putea fi justificată. 

5.     Rusia nu are intenţia de a merge la pescuit în apele tulburi 
create de expansiunea "imperiului de haos" al Americii, şi nu 
are nici un interes în construirea unui nou imperiu de către ea 
(acest lucru nu este necesar; provocările Rusiei se afla în curs de 
dezvoltare în teritoriul său deja vast).  Iar Rusia nu este dispusă 
să acţioneze ca un salvator al lumii, aşa cum ea a fost în trecut. 

6.     Rusia nu va încerca să reformeze lumea prin propria ei 
imagine, dar nici nu va permite nimănui să o reformeze prin 
imaginea lui. Rusia nu se va închide de lume, dar oricine 
încearcă să o închidă de lume va fi sigur că va culege o tornadă. 

7.     Rusia nu doreşte că haosul să se răspândească, nu vrea 
război, şi nu are intenţia de a începe unul. Cu toate acestea, azi 
Rusia vede izbucnirea războiului global ca aproape inevitabilă, 
este pregătită pentru el, şi continuă să se pregătească pentru el. 
Rusia nu vrea război, dar nici nu se teme de el. 

8.     Rusia nu intenţionează să aibă un rol activ în contracararea 
celor care încă încearcă să construiască Noua lor Ordine 
Mondială, până la eforturile lor de a începe să afecteze 
interesele cheie ale Rusiei. Rusia ar prefera să stea şi să 
privească la ei, la cât de multe bucăţi din capetele lor sărace pot 
lua. Dar cei care încearcă să tragă Rusia în acest proces, prin 
nerespectarea intereselor sale, vor fi predaţi adevăratului sens al 
durerii. 

9.     În exterior, şi, cu atât mai mult, în politica internă, puterea 
Rusiei nu se bazează pe elite, care-şi ocupă camera lor din 
spate, ci pe voinţa poporului. 

10.  Există încă o şansă de a construi o nouă ordine mondială, 
care va evita un război mondial. Această nouă ordine 
mondială trebuie în mod necesar să includă Statele Unite ale 
Americii, dar poate face acest lucru numai în aceleaşi 
condiţii ca oricine altcineva: sub incidenţa dreptului 
internaţional şi a acordurilor internaţionale; abţinerea de la 
orice acţiune unilaterală; cu respectarea deplină a 
suveranităţii altor naţiuni. 

Pe lângă aceste idei de bază mai amintim câteva idei expuse de 
Vladimir Putin în discursul său : 

Noi reguli sau un joc fără reguli. 

,,Cred că această formulă descrie cu exactitate punctul de 
cotitură istorică unde am ajuns astăzi şi alegerea cu care ne 
confruntăm cu toţii. Nu este nimic nou, desigur, în ideea că 
lumea se schimbă foarte rapid. Ştiu că acest lucru este ceva 
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despre ce aţi vorbit la discuţiile de astăzi. Este cu siguranţă greu 
să nu observi transformările dramatice în politica mondială şi 
economie, viaţa publică, şi în industrie, tehnologiile 
informaţionale şi sociale. Este practic imposibil să se evite. Aţi 
avut deja discuţii detaliate, dar eu voi stabili punctul meu de 
vedere. Acesta va coincide cu punctele de vedere al altor 
participanţi cu privire la anumite puncte şi diferă față de al 
altora. Aşa cum am să analizez situaţia de astăzi, să nu uităm 
lecţiile istoriei. 

Mai întâi de toate, modificări ale ordinii mondiale - şi ceea ce 
vedem astăzi sunt evenimente pe această scară - care de obicei, 
au fost însoţite nu de război mondial dar de conflicte zonale, şi 
prin lanţuri de conflicte la nivel local intensive. În al doilea 
rând, politica la nivel mondial este mai presus de toate despre 
liderul economic, problemele legate de război şi pace, precum şi 
dimensiunea umanitară, inclusiv a drepturilor omului. Lumea 
este plină de contradicţii astăzi. Trebuie să fim sinceri în a cere 
reciproc, dacă avem o plasă de siguranţă de încredere. Din 
păcate, nu există nicio garanţie şi nicio certitudine că sistemul 
actual de securitate globală şi regională este capabil de a ne 
proteja de răsturnări. Acest sistem a devenit slăbit serios, 
fragmentat şi deformat. Organizaţiile de cooperare 
internaţionale şi regionale politice, economice şi culturale, de 
asemenea, trec prin momente grele…” 

,,… Războiul Rece s-a încheiat, dar el nu s-a terminat cu 
semnarea unui tratat de pace clar şi transparent cu acorduri 
privind respectarea normelor existente sau crearea de noi norme 
şi standarde. Acest lucru a creat impresia că aşa-numitul 
"învingător" din Războiul Rece a decis să exercite presiune 
pentru a remodela lumea în funcţie de propriile nevoi şi 
interese. Dacă  sistemul existent de relaţii internaţionale, drept 
internaţional şi verificările şi soldurile au stat în calea acestor 
obiective, acest sistem trebuie declarat lipsit de valoare, depăşit 
şi trebuie reformat imediat…” 

,,… Poate că, nu avem motive reale de îngrijorare, susţin şi pun 
întrebări incomode? Poate poziţia excepţională a Statelor Unite 
şi modul în care acestea îşi desfăşoară conducerea lor este într-
adevăr o binecuvântare pentru noi toţi, şi imixtiunea lor în 
evenimentele din întreaga lume este să aducă pace, prosperitate, 
progres, creştere economică şi democraţie, iar noi ar trebui, 
poate, doar să ne relaxăm şi să ne bucurăm? Permiteţi-mi să 
spun că nu este cazul, absolut nu este cazul.” 

,,A dicta unilateral şi a institui cuiva modele proprii produce 
rezultatul opus. În loc de soluţionare a conflictelor aceasta 
conduce la escaladarea lor, în loc de state suverane şi stabile, 
vedem răspândirea tot mai mare de haos, şi în loc de democraţie 
există suport pentru un public foarte dubios, de la neo-fasciști 
deschişi la radicali islamici. De ce se sprijină astfel de 
oameni?... Ei au sponsorizat odată mişcările extremiste islamice 

pentru a lupta cu Uniunea Sovietică. Aceste grupuri au primit 
experienţa lor de luptă în Afganistan şi mai târziu a dat naştere 
la talibani şi Al-Qaeda. Occidentul, dacă nu i-a sprijinit, cel 
puţin a închis ochii, şi, aş spune, a dat informaţii, sprijin politic 
şi financiar pentru invazia teroriştilor internaţionali în Rusia (nu 
am uitat acest lucru) şi ţările din regiunea Asia Centrală…” 

,,… Numai prin înţelepciune actuală conducere egipteană a 
salvat această țară arabă cheie, de la haos. În Siria, ca şi în 
trecut, Statele Unite şi aliaţii săi au început finanţarea directă şi 
înarmarea rebelilor, permiţându-le să umple rândurile lor cu 
mercenari din diferite ţări. Permiteţi-mi să întreb de unde aceşti 
rebeli primesc banii lor, de arme şi specialişti militari? Cum a 
reuşit ISIL să devină astfel un grup puternic, în esenţă, o forţă 
armată adevărată?   În ceea ce priveşte sursele de finanţare, 
astăzi, banii nu provin doar din droguri, a căror producţie a 
crescut nu doar cu câteva puncte procentuale, ci mult mai mult, 
din moment ce forţele coaliţiei internaţionale au fost prezente în 
Afganistan?...” 

,,… Trebuie să spun că, chiar şi acum, în încercarea de a rezolva 
criza din sud-estul Ucrainei, OSCE joacă un rol foarte pozitiv. 
În lumina schimbărilor fundamentale din mediul internaţional, 
creşterea incontrolabilitătii şi diverselor ameninţări, avem 
nevoie de consensul global al forţelor responsabile. Nu este 
vorba despre unele oferte locale sau o divizie a sferelor de 
influență în spiritul diplomaţiei clasice, sau dominaţia globală 
completă a cuiva. Cred că avem nevoie de o nouă versiune de 
interdependență. Nu trebuie să ne fie frică de ea. Dimpotrivă, 
acesta este un instrument bun pentru armonizarea poziţiilor. 
Acest lucru este deosebit de relevant, având în vedere 
consolidarea şi dezvoltarea anumitor regiuni de pe planetă, 
procedeu care necesită în mod obiectiv instituţionalizarea unor 
astfel de noi poli, crearea de organizaţii regionale puternice şi 
elaborarea unor norme de interacţiune a acestora. Cooperarea 
dintre aceste centre s-ar adăuga în mod serios la stabilitatea, 
securitatea, politicii şi economiei mondiale. Dar, în scopul de a 
stabili un astfel de dialog, avem nevoie pentru a trece de la 
premisa că toate centrele regionale şi proiectele de integrare 
formate în jurul lor trebuie să aibă drepturi egale la dezvoltare, 
astfel încât acestea se pot completa reciproc şi nimeni nu le 
poate forţa în conflict sau opoziţie artificial…” 

,,… Suntem conştienţi de faptul că lumea a intrat într-o eră de 
schimbări şi transformări la nivel mondial, când cu toţii avem 
nevoie de un anumit grad de precauţie, capacitatea de a evita 
măsuri necugetate. În anii de după Războiul Rece, participanţii 
la politic la nivel mondial au pierdut aceste calităţi oarecum. 
Acum, avem nevoie să le memoraţi. În caz contrar, speranţele 
pentru o dezvoltare pasnică, stabilă va fi o iluzie periculoasă, în 
timp ce tulburările de astăzi vor servi pur şi simplu ca un 
preludiu la prăbuşirea ordinii mondiale. Da, desigur, am spus 
deja că construirea unei ordini mondiale mai stabile este o 
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sarcină dificilă. Vorbim despre muncă îndelungată şi grea. Am 
fost capabili să elaborăm norme de interaciune după al doilea 
război mondial, şi am reuşit să ajungem la un acord la Helsinki 
în anii 1970. Datoria noastră comună este de a rezolva această 
provocare fundamentală în această nouă etapă de dezvoltare.”

 Acestea au fost ideile şi câteva pasaje din discursul fulminant şi 
la obiect al preşedintelui Putin. Concluzia este una singură
Rusia şi în general Alianţa Estică nu doreşte război şi 
distrugere, doreşte o lume a păcii, unde fiecare naţiune să se 
dezvolte, în colaborare cu celelalte naţiuni de pe planetă şi 
împreună, în mod echitabil, să rezolvăm marile probleme cu 
care ne confruntăm. Dacă România ar fi avut un lider, măcar 
jumătate la valoarea lui Putin, poate aveam şanse să fim o 
naţiune respectată, cu o economie viabilă şi profitabila şi 
poporul să trăiască în siguranţă şi prosperitate. Dar se pare că nu 
a apărut încă acesta…mai ducem speranţe… „ 

 

Familia Dragon (China) a preluat FMI
si Rezerva Federala a SUA !

 
                                                         Neil  

  Criza economică, care va dura pînă în
remodela în cele din urmă  harta politică a lumii 
schimba radical echilibrul geopolitic.  

UA se vor confrunta cu vremuri grele, iar UE 
Ucraina vor înceta să mai existe. O astfel de previziune 
a făcut celebrul astrolog rus Pavel Globa.

 El a menționat că președintele SUA va avea o soartă de 
neinvidiat, prezisă încă de un astrolog medieval rus. “
1999 am spus că lumea se va confrunta cu o criză fără 
precedent, care va începe după venirea celui de
președinte al Statelor Unite”,  a spus Pavel Globa.

     Potrivit acestuia, indicații asupra acestui fapt su
în lucrările din secolul al XVI-lea ale astrologului rus Vasilii 
Nemcin, care vorbea despre șocurile care vor veni de dincolo de 
ocean, cînd în țara de peste mări va fi la putere al 44
conducător. Nemcin îl numește “omul negru”. 

“În 1999 eu credeam că “omul negru” este men
un sens alegoric, dar s-a dovedit că “negru” a fos
sens literal. Ca rezultat, am greșit cu cîteva luni, căci criza a 
început cu puțin timp înainte de venirea lui Obama, dar este o 
eroare permisă“, – a spus astrologul. 

     După cum a menționat acesta, la general 
vorbind, ” Statele Unite ca principala putere a lumii nu au un 
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să elaborăm norme de interaciune după al doilea 

război mondial, şi am reuşit să ajungem la un acord la Helsinki 
în anii 1970. Datoria noastră comună este de a rezolva această 
provocare fundamentală în această nouă etapă de dezvoltare.” 

eile şi câteva pasaje din discursul fulminant şi 
Concluzia este una singură: 

Rusia şi în general Alianţa Estică nu doreşte război şi 
distrugere, doreşte o lume a păcii, unde fiecare naţiune să se 

celelalte naţiuni de pe planetă şi 
împreună, în mod echitabil, să rezolvăm marile probleme cu 
care ne confruntăm. Dacă România ar fi avut un lider, măcar 
jumătate la valoarea lui Putin, poate aveam şanse să fim o 

şi profitabila şi 
poporul să trăiască în siguranţă şi prosperitate. Dar se pare că nu 

Familia Dragon (China) a preluat FMI 
si Rezerva Federala a SUA ! 

 KEENAN                             

Criza economică, care va dura pînă în 2020, va 
harta politică a lumii și va 

UA se vor confrunta cu vremuri grele, iar UE și 
. O astfel de previziune 

.    

ționat că președintele SUA va avea o soartă de 
neinvidiat, prezisă încă de un astrolog medieval rus. “Încă din 

spus că lumea se va confrunta cu o criză fără 
recedent, care va începe după venirea celui de-al 44-lea 

a spus Pavel Globa. 

ții asupra acestui fapt sunt încă 
lea ale astrologului rus Vasilii 

șocurile care vor veni de dincolo de 
țara de peste mări va fi la putere al 44-lea 

În 1999 eu credeam că “omul negru” este menționat într-
a dovedit că “negru” a fost folosit în 

șit cu cîteva luni, căci criza a 
țin timp înainte de venirea lui Obama, dar este o 

ționat acesta, la general 
ncipala putere a lumii nu au un 

mare viitor“. Potrivit lui, un viitor și mai trist așteaptă Uniunea 
Europeană. 

     “În locul unei Europe unice vor apărea mai multe 
asociații. Scandinavia și țările baltice vor forma Uniunea de 
Nord, care va fi succesoarea Ligii Hanseatice. Fran
Spania se vor uni în Uniunea Sud-Europeană etc. UE ar putea 
să rămînă ca formațiune, însă doar pe hîrtie
Globa. 

     În conformitate cu prognoza astrologului, se vor 
dezintegra și alte alianțe militare și politice.
va ajunge până la finalul crizei, inițial consolidâ
apoi va înceta să mai existe“, – a spus Globa.

     Pavel Globa a prezis scindarea Ucrainei în trei păr
spunînd că două dintre ele vor intra în noul Imperiu Rus. 
supraviețui crizei nici Ucraina, care se va dezintegra în trei 
părți - a spus Globa. – În anul 2014 în Ucraina vor exista două 
administrații reciproc independente, menținînd în același timp 
integritatea formală a teritoriului, aproximativ în acela
format ca și în Republica Moldova. Federația est
nu va asculta de Kiev și de facto va deveni parte din Imperiul 
Rus, iar Crimeea va fi un fel de Cecenia ucraineană

     În conformitate cu prognoza astrologului
anul în care umanitatea s-a apropia
Mondial. 

   Al treilea război mondial – cu alta pălărie

  Lumea de azi nu reprezintă altceva decât câmpul de luptă 
al celui de-al treilea război mondial. Da,  trăim în mijlocul celui 
de-al treilea război mondial fără să o ştim !

Germania şi China au înţeles primele că războaiele 
moderne sunt războaie economice, ca ţările nu pot fi supuse 
prin violenţă, dar pot fi cucerite economic. SUA n
îngenunchea niciodată Vietnamul, n
niciodată poporul vietnamez, n-ar fi putut niciodată să
prin violenţă un regim politic. Acest lucru este însă posibil azi, 
dar nu prin violenţă – astăzi ţările sunt cucerite, popoarele sunt 
subjugate, asuprite la fel ca în Evul Mediu, dar prin mijloace 
paşnice.     

 La ora actuală în lume se disting două mari strategii
două linii de abordare a viitorului: 

-      metoda americană care păstrează linia ideologica 
nazistă, creată de ideologul Zbigniew Brzezinski, aceea a 
controlului şi dominaţiei armate, acesta afi
interviu: ,,…dacă ar fi să conving 1 milion de oameni prin 
discurs sau prin a-i anihila, aş alege cea de
variantă…”  

ActualitateActualitateActualitateActualitate 
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În locul unei Europe unice vor apărea mai multe 
ții. Scandinavia și țările baltice vor forma Uniunea de 

Ligii Hanseatice. Franța, Italia și 
Europeană etc. UE ar putea 

țiune, însă doar pe hîrtie“, – a spus Pavel 

În conformitate cu prognoza astrologului, se vor 
i politice. “Blocul NATO nu 

țial consolidându-se, dar 
a spus Globa. 

Pavel Globa a prezis scindarea Ucrainei în trei părți, 
spunînd că două dintre ele vor intra în noul Imperiu Rus. “Nu va 

țui crizei nici Ucraina, care se va dezintegra în trei 
În anul 2014 în Ucraina vor exista două 

ții reciproc independente, menținînd în același timp 
integritatea formală a teritoriului, aproximativ în același 

și în Republica Moldova. Federația est-ucraineană 
și de facto va deveni parte din Imperiul 

Rus, iar Crimeea va fi un fel de Cecenia ucraineană“. 

În conformitate cu prognoza astrologului, 2014 a fost 
a apropiat de al Treilea Război 

cu alta pălărie 

Lumea de azi nu reprezintă altceva decât câmpul de luptă 
al treilea război mondial. Da,  trăim în mijlocul celui 

să o ştim !  

Germania şi China au înţeles primele că războaiele 
moderne sunt războaie economice, ca ţările nu pot fi supuse 
prin violenţă, dar pot fi cucerite economic. SUA n-ar fi putut 
îngenunchea niciodată Vietnamul, n-ar fi putut subjuga 

ar fi putut niciodată să-i impună 
prin violenţă un regim politic. Acest lucru este însă posibil azi, 

astăzi ţările sunt cucerite, popoarele sunt 
subjugate, asuprite la fel ca în Evul Mediu, dar prin mijloace 

La ora actuală în lume se disting două mari strategii, 

metoda americană care păstrează linia ideologica 
nazistă, creată de ideologul Zbigniew Brzezinski, aceea a 
controlului şi dominaţiei armate, acesta afirmând într-un 

…dacă ar fi să conving 1 milion de oameni prin 
i anihila, aş alege cea de-a doua 
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-      metoda chinezo-germana care merge pe o cale 
nonviolentă, pe o cale paşnică, dar promiţătoare de succes. 

 

Zbigniew Brzezinski 

America plăteşte un greu tribut lipsei de istorie, de cultură, 
de civilizaţie, de înţelepciune. America nu a reuşit să înveţe de 
la istorie că popoarele nu pot fi cucerite prin forţă, că nicio 
cucerire prin forţa nu rezistă timpului. 

     Chinezii şi germanii au învăţat însă acest lucru de la 
istorie… ei ştiu astăzi că e mult mai ieftin şi mai trainic să 
cumperi o ţară decât să o bombardezi şi să o distrugi. E ca şi cu 
o femeie… prin forţă ai putea să o posezi, dar nu va fi niciodată 
a ta… cu o floare, cu un inel, cu un şirag de sticlă colorată o 
poţi avea pe tavă fizic, sufleteşte, dar mai mult, o poţi pune să 
muncească pentru tine, să-ţi gătească,  să spele, să te maseze şi 
să-ţi crească copiii de bună voie, cu zâmbetul pe buze. 

     Sistemul barbar de dominaţie a lumii practicat de 
americani a dat greş. America a pierdut deja rolul de conducător 
al lumii…     

 Dacă secolul 20 a fost al Americii, secolul 21 va fi al Chinei 

 

 

 

Datoria SUA din 1940 până în 2013 

       Cum să mai poţi conduce lumea, cum să-ţi impui deciziile 
în fața Chinei când guvernul tău datorează peste 1.000 miliarde 
de dolari Chinei ? 
      Cum să mai poată manipula SUA voturile în ONU şi 
Consiliul de Securitate când toţi votanţii datorează bani Chinei? 
       Cum să refuzi China când eşti păsuit la plata datoriei ? 

       Cum să refuzi China când China este cel mai important 
cotizant la FMI şi toată planeta este datoare vândută la FMI ? 

      Cum s-a ajuns aici ? 

     Prin multă înţelepciune şi strategia luminată a conducătorilor 
chinezi de la Deng Xiao Ping încoace. În urmă cu 20 
ani,  China  a ales drumul muncii şi al sacrificiilor. 

     China  a acumulat putere pe spatele chinezului de rând care a 
muncit până la epuizare pentru o farfurie de orez, sacrificând 
astfel bunăstarea poporului în favoarea creşterii puterii statului 
chinez. China produce de 20 ani ieftin. 

 Dacă e ieftin, se exporta de 20 ani într-un ritm extrem de 
alert către societatea de consum occidentală... Statul chinez 
beneficiază de sume uriaşe provenite din exporturi, în timp ce 
importurile sunt mult mai mici. 

 De 20 ani China are an de an excedente uriaşe ale balanţei 
comerciale – exporta mult mai mult decât importa – şi o 
creştere economică constantă de 10% pe an. 

 De 20 ani China acumulează bogăţiile lumii. 

  Ce înseamnă excedentul balanţei comerciale ? Înseamnă 
nimic altceva decât că bogăţia intra în ţară ca un fluviu uriaş de 
comori. 

  Ce înseamnă deficitul balanţei comerciale ? Înseamnă că 
o ţară importă mai mult decât exportă, înseamnă că fluvii de 
bani se scurg din ţară cum ţi se scurge apa printre degete, 
înseamnă că – cel puţin teoretic – în anul respectiv sunt mai 
puţini bani, mai puţină valoare în ţara respectivă. Dacă acest 
deficit nu este datorat investiţiilor în tehnologie care să asigure 
pe termen scurt inversarea balanţei comerciale, ţara respectivă 
pierde bogăţie, pierde avuţie naţională, pierde în termeni reali 
nivel de trăi. 

     Acest lucru nu este palpabil, nu se vede, nu se simte 
concret… cel puţin nu imediat, dar dacă dintr-o ţară ies an de an 
bani… cu timpul, cel puţin în termeni teoretici, rămân tot mai 
puţini bani. 

Sigur că acest lucru poate fi compensat prin intrări de bani 
provenite din investiţii străine sau repatrieri de numerar de la 
cei ce muncesc în străinătate, sau credite internaţionale, dar să 

ActualitateActualitateActualitateActualitate 
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nu ne furăm căciula singuri… investiţiile străine, aportul de 
capital străin e de fapt un rău mai mare decât deficitul balanţei 
comerciale. 

     Aceste investiţii străine înseamnă cumpărări de terenuri, 
de exemplu şi atunci ai mai pierdut o bucăţică de ţară… 
cumpărări de resurse şi zăcăminte minerale şi ai mai pierdut o 
bucăţică de ţară… fără tancuri şi fără bombardamente. 
Investiţiile străine înseamnă fabrici care creează profituri, bani 
care PLEACĂ DIN ŢARĂ LA SFÂRŞITUL FIECĂRUI 
AN ( ceea ce se petrece în România de 25 de ani încoace). 

     Investiţiile străine sunt cel mai mare rău al unei 
ţări – pe moment sunt un factor pozitiv: intrări de capital, locuri 
de muncă, etc, dar pe termen mediu şi lung înseamnă robinete 
cu debite uriaşe prin care se scurge avuţie, nivel de trai al 
poporului acelei țări. 

Acest lucru se întâmplă datorită profitului repatriat, de cele 
mai multe ori nici măcar impozitat. China şi Germania au 
înţeles aceste lucruri de mult… China şi Germania au făcut o 
prioritate naţională din politica de excedent al balanţei 
comerciale şi investiţiile în ţări străine. Astfel, în aceste ţări s-au 
acumulat de la an la an tot mai multe valori din ţările limitrofe 
la început – şi pe măsură globalizării, astăzi aceste ţări sug 
bogăţia întregii planete. 

Nu o spun ca pe ceva rău – sunt doar constatări…     

 Un alt factor important al războiului economic este 
DEFICITUL BUGETAR. La acest capitol China este din nou 
campioana mondială. Dacă o ţară are deficit bugetar înseamnă 
că practic cheltuieşte mai mult decât câştiga. 

Asta ce înseamnă ? Că acel popor trăieşte mai bine decât ar 
merita conform muncii lui, dar o face pe baza împrumuturilor. 
Nu păcăleşte pe nimeni – îşi fură singur căciula ! 

       Există astăzi țări în care tot poporul ar trebui să muncească 
un an sau mai mult de un an fără să primească nicio retribuţie ca 
să-şi poată plăti datoria !!! Cum e posibil asta ? Au luat credite 
şi au trăit mai bine decât li se cuvenea, dar datoria a rămas, 
trebuie plătită. 

     Cum o să o plătească ? De văzut… Până una alta sunt 
păsuiţi. Cine-i păsuieşte ? Cel ce i-a împrumutat. Cine i-a 
împrumutat ? FMI, Banca Mondială, China, Germania… Vor 
sări unii deştepţi să spună că şi SUA. FALS !!! 

   Când tu mă creditezi pe mine cu 10 euro, dar datorezi 
Chinei 100 de euro, se cheamă că în realitate China m-a 
creditat! 

     De unde au FMI, Banca Mondială, bani ?  De la ţările 
care au mai mult decât le trebuie… în mod direct sau indirect, 
tot de la China şi Germania ! În aceste condiţii, cine e în spatele 
acestor instituţii de credit, cine deţine controlul, puterea ? China 
şi Germania, normal ! 

 Ţările democrate, cooperante, coruptibile, care nu se opun 
intrării de capital străin, investiţiilor, care nu se opun 
importurilor de textile şi jucării chinezeşti, de autoturisme 
germane, care nu impozitează profitul repatriat al fabricilor 
germane, etc. 

 Acestor țări cuminţi care au înţeles că e normal ca firmele 
chineze şi germane să aibă dreptul de a cumpăra fabrici şi 
terenuri, de a face afaceri, de a face profit şi mai ales de a putea 
trimite acest profit, cât mai puţin impozitat, înapoi în ţările de 
origine ale investitorilor care din întâmplare sunt chiar China şi 
Germania. 

  Şi atunci se creează un cerc vicios: ţările slabe au tot mai 
mare nevoie de ajutor financiar şi pe măsură ce primesc acest 
ajutor se afunda tot mai tare şi mai tare în mlaştina subjugării. 

 Alte ţări care fac excedente comerciale imense, țări care 
storc bogăţiile planetei îndreptând fluviul de valori spre ele, 
sunt ţările mari exportatoare de petrol. 

 Aceste ţări absorb sume imense de bani din toată lumea – 
ar fi avut condiţii excepţionale de a deveni viitorii stăpâni ai 
lumii, dar strategia lor de dezvoltare a fost de cele mai multe ori 
greşită. Arabii au folosit sumele imense de bani provenite din 
exportul de hidrocarburi de cele mai multe ori nechibzuit şi 
negândit. Au investit în echipe de fotbal, autoturisme de lux, în 
pârtii de ski în deşert, palate, zgârie nori, insule artificiale şi alte 
extravagante lipsite de sens şi eficientă. 

  Dacă arabii foloseau banii proveniţi din exportul de petrol 
în scopul dezvoltării resurselor energetice ale viitorului, astfel 
încât chiar şi atunci când petrolul se va termina, ei să rămână 
regii energiei mondiale (o nouă generaţie de energie), azi ei ar fi 
fost stăpânii lumii. 

Dacă în loc să facă insule artificiale cumpărau mine de 
fier, uraniu, bauxita şi cupru în Australia, America de Sud şi în 
Africa, azi ei ar fi fost stăpânii lumii. Dar ei au cheltuit avuţiile 
imense ca o femeie cochetă care cheltuieşte pe lux şi desănțare 
tot ce-i cade în mână. 

  Tot acest fluviu de bani (valori) ce se scurge de zeci de 
ani dinspre Occident spre Orient pentru petrol, minereuri şi 
chinezării, au dus la actuala criză economică. 

Să ne imaginăm că în Occident există acum 20 ani o sumă 
de bani, să zicem 100.000 miliarde $, bani ce aveau acoperire în 
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mărfuri şi valori. În ultimii 20 ani, din cauza deficitului balanţei 
comerciale, o mare parte din aceşti bani, dacă nu chiar toţi, au 
luat drumul Orientului. Veţi spune, bine, dar cum aşa, ca noi 
vedem că mai sunt bani pe piaţă ? 

  Da, mai sunt, dar tot mai puţini şi cei care sunt, sunt 
pentru că marele popor chinez, (după ce ne-a luat bani şi ne-a 
dat în schimb tricouri şi jucării care în 1-2 ani au ajuns la 
groapa de gunoi) ne-a dat o parte din bani înapoi, dar sub formă 
de împrumut cu care să acoperim găurile deficitului balanţei 
comerciale şi ale deficitului bugetar. 

  Aşa că banii care sunt azi pe piaţa sunt mai puţini (de 
aceea este criză) şi nici nu mai sunt ai noştri, ci sunt bani luaţi 
cu împrumut, mai direct sau mai puţin direct, tot de la marele 
popor chinez. Şi totuşi, azi mai avem un semn de întrebare: în 
lumea noastră nu încap două săbii într-o teacă… mai devreme 
sau mai târziu, China va rămâne singurul stăpân. 

    De ce? 

 Să vedem care sunt atuurile şi punctele slabe ale celor 
două ţări (adică analiza SWOT): 

     Atuurile Germaniei: Mentalitatea, disciplină, ordinea, 
seriozitatea, organizarea ; 

     Atuurile Chinei: Populaţia… un sfert din populaţia 
planetei; accesul la resurse; un teritoriu imens; poziţionarea 
strategică; ambiţia unui popor ce are în spate un trecut glorios, o 
istorie şi o civilizaţie de 10.000 de ani; spiritul de sacrificiu şi 
nu în ultimul rând crearea actualei alianţe BRICS cu alţi giganţi 
planetari : Rusia, India, Brazilia şi Africa de Sud.        

 Conducerea autoritară şi concentrarea puterii în mâinile 
unui grup restrâns;  legi draconice care păstrează ordinea şi 
disciplina; cea mai evoluată țară în domeniul resurselor 
energetice alternative; un sistem politic mai bine adaptat acestor 
“vremuri de război”. 

   Punctele slabe ale Germaniei: Un popor relativ mic… 
mult mai mic decât cel chinez; restrângerea „spaţiului vital”; 
sistem politic corupt, perimat, inflexibil, birocratic; pierderea 
autorităţii legii; scăderea permanentă a nivelului de ordine şi 
disciplină datorită legilor proaste care de cele mai multe ori 
încurajează fărădelegea, protejează infractorul; lipsa totală a 
resurselor de materii prime; naţionalismul care uneori 
acţionează ca o frâna de mână. 

    Punctele slabe ale Chinei:  O relativă rămânere în urmă 
din punct de vedere economic; dependenţa de resurse minerale 
externe.  

China este azi în topul dezvoltării tehnologiei resurselor de 
energie regenerabilă, a rezolvat problema materiilor prime 
luând în stăpânire aproape în întregime Africa, au toată 
economia americană la picioare prin datoria imensă pe care 
statul american o are faţă de statul chinez. 

    Din punct de vedere tehnologic, China este un 
miracol… adesea orice invenţie de pe lumea asta ajunge să fie 
pusă în aplicare mai repede în China decât reuşeşte însuşi 
inventatorul. 

   Chinezii copiază, fură, reproduc mai repede decât 
reuşeşte inventatorul să gândească… Fără să inventeze nimic, ei 
au acces la toate marile descoperiri tehnologice ale lumii. Şi 
furtul poate fi o artă, iar ei sunt cei mai mari artişti în  acest 
domeniu ! 

 O altă calitate fantastică a acestui popor este ambiţia de a 
fi primul. 

   Fiecare chinez în parte vrea să fie în mod particular 
primul – oriunde l-ai pune pe chinez, el vrea să ia locul întâi, să 
fie cel mai apreciat, să-i ia locul colegului, să câştige cel mai 
mult, să fie “number one”. Şi pentru a-şi atinge scopul, nu are 
scrupule ! Asta e educaţia pe care o primeşte, asta e tradiţia pe 
care o moşteneşte. 

    Conducerea centralizată a ţării este un factor foarte 
important… puterea e concentrată în mâinile câtorva oameni, 
deciziile se iau repede, fără ezitări, fără tergiversări. 

   Ordinea şi disciplina sunt cuvinte de ordine – pedeapsa 
cu moartea se aplică, omul corect şi cinstit e protejat de lege, 
infractorul, nemernicul, ticălosul nu are niciun drept, spre 
deosebire de Europa unde infractorul e protejat, iar păgubitul, 
omul cinstit e discriminat şi intimidat. 

     Europa… lumea în care infractorii au mai multe 
drepturi decât oamenii cinstiţi. 

     Europa… societatea în care păgubitul face puşcărie 
pentru că a încercat să-şi apere bunurile, casă sau familia, iar 
infractorul e despăgubit pentru prejudiciile suferite. 

     Europa… lumea în care mulţi aleg să devină infractori 
pentru că pot să trăiască mai bine în puşcărie decât în libertate. 

     E imoral, anormal şi nedrept, dar asta se întâmplă într-o 
societate în care legile sunt făcute de infractori şi de către 
interpuşii lor. Asta se întâmplă într-o societate bolnavă din 
cauza unui sistem corupt şi murdar până în măduva oaselor.  

     Asta se întâmplă din cauza unui sistem politic 
retrograd, învechit, neadaptat la realităţile secolului 21. 
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     GLOBALIZAREA este prost înţeleasă astăzi 

     Globalizarea azi înseamnă HAOS… amestecarea 
raselor, libera circulaţie, emigraţie şi haos economic, politic şi 
social. 

     Globalizarea trebuie să însemne legi unitare la nivelul 
planetei, ordine, respect faţă de valorile umane, protejarea 
oamenilor buni, corecţi, cinstiţi şi eliminarea ticăloşilor. 

     Globalizarea ar trebui să însemne armonie legislativă pe 
toată planeta, cooperare strânsă şi eficientă între popoare pentru 
rezolvarea marilor probleme globale, rezolvarea problemelor 
emigraţiei clandestine, eradicarea sărăciei, reducerea poluării şi 
protecţia mediului. Asta trebuie să fie globalizarea – drumul 
către o lume mai bună, mai echilibrată. 

  Care este situaţia în prezent 

În esenţă, China a cumpărat încet, încet, Federal Reserve 
de ceva timp. Dacă se poate numi o achiziţie, mai mult o 
negociere în asumarea obligaţiilor, atât ale Federal Reserve cât 
şi ale Trezoreriei SUA. 

Federal Reserve este cel mai mare deţinător de creanţe 
SUA, adică 2,1 trilioane dolari (2.100 miliarde ), iar China este 
al doilea în valoare de 1,3 trilioane. Această sumă nu va mai 
putea fi plătită niciodată de către guvernul SUA. 

 

China şi ţările BRICS, cel mai probabil, prin intermediul 
FMI, va gestiona datoria SUA prin creşterea cursului de schimb 
şi tarifele comerciale. Americanii, în următorii 10 ani sau mai 
mult, vor avea creşteri de preţuri şi inflaţie de 30% până la 50% 
segmentate pe industrie şi regiuni, până la o dată când datoria 
sau o marjă prin negociere va fi eliminată. 

Boom-ul de după Al Doilea Război Mondial al SUA, a fost 
finanţat de exportul inflaţiei de dolari, la ceea ce este acum pe 
pieţele emergente. Americanii au trăit pe spinarea altor ţări. 
Acest lucru în prezent s-a schimbat. 

Întrebarea ar fi: de ce China şi naţiunile BRICS să-şi 
asume riscul acestor datorii? 

Simplu: Resetarea Financiară Globală sau colaps economic 
planetar cu consecinţe inimaginabile. Este în interesul lumii de 
a restructura datoria SUA, de a salva balena eşuată pe plajă… 

Zvonurile circulă că dolarul va avea o rată de utilizare în 
ţară diferită faţă de cel utilizat internaţional. Aceasta se 
datorează faptului că Trezoreria SUA va fi separată de Federal 
Reserve. Trezoreria SUA va controla dolarul la nivel naţional, 
iar dolarul ,,internaţional” va fi controlat de către China şi 
consorţiul FMI, titularii de creanţe. 

SUA sunt de fapt în incapacitate de plată din octombrie 
2013. Acest lucru nu a fost spus publicului larg. 

China a achiziţionat recent clădirea JP Morgan din 
Manhattan pentru 725 milioane de dolari şi în curând se va face 
anunţul că China este în procesul de achiziţionare a altor bănci 
occidentale sau active fizice care, sunt proprietari majoritari ai 
Federal Reserve.( http://www.bloomberg.com/news/2013-10-
18/jpmorgan-tower-sale-sets-record-for-chinese-in-new-
york.html) 

Rezervele de aur ale Occidentului au fost epuizate de către 
China. Zvonurile spun că nu mai exista niciun gram de aur în 
rezerve. Sistemul datoriei publice şi creării de bani al 
Occidentului este mort. Schimbarea care vine din Est este în 
etapa finală de finalizare. Zvonurile spun că peste o săptămână 
sau două televiziunile vor anunţa cea mai mare afacere din 
istoria financiară între Rezerva Federală şi China. Ele vor 
anunţa de fapt RV, Reevaluarea Monetară, adică modul în care 
toate valutele mondiale au fost evaluate pentru a reflecta 
raporturi de producţie reale precum şi activele fizice. Conturile 
vor fi echilibrate. Criminalii de război vor fi urmăriţi penal pe 
întreaga planetă.  

Mai multe info aici : 

 http://philosophyofmetrics.com/2014/01/27/nyse-euronext-
shutdown-before-the-great-consolidation/  

  Videointerviu despre preluarea FMI şi a Federal Reserve de 
către China( Familiile Dragon) aici :  

https://www.youtube.com/watch?v=_QxiZhewlhA VIDEO 

Aceste informaţii au fost oferite de către Neil Keenan 
prinhttp://americannationalmilitia.com/ 

 

 

 

ActualitateActualitateActualitateActualitate 



 

    p. p. p. p. 49494949                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Ländlerul nefiresc româno-german

 

                                                Radu GOLBAN –

 

          Nu numai tangoul ci şi ländlerul (dans popular 

german) se poate juca în doi. La fel şi cu corupţia. 

Cotidianul din Munchen „Süddeutsche Zeitung"

percheziţii la sediile grupului Airbus din cauza unor 

acuzaţii de corupţie legate de contractele EADS cu 

România.  

upă zeci de ani de deductibilitate a şpăgii de la 

impozit, Berlinul combate astăzi cu mânie teutonă 

politica concernelor germane de a

exporturile prin plăţi imorale către nişte trepăduşi cu putere de 

semnătură cocoţaţi în fruntea statului. 

O ţară care ne-a rămas de trei ori datoare, la propriu, în ultima 

sută de ani se erijează mai nou în promotor al lupt

corupţie prin mandate de percheziţie şi virtuţi etnice, sub 

impactul rezultatului recentelor alegerile prezidenţiale. Tactică 

îndoielnică ascunsă mereu după paravanul corectitudinii şi 

pretextul bunelor relaţii economice. Încă de la cel mai renumit

ministru al afacerilor externe al Berlinului, Gustav Stresemann, 

laureat al Premiului Nobel pentru Pace, aflam în 1926 vis a vis 

de o datorie istorică a Germaniei faţă de România, ca subiectul 

trebuie omorât prin bani oferiţi cercurilor politice din ţară.

Citind presa germană, mesajul este cât se poate de limpede: 

valorile germane împotriva corupţie nu sunt doar o încercare de 

a continua campania de virusare informativă a unei lumi cu 

mitul corectitudinii pe bază etnică, dar şi o aroganţă de a pune 

întregul popor român sub acuzaţia generală de a fi corupt.

Trist că mai bine de şaizeci de ani de integrare europeană par să 

nu fi deschis Berlinului spiritual noi oportunităţi de a

promova imaginea măgulitoare în Europa. Fixaţia cu obstinaţie 

a Germaniei pe nişte leacuri otrăvitoare, prin care „promotori ai 

corectitudinii" doreau să vindece omenirea într

întunecat şi pentru care au mai pierdut două războaie mondiale, 
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– București 

Nu numai tangoul ci şi ländlerul (dans popular 

german) se poate juca în doi. La fel şi cu corupţia. 

ddeutsche Zeitung" confirm 

percheziţii la sediile grupului Airbus din cauza unor 

acuzaţii de corupţie legate de contractele EADS cu 

upă zeci de ani de deductibilitate a şpăgii de la 

impozit, Berlinul combate astăzi cu mânie teutonă 

cernelor germane de a-şi promova 

exporturile prin plăţi imorale către nişte trepăduşi cu putere de 

a rămas de trei ori datoare, la propriu, în ultima 

sută de ani se erijează mai nou în promotor al luptei anti-

corupţie prin mandate de percheziţie şi virtuţi etnice, sub 

impactul rezultatului recentelor alegerile prezidenţiale. Tactică 

îndoielnică ascunsă mereu după paravanul corectitudinii şi 

pretextul bunelor relaţii economice. Încă de la cel mai renumit 

ministru al afacerilor externe al Berlinului, Gustav Stresemann, 

laureat al Premiului Nobel pentru Pace, aflam în 1926 vis a vis 

de o datorie istorică a Germaniei faţă de România, ca subiectul 

trebuie omorât prin bani oferiţi cercurilor politice din ţară. 

Citind presa germană, mesajul este cât se poate de limpede: 

valorile germane împotriva corupţie nu sunt doar o încercare de 

a continua campania de virusare informativă a unei lumi cu 

mitul corectitudinii pe bază etnică, dar şi o aroganţă de a pune 

l popor român sub acuzaţia generală de a fi corupt. 

Trist că mai bine de şaizeci de ani de integrare europeană par să 

nu fi deschis Berlinului spiritual noi oportunităţi de a-şi 

promova imaginea măgulitoare în Europa. Fixaţia cu obstinaţie 

işte leacuri otrăvitoare, prin care „promotori ai 

corectitudinii" doreau să vindece omenirea într-un trecut 

întunecat şi pentru care au mai pierdut două războaie mondiale, 

revin în vogă. Ecoul în presa germană al victoriei Domnului 

Klaus-Werner Iohannis exprimă interesul deosebit al Berlinului 

în maniera tradiţională bine cunoscută din istorie, numită prin 

eufemism „penetrare paşnică". Consecinţa directă fiind 

instrumentalizarea de către Germania a aspectului etnic în 

relaţia cu Bucureştiul. De aceea noul p

fie extrem de circumspect la asemenea avansuri toxice deoarece 

lupta informativă a Berlinului împotriva României a intrat într

nouă dimensiune. 

În primul rând Domnul Iohannis este cetăţean român ales de o 

majoritate în funcţia de preşedinte al ţării. Din această poziţie 

are capacitatea să răspundă asalturilor externe, inclusiv germane 

la cele mai delicate subiecte. Pentru a înţelege mecanismul 

subtil de cotropire informativă a spaţiului vital german până la 

gurile Dunării trebuie să remarcam recrudescenţa practicilor de 

culpabilizare istorică a României şi românilor din ultimul secol.

După ce au îngropat pe urma cliringul bilateral (1936

doua datoria de miliarde de euro faţă de România au folosit cu 

succes arma culpabilizării unui întreg popor şi a victimizării 

Germaniei. Cea mai reuşită acţiune fiind implantarea românilor 

conştiinţa de trădători prin actul de la 23 august, prin care am fi 

supărat Germania. Doar aşa se explică de ce în şcoli copiii nu 

învaţă că România de fapt nu a trădat poporul german ci la 

ajutat să scape de un tiran, sau că un Hohenzoller a încetat 

războiul şi nu un Popescu, iar că Italia şi Finlanda au ieşit din 

război mult înaintea noastră şi că ar fi fost cazul să contabilizăm 

şi noi ciopârţirea teritoriala a ţării impusă de Berlin înaintea 

războiului. 

Cea mai recentă operaţiune de culpabilizare a României constă 

în promovarea mitului vânzării etnicilor germani de către 

comunişti. Capitol deschis, de altfel în 1997, prin scuza 

neinspirata a guvernului României pentru „vânzarea" saşilor şi 

şvabilor. Prost inspirat şi prost informat demers pentru că 

izvorăşte din necunoaşterea faptului că Hitler îi transformase în 

1934 şi pe etnicii germani din România în nemţi după definiţia 

Reichului. Astfel contra unei sume pentru Germania totuşi 

modestă de aproximativ 8000 de mărci, Bonnul delimita într

fel după criterii etnice un spaţiu vital şi totodată îşi asigura forţa 
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revin în vogă. Ecoul în presa germană al victoriei Domnului 

primă interesul deosebit al Berlinului 

în maniera tradiţională bine cunoscută din istorie, numită prin 

eufemism „penetrare paşnică". Consecinţa directă fiind 

instrumentalizarea de către Germania a aspectului etnic în 

relaţia cu Bucureştiul. De aceea noul preşedinte ales trebuie să 

fie extrem de circumspect la asemenea avansuri toxice deoarece 

lupta informativă a Berlinului împotriva României a intrat într-o 

În primul rând Domnul Iohannis este cetăţean român ales de o 

e preşedinte al ţării. Din această poziţie 

are capacitatea să răspundă asalturilor externe, inclusiv germane 

la cele mai delicate subiecte. Pentru a înţelege mecanismul 

subtil de cotropire informativă a spaţiului vital german până la 

să remarcam recrudescenţa practicilor de 

culpabilizare istorică a României şi românilor din ultimul secol. 

După ce au îngropat pe urma cliringul bilateral (1936-1944) a 

doua datoria de miliarde de euro faţă de România au folosit cu 

rii unui întreg popor şi a victimizării 

Germaniei. Cea mai reuşită acţiune fiind implantarea românilor 

conştiinţa de trădători prin actul de la 23 august, prin care am fi 

supărat Germania. Doar aşa se explică de ce în şcoli copiii nu 

apt nu a trădat poporul german ci la 

ajutat să scape de un tiran, sau că un Hohenzoller a încetat 

războiul şi nu un Popescu, iar că Italia şi Finlanda au ieşit din 

război mult înaintea noastră şi că ar fi fost cazul să contabilizăm 

oriala a ţării impusă de Berlin înaintea 

Cea mai recentă operaţiune de culpabilizare a României constă 

în promovarea mitului vânzării etnicilor germani de către 

comunişti. Capitol deschis, de altfel în 1997, prin scuza 

României pentru „vânzarea" saşilor şi 

şvabilor. Prost inspirat şi prost informat demers pentru că 

izvorăşte din necunoaşterea faptului că Hitler îi transformase în 

1934 şi pe etnicii germani din România în nemţi după definiţia 

sume pentru Germania totuşi 

modestă de aproximativ 8000 de mărci, Bonnul delimita într-un 

fel după criterii etnice un spaţiu vital şi totodată îşi asigura forţa 
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de muncă cu imigranţi bine calificaţi şi vorbitori de limbă 

germană. 

Aşa a fost compensat efectul demografic de după război, 

asigurându-se totodată Germaniei divizate postbelice şi statutul 

de victimă. De fapt este însă o abordare de tip dublu standard. 

Mitul traficului cu etnici germani îl demontează însăşi sistemul 

fiscal al Germaniei care până în zilele noastre percepe „o taxă 

de goană" pentru proprii cetăţeni dornici să părăsească ţara către 

destinaţii mai atractive. Dacă Germania impozitează patente, 

brevete sau succesiuni până la zece ani după părăsirea ţării, de 

ce n-ar fi fost îndreptăţită să perceapă şi România o taxă pentru 

educaţia oferită emigranţilor. 

Domnul Iohannis are aşadar şansa unică în istorie de a ajunge 

cu Germania politică la pace (o pace care oricum nu a fost 

încheiată nici până acum cu Berlinul prin tratat). Ar reprezenta 

şi o pace simbolică şi de impact cu Germania mitologică din 

mintea românilor. 

 

Trovanții din Podișul Central 
Moldovenesc 

 

                                                  Vicu MERLAN

          Trovanții sunt  pietre ovoidale de dimensiuni 
variabile, de obicei mari, de formă sferică sau semisferică, 
ce au apărut în anumite epocii geologice ale planetei

u ca mediu de formare gresiile (pentru trovan
clasici), dar și tuful vulcanic (cenușă vulcanică 
transportată de vânt din zona carpatină și depus

strate groase uneori de peste jumătate de metru), care 
favorizează, prin rezonanță, aceleași condiții petrografice 
necesare ”maturizării” unui trovant. 

Deși au același forme, se pot distinge prin compoziție, duritate 
și culoare. Cei formați în gresie sunt mai închiși la culoare 
(galben-pământiu), iar cei în tuf sunt mai deschiși (cenușiu spre 
alb). 

A
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de muncă cu imigranţi bine calificaţi şi vorbitori de limbă 

ctul demografic de după război, 

se totodată Germaniei divizate postbelice şi statutul 

de victimă. De fapt este însă o abordare de tip dublu standard. 

Mitul traficului cu etnici germani îl demontează însăşi sistemul 

în zilele noastre percepe „o taxă 

de goană" pentru proprii cetăţeni dornici să părăsească ţara către 

destinaţii mai atractive. Dacă Germania impozitează patente, 

brevete sau succesiuni până la zece ani după părăsirea ţării, de 

să perceapă şi România o taxă pentru 

Domnul Iohannis are aşadar şansa unică în istorie de a ajunge 

cu Germania politică la pace (o pace care oricum nu a fost 

încheiată nici până acum cu Berlinul prin tratat). Ar reprezenta 

o pace simbolică şi de impact cu Germania mitologică din 

ții din Podișul Central 

Vicu MERLAN – Huși 

ții sunt  pietre ovoidale de dimensiuni 
de obicei mari, de formă sferică sau semisferică, 

ce au apărut în anumite epocii geologice ale planetei.  

u ca mediu de formare gresiile (pentru trovanții 
și tuful vulcanic (cenușă vulcanică 

și depusă în 
strate groase uneori de peste jumătate de metru), care 

ță, aceleași condiții petrografice 

și au același forme, se pot distinge prin compoziție, duritate 
și la culoare 
și (cenușiu spre 

Trovanţi pe Valea lui Solomon 

În ceea ce privește geneza acestora, întâlnim mai multe ipoteze, 
geologii nepunându-se în deplin acord cu una 
toate sunt de acord cu procesul de polarizare a unui nucleu, a 
unui coloid, care prin depuneri succesive masa trovantului se 
mărește progresiv. 

Depozite nisipoase meoțiene în amestec cu trovanţi 
secţionaţi – Buneşti şi Armăşeni

Geologul Țicleanu V.  de la Institutul Național de Geologie din 
București, este de părere că trovanții s
urma unor șocuri seismice generate de presiunea faliilor locale 
sau prin alte accidente naturale din scoar

GeografieGeografieGeografieGeografie    
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Trovanţi pe Valea lui Solomon – Armăşeni  

ște geneza acestora, întâlnim mai multe ipoteze, 
se în deplin acord cu una din teorii, însă 

toate sunt de acord cu procesul de polarizare a unui nucleu, a 
unui coloid, care prin depuneri succesive masa trovantului se 

 

în amestec cu trovanţi 
Buneşti şi Armăşeni 

Țicleanu V.  de la Institutul Național de Geologie din 
ști, este de părere că trovanții s-au format în Meoțian, în 

generate de presiunea faliilor locale 
sau prin alte accidente naturale din scoarța terestră. 
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Conglomerate nodulare grezoase de dimensiuni mari - 
Buneşti 

Prin forma lor sferică, rotundă, semisferică sau aplatizată, ne 
dăm seama în ce fază de evoluție sunt, și cât mai au până la 
”maturizare”. 

În depozitele sedimentare de la Bunești, Armășeni, Tăbălăești și 
Arsura, județul Vaslui, în ravenele de la Isaiia, Bazga, Dolhești, 
Cozmești, județul Iași  pot fi văzuți astfel de trovanți în diferite 
faze de evoluție, fiind întâlniți atât cei formați în gresie, cât și 
cei formați în tuf vulcanic și cinerite de tip Nuțasca-Ruseni 
(MERLAN 2008; MERLAN 2014). În stratigrafia trovanților se 
mai pot observa unele sedimente alogene ondulatorii, atât pe un 
plan cvasiorizontal cât si pe un plan cvasivertical, în funcție de 
frământările tectonice ce au avut loc în acele perioader 
îndepărtate ale istoriei geologice a Pământului. 

Trovanții se găsesc la baza ”stratelor de Bunești” (după 
clasificarea făcută de cercetătorii Jeanrenand și Saraiman) în 
nivelul meoțian. 

 
Pentru comparație - Trovanți ”evoluați” de pe Dealul 

Feleacului – Cluj (foto Gabriel Merlan) 

 

Ca duritate trovanții formați în stratele de gresie sunt mult mai 
rezistenți si au forme mai mari (prezentând un grad mai mare de 
”maturitate”) față de cei în tuf vulcanic. Trovanții în gresie au 
alternațe stratigrafice în petrografia lor, dictate de depunerile 
succesive anotimpuale sau climatice. De exemplu, se pot 
observa unele depuneri roșiatice – gălbui de ordinul mm sau 
cm, de limonit sau hematit, care s-au format în perioadele reci 
sau calde. 

Formele cele mai evoluate ale trovanților sunt cele sferice și 
cvasisferice, iar pentru trovanții în curs de formare, predomină 
formele bombate, ușor aplatizate. 

Au putut fi observați și trovanți rulați sau remaniați(care au fost 
purtați dintr-un loc în altul de apele de suprafață) iar alții 
descoperiți in sittu (pe loc)  în masa compactă grezoasă. 

 
Trovanți ”evoluați” de pe Dealul Feleacului – Cluj 

 (foto Gabriel Merlan) 
Pe ansamblu, trovanții descoperiți în partea estică a Podișului 
Central Moldovenesc  au necesitat anumite condiții speciale de 
formare dictate de climă și mișcării tectonice ale scoarței 
terestre, fapt care a permis formarea unor forme geostratigrafice 
interesante, atât pentru cercetători cât și pentru turiștii pasionați 
de geografie. 

Bibliografie: 

Vicu Merlan, Contribuții monografice asupra Depresiunii Hușilor, Ed. Lumen, 
Iași. 2008; 
Vicu Merlan, Monografia comunei Bunești-Averești, județul Vaslui, Ed. Stef, 
Iași, 2014. 
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Resursele de sarea din Podișul Central 
Moldovenesc 

 

                                                    Vicu MERLAN

        Suntem obișnuiți să credem că sarea este întâlnită 
doar în aria periferică montană a României. 

u toate acestea răspândirea habitatelor preistorice, 
densitatea acestora, și în afara ariei subcarpatice, chiar 

la distanțe foarte mari, demonstrează că sarea, atât de necesară 
în procesele metabolice umane, s-a găsit și în aceste locuri. 
Descoperirile recente, cât și informările din teren arată că sarea 
s-a folosit din cele mai vechi timpuri, fiind procurată din res
locale.  

Cercetătorii de la Institutul Național de Geologie din București, 
aflați în documentare de teren în arealul moldav, demonstrează 
toponimic și geomorfologic existența unor falii și microfalii în 
Podișul Moldovei, ceea ce  până acum fuseseră in
existența acestora la nivelul sedimentarului de platformă. 

Existența faliilor și a microfaliilor în Podișul Moldovei permite 
explicarea clară a genezei cutelor diapire salifere documentată 
din cele mai vechi timpuri pe aceste meleaguri.  

C
 

Sărături pe Valea Moșnișoarei, jud. Iași
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Sărături pe Valea Prutului la Chersăcosul, jud. Vaslui

Sarea din Podișul Moldovei, întâlnită sub formă gemă, a 
crustelor sărăturoase din prejma unor vulcani noroio
fosili (Chersăcosul –”La Budăi”,, comuna Stănile
județul Iași, Crasna, județul Vaslui, Oltenești 
Manțu”, Bădeanca, la sud de orașul Bârlad, Roșiești, județul 
Vaslui, Găgești –”Stâna lui Drăghici”, Rai, Mu
”Săliște”, județul Vaslui, sau sub forma izvoarelor sărate, a fost 
exploatată din cele mai vechi timpuri la Pietri
Corlate”, comuna Dolhești, județul Iași, Crețești 
Holm”, județul Vaslui (sare gemă) și sub lichidă (izvoare sărate)  
pe valea Săratei la nord de localitatea Berezeni, pe Valea 
Frânjenilor la sud – vest de fostul sat Todireni (la 4 km sud de 
satul Ivănești, comuna Pădureni, județul Vaslui).

Așadar, sarea din Podișul Moldovei, a fost adusă la suprafață 
din zonele adânci ale sedimentarului de Platformă, ca urmare a 
acțiunilor tectonice de faliere a zonei. 

Lentilele de sare de la mare adâncime s
liniile de falii, prezentând o caracteristică plastică, care i
permis să se ”muleze” pe direcția ascendentă a acestora. Sub 
presiunea plăcilor tectonice sarea gemă a fost împinsă spre 
suprafață, pe liniile de slabă rezistență ale faliilor, sub forma 
unor cute diapire.  

La Pietriș - ”Dealul Corlate”, Crețești 
Berezeni, izvoarele de coastă au intersectat astfel de cute 
diapire, iar prin disoluție, au devenit izvoare sărate. 

Izvoarele sărate și sărăturile sunt întâlnite cu precădere în 
zonele cu vulcanii noroioși din depresiunile Elan 
Huși, microdepresiunile  Bohotin, Dolhești 
văile râurilor Prut și Crasna. Un caz interesant este cel de la 
obârșia pârâului Crăsnița, afluent de dreapta al râului Crasna, 
cursul mijlociu și Chersăcosul, de la limita albiei majore a 

șnișoarei, jud. Iași 
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Prutului cu prima terasă inferioară,  unde din craterul unui 
vulcan noroios activ apare la suprafață ap
îmbogățită cu ioni de argint și clorură de sodiu (sare). 

În preajma vulcanilor noroioși , mai ales de pe Valea Crasnei, 
Valea Prutului, Valea Elanului și Valea Săratei, apar numeroase 
petece de sărături de tip Badland-uri, ce au uneori
groasă de sare cu o grosime cuprinsă între câțiva mm până la 2
3 cm, fiind sub formă de ace (aciforme) sau cruste palmare.

 
Sărătură pe Valea Elanului 

Aceste cruste sunt un deliciu atât pentru animalele sălbatice cât 
și pentru animalele ciobanilor ce mărșăluiesc zona.

Prin studiul în teren am constatat existența unei densității 
impresionante a habitatelor umane, cu precădere în preistorie, în 
jurul acestor resurse de sare gemă sau a izvoarelor sărate (Valea 
Prutului, Valea Moșnișoarei, Valea Crasnei, Valea Săratei, 
Valea Elanului) mai ales pentru neo-eneolitic 
Bronzului. 

Prezența sării în Podișul Moldovei este atestată și de toponimia 
locală (Valea Săratei, Sărățeni, Sărătura, Dealul Săratei, Fântâna 
Săratei ș.a. 

Bibliografie: 

Vicu Merlan, Contribuții monografice asupra Depresiunii Hușilor, Ed. 
Lumen, Iași. 2008; 
Vicu Merlan, Vulcanii noroioşi de pe valea Elanului, în rev. Elanul, 
nr. 94, dec. 2009, p. 3-6. 
Vicu Merlan, Vulcanii noroioşi de pe valea Săratei, în rev. Lohanul, 
nr. 11, febr. 2010, p. 1-3. 
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Potențialul demografic al comunei 
Coroiulsânmartin, jude

 
                                              Violeta SAMFIRA 
 
           Pentru a observa evoluţia populaţiei am încercat să 
fac o analiză a populaţiei localită
începând cu anul 1857 şi până în anul 2002, iar apoi am 
reuşit să compare populaţia comunei Coroisânmartin la 
ultimile doua recensăminte. 

n ceea ce priveşte structură pe sexe, ea a fost reprezentată în 
tabelul referitor la evoluţia populaţiei. Se poate observa cu 
uşurinţă ponderea populaţiei feminine în comparaţie cu 

populaţia masculină,  care deţine 51% din totalul populaţiei.
 O situaţie relativ bună, caracterizează şi structură pe grupe de 
vârstă, în primul rând datorită grupelor de 
luate separat, înregistrează valori  de 30,6 şi 30,1 (1957),  pe 
sexe şi pe grupe de vârstă pentru populaţia cuprinsă între 14
de ani. 
Din totalul populaţiei localităţii Coroisanmartin, de la ultimul 
recensământ 47,6% reprezintă popul
reprezintă populaţie pasivă.  
 Din totalul populaţiei active 60 practic
mijloc de subzistenţă,16 sunt şomeri ca urmare a restructurărilor 
care au avut loc în industrie, iar 66 de personae reprezintă 
numărul persoanelor care lucrează în diferite instituţii, cu un 
procentaj mai mare spre sectorul terţiar.
 Analizând mai profund anul 1857, am remarcat o 
creştere a numărului ţăranilor gospodari independenţi, 
proprietari de teren arabil, cumpărat desigur de la foştii nobili 
sau rezultaţi prin desprinderea familiilor tinere din familia 
părintească, şi înzestrarea lor cu pământ, dar în acelaşi timp se 
mai poate observa şi o descreştere a numărului de lucrători 
agricoli zilieri ca de exemplu: 
Nr crt Activitatea pe care o desfăşoar
1 funcţionari                                               
2 Proprietari de pământ                       
3 Muncitori necalificaţi agricoli
4 Muncitori necalificaţi în industrie
5 Alte slugi                                             
6 Zilieri                                                 
7 Alţi bărbaţi cu vârsta mai mare de 14 ani
8 Femei și copii cu vârsta mai mică de 14 ani
Se poate observa un număr mare al populaţiei sub 14 ani, ce
ce reflectă un spor natural crescut, deci o natalitate ridicată şi 
creşterea numărului de copii la o familie. Din statisti
referitoare la limba maternă aflăm că în anul 1880 romani erau 
în număr de 215, maghiari în număr de 364, germani în număr 
de 18, alte naţionalităţi în număr de 31, str
limbă maternă nu era cunoscută erau în număr de 21. În cadrul 
acestei comunităţi doar 191 de personae erau alfabetizate. 
Recensământul din 1880 era ultimul recensământ din cadrul 
Imperiului Austro-Ungar. 
 
Pentru anul 1900 structura populaţiei după starea civilă era 
prezentată astfel: 

Î
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Pentru a observa evoluţia populaţiei am încercat să 
fac o analiză a populaţiei localităţii Coroisânmartin 

şi până în anul 2002, iar apoi am 
reuşit să compare populaţia comunei Coroisânmartin la 

n ceea ce priveşte structură pe sexe, ea a fost reprezentată în 
ulaţiei. Se poate observa cu 

uşurinţă ponderea populaţiei feminine în comparaţie cu 
populaţia masculină,  care deţine 51% din totalul populaţiei. 
O situaţie relativ bună, caracterizează şi structură pe grupe de 
vârstă, în primul rând datorită grupelor de vârstă tinere care 
luate separat, înregistrează valori  de 30,6 şi 30,1 (1957),  pe 
sexe şi pe grupe de vârstă pentru populaţia cuprinsă între 14-59 

Din totalul populaţiei localităţii Coroisanmartin, de la ultimul 
recensământ 47,6% reprezintă populaţa activă iar 52,4 

Din totalul populaţiei active 60 practică agricultura ca 
sunt şomeri ca urmare a restructurărilor 

care au avut loc în industrie, iar 66 de personae reprezintă 
are lucrează în diferite instituţii, cu un 

procentaj mai mare spre sectorul terţiar. 
Analizând mai profund anul 1857, am remarcat o 

creştere a numărului ţăranilor gospodari independenţi, 
proprietari de teren arabil, cumpărat desigur de la foştii nobili 
u rezultaţi prin desprinderea familiilor tinere din familia 

părintească, şi înzestrarea lor cu pământ, dar în acelaşi timp se 
mai poate observa şi o descreştere a numărului de lucrători 

Activitatea pe care o desfăşoară  Numărul persoanelor 
                                              3 

                        74 
Muncitori necalificaţi agricoli                29 
Muncitori necalificaţi în industrie      18 

                                  26 
                                                  82 

Alţi bărbaţi cu vârsta mai mare de 14 ani   2 
copii cu vârsta mai mică de 14 ani 433 

Se poate observa un număr mare al populaţiei sub 14 ani, ceea 
ce reflectă un spor natural crescut, deci o natalitate ridicată şi 
creşterea numărului de copii la o familie. Din statistica 

aflăm că în anul 1880 romani erau 
în număr de 215, maghiari în număr de 364, germani în număr 

r de 31, străini 1, iar ale căror 
limbă maternă nu era cunoscută erau în număr de 21. În cadrul 
acestei comunităţi doar 191 de personae erau alfabetizate. 
Recensământul din 1880 era ultimul recensământ din cadrul 

Pentru anul 1900 structura populaţiei după starea civilă era 
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Nr crt Starea civilă Numărul de locuitori 
1 necăsătoriţi 413 
2 căsătoriţi 327 
3 văduvi                 65 
4 divorţaţi                  2 
În ceea ce priveşte structura confesionala a populaţiei pe anul 
1900 era următoarea: 
Nr crt Confesia  Numărul participanţilor 
1 ortodocşi 206 
2 Greco-catolici 73 
3 Romano-catolici 80 
4 reformaţi 395 
5 evanghelici 2 
6 unitarieni 33 
Ca urmare a recensământului din anul 1966, se poate observa cu 
uşurinţă forţa activă satului pe sexe după cum urmează: din 
totalul forţei active de 316 persoane, 156 erau bărbati iar 160 
erau femei, 73% lucrau în agricultură, 14% lucrau în industrie, 
iar 13 % lucrau în alte domenii de activitate. 
 
În anul 1992, situaţia se prezentă în felul următor: 
 
Nr crt Confesia  Numărul participanţilor 
1 ortodocşi 182 
2 Greco-catolici     4 
3 Romano-catolici    11 
4 reformaţi  244 
5 Martorii lui Iehova    1 
6 unitarieni       1 
 
După numărul populaţiei se poate afirma că acest sat face parte 
din categoria satelor mici ca şi număr de locuitori. În ceea ce 
priveşte caracteristicile economice ale satului  se poate vorbi 
despre o funcţie  predominant agricolă cu mici influiențe ale 
populaţiei din  sectorul terţiar şi secundar. 
 În cadrul localităţii lucrează un număr de 122 de 
salariaţi din care: în comerţ 15, în construcţii - 2, în învăţământ 
- 22, în sănătate - 2, funcţionari publici - 6, în telecomunicaţii - 
3, iar în alte domenii -72 (drumuri, gaz etc). 
 La data de 1 iulie 2000, structura naţională a populaţiei 
arata astfel: 
 -români - 134 din care mai mari de 18 ani erau în jur 
de 114, iar mai mici de 18 ani erau în număr  de 20, aceştia 
deţinând un procent de 31% din totalul populaţiei. 
 -Maghiari - în total 120 din care mai mari de 18 ani 
erau în jur de 103 iar mai mici de 18 ani erau doar 17, populaţia 
maghiară deţinând un procent de 27%. 
 -rromi - în număr de 184, mai mari de 18 ani în număr 
de 121 iar mai mici de 18 ani în număr de 63, deţinând un 
procent de 42%. 
 Conform recensământului din anul 2002 se poate 
observa cu uşurinţă scăderea numărului de rromi şi în acelaşi 
timp creşterea numărului de maghiari ca urmare a declărării de 
către aceştia ca sunt de naţionalitate maghiară. Situaţia statistică 
se prezintă astfel: 
-romani - 165; 
-maghiari - 147 
-rromi - 84 

 La recensământul din anul 2002 numărul populaţiei active era 
de 134, din care 88 este reprezentat  de populaţia masculine iar 
34, reprezintă numărul populaţiei feminine active 
 În ceea ce priveşte statutul profesional al populaţiei 
acesta se prezintă astfel: 
 -agricultori - 60 
 -pensionari - 94; 
 -someri - 16; 
 -salariati - 66; 
 -casnice - 52; 
 -elevi - 68 din care preşcolari 34. 
   Cauzele scăderii numărului populaţiei satului pot fi multiple: 
-Imbatranirea populaţiei; 
-scaderea nivelului de trăi; 
-schimbarea concepţiei tinerilor; 
-migrația tinerilor spre oraş sau în alte ţări şi stabilirea în 
acestea; 
-încadrarea femeii tot mai mult în activităţile economice; 
-liberalizarea avorturilor; etc. 
Am încercat să fac o analiză comparativă a populaţiei comunei 
Coroisanmartin în perioada 1992-2002. 
În perioada 18-27 martie 2002 s-a efectuat pe întreg teritoriul 
României Recensământul Populaţieişi al Locuinţelor pe baza 
Hotărârii Guvernului României nr. 680/2001 şi a Hotărârii 
Guvernului României nr. 504/2001. 
Studiul populaţiei se poate face după mai multe criterii: 
a) Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la 
recensământul din anul 2002 
Comună Populaţie sub 20 de ani Populaţie cu vârsta între 20-
60 de ani Populaţie cu vârsta peste 60 de ani Total 
Populaţie 
Coroisânmartin 372 647 468 1487 
Populaţie Masculină 185 323 196 704 
Populaţie Feminină 187 324 272 783 
 
Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la recensământul 
din anul 1992 
 
Comună Populaţie sub 20 de ani  
Populaţie cu vârsta între 20-60 de ani   
Populaţie cu vârsta peste 60 de ani Total Populaţie 
Coroisânmartin 454 703 460 1617 
Populaţie Masculină 226 351 193 770 
Populaţie Feminină 228 352 267 847 
 
Se poate observa cu uşurinţă o scădere a populaţeie la nivel de 
comună în numai 10 ani cu 130 de persoane, cât şi a populaţiei 
cu vârsta de sub 20 de ani cu 82 de persoane.  
b) Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la 
recensământul din anul 2002 
Structura populaţiei active şi inactive pe sexe şi grupe de vârstă 
la recensământul din anul 1992, se prezintă astfel 
-totalul populaţiei comunei 1617 
-populatie activă-506 de persoane, 
-populaţie inactivă-1111, din care populaţie feminină 644, iar 
populaţie masculină 467 
-elevi, studenţi 96, din care 93 de persoane de sex feminin, 
-pensionari 229 din care 234 de persoane de sex feminin, 
La recensământul din anul 2002  numărul populaţiei s-a redus la 
jumătate.Din totalul populaţiei de 1487 de locuitori populaţia 
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activă deţine 301 de locuitori, din care 239 este deţinut de 
populaţia masculină iar 62 de locuitori este deţinut de populaţia 
feminină. 
-populaţia ocupată-273 din care  masculin 219 şifeminin 54. 
-şomeri-28 din care 20 populaţie masculină iar 8, reprezintă 
populaţie feminină. 
-în căutarea unui loc de muncă sunt 21 de personae iar în 
căutarea primului loc de muncă sunt 7 persoane. 
 Din totalul populaţiei inative de 1186, cea mai mare 
pondere este deţinută de populaţia feminină (697) şi numai de 
489 din rândul populaţiei masculine. 
 -elevi-studenţi 172 
 -pensionari-570, 
 -casnice-189, 
 -intreţinuţi de alte persoane 165, 
 -întreţinuţi de stat sau de organizaţii private-4, 
 -alte situaţii-86. 
 
RECENSĂMÂNT 2002 -               
Populaţia ocupată 
Comună Coroisânmartin 
Total Populaţie masculină Populaţie feminină 
  273             219                              54 
    
Din totalul populaţiei ocupate 87 de salariaţi îşi desfăşoară 
activitatea în sectorul primar, 112 salariaţi în sectorul secundar,  
iar 74 de angajaţi îşi desfăşoară activitatea în sectorul terţiar. 
 
Sectorul de activitate Numărul de salariaţi 
Primar                                              87 
Secundar                             112 
Terţiar                                  74 
 
c) structura populaţiei active după statutul profesional, la 
rensământul din anul 1992. 
1, reprezintă populaţia care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
primar în număr de 238, de locuitori 
2, reprezintă populaţia care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
secundar în număr de151, de locuitori 
3,  reprezintă populaţia care îşi desfăşoară activitatea în sectorul 
terţiar în număr de 83  de locuitori, 
4, reprezintă populaţia care sunt în căutarea unui loc de muncă, 
în număr de 34 de persoane. 
  
d. structura populaţiei pe sexe şi starea civilă, la 
recensământul din anul 1992 
Comună Coroisânmartin 
 Populația  Masculină 
Total  Necăs. Căsăt. Văduvi  Divorţ.  Nedeclar.  
 
770   312   415  31 8 4 
Populaţia Feminină 
847   244   416 178 6 3 
Situaţia comunei Coroisânmartin privind structura 
populaţiei pe sexe şi starea civilă, la recensământul din anul  
2002 
 
Comună Coroisânmartin  
Populaţia Masculină  

Total populaţie Necăsătoriţi Căsătoriţi Văduvi
 Divorţaţi Persoane care trăiesc în uniune 
consensuală. 
728 377 299 35 17 48 
Populaţia Feminină 
   759 252 302 193 12 48 
 
e. structura populaţiei pe naţionalităţi, în perioada 1930-
2002 
Comună Coroisanmartin 
Total pop.  
Români Maghiari Germani  Rromi Ucraineni
 Sârbi Ruşi Evrei Alte naţionalităţi
 Nedeclaraţi 
Anul 1930 2506 1698 641 1 113 -
 2 44 - 1 6 
Anul 1956 2428 1756 568 3 99 -
 - - 2 - - 
Anul 1966 2398 1734 469 3 189 -
 - - 2 - 1 
Anul 1977 2148 1491 459 2 193 1
 - - 2 - - 
Anul 1992 1617 1024 423 2 167 1
 - - 1 - - 
Anul  2002 1487 900 330 1 256 -
 - - - - - 
Având aceste date referitoare la numărul locuitorilor comunei 
Coroisânmartin  
anul 1930 2506 
anul 1956 2428 
anul 1966 2398 
anul 1977 2148 
anul 1992 1617 
anul 2002 1487 
 
f. structura populaţiei pe confesii, la recensământul din anul 
1992 şi anul 2002 
Com. Coroisanmartin Total ortodoxă  Romano-
catolică Greco-catolica  reformata unitariana baptista
 penticostala Adventista Mozaică Alte 
religii 
Anul 1992 1617 1060 33 47 376
 51 2 33 13 1 - 
Anul 2002 1487 1015 26 22 305
 35 1 53 13 - 17 
 
g. structura populaţiei după limbă vorbită, la 
recensământul din anul 1992, şi anul 2002 
Comună 
Coroisânmartin total Română Maghiară  Ţigani Germani 
Anul 1992 1617 1038 448 128 2 
Anul 2002 1487 927 387 172 1 
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Cele mai ciudate şi mai rare 8 fenomene 
naturale din lume 

 

          Se pare ca in fiecare an, vremea devine tot mai 
“nebună” faţă de alţi ani.  

uteți vedea rapoarte despre inundațiile torențiale și alte 
fenomene meteo extreme la știri, cam tot timpul; se pare 
că schimbările climatice cauzate de activitatea umană sau 

de activitatea solară ar fi adevărata cauză pentru care ele au loc. 
Aisbergurile polare se topesc la rate tot mai alarmante, ceea ce 
va determina ca nivelul mării să crească în viitor. Vedem căderi 
de zăpadă abundente, geruri năpraşnice, uragane în zone în care 
n-ar trebui să existe, tornade, inundaţii catastrofale, şi multe alte 
lucruri, de parcă ar veni Apocalipsa. Deşi schimbările climatice 
par a fi iminente, există încă unele evenimente meteorologice 
naturale, destul de rare, care au explicaţii ştiinţifice şi care nu 
sunt creaţia omului sau a extratereştrilor. Sau poate o fi, dar 
ştiinţa încearcă să ne “vrăjească”… 

      1.Ploile cu animale  

Povestiri cu ploi cu animale sau obiecte datează din primul 
secol după Hristos, atunci când Pliniu cel Bătrân vorbea despre 
broaște căzute din cer. În 1794, soldații francezi au asistat, de 
asemenea, la o ploaie de broaște. Chiar și în zilele noastre, în 
Honduras are loc fenomenul de “Lluvia de Peces”
“ploaia peştilor”. 

O explicație comună pentru animalele care cad din cer poate fi 
atribuită vârtejurilor de apă, dar, de exemplu, în Honduras cea 
mai apropiată sursă marină pentru pești pentru fenomenul de 
“Lluvia de Peces” se află la peste 200 de km depărtare, iar 
vârtejurile de apă pur și simplu nu călătoresc atât de departe.

Acest eveniment poate fi, de asemenea, legat de ajungerea 
peștilor de apă dulce în apele subterane, din cauza schimbărilor 

P
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că schimbările climatice cauzate de activitatea umană sau 
de activitatea solară ar fi adevărata cauză pentru care ele au loc. 

topesc la rate tot mai alarmante, ceea ce 
va determina ca nivelul mării să crească în viitor. Vedem căderi 
de zăpadă abundente, geruri năpraşnice, uragane în zone în care 
ar trebui să existe, tornade, inundaţii catastrofale, şi multe alte 

Deşi schimbările climatice 
par a fi iminente, există încă unele evenimente meteorologice 
naturale, destul de rare, care au explicaţii ştiinţifice şi care nu 
sunt creaţia omului sau a extratereştrilor. Sau poate o fi, dar 
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Acest eveniment poate fi, de asemenea, legat de ajungerea 
ulce în apele subterane, din cauza schimbărilor 

sezoniere. Ploile torențiale ridică peștii la suprafaţă și atunci 
când apa se retrage, peștii se regăsesc pe pământ.

2) Norii de tip pâlnie (gaură)  

Unii oameni văd unele lucruri cu adevărat ciudate. Într
recentă, mai mulţi oameni din Stockton (California, SUA) au 
văzut o gaură mare în cer. S-a speculat că gaura a fost cauzată 
de o navă spațială extraterestră sau de o gaură de vierme 
intergalactică. În realitate, e vorbă de un nor de tip gaură.
Cirrocumulus sau Altocumulus conțin apă îngheţată; oamenii de 
ştiinţă cred că, atunci când avioanele zboară prin ace
începe procesul de formarea gheţii 
aerului în jurul elicelor sau aripilor unui avion face ca aerul să 
se extindă și să se răcească rapid, formând cristale de gheață, 
căpătând apoi forma unei găuri. O altă explicaţie ar fi aceea că 
“norii de tip pâlnie” reprezintă punctele slabe din câmpul 
magnetic al Pământului, care permit radiaţiei ionizate să ajungă 
şi să încarce părţi din atmosfera Pământului, împingând astfel 
particulele în acele zone, unde se află găurile.

3) Tornadele de flăcări 

Vârtejul de foc este un eveniment rar în care un incendiu 
formează un vortex de flăcări. Aceste fenomene mai sunt 
cunoscute şi sub numele de “incendiile diavolilor”, căci arată de 
parcă ar veni din străfundul iadului! Vârtejul de foc apare atunci 
când copacii, o coastă de deal sau flăcările for
concureze cu alte zone de aer, având diferite temperaturi şi 
viteze. În timp ce unele tornade de flăcări dispar destul de 
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țiale ridică peștii la suprafaţă și atunci 
știi se regăsesc pe pământ. 

Unii oameni văd unele lucruri cu adevărat ciudate. Într-o ştire 
recentă, mai mulţi oameni din Stockton (California, SUA) au 

a speculat că gaura a fost cauzată 
țială extraterestră sau de o gaură de vierme 

intergalactică. În realitate, e vorbă de un nor de tip gaură. Norii 
țin apă îngheţată; oamenii de 

ştiinţă cred că, atunci când avioanele zboară prin acești nori, 
începe procesul de formarea gheţii și cristalizare. Trecerea 
aerului în jurul elicelor sau aripilor unui avion face ca aerul să 

și să se răcească rapid, formând cristale de gheață, 
căpătând apoi forma unei găuri. O altă explicaţie ar fi aceea că 
“norii de tip pâlnie” reprezintă punctele slabe din câmpul 
magnetic al Pământului, care permit radiaţiei ionizate să ajungă 

încarce părţi din atmosfera Pământului, împingând astfel 
particulele în acele zone, unde se află găurile. 

 

 

Vârtejul de foc este un eveniment rar în care un incendiu 
formează un vortex de flăcări. Aceste fenomene mai sunt 

e şi sub numele de “incendiile diavolilor”, căci arată de 
Vârtejul de foc apare atunci 

când copacii, o coastă de deal sau flăcările forțează aerul să 
concureze cu alte zone de aer, având diferite temperaturi şi 

În timp ce unele tornade de flăcări dispar destul de 
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repede, altele pot “călători” atunci când căldura se păstrează, iar 
în zonă există şi rezerve de gaze ce ies la suprafaţă. 

Un exemplu de tornadă de flăcări a avut loc în 1923 în Japonia, 
în urma unui cutremur masiv de 7,9 grade pe scara Richter. 
Supraviețuitorii dezastrului s-au adunat împreună într-un spațiu 
deschis, dar a avut loc o tornadă masivă de flăcări, care a 
omorât mii de oameni. 

4) Fulgerele Catatumbo  

 La gura de vărsare a râului Catatumbo în Lacul Maracaibo din 
Venezuela se află zona cu cele mai frecvente fulgere din lume, 
care par a fi eterne, iar ceea ce cauzează acest fenomen 
atmosferic remarcabil nu este încă cunoscut pe deplin. Oamenii 
de ştiinţă nu sunt siguri de ce apare această “furtună eternă”, 
însă ei cred că la originea fenomenului natural s-ar afla fie o 
cantitate mare de metan în regiune, fie puternicul vânt din Anzi. 

În 2010, dintr-o dată și pe neașteptate, furtuna cu fulgere a părut 
că se opreşte. Pe cerul de deasupra râului Catatumbo, timp de 6 
săptămâni, între sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii martie 
2010, nu s-a mai văzut niciun fulger. A fost cea mai lungă 
dispariție a unui fulger într-o perioadă de 104 ani, de vină fiind 
seceta din 2009. 

 

Organizaţiile ecologiste au început o campanie pentru trecerea 
în patrimoniul mondial UNESCO a acestui fenomen unic; până 
va intra în patrimoniu, gura de vărsare a râului Catatumbo în 
Lacul Maracaibo a intrat în Cartea Recordurilor, Guinness 
Book, ca fiind zona cu cele mai multe fulgere înregistrate în 
lume. 

5) “Curcubeele de foc”  

Curcubeele de foc reprezintă un fenomen extrem de rar. 
Cunoscut din punct de vedere ştiinţific ca “arc 
circumorizontal”, trebuie să existe anumite condiții precise 
pentru apariţia acestor curcubee. Ele apar de obicei în timpul 
lunilor de vară; soarele trebuie să fie la o altitudine de 58° sau 
mai mare, să existe nori cirrus de mare altitudine, iar lumina 
solară care intră în cristalele de gheaţă din nori, să fie într-un 

unghi drept. Deşi se cheamă “curcubee de foc”, ele de fapt nu 
sunt nici “curcubee” adevărate, dar nici flăcări. 

 

6) Ţurţurele de mare (sau degetul mortal de gheaţă) 

 

Acest fenomen meteorologic se formează atunci când un curent 
de apă salină şi extrem de rece este introdusă într-o zonă de apă 
oceanică. Gheaţa este împinsă către canalele mării şi pentru că 
această apă salină este mai densă și mai rece decât restul apei de 
mare ce o înconjoară, ea se scufundă și îngheață zone de apă 
caldă marină cu care vine în contact. Când un ţurţure de mare 
lovește fundul mării, el lasă o “plasă” mortală de gheață, care 
îngheață toate animalele cu care vine în contact, inclusiv aricii 
de mare și stelele de mare. 

7) Lumina verde de la apusul Soarelui 
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Nu ştiu câţi dintre voi au observat acest lucru, dar ex
momente în care, înainte de apusul sau de răsăritul Soarelui, la 
orizontul mărilor sau oceanelor, apare o lumină verde. Există cu 
adevărat acea lumină verde sau e doar o iluzie a ochilor?

Fenomenul luminii verzi se datorează refracţiei atmosferice, ca
urmare a faptului că lumina Soarelui trece prin atmosfera 
Pământului şi se împarte într-un curcubeu de culori. Refracţia 
face ca discul solar să fie înconjurat de imagini
“umbre” violete, albastre sau verzi deasupra Soarelui, sau roşu, 
portocaliu şi galben, dedesubt. Niciuna din aceste “umbre” nu 
pot fi vizibile, cu excepţia apusurilor şi răsăriturilor de Soare, 
atunci când refracţia atinge limita maximă, iar lumina Soarelui 
este slabă, astfel încât umbrele pot deveni vizibile. “Umbra” 
roşie dispare sub orizont, cele portocalii sau galbene sunt 
absorbite în atmosferă, “umbrele” albastre sau violet, de obicei, 
se dispersează, iar ceea ce rămâne este lumina verde.

8 ) Fulgerul vulcanic 

Un alt fenomen cu adevărat fascinant şi extrem de rar este 
fulgerul vulcanic. Acest fenomen apare atunci când fulgerul este 
produs într-un nor vulcanic. Procesul începe atunci când 
particulele se separă, fie după o coliziune sau atunci când o 
particulă mai mare se separă în două. Unele diferen
aerodinamica aceste particule determină ca particulele încărcate 
pozitiv să se separe de particulele încarcate negativ. Fulgerul 
are loc atunci când această separare devine prea mare pentru aer 
pentru a rezista fluxului de electricitate. Erup
eliberează, de asemenea, cantități mari de apă, care pot ajuta, de 
asemenea, la producerea de furtuni. 
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momente în care, înainte de apusul sau de răsăritul Soarelui, la 
orizontul mărilor sau oceanelor, apare o lumină verde. Există cu 
adevărat acea lumină verde sau e doar o iluzie a ochilor? 

Fenomenul luminii verzi se datorează refracţiei atmosferice, ca 
urmare a faptului că lumina Soarelui trece prin atmosfera 

un curcubeu de culori. Refracţia 
face ca discul solar să fie înconjurat de imagini-fantomă, cu 
“umbre” violete, albastre sau verzi deasupra Soarelui, sau roşu, 
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pot fi vizibile, cu excepţia apusurilor şi răsăriturilor de Soare, 
atunci când refracţia atinge limita maximă, iar lumina Soarelui 
este slabă, astfel încât umbrele pot deveni vizibile. “Umbra” 

spare sub orizont, cele portocalii sau galbene sunt 
absorbite în atmosferă, “umbrele” albastre sau violet, de obicei, 
se dispersează, iar ceea ce rămâne este lumina verde. 

 

Un alt fenomen cu adevărat fascinant şi extrem de rar este 
ulgerul vulcanic. Acest fenomen apare atunci când fulgerul este 

un nor vulcanic. Procesul începe atunci când 
particulele se separă, fie după o coliziune sau atunci când o 
particulă mai mare se separă în două. Unele diferențe în 
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pozitiv să se separe de particulele încarcate negativ. Fulgerul 
are loc atunci când această separare devine prea mare pentru aer 
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O schimbare sau un risc?
Gaze de șist

 
(Articol apărut în revista ”Science et Vie” 

2013, nr. 1148,
traducere în limba română: Maria Corda

 
           Gazul de șist este un gaz natural. În mod simplu, în 
loc să fi migrat către mari rezervoare, moleculele sale de 
metan au rămas captive în porii rocii lor de na
foarte puțin permeabilă.  

etroliștii trebuie deci să extragă un gaz disi
interiorul unei roci oarecum dure. 

Un nou ELDORADO care inflamează companiile de 
gaz din lumea întreagă 

Cum s-a ajuns la gazele de șist? (….)

Niște cow-boys fără credință și fără de lege, în anii 50 au 
încercat, în chip diferit, uzând și de ni
nucleară chiar, să scoată acest gaz adânc ascuns. Proiecte mai 
rezonabile văzuseră lumina zilei în anii 70. Departamentul de 
energie lucra atunci să perfecționeze o veche tehnică 
experimentată în 1947 în Kansas: fracturarea hidra
injecția sub presiune a unui fluid (carburant, apă) în zecile de 
metri de grosime a rocii mamă. În acela
petrolieră, se arma cu capete de foraj dirijate, capabile să traseze 
puțuri orizontale – pentru a trece pe sub un ora
Mai multe mici companii avură atunci ideea de a combina 
aceste două tehnici, să sape un puț orizontal, înainte de a 
fractura apoi stratul pe sute de metri pe lungime 
orizontală. 

În anii 90 câțiva ”fracturori” îndrăzneți își utiliz
bazinul sedimentar din Barnett, Texas. Prin perseveren

P
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O schimbare sau un risc? 
șist 

(Articol apărut în revista ”Science et Vie” - Franța, mai 
2013, nr. 1148, 

traducere în limba română: Maria Cordaș) 

șist este un gaz natural. În mod simplu, în 
loc să fi migrat către mari rezervoare, moleculele sale de 
metan au rămas captive în porii rocii lor de naștere, o argilă 

știi trebuie deci să extragă un gaz disiminat din 
interiorul unei roci oarecum dure.  

Un nou ELDORADO care inflamează companiile de 

(….) 

 

ță și fără de lege, în anii 50 au 
și de nitroglicerină și de energie 

nucleară chiar, să scoată acest gaz adânc ascuns. Proiecte mai 
rezonabile văzuseră lumina zilei în anii 70. Departamentul de 

ționeze o veche tehnică 
experimentată în 1947 în Kansas: fracturarea hidraulică, adică 

ția sub presiune a unui fluid (carburant, apă) în zecile de 
metri de grosime a rocii mamă. În același timp, industria 
petrolieră, se arma cu capete de foraj dirijate, capabile să traseze 

pentru a trece pe sub un oraș de exemplu. 
Mai multe mici companii avură atunci ideea de a combina 

ț orizontal, înainte de a 
fractura apoi stratul pe sute de metri pe lungime – o fracturare 

țiva ”fracturori” îndrăzneți își utilizează armele în 
bazinul sedimentar din Barnett, Texas. Prin perseverență, o 
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societate familială, Mitchell Energy, găsește în 2005, rețeta  
fizico-chimică bună ce garanta rentabilitatea operației. Urmarea 
seamănă cu goana după aur: sute de antreprenori agresivi 
închiriază tururi de foraj și merg spre Barnett. Apoi spre zone 
de rocă – mamă, de mult identificate, dar în delăsare, bazine 
sedimentare în Fayetteville, Marcellus, Eagle Ford sunt luate cu 
asalt. Condițiile de muncă sunt spartane, puțuri consolidate la 
repezeală, fracturare la înaltă presiune nu întotdeauna stăpânite. 
Pe scurt, ingineria de cow-boy fără lege și credință. Cei din 
Majors nu intrară în joc decât prin anul 2008. În total, în mai 
puțin de zece ani mai mult de 50.000 de puțuri au fost săpate în 
solul american. Cu un rezultat spectacular: nu numai declinul 
producției de gaz american este în mod durabil oprit, dar USA 
sunt pe cale să devină primul producător mondial de gaz în fața 
uriașului rus! (…) 

 
O redistribuție a rezervelor 

Companiile americane, prin geologii lor au cătat cu atenție 
arhivele, hărțile și eșantioanele pentru a decela rocile-mamă 
prezentând cel mai bun potențial. Astfel Agenția americană de 
informare asupra energiei (EIA) a întocmit o listă de 48 de 
bazine sedimentare promițătoare în 32 de state. (…) Rezervele 
de gaz care se concentrează în jurul trio-ului Rusia-Iran-Quatar  
ar putea să se reformeze în viitor în jurul a doi mari poli: SUA 
și China.  

”Gassland” (Țara gazelor) - Filmul documentar  care a 
aprins focul în problema gazelor de șist 

Acțiunea se derulează în Colorado, într-o casă aproape de 
puțurile de gaze de șist. Un bătrân scoate o brichetă, o pune 
aprinsă la apa ce iese din robinetul bucătăriei sale, luând foc 
gazul metan scăpat din robinet. Lansat în 2010, apoi difuzat pe 
un canal american, acest film documentar a avut efectul unei 
bombe, la ora când numeroase țări sperau la această mană 
cerească.  (…)  De atunci Hollywood-ul a pus stăpânire pe acest 
subiect. Recentul ”Pământul promis” ne transmite o imagine la 
fel sumbră a fenomenului. 

Etapele unui șantier  în vederea exploatării gazului de șist ar fi:  

- Forajul; 
- Fracturarea 
- Producția. 

Forarea are loc prin intermediul turnului de foraj, a țevilor, 
cimentului și apei. Cam în două luni situl viitorul foraj este 
creat și căile de acces amenajate. O macara de 40 de metri este 
pusă în lucru: forajul poate începe și va dura 40 de zile, 24 h din 
24. 

 

Gazul de șist necesită cam de 100 de ori mai multe foraje decât 
un zăcământ clasic. Tubul de oțel vertical are un diamtru 
vertical de 15 cm. După 3 km de plonjare cu țeava verticală spre 
pătura care închide gazele. Forajul se efectuează apoi pe 
orizontală și străbate filonul pe 2 km lungime. Roca argiloasă 
este fracturată pentru a elibera gazul. Odată apa evacuată gazul 
scapă progresiv prin rețeaua de fracturare. Fracturarea impune 
folosirea materialelor absolut necesare: apă, nisip, aditivi. Timp 
de 20 de zile 1000 de camioane transportă : apă 20.000 m3, 
nisip 500 m3, aditivi chimici 150 m3. Fracturarea cere acizi care 
să atace roca, apă pentru a crea fractura, nisip pentru a menține 
deschise fisurile dar și geluri, bioacizi. Lichidul este injectat la o 
presiune de 600 bari pentru a fisura pătura de argilă. Apa,  
uzată, urcă din nou la suprafață, apoi gazul urcă la rândul său 
prin țevi. 

Pericole 

- Infiltrări la suprafață pot să provină din scăpări ale 
bazinului de retenție, sau din deversări accidentale ale 
camioanelor; 

- Scăpare datorită forajelor poate să se ivească din cauza 
pereților puțurilor rău cimentate care permit să se 
infiltreze gaz sau produse chimice; 

- Fracturarea făcută în sol se poate conecta la fisurile 
naturale, deschizând căi poluanților; 
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- Metanul fiind un foarte puternic gaz cu efecte de seră, 
în cursul extracției acestui gaz de șist, pot scăpa de sub 
control, în cursul primelor perioade de exploatare; 
cantități nedeterminate și apreciabile de gaz ce ajung în 
atmosferă; 

- Fracturarea hidraulică declanșează seisme.
fapt de a injecta fluid cu debitsub înaltă presiune poate 
perturbastarea normală de presiune a sub
eventualele falii sub presiune. Injectarea măre
presiunea în porii rocii, reducând forțele care mențin 
falia pe loc și aceasta poate să lunece. Un alt pericol 
poate să surveni din injectarea în profunzime a unor 
aditivi toxici și imposibilitatea de a cunoa
lor; 

- Riscul contaminării pânzelor freatice este absolut real. 
Numărul considerabil de puțuri, de exploatare, 
presiunea indusă în straturi datorită tehnicii de 
exploatare și întinderea fracturării schimbă 
fundamental securitatea subsolului. Există un risc ca 
fracturarea să dea naștere unei fisuri verticale de mai 
mult de 350 de metri. Roca-mamă se situează cam la 2
3 km profunzime și sursele de apă potabilă cam la 500 
m profunzime. Dar o fisură artificială poate veni în 
contact cu o fisură naturală preexistentă 
dezastroasă ar putea apărea: contaminarea pânzelor 
freatice ce oferă omului apă potabilă; 

- Fracturarea amenință chiar și rezervele de apă căci 
tehnologia obținerii metanului din roca
consum de apă. Și această activitate generează deșeuri. 
Apa uzată, roca fracturată poate con
plumb, arsenic, seleniu dar și thorium, radiu și uraniu.

Iată adevărurile despre gazele de șist. Și încă suntem foarte 
departe de a cunoaște toate implicațiile acestui gen de activitate, 
căci studiile științifice sunt încă puține și nu au putut să treacă 
încă proba timpului. Ceea ce natura a consolidat milioane de 
ani, unii oameni vor să sfarme în câteva luni, să distrugă apa 
solul, oameni și speranțele lor și speranțele generațiilor viitoare.
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                ABSTRACT. După utilizarea metodei de 
fracturare hidraulică pentru exploatarea gazelor de şist cea 
mai mare parte a fluidelor de fracturare (între 50 şi 90 %, 
ape cu aditivi nocivi, deci ape contaminate), rămâ
subsolul zonelor exploatate, la adâncimi variabile, în funcţie 
de fiecare zonă în parte.  

xploatarea este cu atât mai avantajoasă 
de ape contaminate care revine la suprafaţă (ca «ape de 
circulaţie inversă ») este mai mică, dar efectele unei 

poluări viitoare sunt cu atât mai mari pentru o zonă exploatată 
cu cât cantitatea de ape contaminate rămasă în subsol este mai 
mare. Aceste fluide nocive sunt cantonate în rocile mamă care 
au fost afectate de fracturare, reprezentate cel mai adesea prin 
argilite bogate în materii organice. Ele pot ajunge însă la 
suprafaţă de-a lungul timpului, pe termen mediu şi lung, pe mai 
multe căi şi din motive diferite. În acest context este important 
de precizat că fracturarea hidraulică perturbă, inevitabil, 
echilibrul dinamic al rocilor aflate deasupra nivelelor de roci 
vizate de exploatare şi în special echilibrul dinamic al rocilor 
mai puţin consolidate (nisipuri, gresii) sau al rocilor carbonatice 
(calcare, dolomite) aflate în stadii avansate de carstificare. 
Perturbarea echilibrului dinamic se datorează în principal 
numeroaselor microseisme generate de activitatea curentă de 
fracturare şi fisurare hidraulică. Ulterior exploatării pot avea 
loc şi fenomene de instabilitate la nivelul 
datorită marilor cantităţi de gaze şi de petrol extrase din subsol, 
fenomen cunoscut şi în cazul exploatărilor clasice, 
convenţionale, de petrol şi gaze. Una din căile de acces spre 
suprafaţă a apelor contaminate poate fi legată de sistemele 
de dislocaţii (de falii) care afectează depozitele aflate peste 
stratele de roci supuse fracturării, sisteme uneori greu de pus în 
evidenţă, dar nelipsite chiar şi în zonele de platformă în care 
sunt cantonate în general pachetele de roci vizate de exploatarea 
prin fracturare hidraulică. De-a lungul acestor falii apele 
contaminate, dar şi metanul, pot ajunge, pe râ
permeabile, respectiv în acvifere de adâ
aflate mai aproape de suprafaţă, contaminâ
freatice şi apoi reţele hidrografice de suprafaţă. Activitatea 
seismică naturală, ulterioară exploatării, poate facilita accesul 
spre suprafaţă al apelor contaminate şi al gazelor, mai ales în 
cazul unor seisme puternice sau foarte puternice. Astfel, într
timp mai mult sau mai puţin îndel
exploatate prin fracturare hidraulică de mare volum pot apărea 
izvoare de ape contaminate care vor pune direct sau indirect în 
pericol viaţa oamenilor de pe arii vaste, în situaţia în care este 
afectată şi reţeaua hidrografică. La ac
transformarea unor foste sonde de exploatare prin metoda 
fracturării în surse de poluare cu lichid de fracturare şi cu metan 
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mai puţin consolidate (nisipuri, gresii) sau al rocilor carbonatice 
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spre suprafaţă al apelor contaminate şi al gazelor, mai ales în 
cazul unor seisme puternice sau foarte puternice. Astfel, într-un 
timp mai mult sau mai puţin îndelungat, în fostele zone 
exploatate prin fracturare hidraulică de mare volum pot apărea 
izvoare de ape contaminate care vor pune direct sau indirect în 
pericol viaţa oamenilor de pe arii vaste, în situaţia în care este 
afectată şi reţeaua hidrografică. La aceasta se poate adăuga 
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fracturării în surse de poluare cu lichid de fracturare şi cu metan 
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în urma deteriorării treptate a cimentului din coloanele de foraj. 
In termeni generali aceste exploatări pot pune efectiv în pericol 
pe termen lung resursele naturale de ape potabile şi industriale, 
deci resurse de natură strategică, pe arii foarte extinse, resurse 
legate de acvifere, pânze freatice şi ape de suprafaţă. In alte 
zone vizate de viitoare posibile exploatări de acest gen 
pericolele sunt şi mai mari deoarece pot fi compromise, 
definitiv, rezerve naturale valoroase de ape minerale sau de ape 
geotermale (ca de exemplu în Depresiunea Pannonică). 
 Nu trebuie omis nici faptul că în zonele exploatate prin 
fracturare hidraulică nu va mai fi posibilă, în viitor, săparea 
altor sonde al căror scop să fie cu totul diferit, mai ales dacă se 
ating adâncimile la care se află rocile mamă afectate de 
exploatare. In cazul în care astfel de noi sonde ar viza acvifere 
aflate în stratele de peste rocile exploatate este de presupus că 
vor exista situaţii în care aceste sonde să deschidă acvifere deja 
poluate între timp, fapt care va grăbi accesul apelor contaminate 
către suprafaţă. Din această perspectivă, la nivel şi mai general, 
putem asimila exploatarea agresivă a subsolului prin metoda 
fracturării hidraulice de mare volum cu o activitate de 
plantare în adâncime a unor bombe ecologice cu efect 
întîrziat, bombe care pot provoca în viitor cel puţin catastrofe 
ecologice la nivel regional. 
 

 
                1. INTRODUCERE. Exploatarea gazelor de şist prin 
metoda fracturării hidraulice de mare volum este asociată tot 
mai des cu mari probleme de poluare a mediului înconjurător. 
Poluare a apelor cu metan şi cu substanţe provenite din fluidele 
de fracturare, poluare a aerului şi poluare a solului cu metale 
grele şi substanţe radioactive. Din această cauză se impune 
cunoaşterea cât mai bună a acestor realităţi nefaste, dar este 
necesară şi conturarea cât mai precisă a unor efecte negative 
potenţiale, deocamdată abia întrezărite. Din punct de vedere 
istoric acest tip de exploatare deja foarte controversat este 
ultimul într-un şir de intervenţii antropice asupra unor depozite 
care conţin sub formă liberă sau captivă cantităţi de hidrocarburi 
(petrol şi gaze) exploatabile economic. Intr-o primă etapă, care 
nu s-a încheiat încă, au fost şi sunt exploatate zăcăminte de 
hidrocarburi cantonate în roci poroase sau fisurate care s-au 
acumulat ca urmare a migrării lor prealabile. Intensitatea acestui 
tip de exploatare a crescut însă cu timpul odată cu ridicarea 

artificială a presiunii prin injectarea/reinjectarea apei de 
zăcământ, dar s-a ajuns treptat şi la fisurări hidraulice a unor 
rezervoare (roci) cu permeabilitate mai scăzută (de tipul 
gresiilor de exemplu). S-a trecut însă mai apoi la exploatarea 
resurselor de hidrocarburi rămase captive în depozite care pot fi 
considerate roci mamă (roci sursă) de petrol şi gaze, depozite 
pelitice (argilite) cu conţinuturi ridicate în materii organice 
(provenite din organisme fosile), care pot ajunge în cazuri 
excepţionale la valori apropiate de 20% din masa rocii. O primă 
analiză cu caracter general privitoare la metoda exploatării prin 
fracturare hidraulică de mare volum a unor argilite bogate în 
materii organice ne determină însă de la început să ne 
concentrăm atenţia asupra marilor cantităţi de ape reziduale 
(ape contaminate) care rămân captive în subsolul zonelor 
exploatate şi care pot reprezenta o importantă sursă de poluare, 
deosebit de periculoasă, pe termen mediu şi lung, prin posibila 
migrare spre suprafaţă a acestor ape. Dacă în această analiză 
facem abstracţie la un moment dat de aspectele de natură 
economică putem ajunge să privim acest ultim tip de exploatare 
(fracturarea hidraulică de mare volum) ca pe o activitate 
susţinută de poluare a subsolului unor întinse zone ale planetei 
cu substanţe nocive care poate induce apoi, în timp, fenomene 
de poluare persistentă a unor acvifere, pînze freatice, reţele 
hidrografice şi soluri pe arii vaste. Din această perspectivă 
metoda de exploatare a hidrocarburilor neconvenţionale prin 
fracturare hidraulică de mare volum ne poate apărea ca o 
metodă agresivă în raport cu mediul geologic pe care îl 
afectează în diferite moduri. In acest context lucrarea de faţă, cu 
un grad ridicat de originalitate, reprezintă o primă încercare de 
prezentare a posibilelor riscuri majore care pot fi asociate pe 
viitor unei astfel de metode de exploatare. Înainte de a trece la 
analiza sumară a riscurilor pe termen lung se impune şi 
consemnarea altor aspecte asociate acestei metode de exploatare 
de interes în acest context, consemnate în capitolele 2, 3 şi 4 ale 
acestei lucrări. 
                2. CONTAMINĂRI CU FLUIDE DE FORAJ ÎN 
FAZA DE EXPLORARE. Atingerea obiectivului principal în 
faza de explorare (traversarea şi probarea rocilor mamă) 
presupune şi străbaterea rocilor aflate în acoperişul acestora. Cu 
acest prilej sunt forate şi roci permeabile slab consolidate 
(nisipuri şi gresii slab consolidate, pietrişuri, etc) în care se 
înregistrează în mod curent pierderi de fluid de foraj. Dacă în 
aceste roci sunt acumulate ape potabile, deci dacă sunt 
traversate acvifere tipice, este inevitabilă poluarea apelor 
acestora cu fluide de foraj. Mai grav este dacă sunt traversate 
pachete de roci carbonatice afectate de goluri carstice, caz în 
care pierderile de fluid de foraj sunt uneori considerabile. Dacă 
rocile carbonatice sunt şi rezervoare de ape potabile atunci 
poluarea acestora cu fluide de foraj poate avea urmări destul de 
importante. Este evident că poluarea este mai gravă în cazul 
acviferelor din nisipuri sau cantonate în roci carbonatice dată 
fiind circulaţia naturală în cazul acestora. De reţinut că nivelul 
de poluare este cu atât mai important cu cât numărul de foraje 
de explorare este mai mare. 
                3. EFECTE NEGATIVE PE TERMEN SCURT 
INDUSE DE EXPLOATAREA PRIN FRACTURARE 
HIDRAULICĂ. Inainte de a trece la analiza posibilelor efecte 
nedorite pe termen mediu şi lung pot fi trecute sumar în revistă 
unele efecte certe pe termen scurt care trebuie avute în vedere în 
acest context. Între acestea pot fi amintite: transformarea unor 
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mai cantităţi de ape curate în fluide de fracturare toxice, 
distrugerea prin fracturare a argilitelor vizate de exploatare, 
îmbibarea acestora cu ape contaminate, perturbarea echilibrului 
dinamic al rocilor situate între suprafaţa terenului şi stratele 
afectate de fracturare, poluarea cu metan a unor pânze freatice, 
dar şi alte efecte nedorite asociate operaţiunilor de exploatare 
prin fracturare hidraulică de mare volum. 
                3.1. TRANSFORMAREA UNOR MARI VOLUME 
DE APE POTABILE SAU INDUSTRIALE ÎN APE 
CONTAMINATE (FLUIDE DE FRACTURARE). Acţiunea 
propriu-zisă de fracturare este precedată de cea de preparare a 
fluidelor de fracturare. Acestea sunt constituite în proporţie 
covârşitoare din ape curate în volume foarte mari extrase din 
râuri, din pânzele freatice sau din acviferele mai apropiate de 
suprafaţa terenului. Acestea sunt amestecate cu nisip (cca 5%) 
şi aditivi care conferă toxicitate fluidelor de fracturare rezultate. 
Uneori aceste fluide sunt realizate şi prin amestecul apelor 
curate cu ape de refluxare, obţinute în urma unor procese de 
fracturare hidraulică anterioare, fapt ce le conferă un grad şi mai 
ridicat de toxicitate. Deşi aditivii sunt prezenţi în cantităţi mici 
în raport cu volumul total al lichidului de fracturare, marea lor 
toxicitate (nocivitate) conferă fluidelor rezultate caracterul net 
de ape contaminate. Compoziţia unui fluid de fracturare care 
include şi ape refluxate din operaţiuni anterioare constă în cca 
80% apă proaspătă, cca 14% fluid reciclat, 5% nisip şi cca 
0,75% aditivi. Aceştia includ: soluţii acide (cu HCl şi alţi acizi), 
reducători de fricţiune, agenţi antibacterieni, inhibitori de 
crustă, inhibitori de coroziune şi mulţi alţii. În plus apa reciclată 
conţine gaze, substanţe rezultate din reacţiile lichidului de 
fracturare cu componenţii din roca mamă şi posibili ioni 
radioactivi proveniţi din rocile fracturate. 
                3.2. ACTIUNEA DISCTRUCTIVĂ ASUPRA 
MEDIULUI GEOLOGIC (FRACTURAREA HIDRAULICĂ A 
ROCILOR MAMĂ DE PETROL ŞI GAZE). Introducerea în 
rocile mamă a unor cantităţi mari de fluide sub mare presiune 
conduce la fisurarea/fracturarea artificială a acestora. Echilibrul 
dinamic al acestor roci este schimbat în mod brusc, iar 
caracteristicile fizice şi chimice iniţiale ale rocilor mamă sunt 
modificate. Alte schimbări de echilibru sunt datorate marilor 
cantităţi de gaze care părăsesc roca mamă fisurată (fracturată) şi 
se îndreaptă spre suprafaţă prin intermediul sondelor de 
exploatare. 
                3.3. SATURAREA ROCILOR MAMĂ 
FRACTURATE CU APE CONTAMINATE (CREAREA 
UNOR ACVIFERE ANTROPICE ATIPICE CU CONŢINUT 
TOXIC). Cea mai mare parte a fluidului de fracturare rămâne în 
subsol după încheierea operaţiunilor de exploatare şi doar o 
parte a acestora este recuperată sub forma apelor de refluxare. 
În general în subsol rămâne cca 50-80% din întrega cantitate de 
lichid utilizată, dar se poate ajunge până la un procent de 90%. 
Fluidele de fracturare rămân captive în interiorul rocii mamă 
afectată de procesele antropice de fisurare şi fracturare, dar pot 
fi antrenate şi pe unele falii care traversează şisturile şi care 
preexistă acţiunii de fisurare/fracturare antropică. Dacă pentru 
activităţile de exploatare este ideal ca la suprafaţă să revină 
cantităţi cât mai mici de fluide, pentru zona exploatată va exista 
un risc cu atât mai mare ca apele contaminate să revină în viitor 
către nivelele superficiale ale cuverturii sedimentare. Fluidele 
de fracturare/fisurare rămase captive în subsolul zonelor 
exploatate alcătuiesc în acest caz un fel de acvifere antropice de 

tip fisural ce conţin ape contaminate, considerate mai active din 
punct de vedere chimic, deci mai corozive decât apele obişnuite, 
dar în plus aflate sub presiune. Compoziţia lor chimică diferă de 
la zonă la zonă în funcţie de compoziţia chimică iniţială a 
fluidului de fracturare, dar şi de chimismul formaţiunilor 
geologice afectate de aceste operaţiuni tehnologice. 
                3.4. PERTURBAREA ECHILIBRULUI DINAMIC 
AL DEPOZITELOR SITUATE ÎNTRE ROCILE MAMĂ 
FRACTURATE ŞI SUPRAFAŢĂ. Microseismele asociate 
activităţii de fracturare hidraulică sau celei de injectare în subsol 
a apelor reziduale revenite la suprafaţă pot duce la modificarea 
echilibrului dinamic al depozitelor aflate între roca mamă 
exploatată şi suprafaţa terenului. Cele mai afectate vor fi 
depozitele aflate în echilibru dinamic precar şi cele mai puţin 
plastice. Stratele de nisipuri şi de gresii slab consolidate pot fi 
cele mai expuse, dar şi rocile carbonatice afectate de fenomene 
avansate de carstificare. Este evident că în zonele mai sensibile 
din punct de vedere seismic efectele microseismelor antropice 
pot fi mai importante, iar magnitudinea acestor microseisme 
poate fi mai mare decât aceea care s-ar înregistra în zone 
aseismice sau cu nivel de seismicitate foarte scăzut. În acest 
context este posibil ca depozitele aflate între roca mamă 
fisurată/fracturată şi suprafaţa terenului să fie supuse şi ele unui 
proces mai slab de fisurare şi chiar de fracturare, mai ales în 
cazul rocilor lipsite de plasticitate (calcare, gresii bine 
consolidate, etc).  În cazuri extreme se poate vorbi chiar de 
creşterea gradului de fisurare sau/şi de fracturare al acestei 
categorii de depozite. 
                3.5. POLUAREA CU METAN A ACVIFERELOR. 
Este deja cunoscut că în apropierea sondelor de exploatare a 
gazelor de şist în unele zone din Statele Unite (ex. North 
Dakota) cantităţile de metan conţinute de acvifere sunt uneori 
foarte mari în raport cu limitele admisibile. Această realitate a 
condus la dezbateri care au impus sintagma «methane 
pollution» necesară desemnării cât mai realiste a acestui tip 
particular de poluare. Este cert că în SUA exploatarea 
formaţiunilor Marcellus şi Utica a condus la contaminarea cu 
metan a unor acvifere (Osborn S. G. et al., 2011). In apropierea 
sondelor aflate în activitate concentraţiile de metan în aceste ape 
erau de cca 17 ori mai mari în comparaţie cu zonele învecinate, 
neafectate de exploatare. De reţinut însă aici că metanul în sine 
nu este toxic, dar poate fi un puternic exploxiv în concentraţii 
mai mari. Uneori cantităţile prea mari de gaze rezultate prin 
exploatare nu permit captarea acestora în totalitate şi se ajunge 
la o puternică poluare a aerului prin arderea gazului în exces 
chiar la nivelul sondelor în exploatare. Rezultă însă cu acest 
prilej şi o gamă largă de alte substanţe poluante între care pot fi 
enumerate hidrogenul sulfurat, benzenul şi benzenul etilic, 
formaldehida, acroleina, propilenul, toluenul, xilinul, unele 
hidrocarburi policiclice aromate, etc (Heinberg R., 2013).  
                3.6. ALTE FORME SIGURE DE POLUARE PE 
TERMEN SCURT. In afara celor menţionate mai sus mai pot fi 
amintite şi alte forme sigure de poluare, deja înregistrate şi 
analizate sub diferite aspecte (Howarth R. W., Santoro R., 
Ingraffea A. - 2011; Laurenzi J. I., Jersey G. R. – 2013; 
Tollefson J. I.- (2013)). Intre acestea se numără accidentele 
legate de manipularea şi tratarea apelor reziduale şi deversările 
intenţionate ale apelor contaminate netratate sau tratate 
necorespunzător în ape curgătoare. Uneori poluarea aerului şi a 
solului s-a realizat prin pulverizarea în atmosferă a acestor 
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fluide nocive, situaţie agravată în cazul în care acestea conţin 
metale grele sau elemente radioactive. Mai pot fi amintite aici 
distrugerile de infrastructură prin transporturi de mare tonaj, 
poluarea fonică asociată etapelor de exploatare, scoaterea din 
circuitul agricol a unor importante suprafeţe de teren arabil, 
distrugerile provocate locuinţelor din localităţi învecinate 
datorită microseismelor provocate de fracturările hidraulice, etc. 
Aici pot fi amintite şi efectele microseismelor legate de 
activitatea de reinjectare în subsol a apelor reziduale care nu 
mai sunt refolosite în reţeta unor noi fluide de fracturare şi care 
nu sunt destinate procesului de decontaminare.  
                4. CREAREA DE ZONE INABORDABILE SAU DE 
MARE RISC PENTRU EXPLORĂRI VIITOARE ÎN ALTE 
SCOPURI. Un alt dezavantaj major indus de utilizarea metodei 
de fracturare hidraulică este reprezentat de transformarea, 
involuntară, a ariilor exploatate pe această cale în zone 
inabordabile sau de mare risc pentru explorări ulterioare cu 
foraje al căror obiectiv să fie diferit de cel legat de exploatarea 
gazelor de şist. Este evident că traversarea de către viitoare 
foraje a nivelelor cu fluide de fracturare rămase în subsol ar 
prezenta mari riscuri de contaminare a fluidelor de foraj. Dacă 
ţinta unor viitoare foraje s-ar afla în depozitele situate peste 
rocile afectate de fracturări hidraulice poate exista totuşi riscul 
ca unele dintre aceste depozite să fie deja poluate cu lichide de 
fracturare migrate între timp spre suprafaţa terenului. In cazuri 
extreme pot fi atinse acvifere deja contaminate de ape reziduale 
migrate, vizate ca obiectiv principal al unor astfel de explorări 
cu foraje.  
                5. POSIBILE EFECTE POLUANTE PE TERMEN 
MEDIU ŞI LUNG. Este neîndoielnic că acviferele antropice de 
tip fisural îmbibate cu ape contaminate care rămîn în subsol ca 
urmare a exploatării prin metoda fracturării hidraulice pot 
reprezenta potenţiale surse de poluare într-un viitor mai mult 
sau mai puţin îndepărtat. Posibilele efecte poluante pe termen 
mediu şi lung pot fi datorate fie migrării spre suprafaţă a apelor 
contaminate de-a lungul planelor de faliere care traversează 
depozitele de peste rocile afecate de fracturarea hidraulică, fie 
prin migrarea acestor ape reziduale de-a lungul coloanelor de 
sondă degradate în timp. Efectele posibile pot fi următoarele: 
poluarea acviferelor de adîncime, poluarea pânzelor freatice şi 
poluarea reţelelor hidrografice din aria fostelor exploatări. 
                5.1. MIGRAREA APELOR CONTAMINATE PRIN 
INTERMEDIUL SISTEMELOR DE FALII ALE FOSTELOR 
ZONE EXPLOATATE. Cele mai favorabile situaţii pentru 
astfel de posibile migrări de fluide toxice sunt legate evident de 
sistemele de dislocaţii (falii) care afectează depozitele aflate 
peste nivelele cu ape contaminate. De-a lungul planelor de 
faliere fluidele de fracturare pot urca lent spre suprafaţă şi pot 
impregna pe rând roci permeabile sau fisurate traversate de 
aceste dislocaţii. Migraţia spre suprafaţă poate fi încetinită sau 
oprită doar de pachetele mai groase de roci impermeabile şi 
plastice de tipul argilelor, dar aceste ecrane protectoare nu pot fi 
imaginate ca sigure. Această migraţie este facilitată şi de 
sistemele de fisuri care afectează depozitele aflate peste fostele 
nivele exploatate, legate mai ales de rocile mai dure (de tipul 
gresiilor) sau de cele care au caverne sau goluri carstice. De 
amintit aici că şi în zonele de platformă depozitele necutate sau 
slab ondulate ale cuverturilor sedimentare antrenate în 
exploatarea gazelor de şist sunt afectate de dislocaţii evidente, 
chiar dacă acestea sunt reprezentate de falii cu sărituri nu prea 

mari. Până şi depozitele cele mai noi, respectiv pliocene, sunt 
afectate de aceste dislocaţii şi adesea chiar şi depozitele 
cuaternare sunt faliate. Imaginea idilică a unei cuveruri 
sedimentare de platformă neafectată de sisteme diferite de 
faliere este foarte departe de realitate.  
                5.2. MIGRAREA APELOR CONTAMINATE DE-A 
LUNGUL COLOANELOR DE SONDĂ. O altă posibilă cale 
importantă de migrare spre suprafaţă a fluidelor contaminate 
este legată de coloanele cimentate ale fostelor sonde de 
exploatare prin fracturare hidraulică. Degradarea în timp a 
cimentului, facilitată uneori şi de imperfecţiuni iniţiale de 
cimentare, asociată cu fisurări ale cimentului provocate de 
şocuri naturale (cutremure), ulterioare exploatării, poate 
conduce în timp la transformarea treptată a unora dintre fostele 
sonde de exploatare în surse antropice de ape contaminate. În 
acest sens la nivelul formaţiunii Marcellus din Pensylvania au 
fost avute în vedere şi unele erori de construcţie (montare) a 
sondelor care ar putea facilita de asemenea mecanismul de 
migrare a fluidelor contaminate spre suprafaţă (Ingraffea A. R., 
2012, în Heinberg  R., 2013).  
                5.3. POLUAREA ACVIFERELOR DE ADÎNCIME. 
O primă etapă importantă de poluare a depozitelor aflate peste 
nivelele de roci afectate de fracturarea hidraulică este aceea de 
îmbibare a unor acvifere aflate la diferite adîncimi cu fluide de 
fracturare migrate spre suprafaţă. Pe planele de faliere sau de-a 
lungul coloanelor fostelor sonde poate avea loc migrarea lentă a 
apelor contaminate care pot atinge, pe rînd, acvifere 
reprezentate prin roci permeabile (nisipuri, gresii) sau prin roci 
fisurate sau cu caverne şi goluri carstice (în special calcare). 
Este evident că cele mai expuse roci de acest tip sunt cele aflate 
mai aproape de nivelele care au fost supuse fracturării, în timp 
ce acviferele aflate mai aproape de suprafaţa terenului sunt mai 
puţin expuse. Gradul de poluare a acviferelor aflate între rocile 
fracturate hidraulic şi suprafaţă depinde evident de proprietăţile 
lor fizice, respectiv de particularităţile litologice şi structurale 
ale fiecărei zone în parte. 
                5.4. POLUAREA APELOR FREATICE. În timp ceva 
mai îndelungat şi cu cantităţi mai reduse de ape reziduale se 
poate imagina şi poluarea depozitelor permeabile îmbibate cu 
ape potabile aflate în apropierea suprafeţei terenului (peste 
primul nivel impermeabil din subsol), ape care alimentează în 
mod obişnuit izvoarele şi fântânile. Este vorba în acest caz mai 
ales de depozite poroase cu permeabilitate mare de tipul 
nisipurilor grosiere şi pietrişurilor. Poluarea acestora ar fi însă 
cu mult mai gravă deoarece acest tip de acvifere este utilizat în 
mod curent pentru alimentarea cu apă potabilă sau în agricultură 
(Bamberger O., 2012). Pînzele freatice contaminate pot 
alimenta astfel izvoare naturale şi prin acestea chiar şi unele 
segmente importante ale unor reţele hidrografice. 
                5.5. POLUAREA REŢELEI HIDROGRAFICE DIN 
ARIA FOSTELOR EXPLOATĂRI. În cazul în care acviferele 
de adâncime sau pânzele freatice contaminate ajung să 
alimenteze punctiform ape curgătoare se poate ajunge la 
extinderea poluării cu ape reziduale la nivelul unor segmente 
importante ale unor reţele hidrografice. Apele poluate apărute 
astfel în diferite puncte ale unui bazin hidrografic pot trece în 
mare parte în reţeaua hidrografică a unui rîu, în aval de punctele 
de emergenţă a apelor contaminate. Este evident că gradul de 
poluare va fi din ce în ce mai redus către aval, datorită diluării 
treptate a apelor ca urmare a creşterii debitelor, dar aceste ape 
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pot la rîndul lor să alimenteze spre aval pânze freatice şi 
acvifere de adîncime al căror grad de poluare poate creşte în 
timp datorită unui aport constant de ape contaminate. Un astfel 
de tip de poluare se poate manifesta şi prin creşterea cantităţii 
de particule solide suspendate, dar şi printr-un aport posibil de 
elemente radioactive rezultate din amestecul fluidelor de 
fracturare cu substanţele (organice în speţă) ale rocilor atacate 
prin fracturare hidraulică.   
                6. POSIBILUL ROL MAJOR AL 
CUTREMURELOR FOARTE PUTERNICE ÎN 
ACCELERAREA PROCESULUI DE MIGRARE A APELOR 
CONTAMINATE. Dacă în mod obişnuit ne imaginăm că apele 
contaminate rămase la diferite adîmcimi în subsolul zonelor 
exploatate au şanse mici de a ajunge la suprafaţa terenului sau 
că migrarea acestora este foarte lentă cu totul altfel pot sta 
lucrurile în cazul unor şocuri seismice foarte puternice. Grăbirea 
migraţiei apelor contaminate poate fi oricum facilitată de 
cutremurele de mai mică intensitate sau de intensitate mare, dar 
în cazul unor seisme cu magnitudine foarte mare şansele ca 
apele contaminate să atingă nivele superioare cresc foarte mult. 
In situaţii cu totul excepţionale de natură seismică se poate 
ajunge la creşterea gradului de fisurare a depozitelor care se 
interpun între nivelul rocilor fracturate şi îmbibate cu fluide 
toxice şi suprafaţa terenului. Pot fi de asemenea activate falii 
mai vechi care străbat aceste depozite sau pot să apară şi linii 
noi de faliere. Dacă fluidele de fracturare s-ar afla în stare destul 
de avansată de migrare spre suprafaţă atunci efectul şocurilor 
puternice de tip seismic ar fi şi mai evident. În acest sens ne 
putem imagina situaţii dramatice în care efectele devastatoare 
ale unor şocuri seismice deosebit de puternice (repetate la 
intervale de timp de sute sau mii de ani) se pot asocia cu 
contaminări rapide ale unor acvifere, pânze freatice şi sectoare 
ale unor bazine hidrografice. În situaţii extreme pot fi imaginate 
şi fenomene de apariţie a unor ape contaminate de-a lungul unor 
aliniamente tectonice care să afecteze vizibil suprafaţa terenului 
pe arii destul de largi.  
                7. PERSPECTIVA “HEREDEA” ASUPRA 
NATURII EXPLOATĂRILOR DE GAZE DE ŞIST. Analizând 
toate datele de care a dispus până la un moment dat asupra 
exploatării gazelor de şist un geofizician român, Nicolae 
Heredea, ajunge la concluzia că este vorba în acest caz, de fapt, 
de o acţiune premeditată de provocare a unor reacţii geochimice 
antropice astfel încât gazul principal rezultat (metanul) este în 
realitate de natură abiotică (Heredea N., 2014). Deci aşa 
numitele «gaze de şist» nu sunt de fapt gaze naturale 
combustibile. Fiind astfel vorba despre gaze antropice abiotice 
(deci care au rezultat prin intervenţia omului asupra argilitelor) 
este greşit să numim obţinerea lor «exploatare» deoarece ne 
aflăm de fapt în faţa unui proces de «fabricare in situ». In 
realitate au loc deci «reacţii chimice producătoare de 
hidrocarburi gazoase». In acest context prin sondele de 
explorare se pot face teste, greu sau imposibil de controlat, de 
«fabricare» de gaze combustibile pentru verificarea reţetelor de 
soluţii chimice. Mai concret se poate spune că argilitele 
(şisturile, shales) reprezintă de fapt materia primă, în timp ce 
apa şi aditivii au rol de reactiv chimic, între acestea având astfel 
loc reacţii chimice. Are loc deci, din punct de vedere legal, un 
act de poluare deoarece se introduce direct în mediu o substanţă 
(din această perspectivă un «poluant») care modifică echilibrul 
constituienţilor acestuia. Este astfel creat în natură, in situ, în 

susbsol, un «reactor chimic». Câmpul de reacţie chimică va 
avea o dezvoltare spaţială controlată de direcţiile de minimă 
rezistenţă şi de distribuţia spaţială a substanţelor care 
reacţionează cu amestecul chimic introdus cu ajutorul sondelor. 
Termenul de “fracturare hidraulică” maschează astfel o realitate 
cu totul diferită în raport cu tipul de exploatare care ne este în 
mod concret prezentat, fiind vorba de fapt despre adevărate 
“fabrici de gaze”, foarte rentabile din variate motive, respectiv 
despre  “reactoare chimice” care, în număr mare, pot alcătui un 
adevărat “combinat chimic” uriaş, liber, neîngrădit, nesecurizat, 
cu procese de producţie libere, nesecurizate, necontrolate. După 
o astfel de “exploatare” în subsol nu mai rămîne nimic natural. 
Rocile iniţiale nu mai sunt roci ci deşeuri amestecate cu noxe 
lichide. «Rămîne un uriaş depozit de deşeuri ale umanităţii, 
cantonate în mediul geologic, distrus total, necontrolat şi 
necontrolabil de către om». In acest context “migraţia 
geochimică în timp geologic” a gazelor “fabricate” şi a “noxelor 
fluide” este inevitabilă. In totalitate consecinţele nefaste ale 
unui astfel de tip de “exploatare” sunt numeroase şi cel mai 
adesea grave, iar uneori pot fi chiar catastrofale.  
                8. CONCLUZII. Exploatarea gazelor de şist prin 
fracturare hidraulică de mare volum este neîndoielnic o formă 
agresivă de intervenţie antropică asupra mediului geologic care 
poate avea urmări grave sau chiar catastrofale mai ales pe 
termen mediu sau lung. 
                În afara contaminărilor posibile legate de etapa de 
explorare şi a diferitelor moduri de poluare pe termen scurt a 
apei, aerului şi solului din vecinătatea zonelor exploatate, 
această metodă de „regim tehnologic incorect” (în termeni 
clasici de exploatare a zăcămintelor convenţionale de petrol şi 
gaze) presupune neapărat şi următoarele efecte sigure nedorite: 
                -  transformarea unor mari cantităţi de ape curate 
(potabile sau industriale) în ape nocive, contaminate (prin 
alcătuirea fluidului de fracturare), pierdute definitiv; 
                -  distrugerea unor segmente distincte ale mediului 
geologic (prin fracturarea rocilor vizate ca obiectiv al 
exploatării); 
                - formarea unor acvifere antropice de tip fisural 
cantonate în rocile supuse fracturării, îmbibate cu fluidele de 
fracturare şi cu substanţele rezultate din reacţia acestora cu 
mediul; 
                - perturbarea echilibrului dinamic al depozitelor aflate 
între nivelele de argilite fracturate şi suprafaţa terenului (cu 
efecte mai importante asupra rocilor poroase – nisipuri, gresii   
sau cu caverne şi goluri carstice – calcare, dolomite); 
                - transformarea fostelor zone exploatate în arii 
interzise în viitor altor intenţii de explorare, cu obiective 
complet diferite, chiar dacă ar viza ţinte aflate peste nivelul 
argilitelor exploatate prin fracturare hidraulică; 
                - pe termen mediu sau lung migraţia geochimică (pe 
sisteme de falii sau fisuri sau/şi de-a lungul coloanelor cu 
izolaţia deteriorată a fostelor sonde exploatare) poate duce, pe 
rând, la poluarea (contaminarea) unor acvifere, a pânzei freatice 
şi în final a reţelelor hidrografice, deci implicit şi a solului, pe 
arii relativ mari. Un astfel de proces poate fi favorizat de suita 
de cutremure naturale obişnuite, ulterioare exploatării, şi poate 
fi accelerat în cazul unor seisme de magnitudini neobişnuit de 
mari, posibile de-a lungul unor perioade mai mari de timp. 
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seismică Vidraru-Snagov-Shabla

 
 

                                                            Alex PUIU
 

        Colonelul în rezervă Marian Rizea,

universitar doctor inginer, împreună cu alţi experţi

au atras atenţia asupra riscului seismic alarmant

implică unica tehnologie de exploatare a gazelor

care Chevron va fi nevoită să o aplice în sudul

pecialiştii în geologie avertizează că

Vidraru-Snagov-Shabla, mai periculoasă

cea din Vrancea, s-a reactivat. Falia

tangentă perimetrului Neptun din Marea Neagră,

va face exploatări. Totodată, aceasta intersectează

securitate seismică a centralei nuclearo-electrice

Cernavodă. "Oricând putem avea o Fukushima

naţional!", spun specialiştii. 

Pentru România sunt două veşti în ceea ce priveşte 

seismicitatea: una, proastă, cealaltă, foarte proastă. Profesorul 

universitar Vasile Mocanu spune că ne putem aştepta oricând la 

un cutremur în zona Vrancea, care ar putea avea 7,6 grade pe 

scara Richter, adică mai mult decât cel din 1977. În plus, s

S
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lling on Human and Animal Health. New 

Snake Oil. How Tracking’s False Promise of Plenty Imperials 
Our Future (Romanian version: Ulei de şarpe. Cum ne pune fracturarea 

siunile ei deşarte de cîştig şi bunăstare). 

Despre gazele de şist). 

Methane and the Greenhouse-
Gas Footprint of Natural Gas from Shale Formations. Climatic Change, 106, no 

Life Cycle Greenhouse Gas Emissions and 
Freshwater Consumption of Marcellus Shale Gas. Environmental Science and 

Osborn S. G., Vengosh A., Warner N. R., Jackson R. B. – Methane 
contamination of drinking water accompanying gas well drilling and hydraulic 
fracturing. Proceedings of the National Academy of Sciences vol.108, no 20, 

Methane Leaks Erode Green Credentials of Natural Gas. Nature 

în limba engleză în „Conference Proceedings, volume I 
th GeoConference on 

UCATION AND LEGISLATION of the 
INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC 

26 June 2014, Albena, Bulgaria, p. 299 – 306”. 

Chevron va fora perpendicular pe falia 
Shabla 

UIU – București 

Rizea, Profesor 

experţi geologi, 

alarmant pe care îl 

gazelor de şist, pe 

sudul Dobrogei.  

că falia seismică 

periculoasă chiar decât 

Falia amintită este 

Neagră, unde, Chevron 

intersectează şi aria de 

electrice de la 

ma pe teritoriul 

ntru România sunt două veşti în ceea ce priveşte 

seismicitatea: una, proastă, cealaltă, foarte proastă. Profesorul 

universitar Vasile Mocanu spune că ne putem aştepta oricând la 

un cutremur în zona Vrancea, care ar putea avea 7,6 grade pe 

ică mai mult decât cel din 1977. În plus, s-a 

reactivat falia tectonică Vidraru - Snagov 

Bulgariei), care poate produce cutremure cu efecte mult mai 

grave decât cele ale seismelor produse în Vrancea.

În zona Vrancea, cutremurele se produc la adâncimi mari, de 

peste 100 de kilometri. Există, însă, o mulţime de alte focare de 

suprafaţă, dispuse pe aproape tot cuprinsul ţării, din Banat până 

în Dobrogea şi din Satu Mare până la Giurgiu. În cazul acestora, 

seismele izbucnesc doar la 5 până la 70 de kilometri adâncime 

şi au efecte zonale devastatoare. Conform datelor seismologilor 

români, aceste zone seismice de suprafaţă se activează o dată la 

50 sau 100 de ani. 

Harta seismicităţii din România pune în evidenţă 22 de focare 

seismice (foto, marcate cu linii roşii subţiri), altele decât cel din 

Vrancea. Acestea se activează periodic, o dată la 50 sau 100 de 

ani. Falia Vidraru - Snagov - Shabla s

moment, avem practic încă două focare seismice pe lângă cel 

din Vrancea. "România este o ţară activă din punct de vedere 

seismic şi ne putem aştepta oricând la cutremure de adâncime 

de 7,6 grade Richter în zona Vrancea. Din păcate, în acest 

moment se poate spune că s-a reactivat şi falia Vidraru 

- Shabla, care se prelungeşte sub Marea

produce cutremure de suprafaţă foarte periculoase", a precizat 

Victor Mocanu, profesor universitar la Facultatea de Geologie 

şi Geofizică din cadrul Universităţii din Bucureşti. Diferenţa 

dintre cutremurele de suprafaţă şi cele de adâncime este că 

primele se resimt pe o arie redusă, dar lasă în urmă distrugeri 

uriaşe, aşa cum s-a întâmplat în Haiti, de pildă. Cele de 

adâncime se resimt pe o arie mai mare, dar nu produc victime şi 

pagube atât de mari, cum a fost cazul, recent, în Chile.
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Snagov - Shabla (nord-estul 

Bulgariei), care poate produce cutremure cu efecte mult mai 

grave decât cele ale seismelor produse în Vrancea. 

 

produc la adâncimi mari, de 

peste 100 de kilometri. Există, însă, o mulţime de alte focare de 

suprafaţă, dispuse pe aproape tot cuprinsul ţării, din Banat până 

în Dobrogea şi din Satu Mare până la Giurgiu. În cazul acestora, 

nă la 70 de kilometri adâncime 

şi au efecte zonale devastatoare. Conform datelor seismologilor 

români, aceste zone seismice de suprafaţă se activează o dată la 

Harta seismicităţii din România pune în evidenţă 22 de focare 

marcate cu linii roşii subţiri), altele decât cel din 

Vrancea. Acestea se activează periodic, o dată la 50 sau 100 de 

Shabla s-a reactivat. În acest 

moment, avem practic încă două focare seismice pe lângă cel 

mânia este o ţară activă din punct de vedere 

seismic şi ne putem aştepta oricând la cutremure de adâncime 

de 7,6 grade Richter în zona Vrancea. Din păcate, în acest 

a reactivat şi falia Vidraru - Snagov 

Marea Neagră, falie care 

produce cutremure de suprafaţă foarte periculoase", a precizat 

Victor Mocanu, profesor universitar la Facultatea de Geologie 

şi Geofizică din cadrul Universităţii din Bucureşti. Diferenţa 

dintre cutremurele de suprafaţă şi cele de adâncime este că 

se resimt pe o arie redusă, dar lasă în urmă distrugeri 

a întâmplat în Haiti, de pildă. Cele de 

adâncime se resimt pe o arie mai mare, dar nu produc victime şi 

pagube atât de mari, cum a fost cazul, recent, în Chile. 
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"Trebuie să ne obişnuim cu ideea că suntem într-o zonă 

seismică. În Chile, de pildă, a fost cutremur de peste 8 grade, 

urmat de replici puternice, dar nu au fost aşa multe victime şi 

pagube materiale. Asta pentru că ei îşi contruiesc locuinţele pe 

structuri de şină de cale ferată. Adică ştiu că stau într-o zonă 

activă seismic şi sunt pregătiţi", a adăugat specialistul. 

În completarea celor spuse de Vasile Mocanu, profesorul 

Marian Rizea a precizat că falia Vidraru - Snagov - Shabla 

este tangentă perimetrului Neptun din Marea Neagră, unde 

urmează să se aplice o tehnologie de extragere a gazelor de şist, 

interzisă în mai multe ţări europene, precum şi celui de 

securitate seismică al centralei nuclearo-electrice de la 

Cernavodă. "Oricând putem avea o Fukushima pe teritoriul 

naţional! Este cazul ca toţi specialiştii români din ţară şi 

străinătate (cercetători, profesori universitari, ingineri 

geofizicieni, geologi, petrolişti şi gazişti) care au cunoştinţă 

despre riscurile şi ameninţările de acest gen, inclusiv Academia 

Română, să-şi spună punctul de vedere pentru a se lua o decizie 

corectă, în privinţa oportunităţii trecerii la exploatarea gazului 

de şist din perimetrele concesionate", a afirmat acesta. 

Profesorul Marian Rizea a trimis şi o scrisoare deschisă în care 

atrage atenţia în ceea ce priveşte pericolele care pot apărea din 

cauza fisurării hidraulice în perimetrul Neptun din Marea 

Neagră. Acesta cere statului să clarifice mai multe aspecte în 

legătură cu exploatarea gazelor de şist de către 

Chevron. Prezentăm, mai jos, scrisoarea deschisă a profesorului 

Rizea, adresată autorităţilor statului: 

„Salutare, tuturor celor care gândesc şi simt româneşte! 

Sunt col (r). prof. univ. dr. ing. Marian Rizea. Cei mai mulţi 

dintre destinatarii acestui mesaj mă cunoaşteţi, cu bunele şi mai 

puţin bunele lucruri pe care le-am făcut în cei 25 de ani ca ofiţer 

de informaţii şi contrainformaţii economice. Sunt inginer 

petrolist şi mi-am dat doctoratul în 2001, după mai bine de cinci 

ani de cercetări în care, sub coordonarea distinsului prof. univ. 

dr. ing. George IORDACHE de la UPG Ploieşti, am studiat în 

schelele Tg. Ocna, Ocnele Mari, Ocna Mureş etc. exploatarea 

zăcămintelor de sare, prin dizolvare cu ajutorul sondelor, cu o 

teză în premieră naţională. Respectabilii membri ai comisiei de 

doctorat, dar şi cei care au fost în sală la susţinerea publică, îşi 

amintesc, poate, cât de mult am insistat în încheierea expunerii 

ţinute în amfiteatrul Ap10 al UPG Ploieşti, să se sesizeze în 

mod oficial atât reprezentanţii SALROM Bucureşti (prezenţi în 

sală), cât şi ai celorlalte instituţii abilitate, despre pericolul 

iminent al producerii de catastrofe tehnico-ecologice, prin 

prăbuşirea plafoanelor unor câmpuri de exploatare a sării, în 

schelele mai sus menţionate, dar şi în alte zone. Mă ofeream 

atunci, împreună cu conducătorul meu de doctorat, să efectuăm 

gratis o lucrare de consolidare subterană a unor burdufuri 

subterane de saramură, după o reţetă şi tehnologie proprii, cu 

sprijin financiar şi tehnic din partea Ministerului Industriei. 

Semnalul meu public era un strigăt de disperare şi mare 

îngrijorare, rezultat al cercetărilor efectuate, un punct de vedere 

ştiinţific pe care doar câteva persoane iniţiate l-au putut înţelege 

în profunzime. La aproape o lună de la afirmaţiile mele publice, 

au avut loc acele accidente tehnice la Exploatarea Ocnele Mari, 

judeţul Vâlcea, mult mediatizate, cu pierderi materiale mari şi 

consecinţe sociale negative, pe măsură. 

Guvernul luase hotărârea alocării câtorva zeci de miliarde de lei 

pentru reabilitarea zonei. Am obţinut acceptul şefilor ierarhici 

(aşa cerea regulamentul militar - eram ofiţer în activitate) şi am 

prezentat soluţia tehnică pe care o stabilisem cu distinsul 

conducator de doctorat, la doi politicieni prahoveni, foarte 

cunoscuţi, pe care i-am vizitat la biroul teritorial, arătându-le 

documentaţia tehnică, care au apreciat iniţiativa şi au promis că 

vor face demersurile necesare, la Guvern. Unul, care a trecut în 

lumea celor drepţi, l-a rugat pe celălalt, un traseist politic, astăzi 

încă în Parlamentul României, să intervină direct la premierul 

Adrian Năstase. La câteva zile, am primit un telefon de la o tipă 

care susţinea că sună în numele unei persoane guvernamentale 

importante şi m-a rugat să fiu pregătit să mă prezint la Guvern. 

Nici până azi nu m-a mai chemat nimeni la Guvern, însă, între 

timp, au mai fost câteva prăbuşiri de câmpuri de exploatare, cel 

mai recent în 26 decembrie 2010 la Ocna Mureş. Am aflat că 

politicianul în funcţie (nu-i dau numele pentru a nu-i face o şi 

mai mare publicitate, fiind implicat într-un dosar penal 

mediatizat), ar fi sprijinit un SRL de apartament, desprins din 

Institutul de Cercetare a Sării Cluj, să obţină un contract de 

consolidare a exploatărilor de saramură de la Ocnele Mari, în 

valoare de câteva miliarde de lei. Patronul acelui SRL a decedat 

EcologieEcologieEcologieEcologie    
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la puţin timp, lucrările au ramas nefinalizate, iar

Multe dintre situaţiile critice similare, pe care le

pe teritoriul naţional în ultimii 15 ani, le-am inserat în cartea 

Asigurarea Securităţii Ecologice - Evaluarea riscului, Editura 

Academiei Naţionale de Informaţii, Bucureşti, ISB

68-0, 211 p., 2005, pentru care am primit o scrisoare de 

felicitare şi apreciere de la Directorul de atunci al SRI, domnul 

gl. mr. (r) conf. univ. dr. Alexandru-Radu TIMOFTE. Printre 

problemele subliniate în carte se află cele referitoare la Roş

Montană, haldele de steril radioactiv aflate în apropierea unor 

aşezări urbane, închiderile necorespunzătoare de mine de 

cărbuni, neecologizarea a mii de sonde PETROM etc., etc.

De mai bine de două luni tot scriu (la Monitorul de Petrol şi 

Gaze Bucureşti, Pulsul-geostrategic Braşov, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, diverse ziare etc.) despre posibile efecte 

negative în plan ecologic prin utilizarea tehnologiei de 

fracturare hidraulică (fisurare hidraulică) în exploatarea gazului 

de şist, iar bâlbele de la nivelul decizional cel mai înalt au 

produs îngrijorare şi nelinişte în rândul cetăţenilor României, 

solicit public, în baza dreptului de cetăţean al acestei ţări şi a 

Legii nr. 544 din 2001 (privind accesul la informaţiile de interes 

public), ca reprezentanţii legali ai statului să facă publice 

următoarele: 

- Studiul de impact privind mediul înconjurător al lucrărilor de 

foraj pentru cercetare, efectuate de firma CHEVRON în 

perimetrul Nepun din platoul continental al Mării Negre.

- Ce garanţii legale dă statului român firma respectivă sau firma 

care va trece la exploatarea gazelor de şist din zona litoralului 

românesc, în cazul unor accidente tehnice cu consecinţe 

ecologice în proximitatea perimetrului Neptun? Dar a celorlalte 

potenţiale exploatări din România? 

- Ce tehnologii de intervenţie vor fi utilizate dacă se va produce 

infestarea accidentală a pânzei freatice din zonele de lucru?

Ar mai fi multe întrebări de pus, inclusiv despre modul în care 

s-au încheiat aceste contracte, cât câştigă sau ce pier

român, dacă au fost respectate prevederile legale, dar acestea ar 

trebui să fie puse de către organele abilitate, în timp util.

Ceea ce mă îngrijorează pe mine este conţinutul unui e
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la puţin timp, lucrările au ramas nefinalizate, iar banii... 

Multe dintre situaţiile critice similare, pe care le-am identificat 

am inserat în cartea 

Evaluarea riscului, Editura 

Academiei Naţionale de Informaţii, Bucureşti, ISBN 973-8297-

0, 211 p., 2005, pentru care am primit o scrisoare de 

felicitare şi apreciere de la Directorul de atunci al SRI, domnul 

Radu TIMOFTE. Printre 

problemele subliniate în carte se află cele referitoare la Roşia 

Montană, haldele de steril radioactiv aflate în apropierea unor 

aşezări urbane, închiderile necorespunzătoare de mine de 

cărbuni, neecologizarea a mii de sonde PETROM etc., etc. 

De mai bine de două luni tot scriu (la Monitorul de Petrol şi 

geostrategic Braşov, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, diverse ziare etc.) despre posibile efecte 

negative în plan ecologic prin utilizarea tehnologiei de 

fracturare hidraulică (fisurare hidraulică) în exploatarea gazului 

la nivelul decizional cel mai înalt au 

produs îngrijorare şi nelinişte în rândul cetăţenilor României, 

solicit public, în baza dreptului de cetăţean al acestei ţări şi a 

Legii nr. 544 din 2001 (privind accesul la informaţiile de interes 

entanţii legali ai statului să facă publice 

Studiul de impact privind mediul înconjurător al lucrărilor de 

foraj pentru cercetare, efectuate de firma CHEVRON în 

perimetrul Nepun din platoul continental al Mării Negre. 

statului român firma respectivă sau firma 

care va trece la exploatarea gazelor de şist din zona litoralului 

românesc, în cazul unor accidente tehnice cu consecinţe 

ecologice în proximitatea perimetrului Neptun? Dar a celorlalte 

Ce tehnologii de intervenţie vor fi utilizate dacă se va produce 

infestarea accidentală a pânzei freatice din zonele de lucru? 

Ar mai fi multe întrebări de pus, inclusiv despre modul în care 

au încheiat aceste contracte, cât câştigă sau ce pierde statul 

român, dacă au fost respectate prevederile legale, dar acestea ar 

trebui să fie puse de către organele abilitate, în timp util.  

Ceea ce mă îngrijorează pe mine este conţinutul unui e-mail pe 

care l-am primit în martie 2010 de la nişte specialişt

şi geologi. Atunci, nu i-am acordat prea mare atenţie. Rog pe 

cei care cunosc şi înteleg pericolul ce ne paşte odată cu 

producerea de mici cutremure prin utilizarea tehnologiei de 

fisurare hidraulică şi asocierea acestora cu acela al reactivăr

faliei seismice pe direcţia Vidraru-Snagov

semnal de alarmă, înainte de a fi prea târziu.

Cred că nu trebuie să fii mare specialist în geologie ca să 

realizezi că producerea de mici cutremure prin fisurarea 

hidraulică în perimetrul Neptun din Marea Neagră, poate activa 

ireversibil falia mai sus-menţionată şi poate aduce mai aproape 

în timp, un cutremur devastator. 

 

Educația financiară la Aristotel

                                                                                   

                                                  Aurel C

    I. Schiță istorico-geografică 

recia este o țară situată în Peninsula Balcanică în SE 
Europei, teritoriu cu 2000 de insule în Ma
insula Creta din Marea Mediterană. Încă din vechime, 

prin poziție geografică  grecii aflați în zona continentală și 
insulară de la V de Marea Egee,   pe coasta M. Mediterane, cei 
din coloniile de la M. Neagră asigurau un rol important ca punte 
între civilizațiile economice și nu numai, din  Europa, Asia 
Mică și Orient. 

Prima manifestare a civilizației grecești a fost în insula Creta, în 
timpul miticului rege Minos al Cretei, ce avea centrul politico
religios în Cnossos (v. Labirintul, Minotaurul
civilizație cunoscută sub numele de 
durat  aprox. sec. XXV-XII î.Hr., care va fi afectată  de invazia 
aheilor, creatoare a civilizației miceniene. 
numele generic de ahei este dat elenilor anga
troian.  

Începând cu sec. XVI î.Hr, aheii erau triburi grece
coborâseră în Peloponez (peninsulă situată în extremitatea de S 
a Greciei, legată de restul Eladei prin istmul Corint) din Tesalia 
(reg. istorică din N Greciei, patria legendarului Ahile), unde au 
ridicat orașe fortificate, cum ar fi Micene, de unde și numele de 
civiliația miceniană.  

Cultura miceniană a intrat în declin prin  sec. XII î.Hr., fiind 
distrusă de invazia dorienilor  unul dintre cele patru triburi  

G
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am primit în martie 2010 de la nişte specialişti petrolişti 

am acordat prea mare atenţie. Rog pe 

cei care cunosc şi înteleg pericolul ce ne paşte odată cu 

producerea de mici cutremure prin utilizarea tehnologiei de 

fisurare hidraulică şi asocierea acestora cu acela al reactivării 

Snagov- Shabla, să tragă un 

semnal de alarmă, înainte de a fi prea târziu.  

Cred că nu trebuie să fii mare specialist în geologie ca să 

realizezi că producerea de mici cutremure prin fisurarea 

Neptun din Marea Neagră, poate activa 

menţionată şi poate aduce mai aproape 

ția financiară la Aristotel  

                                                                                   

Aurel CORDAȘ - Iași      

țară situată în Peninsula Balcanică în SE 
Europei, teritoriu cu 2000 de insule în Marea Egee și 
insula Creta din Marea Mediterană. Încă din vechime, 

ți în zona continentală și 
insulară de la V de Marea Egee,   pe coasta M. Mediterane, cei 
din coloniile de la M. Neagră asigurau un rol important ca punte 

țiile economice și nu numai, din  Europa, Asia 

ției grecești a fost în insula Creta, în 
timpul miticului rege Minos al Cretei, ce avea centrul politico-
religios în Cnossos (v. Labirintul, Minotaurul, Dedal și Icar), 

ție cunoscută sub numele de civilizația minoică, ce a 
XII î.Hr., care va fi afectată  de invazia 

ției miceniene. În poemele homerice 
este dat elenilor angajați în războiul 

erau triburi grecești care 
coborâseră în Peloponez (peninsulă situată în extremitatea de S 
a Greciei, legată de restul Eladei prin istmul Corint) din Tesalia 

gendarului Ahile), unde au 
șe fortificate, cum ar fi Micene, de unde și numele de 

Cultura miceniană a intrat în declin prin  sec. XII î.Hr., fiind 
unul dintre cele patru triburi  
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grecești (alături de ahei, ionieni și eolieni). În scurt timp au 
cucerit aproape întreaga Grecie. Lupta pentru putere între 
orașele-stat, mai ales între  Sparta și Atena, asociată cu crizele 
din agricultură și politică au determinat emigrarea spre coastele 
de SE ale Europei. 

Astfel  începând cu sec. VII-VI î.Hr. are loc Marea colonizare, 
când grecii au înființat o serie de colonii de-a lungul țărmurilor 
nordice ale Mării Egee, Chersonesul tracic (peninsula Galipoli), 
Propontida (Marea Marmara), Bosforul ca și țărmul apusean al 
Mării Negre.  (H.C.M – op.cit.; V.P. – op.cit.; xxx – op.cit.).     

II. Grecia clasică: de la  civilizația economică a polis-ului 

până la pierderea independenței 

 După o lungă perioadă marcată de invaziile din N, în 
sec. VIII î.Hr., în S peninsulei Balcanice (Peninsula Greacă și  
insulele Mării Egee), au început să se dezvolte orașe-stat care au 
creat o civilizație considerată ulterior baza civilizației societății 
noastre moderne. 

 Invaziile diferitelor triburi, luptele pentru hegemonie 
între orașele-stat, crizele politico-economice, toate împreună au 
făcut ca satele să fie depopulate, țăranii din Grecia 
nemaiputându-și apăra singuri gospodăriile (oikos-ul), le-au 
părăsit și au început să se adune pe culmile dealurilor unde, 
împreună, puteau să reziste mai bine. Aceste culmi au căpătat 
denumirea de acropoli (orașul de sus).  

Oikos-urile  unite între  ele, devenite mai puternice au 
format primul nucleul al cetății- stat (polis-ul). Aceste state 
mici nu au reprezentat o națiune. Dar au existat doi vectori  care 
definesc o civilizație: limba, comună tuturor, și o religie 
națională, superioară de orice credințe locale.        

Grecii au început comerțul în Marea Mediterană prin 
sec.VIII î.Hr. În timp, schimburile comerciale se intensifică, 
devenind internaționale. Astfel navele ateniene controlau 
comerțul pe Mediterana. Corăbiile grecești încărcate cu ulei de 
măsline, vase de lut, vin, faguri de miere, smochine, produse 
miniere (plumb, argint, marmură), navigau de-a lungul costelor 
Mării Mediterane și Mării Negre. Uneori se aventurau pe 
,,autostrada,, : M. Mediterană (M. Apusului) – zona Canalul 
Suez de astăzi -  pe Marea Roșie și prin strâmtoarea Bab-el-
Mandeb (Poarta  lacrimilor) – Golful Aden (de astăzi) – M. 
Arabiei – India. Această Mare a Arabiei, a fost timp de secole 
parte a rutei comerciale între Europa și India. 

 Negustorii și călătorii greci  au adus din Babilon o 
sumă imensă de cunoștințe în toate domeniile: medicină, 
matematică, economie, finanțe, monedă, astronomie, literatură, 
etc. și multe din acestea au fost  transmise de greci romanilor. 

 Insulele Mării Egee au fost adevărate poduri, trepte ale 
unei uriașe scări, între Asia și Egipt, adevărate centre 
comerciale și  pentru schimbul de mărfuri și idei între Orientul 
civilizat și o Europă încă tânără.  (H. W. v. L – op.cit.).       

În sec. VII î.Hr., legiutorul Solon (630-560 î.Hr.) a fost 
autorul mai mai multor reforme. El a introdus un nou sistem de 
greutăți și măsuri, esențial în comerțul liber de mărfuri, a 
reorganizat sistemul monetary și a ordonat ca toate legile să fie 
înscrise pe stâlpi și expuse în centrul orașului.  Reformele lui 
Solon au permis participarea cetățenilor la treburile cetății. 

Această evoluție economică generată de dezvoltarea 
producției și a comerțului este însoțită de  o evoluție socio-
economică materializată prin diversificarea și mărirea noilor 
pături sociale care s-au îmbogățit – negustorii, bancherii, noii 
proprietari  de pământuri. Această diferențiere economică 
favorizată de mărirea producției și a schimbului de mărfuri s-a 
adâncit și totodată, la rândul ei, a contribuit la dezvoltarea 
comerțului, dat fiind faptul că în lumea greacă circulau monede 
diverse.   

Grecii  au generalizat întrebuințarea monedei în 
legăturile lor comerciale. Sistemul standard al banilor a 
simplificat comerțul între țări. 

Începând cu sec. V î.Hr., Atena a respectat cu strictețe 
conținutul de metal prețios al monedei sale. Chiar și în timpul 
Războiului Peloponesiac Atena   a lăsat intact conținutul de 
metal prețios al monedei. Nimeni nu a îndrăznit să-și rezolve 
dificultățile economice pe seama devalorizării (reducere de 
către stat a valorii monedei în raport cu valutele străine; 
depreciere competitivă a monedei pentru a spori exporturile), 
fapt ce ar fi zdruncinat încrederea în solvabilitatea ei 
(capacitatea unei persone fizice sau juridice de a-și respecta 
angajamentele față de creditorii săi , la scadență) comercială a 
Atenei, fapt care ar fi zdruncinat încrederea în monedă și 
comerț. 

Tot în sec.V î.Hr., în Atena democrația, creația 
civilizației politice grecești atinge  apogeul evoluției sale antice. 
Același veac va rămâne în memoria istoriei Greciei și a 
omenirii, prin inegalabilele sale creații epoca de aur a culturii 
grecești antice. 

  În perioada sec. V- IV î.Hr., bogăția și puterea Atenei 
permit acestui oraș  să împună piețelor medireraneene propria 
monedă drahma de argint  =  1/8 uncia = 1/8 x 27,3 = 3,41 g.  
Ca multipli se enumără: didrahma = 6,82g și tetradrahma (  era 
o monedă de argint = 4 drahme , cu o puritate de minim 966 
0/00, avea pe o față capul zeiței Atena, protectoarea cetății 
Atena, iar pe revers bufnița, animalul simbol al  zeiței,  
înțelepciunea), drahma va deveni ,,dolarul,, Mediteranei. 
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Contradicțiile dintre regimul aristocratic din orașul-stat 
Sparta și cel democratic din orașul-stat Atena, lupta pentru 
hegemonie politică dintre cele două cetăți declanșează Războiul 
Peloponesiac (431-404 î.Hr.) care antrenează cea mai mare 
parte a lumii grecești. Învinsă, Atena va recunoaște temporar 
autoritatea Spartei. 

Din păcate, lumea polis-ului  sec.IV î.Hr. este 
caracterizată și de o criză social-economică dar și politică, 
avându-se în vedere elementele ce definesc, structural, 
economia concurențială, numită mai târziu economie de piață   
(proprietate privată, concurență, pluralismul formelor de 
proprietate, formarea liberă a prețurilor, raportul dintre cerere și 
ofertă, intervenția limitată astatului, democrație în economie). 

Beneficiarul acestui ireversibil declin al vieții politice, 
sociale și economico-financiare grecești este  Macedonia, care 
în frunte cu regele  Filip II  (tatăl lui Alexandru Macedon), după 
victoria de la Cheroneea (338 î.Hr.), devine hegemonul Greciei. 

Invazia Imperiului Roman în Peninsula Balcanică s-a 
finalizat cu transformarea în posesiune romană a întregii Grecii, 
în anul 146 î.Hr. Imensul Imperiu Roman a răspândit civilizația 
greacă în părțile Europei  cucerite. Tot la Roma a avut loc o 
sinteză între gândirea greacă și cea creștină, sinteză care va 
continua și în Evul Mediu și care va structura întreaga cultură și 
civilizație vestică. S-a afirmat că dacă grecii nu ar fi existat, 
Europa și nu numai, s-ar fi aflat în urmă cu 2000 de ani 
(H.W.v.L. – op.cit.; H.C.M. – op.cit.). 

Prin împărțirea Imperiului Roman în sec. IV î.Hr., 
Grecia este inclusă în componența Imperiului Roman de 
Răsărit.  Limba și cultura greacă devin temeiul culturii și 
civilizației noului Imperiu Bizantin, care prelungește  până în 
sec. XV (1453, căderea Constantinopolelui sub turcii lui 
Mahomed II)  viața anticei Rome.   

III. Obiectul științei economice 

Noțiunea de economie și apoi de știință economică a 
fost generalizată în lucrările de specialitate, pornind de la 
termenii greci OIKOS = gospodărie, casă și NOMOS = lege, 
POLIS = cetate și LOGOS = știință. De aici teoria economică 
este știința care se preocupă de legile și acțiunile pentru 
gospodărirea casei, cetății, societății.  

Teoria economică se preocupă de nevoi și de resurse 
pentru om și colectivitate. Deci activitatea economică exprimă 
efortul omului pentru satisfacerea trebuințelor sale. 

În concepția lui Aristotel, economia este o știință 
definită cu obiect propriu de studiu prezent în clasificarea 
științelor și ca orice știință, economia are un scop. În ,,Etica 
Nicomahică,,, Aristotel, pune semnul egal ,,între știința 

economică și știința economiei domestice... Economia 
domestică are trei părți, relația de la stăpân la sclav, aceea de la 
părinți la copii, în al treilea rând aceea dintre soți,,. 

La marele filozof OIKONOMIKE  este știința sau arta 
producerii, distribuirii și păstrării valorilor de uz concret ale 
căminului și comunității pe o perioadă mai îndelungată. 

       Aristotel este acela care a opus termenului de 
economie = OIKONOMIKE (OIKOS = gospodărie + NOMOS 
= lege) ce desemna producerea de bunuri pentru funcționarea 
normală a cetății (gospodăriei comune) termenul de 
,,chrematistică,, (de la termenul KREMASTIKOS = a face 
bani), adică arta de a produce bani. 

În concepția aristoteliană, termenul avea un sens 
peiorativ, în genul ,,arta de a face bani de dragul banilor,, 
(CHREMATA = bogăție). Altfel spus, dacă chrematistica 
devenea o tehnică de îmbogățire, aceasta se situează în afara 
oikonomike.  

Cea mai urâtă formă de crematistică este camăta, adică 
tehnica de a face bani de dragul banilor. O altă formă ,,rea,, de 
crematictică este aceea de a cumpăra ieftin și de a vinde scump. 

         În vechea societate greacă, oikos-ul era un nucleu 
economic și social, care nu agrea comerțul intern. Maturizarea 
relațiilor economice, pe fondul interdependențelor civilizației 
economice din Or. Apropiat și Mijlociu, la care se adaugă 
concentrarea gospodăriilor sătești în interiorul și în jurul 
cetăților bine apărate, a dus la depășirea acestui stadiu, ajungând 
la forme moderne și complexe de existență social-economică. 
Acest oikos capătă dimensiuni structurale noi și datorită 
apariției și dezvoltării agora, protejată de acropolă (înălțime cu 
citadelă).  

În decursul timpului Agora  a avut două funcții: la 
început a avut o funcție politică și apoi un economică. Între sec. 
XII-VIII î.Hr. era o piață publică în orașele Greciei antice, unde 
se aflau principalele instituții și unde se țineau adunările 
publice, iar de prin sec. VI î.Hr. (v. apariția monedelor-bani)   
agora funcționează și ca un loc special amenajat unde se face 
comerț cu mărfuri, mai ales cu produse agroalimentare. 

Așadar Grecia sec. VIII î.Hr. se afla într-o situație 
deosebită, în sensul că nu era un  stat centralizat, ci un teritoriu 
împărțit într-o mulțime de  orașe-stat numite polis. În polis, care 
cuprindea un centru religios acropole și un centru politico-
economic  agora, loc al adunărilor publice și loc al comerțului, 
s-a născut, o civilizație care, în secolele următoare a pus bazele 
întregii culturi europene: filosofia, medicina și matematica, 
tragedia, comedia și muzica, istoriografia și economia.                 
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În cadrul studiilor fenomenelor, categoriilor și 
legităților economice, domeniul în care gândirea aristotelică a 
adus aportul cel însemnat este acela dedicat schimbului de 
mărfuri, banilor, comerțului, prețurilor,  probleme legate de 
studiul valorii, în formele sale valoare de schimb și valoare de 
întrebuințare (folosință). 

De subliniat că pentru prima dată în istoria gândirii 
economice, spunea Marx, Aristotel în lucrarea sa ,,Politica,, 
abordează analiza celor două caracteristici necesare unui produs 
să devină marfă (valoare și valoare de întrebuințare). 

Tot pentru prima dată în istoria economiei Aristotel a 
studiat conceptul de comensurabilitate (proprietatea a două 
mărimi de aceeași natură de a admite și o a treia mărime ca 
măsură comună, care se cuprinde în primele două de un număr 
întreg de ori). 

În cartea sa ,,Politica,, și ,,Etica Nicomahică,, filosoful 
face deosebirea dintre justiția /dreptatea universală și cea 
particulară, între corectitudinea comutativă, distributivă și 
corectivă.        

IV. Schimbul și  moneda 

Pentru a facilita cunoașterea și înțelegerea profunzimii 
gândirii analitice, puterea de generalizare, modernitatea sau 
universalitatea gândirii aristoteliene, cerem permisiunea 
cititorului nostru de a prezenta comparativ, definiția modernă a 
o unor  categorii economice  componente ale economiei de 
schimb, comparativ cu punctele de vedere ale analizei lui 
Aristotel.   

IV.1. Tipurile de schimb,  formele bănești 

premonetare și moneda-bani. Comerțul 

Ne amintim că schimbul de mărfuri poate fi tratat în 
patru etape sau forme: schimbul direct ( trocul), schimbul  
indirect/intermediat (mijlocit de forme bănești), comerțul cu 
amănuntul și camăta.    

1.Schimbul direct/trocul  (schimbul în natură, bun 
contra bun, fără intermediar, care frâna dezvoltarea 
vieții economice), reprezintă prima etapă   a economiei 
de schimb. 

Aristotel  afirma că trocul, adică schimbul direct de 
produse fără să fie intermediate de monedă, este firesc pentru că 
el satisface cerința natural de trebuință, la limita consumului 
zilnic, a supravețuirii. Aceste schimburi materiale se bazează pe 
dreptul de proprietate, fiind determinate de capacitatea de 
folosință a consumatorilor. Sunt tratate conceptele deficit și 
surplus de producție, care apar din  dreptul de proprietate. 

Aristotel, în ,,Politica,, începe prin a arăta felurile de 
viață în care obținerea celor necesare traiului supravețuirii, unui 
grup de nomazi, vânători, pescari, agricultori, hoți, nu implică 
schimbul de mărfuri. 

,,Cam acestea sunt toate tipurile de viață care au o 
activitate productivă prin sine însăși, spre deosebire de tipul de 
viață în care hrana este procurată prin schimb sau prin comerț: 
viața nomadă, agricolă, de tâlhari, de pescari și de vânători. Cei 
ce le amestecă trăiesc agreabil, suplinind nevoile cele mai 
importante ale vieții. De pildă, ei combină viața de nomad cu 
cea de tâlhar, cea agricolă cu cea de  vânător,, (A. – op.cit.). 

Dacă în economia naturală, lipsa celor necesare se 
rezolvă prin amestecarea  ocupațiilor, agricultor+vânător, o dată 
cu dezvoltarea diviziunii muncii  și a descompunerii proprietății 
comunitare se dezvoltă  economia de schimb /economie de 
mărfuri , care este opusă celei naturale.  

În cadrul acesteia, accesul la bunurile economice 
destinate satisfacerii trebuințelor se realizează în cea mai  mare 
parte, și din ce în ce mai mult, prin intermediul schimbului.              

 ,,Membrii comunei primitive aveau toate în comun. 
Când însă s-a ivit diviziunea cantitativă și calitativă în 
posesiunea lucrurilor, s-a ivit și necesitatea schimbului,, (A. – 
op.cit.). 

 În ,,Etica Nicomahică,, Aristotel arată: 

 ,,Că astfel se făcea schimbul înainte de apariția 
monedei, e clar;  pentru că nu este nici o diferență între a oferi 
cinci paturi   în schimbul unei case și a le oferi în schimbul 
atâtor monede câte valorează cele cinci paturi,,   

 Știm că Aristotel are meritul de a vorbi pentru prima 
dată despre condiția dublă ca un produs să devină marfă: 
valoare de schimb și valoare de folosință. 

 ,,Orice lucru posedat are o dublă folosire în ambele 
fiind vorba de o folosire în sine, dar nu în același sens, ci una 
într-un sens propriu și alta într-un sens impropriu. De exemplu, 
încălțămintea folosește la purtat (n.a. – valoarea de folosință) și 
la schimb (n.a. – valoare de schimb) și amândouă sunt utilizări 
ale ei, fiind cel care oferă  

încălțăminte celui care are nevoie de ea, pe bani,  sau pe hrană, 
nu o folosește în sens propriu, deoarece ea nu a fost făcută 
pentru schimb. ,,  

2. Schimbul indirect /intermediat  (mijlocit de 
forme bănești), a reprezentat a doua etapă a economiei 
de schimb. Această etapă, la rândul ei, a îmbrăcat trei 
perioade, forme   istorice de manifestare: 
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a. perioada marfă-bani  a fost prima formă 
de bani naturali, în care rolul de mijloc de schimb 
(instrument de plată) pentru mărfuri și unitate (etalon) 
de măsura valorii mărfurilor prin preț,  la jucat obiecte 
ca: așchii de silex, vârfuri de lance, podoabe, arme, 
vite, blănuri, produse agricole, bucăți de metal, scoici, 
sare, sclavi, etc.; 

b. în perioada metalului-bani (aur și argint 

nemonetar), rolul de mijloc de schimb (instrument  de 
plată) al mărfurilor și unitate (etalon) de măsura valorii 
celorlalte mărfuri prin preț, l-au mai îndeplinit  în 
decursul istoriei și metalele, în special aurul și argintul 
care la începutul  perioadei au fost sub forma de bucăți 
de metal vrac, care erau tăiate și cântărite  în  
momentul tranzacției comerciale, iar mai târziu 
metalele au fost puse în diferite forme – lingouri, bare, 
inele, bijuterii, etc.; 

c. în perioada monedei-bani, pentru ușurarea 
și accelerarea actului de vânzare-cumpărare, adică a 
schimbului, s-a ajuns la baterea de monedă de o 
anumită formă greutate și conținut.  

Când  imprimarea s-a făcut pe bucăți plate, 
aproximativ rotunde și pe ambele fețe, apare moneda 
propriu-zisă, în sec. VII-VI î.Hr. în regatul Lydia din 
Asia Mică. 

Pentru prima dată în opera sa ,,Politica,, Aristotel 
enunță funcțiile monedei.  

El subliniază legătura dintre comerț și bani, 
considerând banii drept rezultat al extinderii schimbului și care 
pune capăt trocului. Datorită funcțiilor pe care le îndeplinesc 
(mijloc de schimb, mijloc de plată, măsură a activității 
economice, mijloc de tezaurizare ), banii joacă un rol important 
în economie.  

,,Atunci când s-au ivit utilitățile oferite de străini, 
oamenii au fost nevoiți să descopere folosirea banului, pentru a 
importa  ce nu aveau și pentru a exporta ceea ce aveau în plus. 
Pentru că nu toate lucrurile se pot transfera în mod natural cu 
ușurință, s-a convenit ca, în  numele schimbului  de ceva, ei să 
primească un alt obiect folositor și care putea fi mânuit  cu 
ușurință în vederea vieții, ca de exemplu fierul și argintul și 
altceva de felul acesta.  

La început, îi determinăm valoarea pur și simplu după 
mărime și greutate, iar în cele din urmă i-au întipărit și o efigie, 
pentru a fi scutiți de sarcina de a da o măsură, deoarece efigia 
era un semn al calității. De îndată ce moneda a fost descoperită 
prin nevoia de schimb, a apărut și cealaltă formă de artă a 
achiziției, anume comerțul.,, 

 În ,,Etica…,,  Aristotel analizând calitățile metalelor 
prețioase pentru a deveni bani, a observant că aceasta posedă o 
valoare, cu mult mai constant decât celelalte mărfuri. 

,,Pentru eventualele schimburi, însă, dacă momentan 
nu  avem nevoie de nimic, moneda ne servește ca un fel de 
garant că, în caz de nevoie, schimbul va fi posibil; căci trebuie 
ca acela ce dispune de monedă să poată primi în schimb marfa 
corespunzătoare. Desigur, moneda însăși este supusă 
fluctuațiilor (în sensul că nu are întodeauna aceeași putere de 
cumpărare); ia tinde totuși mai degrabă spre stabilitate. De 
aceea trebuie ca toate lucrurile să fie evaluate în monedă; astfel 
schimbul va fi permanent posibil  și prin urmare și comunitatea 
de interese. ,, 

3. Comerțul cu amănuntul reprezintă a treia formă 
de schimb, unde o persoană  vinde cu scopul de a 
vinde pentru a obține un profit. Comerțul cu 
amănuntul  este preocupat de obținerea de profit, 
mai degrabă decât achiziționarea de ceva de care 
este nevoie și prin urmare consumat, folosit. 

 Aristotel este sceptic cu privire la comerțul cu 
amănuntul, deoarece finalul nu este firesc și este preocupat doar 
de obținerea unor sume de bani, în plus, față de cât s-a investit. 

 Comerțul cu amănuntul nu cunoaște restricții natural 
eficiente. Lipsa acestor restricții duce la o dorință nelimitată de 
avere. Știm că primul pas în schimbul de mărfuri,  în comerț 
este satisfacerea unei trebuințe și în care banii sunt un 
instrument, ce mijlocește schimbul de mărfuri (M), simbolizat 
prin schema Mx – B – My. 

Câtă vreme schimbul de mărfuri și folosirea monedei 
se limitează la obținerea unei valori de întrebuințare și la 
satisfacerea unei trebuințe, nevoi, Aristotel este de acord. El 
numea această activitate ,, arta naturală de a achiziționa.,,   

Dar filozoful, nu este de acord cu al doilea aspect al 
economiei de schimb, pe care îl numește cremastic (bogăție) 
care se poate schematiza B-M-Bn. Scopul operației nu este 
obținerea unei noi valori de folosință pentru satisfacrea unei 
necesități, ci banii sunt utilizați pentru a se obține profit B – M - 
B1. Aristotel condamnă vehement crematistica, acea acumulare 
nemărginită de capital. 

4. Camăta și prețurile de monopol, reprezintă a 
patra formă de comerț, care generează bani din 
bani. În împrumutul cu dobândă, moneda 
încetează să mai fie un instrument care mijlocește 
circulația, schimbul mărfurilor, ea nu mai slujește 
decât acumulărilor de avuție.  
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Aristotel spune despre cămătărie că este o ocupație 
nenaturală a celor care cunosc arta de a face bani fără 
morală. Deci cea mai respingătoare formă de 
,,chrematistică,, este camăta, tehnică de a face bani de 
dragul banilor. Aristotel în politica spune: 

,,Este foarte firească repulsia față de cămătărie, 
deoarece posesia ei constă în banul însuși, care nu a fost 
descoperit în vederea cămătăriei, ci pentru schimb, în vreme ce 
dobânda lui sporește. De aici și-a luat numele ,,dobândă,,, căci 
copii seamănă celor care iau dobândit, iar dobânda produce bani 
din bani, astfel încât aceasta este cea mai nenaturală dintre 
dintre achizițiile de bunuri.,,    

   ,,Speculația de înavuțire,, este una din căile de 
înavuțire studiate de Aristotel, care constă în crearea unui 
,,monopol,, fie de cumpărare fie de vânzare. 

În acest sens, Aristotel în lucrarea sa ,,Politica,, îl dă 
exemplu pe filozoful și matematicianul Thales (v. celebra 
Teoremă a lui Thales), care prinzând o recoltă bună de măsline 
a arvunit pe toți culegătorii din Milet și Chios, având astfel 
controlul prețului la măsline, dictând condițiile sale pieței. 

,,De exemplu, Thales din Milet: este vorba despre o 
achiziție de bunuri ingenioasă care i se atribuie din cauza 
înțelepciunii sale, dar care se întâmplă să fie ceva generic. Pe 
când i se reproșa, din cauza sărăciei lui, că filozofia este inutilă, 
se spune că el a prevăzut în mod ingenios din studiul științelor, 
că va urma o recoltă bogată de măsline, încă din iarnă. Deoarece 
dispunea de puțină avere, și–a dat-o  garanție  pe toate presele 
de ulei din Milet și Chios, la un preț redus, fiindcă nimeni nu la 
concurat. Apoi a venit momentul oportun și deoarece  mulți 
căutau  prese de ulei în acelaș timp, el le-a închiriat așa cum a 
dorit. Așa a adunat el multe averi și a arătat că este ușor pentru 
filozofi să devină bogați, dacă ar dori, deși nu aceasta este lucrul 
spre care ei tind. Despre Thales se spune, că în acest fel și-a 
arătat el înțelepciunea.,, 

O afacere asemănătoare o face un bogat negustor care 
cu banii acumulați cumpără tot fierul de la ceilalți oameni de 
afaceri care se ocupau cu negoțul de metale, devenind astfel 
singurul revânzător care putea astfel controla prețurile la acest 
produs. 

,,În Sicilia, cineva a cumpărat cu banii puși deoparte, 
tot fierul din ferării, iar atunci când au venit după el negustorii, 
de pe piață, el era singur care vindea fier. Deși nu a practicat un 
preț excesiv, totuși, la cinzeci de talanți el câștigă cinci. 
Dionysios, sesizând acest fapt, a dispus ca acest negustor să își 
păstreze bunurile, dar să părăsească Siracusa, deoarece a găsit 
un mod de îmbogățire contrar intereselor lui. De fapt, Thales și 

acest negustor au gândit la fel, căci amândoi au realizat în 
favoarea lor o tehnică a monopolului.,, (A. – op.cit.). 

V. Corectitudinea în schimbul de mărfuri. Problema 

proporționalității și comensurabilității valorii mărfurilor 

V.1. Corectitudinea în schimbul de mărfuri și în 

repartiția veniturilor 

 În studiile sale asupra organizării economiei, studii 
prezente în lucrările ,,Politica,, și ,,Etica Nicomahică,, mai ales 
în zona schimburilor economice, Aristotel afirmă că se impune 
existența unei justiții (dreptate, corectitudine) la nivel universal 
și particular. 

Aristotel nu numai că respinge acumularea nelimitată a 
bogăției, dar este și  adeptul corectitudinii în repartiția 
veniturilor, această distribuție, repartiție făcându-se după 
principiul ,,fiecăruia după meritele sale. ,,   

Incluzând particularul în general, Aristotel se 
interesează mai întâi de justiția distributivă, care spune el, este 
dreptatea naturală și implică acțiuni de echilibrare a  valorii în 
procesul repartiției avuțiilor și a veniturilor.  

Filozoful se arată ostil unei distribuții egale, căci 
estimează că adevărata dreptate constă în a-i da fiecăruia după 
meritele sale.         

   Aristotel se ocupă și de justiția (corectitudinea) 
comutativă, reciprocă. Altfel spus corectitudinea necesară în 
procesul schimbului de mărfuri este prezentă atunci când 
fiecare  primește după  cât oferă. Drept urmare filozoful-
economist este nevoit să caute și să explice nevoia unui criteriu 
obiectiv pentru a evalua egalitatea sau mai bine zis  echivalența 
în schimbul de mărfuri  și ajunge să explice conceptul de 
valoare (de schimb) a mărfurilor.   

Altfel spus, Aristotel afirmă ca raportul corect de 
schimb al bunurilor să se facă proporțional cu ,,valoarea lor 
intrinsecă,,  pe care le au pentru oameni. Acest lucru se 
realizează prin egalizarea proporției de produse.   

Mai concret, muncile diferiților producători ( cizmari, 
constructori, tâmplari, agricultori, etc.) pot fi pregătite pentru 
schimb, dacă  pot fi egalizate între ele.  Acestă egalizare  
implică prezența unui aspect, numitor comun ce poate fi 
exprimat valoric, care face bunurile măsurabile.  Aristotel lasă 
să se înțeleagă, în lucrările sale, că aspectul, numitorul comun 
ce poate fi cuantificat și facilitează schimbul este munca. 

 Ideea străbate secolele fiind prezentă și la părintele 
economiei moderne Adam Smith (1723 – 1790) care spunea în 
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lucrarea sa din 1776, Avuția națiunilor, cercetare asupra naturii 
și cauzelor ei : 

,,De fapt munca reprezintă primul preț, moneda forma 
inițială cu care s-a plătit orice lucru. La început toate bogățiile 
lumii nu au fost cumpărate cu aur și argint, ci cu muncă.,,     

Filozoful are în vederile sale, în cadrul concepției de 
justiție particulare și justiția rectificativă/corectivă, care 
presupune corectarea schimbului prin eliminarea câștigului 
nedrept, recâștigarea pierderilor nedrepte, implicit sancțiuni 
pentru pierderi sau daune.    

În schimb, filozoful lasă să se înțeleagă că justiția 
reciprocă/comutativă care implică schimbul de bunuri și 
servicii nu coincide cu justiția corectivă/distributivă, tip de 
justiție care se bazează pe proporții. (E.W.Y. – op.cit. și J.V. – 
op.cit.)      

V.2. Problema reciprocității proporțiilor și comensurabilității 

valorii mărfurilor 

Preocuparea filozofului în problema reciprocității 
proporțiilor, stă în rapoartele în care aceste bunuri sunt 
schimbate, deoarece există o multitudine de valori diferite care 
pot fi egalizate prin folosirea egalității proporționale între 
produse, care este egalitatea care trebuie realizată între patru 
termeni. 

 Pentru a facilita înțelegerea categoriilor matematice și 
economice de rapoarte și proporții cerem promisiunea 
cititorului nostru, să ne reamintim împreună, definiția acestora. 

Astfel două rapoarte egale formează o proporție; ex. 
raportul între valorile unor mărimi   V1 / V2 = V3 / V4. 
Termenii proporției V1 și V4 sunt extremi; V2 și V3 sunt mezi. 
Proprietatea fundamentală a proporției, se definește prin 
egalitatea între produsul mezilor și produsul extremilor, ex.  
V1. V4 = V2 . V3,   unde (V) reprezintă valorile produselor care 
fac obiectul schimbului:   2 /3 = 4 / 6, unde 2 . 6  = 3 . 4, adică 
6 = 6. Această proprietate se aplică pentru a verifica dacă două 
raporturi formează o proporție.  

 În susținerea teoriilor sale filozoful mai are nevoie de 
o altă categorie  matematică și economică, criteriu obiectiv 
pentru a putea aprecia     egalitatea sau echivalența ( marfă care, 
având înglobată în ea aceeași cantitate de muncă socială cu o 
altă marfă, servește la exprimarea valorii acesteia din urmă)  în 
schimbul de mărfuri, ajungându-se, astfel,  la valoarea de 
schimb a mărfurilor. 

Aristotel afirmă că schimbul corect este un tip de 
reciprocitate, nu de egalitate, ci mai degrabă de proporții. 

Acest lucru se realizează prin egalizarea proporției de bunuri, 
produse. 

Oamenii crează bunuri cu valori diferite și inegale, 
care pot sta față în față ca valori egale, prin folosirea categoriei 
economico-matematice de  egalitate proporțională între 
produse. Acestă realitate l-a determinat pe Aristotel să folosescă 
termenul de comensurabilitate, comensurabil și noțiunea de 
valori de schimb. (E.W. Y. – op.cit.). 

,,Reciprocitatea bazată pe proporție este însă realizată 
prin asocierea în diagonală. Fie, de exempu, un arhitect A, un 
cizmar B, o casă C, un pantof D. Trebuie ca arhitectul să 
primească de la cizmar produsul muncii acestuia, și la rândul 
lui, să-i dea acestuia în schimb produsul muncii sale.    Dacă 
deci este stabilită mai întâi egalitatea proporțională a acestor 
produse, apoi se realizează schimbul reciproc, se va obține 
soluția despre care am vorbit.  Dacă nu, nu va exista nici 
egalitate, nici stabilitate în raporturi, căci nimic nu poate 
împedica faptul ca valoarea muncii unuia  să fie superioară 
valoarea muncii celuilalt; trebuie deci să se stabilească o 
egalitate între ele (prin proporționalitate). ….Căci nu poate 
exista comunitate de interese între doi medici, ci între un medic 
și un agricultor, de pildă, și în general între persone diferite și 
inegale, între care trebuie stabilită o comunitate de interese.,, 

         Nu există, spunea marele filozof, nici schimb 
fără egalitate, nici egalitate fără comensurabilitate (proprietate 
a două mărimi de aceeași natură de a admite o a treia mărime ca 
măsură comună care se cuprinde în primele de un număr întreg 
de ori).  Iar termenul comensurabil = două sau mai multe 
mărimi care pot fi măsurate cu  aceeași unitate de măsură.      

Cu alte cuvinte, atunci când oamenii vor să facă 
achimb de bunuri  fiecare trebuie să se  asigure că atât utilitățile 
(valorile de folosință) cât și cheltuielile făcute pentru obținerea 
bunurilor (valorile de schimb) sunt egalizate  înainte de a avea 
loc  schimbul. 

Aristotel caută și găsește răspuns, denumind cea de a 
treia măsură ,,bani,,, categorie economică care funcționează ca 
standard comun de măsurare  ce face posibil ca bunurile  
comensurabile să fie evaluate și pregătite de schimb prin 
egalizarea valorii lor.   

Altfel spus, filozoful explică că faptul că banii au fost 
introduși pentru a satisface cerința că toate bunurile schimbate 
trebuie să fie comparabile într-un fel. (E.W.Y. – op.cit.) 

,,Moneda este, așadar, un fel de etalon care, aducând 
lucrurile la o măsură comună le egalizează, căci nu este posibil 
să existe nici comunitate de interese   fără relații de schimb, nici 
relații de schimb fără egalitate, nici egalitate fără unitate de 
măsură comună. În sens strict, desigur, lucruri atât de diferite 
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între ele nu pot fi comensurabile, dar, pentru nevoile curente, 
acest lucru se poate realize în mod satisfăcător. Trebuie deci să 
existe o unitate de măsură stabilită prin convenție, de unde și 
numele de monedă (nomisma), ea fiind aceea ce face ca toate 
lucrurile să fie comensurabile, pentru că toate se măsoară prin 
monedă. Fie, de exemplu o casă A, zece mine B (n.a. – unitate 
ponderală și de cont folosită în lumea greacă, fiind egală în 
medie cu 425 g),   un pat C.  A este jumătatea lui B, dacă prețul 
case este de cinci mine sau echivalent cu ele; iar patul C , 
reprezintă a zecea parte din din B; este evident numărul 
paturilor ce echivalează cu o casă, și anume cinci. Că astfel se 
făcea schimbul înainte de apariția monedei, e clar; pentru că nu 
este nici o diferență între a oferi cinci paturi în schimbul unei 
case și a le oferi în schimbul atâtor monede câte valorează cele 
cinci paturi.,,  (A. – op.cit.).          

Putem să ne mirăm desigur că în Antichitate o casă 
valora cât cinci paturi, dar probabil că munca pentru a 
confecționa cinci paturi era egală cu munca consumată pentru a 
produce o casă.  

V. Concluzii 

În gândirea economică aristoteliană, domeniul în care 
filozoful și-a adus un aport original și valoros îl constituie 
analiza fenomenelor, legităților  și categoriilor economice, cum 
ar fi schimburile de mărfuri, rolul și funcțiile banilor, teoria 
valorii-muncă, legea și formele valorii, preț ș.a., teze și idei care 
vor constitui puncte de plecare în dezvoltarea ulterioară a 
științelor economice.   

În abordarea  evolutivă a acestor legități și categorii 
economice se pleacă de la simplu la complex, adică de la 
economia naturală, unde lipsa celor necesare se rezolvă prin 
cumulare de ocupații (agricultor + vânător, pescar, etc.) .  

O dată cu  dezvoltarea cantitativă și calitativă a 
diviziunii muncii și autonomia, independența producătorilor  
prin descompunerea proprietăți comunitare, se dezvoltă 
schimbul ajungându-se la economia de schimb cu cele două 
forme schimbul direct/ trocul   și schimbul indirect/ mijlocit 
(prin bani). 

Aristotel a arătat că punctul de plecare al monedei-bani 
îl constituie schimbul de mărfuri, comerțul. În explicarea 
genezei banilor (v. schimbul), filozoful-economist începe prin a 
arăta că forma inițială a schimbului trocul/barterul/trampa, din 
necesități practice, s-a perfecționat transformându-se în forme 
complexe apărând comerțul, adică schimbul prin intermediul 
banilor. 

O altă formă a schimbului de mărfuri, explicată de 
filozof, îl constituie schimbul de dragul banilor (B – M – Bn) 
pentru a acumula bogăție (chrematistic). 

Aprofundând studiul banilor, Aristotel în lucrarea sa ,, 
Etica Nicomahică,, apreciază că și banii pot avea oscilații de 
valoare, ei nepăstrându-și întodeauna aceeași putere de 
cumpărare. Totuși tendința medie e să fie stabili. 

Aristotel reușește în mod strălucit să definească rolul și 
funcțiile banilor ca măsură a valorii. El își continuă analiza, 
arătând pentru prima dată în istoria economiei că un bun devine 
marfă dacă îndeplinește două caracteristici: valoare de folosință 
(de întrebuințare) și valoare de schimb. 

 Valoarea de schimb exprimată prin preț constituie 
numitorul comun al diversității mărfurilor.  

Aristotel abordează problema corectitudinii în afaceri 
și a formării prețurilor.  Este vorba de un preț care acoperă 
costurile + un câștig modest care să asigure cele necesare 
traiului întreprinzătorului și familiei sale, iar ce rămâne din 
profit să fie un ajutor pentru cei săraci. 

Această teorie a fost preluată,  mai târziu, de Biserică 
prin ,,purtătorul său de cuvânt,, Sfântul Toma din Aquino 
(1225-1274), care în opera sa ,,Summma Teologica,, nuanțează 
principiile, condițiile economice și sociale necesare ca omul să 
ducă o viață corespunzătoare morale religioase.  

În zona religioasă Sfântul Toma din Aquino accept 
principiile de funcționare ale economiei monetare, dar cu 
condiția ca factorul moral să fie introdus în mecanismele de 
funcționare a economiei de piață. 

Elementul esențial al concepției economice al acestui 
mare savant, călugăr membru al Ordinului Dominicanilor,  fin 
cunoscător al limbii grecești, inițiat în filosofia lui Aristotel, 
este cel al principiului ,,justiției comutative,,, care presupune că  
schimburile comerciale trebuie să se facă pe baza egalității 
muncilor depuse, adică fiecare parte dând echivalentul a ceea ce 
primește, și primește echivalentul a ceea ce dă.   

Teoria prețului just legată de valoare, și repartiție a 
veniturilor, prezentă în ,,Summa Teologica,, pe baza căruia 
trebuie să se schimbe mărfurile (comerț), derivă din principiul 
,,justiției commutative/reciproce,,, preț care depinde cantitatea 
de muncă depusă pentru producerea bunului respective. (A.T. – 
op.cit.).   

O altă teză afirmată de Aristotel în Etica Nicomahică 
că ,, moneda a devenit un fel de substitut al nevoii și de aceea 
poartă numele de nomisma, pentru că își datorează existența nu 
naturii, ci convenției sociale (nomisma)  și depinde de noi s-o 
schimbăm sau s-o retragem din circulație,,, a fost preluată de 
Toma d,Aquino, Sf. Albert și alți reprezentanți a Bisericii, 
pentru a motiva ideea că banii nu ar avea valoare intrinsecă, ei 
fiind doar  o convenție socială, ce nu aduc câștig prin folosința 
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lor, valoarea urmând a fi ,,impusă,, de către 
guverne, regi).  

În virtutea principiului că voința prinților, regilor  
determină  valoarea monedei, liderii politici, guvernele care 
aveau datorii, recurgeau la început la falsificarea con
metalic al monedelor, apoi se recurgea la ,,dreptul seniorial,, 
adică la emisiunea/ emiterea  de monedă necesară pentru a 
acoperi o parte din această datorie. Ne amintim  că o cre
monetară inflaționistă micșorează valoarea reală a deficitului.         

Teoria că cineva (prinț, guvern, rege)
valoarea monedei este d.p.v. economic total de neacceptat. 
aceea, de pildă,   tuturor țărilor membrilor UE le este interzisă 
emisiunea monetară cu scopul de a reduce datoria reală  din 
cauza caracterului său inflaționist. 

Pentru tinerii noștri cititori reamintim că 
indiferent de formele ei (i. prin  costuri, i. prin cerere etc
definită  de creșterea semnelor monetare din circulație asociată 
cu creșterea prețurilor, este  urmată de scăderea puterii de 
cumpărare, adică de deprecierea banilor. Altfel spus infla
acționează ca o taxă, impozit ascuns care scade nivelul de trai a 
populației.   

Legat de problematica împrumutului cu 
lb. greacă = copilul banilor), Sfântul Toma din Aquino 
recunoaște prezența dobânzii (prețul creditului acordat de 
creditor debitorului și plătit de acesta din urmă pentru dreptul de 
a folosi suma de bani în cursul unei perioade determinate) 
numai dacă cel care acordă împrumutul suferă o pierdere.
d Aquino are marele merit că a reușit să găsească o împăcare 
între credință și rațiune între teologie și știință. 

Așadar Aristotel a reușit să ducă filozofia economiei la 
nivel de universalitate și modernitate și în același timp tezele și 
ideile lui au constituit puncte de plecare ale întregii d
ulterioare a științei   economice. 
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Boala economiei capitaliste: 

Economiştii
 

          Ei analizează în detaliu şi separat orice fenomen 
economic dar nu pun soluţiile cap la cap şi nu pot evita 
actuala criză a economiei mondiale. Unde sunt faimoasele 
şcoli americane? 

În orice profesie putem întâlnii specialişti care nu pot practica 
ceea ce ei predau altora, dentişti cu gura plină de carii, doctori 
care fumează pe rupte, contabili care uită să îşi completeze 
formularele de taxe şi aşa mai departe.

Dar este foarte rar întâlnită o profesie în care 
specialiştii nu se pot supune propriilor lor reguli, este practic o 
condiţie în a intra în acest mediu. 

Vedem laureaţi ai premiilor Nobel pentru Economie, ale căror 
lucrări sunt de excepţie şi suntem impresionaţi de modul lor de 
gândire, după care ideile lor mor, omorâte chiar de politicieni, 
iar economiștii tac şi vedem cum lucrurile se îndreaptă în altă 
direcţie. Acesta este mediul academic în studiul economiei.

Şcolile economice faimoase şi nu numai, sunt destinate a învăţa 
studenţii despre valorile managementului. Ele acţionează în 
baza unor principii, care trebuie să ducă la realizarea unui 
deziderat sau la un management al riscului în economie. Aceste 
şcoli învaţa studenţii cât de periculos a devenit să faci afaceri în 
actualul mediu internaţional. 

În faimoasele şcoli economice americane se vehiculează foarte 
des două cuvinte şi anume “disruptive innovation”, prin 
intermediul cărora, profesorii atenţionează studenţii despre 
noile forţe extrem de puternice care conduc economia mondială, 
despre schimbările care au avut şi au loc şi despre noile sarcini 
care stau în faţa lor. 

Dar când vine vorba despre propriile afaceri ale acestor şcoli 
economice, ele nu se supun nici unui set de reguli şi ignoră 
toate atenţionările. 

Oportunităţi economice sunt peste tot în lume. Cererea pentru 
un management de calitate este în creştere evidentă în ţările 
emergente şi în sectorul public în toate ţările.

Numărul şcolilor economice, în plan mondial a crescut de la 
câteva în urmă cu o sută de ani, la peste 12.000 de 
învăţământ superior în domeniu în acest moment.

Aceste şcoli economice de notorietate au fost capturate de către 
mediul academic, de greşelile din acest mediu.

EconomieEconomieEconomieEconomie    
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studii sponsorizate de Carnegie Institut şi Fundaţia Ford, au 
constatat că şcolile economice sunt ceva mai avansate decât 
şcolile comerciale existente şi au oferit o sugestie că aceste şcoli 
economice să fie mult mai academice. 

În actualul mediu economic, cea mai sigură cale de a intra în 
elită economiştilor, este să poţi obţine un PhD în economie, pe 
un subiect de afaceri internaţional sau să publici o serie de 
articole într-o revistă economică de notorietate. Cei mai buni 
economişti pot dispărea foarte repede dacă ei nu publică articole 
într-un jurnal economic cu distribuţie la nivel global. Dar nu toţ
sunt acceptati, iar selecţia se face după criterii de multe ori 
departe de valoarea ideii. 

Dar aceşti aşa zişi specialişti, au prea puţine avantaje şi li se 
acordă prea puţină atenţie , atunci când realizează nişte produse
economice care pot fi puse în practică, care pot fi folosite pentru 
a rezolva anumite aspecte defavorabile apărute în economie.

În economie se scriu oceane de lucrări şi se consuma păduri în 
hârtie folosită, dar cei mai mulţi managerii nici nu visează să 
poată citii un mic procent din acestea. 

Inovaţia este alimentată prin aducerea de idei noi din toate 
domeniile, economia fiind o ştiinţă interdisciplinară şi a le pune 
împreună, dar mediul academic în economie, este pe altă 
lungime de undă în plan mondial, el divizând lumea în 
subdiscipline de studiu, iar când se discută despre intrarea în 
mijlocul pieţei mondiale, problemele par fără rezolvare şi chiar 
arată un nivel nefuncţional. 

O altă problemă în economie şi în lumea economiş
mentalitatea de turma la nivel mondial. În acest moment, cele 
mai renumite şcoli de economie din America, intra în 
competiţie între ele prin clădirile extraordinare care le
construit şi care se impun în arhitectura oraşelor şi prin 
profesori cumpăraţi pe bani grei şi cu state vechi în mediul 
economic academic. 

Columbia Business School cheltuie peste 600 de milioane de 
dolari pe an numai într-un singur campus, în timp ce companiile 
care doresc să plătească sume exorbitante pentru economiştii 
crescuţi acolo sunt din ce în ce mai puţine. 

Numărul celor ce trec testul GMAT, care este destinat admiterii 
în aceste şcoli economice, este din ce în ce mai mic, scăzând cu 
mai bine de 50.000 de potenţiali studenţi, numai în anul care a 
trecut. Numărul americanilor care trec acest test (care este în 
engleză), este din ce în ce mai mic, ceea ce dovedeşte o 
pregătire extrem de slabă în liceele americane. 

În multe departamente ale economiei se apeleaz
mai mult la asiatici, care trec acest test şi care au propriiile lor 
şcoli de business. Raţiunea principală pentru care a scăzut 
interesul pentru aceste şcoli, este faptul că profitul obţinut după 
terminarea şcolilor este din ce în ce mai “subţire”. Dar de ce şi 
cum se poate ieşii din situaţia actuală prin lipsa de interes?

Soluţia ar fi că şcolile economice, care nu au o recunostere 
internaţională că cele americane, care la rândul lor se prevalează 
de alte criterii de clasificare şi vedem unde a ajuns economia 
lor, să să intre în competiţie pentru sume mai mici pe care le 
percep studenţilor sau pe baza inovaţiilor în domeniu.

BibBibBibBib
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internaţională că cele americane, care la rândul lor se prevalează 
de alte criterii de clasificare şi vedem unde a ajuns economia 
lor, să să intre în competiţie pentru sume mai mici pe care le 

ep studenţilor sau pe baza inovaţiilor în domeniu. 

Taxele medii pentru studiul economiei în şcolile de notorietate 
americane, au crescut semnificativ în ultimii ani, cu peste 32% 
numai în ultimii patru ani, în timp ce universităţi că Cornell sau 
Rochester au creat programe economice de studiu, mult mai 
scurte pentru bani mai puţini, la fel ca şi Ashridge, lângă 
Londra, care a început să predea cursuri mult mai scurte pentru 
managementul de vârf din diferite domenii.

Profesorii angajaţi de aceste şcoli, ar t
programele de cercetare costisitoare, în parte, şi să se axeze pe 
combinarea studiului cu munca în domeniul respectiv, cu 
cunosterea mai bună a realităţii de la faţa locului. Este în 
derulare, dar foarte firav, cursuri pentru MBA, care 
de marile instituţii bancare şi care crează ideea de mini MBAs.

Este strigător la cer, faptul că foarte mulţi oameni care conduc 
aceste şcoli de business din SUA şi din ţările aşa numite 
dezvoltate, analizează viitorul în mod academic şi într
manieră care în final nu are nici o legătură cu af
Ei vorbesc de inflaţia academică, de de probleme de imagine şi 
de pericolul pe care îl reprezintă cursurile online în acest 
moment, în domeniul economic. Dar în final, ei arata foarte 
puţină încredere în abilităţile lor de a atrage şi valorifica 
oportunităţi, proces prin care ar putea îndepărta teamă organică 
pe care o au şi ar putea crea modele practice de ieşire din acest 
abis al crizei economiei mondiale. 

Conducătorii acestor instituţii superioare de studiu a economiei, 
au puţine pârghii la îndemână pentru a reorganiza aceste şcoli 
economice, sau să scadă costul de participare al studenţilor, 
pentru că în cele mai multe facultăţi americane de studii 
economice, peste 80% din factura pe car
plată, se referă la salariile profesorilor…

Cel mai dificil de realizat de către aceşti conducători ai mediul 
economic academic, este faptul că sunt blocaţi în mijlocul 
drumului, fără să vadă realmente un avantaj al costului raport
la calitate. 

 

A fi bibliotecar

 

                        Rivelina Vali GHIUR

 A fi bibliotecar înseamnă, în primul rând, să iubeşti 
cărţile, să găseşti acel limbaj de a comunica cu litera scrisă 
şi, nu în ultimul rând, să ştii să comunici cu oa
care îţi deschid uşa bibliotecii.  

n bibliotecă ambianţa şi omniprezenţa bibliotecarului în 
spaţiul bibliotecii conferă un sentiment de intimitate, de 
linişte cititorului, sentiment ce se realizează direct prin 

persoana bibliotecarului, dar şi indirect prin orientarea 
cititorului spre cele dorite chiar din momentul trecerii pragului 
bibliotecii.  

Bibliotecarul este un intermediar între cititor şi carte 
acesta ştiind să găsească formula potrivită pentru a se adresa 

Î
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cititorului în funcţie de comportamentul şi cerinţele fiecăruia. 
Sunt cititori care ştiu ce vor să citească şi vin cu cereri precise; 
alţii oscilează între diverse genuri, iar mulţi întreabă ce ar fi 
bine să citească. Bibliotecarul trebuie să acorde atenţie şi să se 
ocupe la fel de toate aceste categorii de cititori, pentru a le 
satisface dorinţele de lectură. Este un element stimulator, care 
nu se mărgineşte a fi numai un simplu gestionar al depozitului 
de carte, ci caută să fie un ofertant de cultură ce sălăşluieşte în 
incinta instituţiei cărţilor. Trebuie să ducă o muncă diferenţiată 
în raport cu profilul bibliotecii şi al cititorilor care o 
frecventează, să folosească toate mijloacele de informare, graţie 
cărora trebuie să poată pune la îndemâna cititorului cărţile de 
care are nevoie. Să fie un pasionat cititor şi să aibă permanent în 
vedere felul cum îi primeşte pe cititori, pentru că de modul în 
care sunt primiţi cititorii depinde numeroşi factori legaţi de 
bunele raporturi ale bibliotecarului cu cititorii săi:modul cum se 
adresează, dialogul permanent, comunicarea, informarea-sunt 
lucruri de care trebuie să se ţină în permanenţă seama. Mai 
mult, trebuie să ofere lucrări cu tematică alternativă, iar 
orientarea lecturii constituie o activitate de mare fineţe, fiind 
cea mai complexă latură a activităţii acestuia, realizarea ei 
cumulând o serie de calităţi:comunicabilitate, tact, politeţe, 
modestie, înţelegere, bucuria reţinută cu care îi întâmpină pe 
cititori. În orice situaţie trebuie să fie pentru cititor un prieten, 
un catalizator al dorinţelor lui de lectură. 

Bibliotecarul, dincolo de rafturile bibliotecii, trebuie să 
ducă o muncă diferenţiată în raport cu profilul bibliotecii, al 
cititorilor care o frecventează, al cadrului socio-economic în 
care îşi desfăşoară activitatea. Dacă într-un oraş mare funcţiile 
principale ale instituţiilor culturale sunt bine delimitate, într-o 
localitate mică, cu un număr redus de instituţii culturale, cele 
existente îşi asumă mai multe funcţii. Astfel, biblioteca, dincolo 
de rolul ei de informare, devine participant activ la viaţa 
comunităţii. 

Să ţinem deschise căile către carte şi bibliotecă, să 
găsim cele mai bune metode de comunicare, să facem cunoscute 
resursele şi serviciile bibliotecii, instrumentele de lucru 
intelectuale şi tehnicile de cercetare, să formăm cititorilor o 
gândire creatoare şi inovatoare.Să nu mai vorbim de pasiunea 
pentru carte, de răbdare, pricepere, pregătire, stăruinţă şi 
entuziasm, cultură şi informaţie, spirit creator şi perseverenţă, 
necesar a fi într-o continuă perfecţionare. Bibliotecarul trebuie 
să fie mereu în slujba comunităţii, având roluri multiple, să se 
facă util, el nu se poate mulţumi să fie doar gestionar şi operator 
tehnic. Trebuie să fie „dascăl” ghidând comunităţile deservite şi 
oferind cursuri de instruire informaţională şi de instruire 
permanentă a cititorilor, să fie „cercetător” studiind nevoile şi 
comportamentul utilizatorilor de informaţie. El trebuie să fie 
susţinător al dreptului la informare provocând accesul la 
informaţie nu ca un privilegiu al celor care şi-l pot permite, ci ca 
un drept fundamental al cetăţenilor. 

Bibliotecarul trebuie să fie lider al comunităţii în sfera 
vieţii culturale, să fie iniţiator şi consultant în parteneriate cu 
toate instituţiile socio-culturale , să fie inovator, agent al 
schimbării şi al noului în viaţa culturală a comunităţii pe care o 
deserveşte. În completarea colecţiilor, bibliotecarul rămâne 
factorul hotărâtor; de inteligenţa sa achiziţională depinde în 
mare măsură calitatea şi structura colecţiilor. Să nu-i lipsească 
obiectivitatea de critic în discernerea valorilor culturale, 
abilitate de bibliograf în dobândirea de informaţii, perspicacitate 
de sociolog în sondarea cerinţelor de lectură, să acumuleze 
calităţi de psiholog şi pedagog, având obligaţia să cunoască 
fiecare cititor. 

Prin pregătirea sa, bibliotecarul poate să-i orienteze pe 
cititori spre literatura de bună calitate, corespunzătoare 
vârstelor, fără a le impune o altă voinţă sau a le diminua 
sentimentul de independenţă, să ştie să alcătuiască un fond de 
carte capabil să acopere aria de preocupări ale cititorilor actuali 
şi pe cât posibil să fie cu un pas înainte de cerinţele acestora. 
Fiecare bibliotecar pune o amprentă personală asupra 
organizării bibliotecii în funcţie de profilul şi beneficiarii săi. El 
se identifică cu biblioteca în care lucrează, de aceea el uzează 
de întreagă sa capacitate şi autoritate în selectarea şi 
achiziţionarea publicaţiilor. El poate fi mediator între resursele 
informaţionale şi utilizatori.  

Astfel, statutul bibliotecarului se schimbă inevitabil. 
Noul bibliotecar trebuie să fie un intermediar între informaţie şi 
cititor. Trebuie să fie un om de cultură, rapid, dinamic, cu o 
gândire modelată şi moderabilă noilor nevoi, să fie deschis spre 
nou, spre progres, să fie un luptător atât de inteligent încât să fie 
capabil să poată schimba mentalităţi, să poată dovedi 
importanţa cărţii şi a bibliotecii în viaţa şi formarea omului, să 
convingă că fără carte şi bibliotecă oamenii ar fi mai trişti, mai 
săraci. Dacă bibliotecarul este destul de convingător, reuşeşte să 
se facă înţeles şi să lege relaţii de colaborare în toate domeniile, 
iar dacă reuşeşte să demonstreze că munca pe care o desfăşoară 
este utilă şi importantă pentru societate atunci biblioteca îşi 
îndeplineşte-ca instituţie-funcţia sa socială şi culturală cu succes 
definindu-şi un loc propriu şi bine structurat în cadrul 
comunităţii în care-şi desfăşoară activitatea, cât şi în ansamblul 
cultural, educaţional şi informaţional la nivel local, naţional şi 
chiar internaţional. 

Bibliotecarul devine un reper pentru sănătatea şi buna 
dezvoltare a societăţii conştient de angajarea publică pe care o 
cere această responsabilitate. În cele din urmă este agentul 
schimbării, exploratorul care cartografiază terenul 
informaţional, ghidul şi mentorul care în loc de probleme vede 
doar posibilităţi de dezvoltare. Astăzi ne confruntăm cu multe şi 
profunde dificultăţi dar biblioteca trăieşte, îşi face simţită 
prezenţa în societate, este iubită şi apreciată pentru că, dincolo 
de toate aceste probleme, pe bibliotecar îl găseşti mereu la 
datorie onorându-şi obligaţiile cu multă conştiinciozitate, 
onestitate şi responsabilitate, ghidat fiind de puterea 
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miraculoasă a cărţilor. El nu este doar personajul acela modest 
dintre rafturile bibliotecii. Dacă găseşte calea, dacă este atât de 
abil încât să fie capabil să lege relaţii de bună colaborare cu 
factorii decizionali, finanţatori, cu alte instituţii din diferite 
domenii de activitate atunci acest modest personaj poate 
înfăptui lucruri minunate: acţiuni culturale reuşite, bibliografii, 
reviste, cărţi şi diverse tipărituri, precum şi alte asemenea acte 
de cultură care vor dăinui peste timp. Dar toate acestea nu pot fi 
realizabile decât printr-o bună colaborare cu colegii, oamenii 
obişnuiţi dar apropiaţi cărţii, oamenii de cultură, personalităţi 
culturale locale, elevii şi copii din comunitatea locală pe care 
trebuie să şii apropie, să le descopere gusturile şi apoi să
surprinzi cu lucruri care ştii că le face plăcere.  

Bibliotecarii sunt oameni de cultură, nu pot
nu se pot închide între zidurile bibliotecii. Trebuie să fie 
deschişi ei înşişi, biblioteca la rându-i trebuie să fie un organism 
deschis, îmbietor. 

 

Serbarea pomului de Crăciun
 

                                                         
                                                       Monica ANTONIU 
 
           Scopul organizării serbării cu ocazia sărbătărilor de 
iarnă este de crea copiilor posibilitatea de a cunoaşte 
tradiţiile şi obiceiurile sărbătorilor de iarnă, tradiţii foarte 
îndrăgite de poporul român şi pe care copiii înva
respecte cu sfinţenie şi  anume: venirea lui Moş Crăciun, 
Naşterea Mântuitorului, pluguşorul, sorcovitul, mersul cu 
Steaua şi Capra. 

oş Crăciun, bine-ai venit! 
Serbarea se înscrie în rândul activităţilor 
extracurriculare celor mai îndrăgite de copii, deoarece 

antrenează în organizarea şi desfăşurarea ei toţi copiii. Noutatea 
scenariului, cadrul desfăşurării, costumele propuse sunt tot 
atâtea ocazii, în care copiii colaborează cu organizatorul, 
respectiv educatoarea grupei, dezvoltându-
creatoare, interpretative, devenind din simpli participanţi la 
serbare, organizatori ai acesteia, ceea ce duce implicit la 
dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter, a unor calităţi 
morale, cum ar fi: tenacitatea şi perseverenţa în muncă pentru 
perfecţionarea rezultatelor, îndrăzneala şi stăpânirea emoţiilor
prin apariţia în faţa unui public şi interpretarea rolului artistic.
 Serbarea  devine  un moment de destindere în viaţa copiilor, 
când ei se simt liberi, creativi şi asta deoarece, serbarea are şi un 
rol distractiv, festiv, antrenant. Ea este şi un moment de 
evaluare a cunoştinţelor şi a deprinderilor morale însuşite de 
afirmare a deprinderilor artistice (recitative, teatrale, muzicale
vocale sau instrumentale, coregrafice). 
             Serbările,  cu cadrul lor sărbătoresc contribuie din plin 
la educarea unei conduite şi conştiinţe morale, la educarea 
gustului estetic, la educarea unei atitudini de responsabilitate 
faţă de actul artistic şi faţă de unele evenimente din viaţa lor.
            Sensibilitatea  sufletor lor este atinsă  prin emoţiile 
pozitive, pe care le trăiesc împreună. Pentru aceasta, copiii 

M
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ături pozitive de caracter, a unor calităţi 
tenacitatea şi perseverenţa în muncă pentru 

perfecţionarea rezultatelor, îndrăzneala şi stăpânirea emoţiilor, 
prin apariţia în faţa unui public şi interpretarea rolului artistic. 

ine  un moment de destindere în viaţa copiilor, 
când ei se simt liberi, creativi şi asta deoarece, serbarea are şi un 
rol distractiv, festiv, antrenant. Ea este şi un moment de 
evaluare a cunoştinţelor şi a deprinderilor morale însuşite de 

nderilor artistice (recitative, teatrale, muzicale-

Serbările,  cu cadrul lor sărbătoresc contribuie din plin 
la educarea unei conduite şi conştiinţe morale, la educarea 

atitudini de responsabilitate 
faţă de actul artistic şi faţă de unele evenimente din viaţa lor. 

Sensibilitatea  sufletor lor este atinsă  prin emoţiile 
pozitive, pe care le trăiesc împreună. Pentru aceasta, copiii 

trebuie să fie bine pregătiţi, să ştie, că pot obţine succes
prin muncă şi seriozitate în ceea ce fac, tenacitate, voinţă, 
dorinţa de se autoperfecţiona şi autodepăşi şi de a fi la 
înălţimea celor care au investit în ei. 
 

 
          De asemenea, prin organizarea serbărilor, co
obişnuiesc cu seriozitatea muncii, 
iniţiativă, atenţia, învăţă să se respecte pe ei înşişi, pe colegi şi 
pe îndrumătoare, trăind  bucuria eforturilor depuse împreună, 
conştientizând că fiecare este unic şi important.
           În funcţie de tematica abordată,  programul unei serbări  
nu trebuie să fie prea încărcat, să nu obosească copiii şi să nu 
plictisească publicul. 
           Este foarte important, ca în cadrul serbărilor, să fie 
incluşi toţi copiii, chiar dacă unii di
performanţe. Includerea lor în program este o dovadă de 
încredere şi încurajare. Apariţia lor pe scenă, în faţa publicului, 
va fi pentru ei un prilej de bucurie şi vor căuta
cerinţelor, la fel ca şi cei cu calităţi artistice mai deosebite.
 
           Rolul educatoarei, talentul ei, ţinuta morală, tactul este 
foarte important în regizarea şi organizarea unei serbări, atât în 
ceea ce priveşte realizarea unor obiective educative importante 
pentru personalitatea copiilor, cât şi succesul în faţa publicului.
           Numai cu pasiune, cu dăruire şi iubire pentru profesia 
nobilă de dascăl, se pot organiza serbări de un înalt nivel 
artistic, unde copiii au, pe lângă rolul lor determinat, şi o ţinută 
artistică în scenă, ceea ce implică o atitudine artistică şi morală 
adecvată, o ţinută vestimentară potrivită cu rolul interpretat.
             Talentul copiilor şi talentul educatoarei îşi pot da mâna, 
înfăptuind pe nesimţite acel tainic fior şi flux emoţional, fără de 
care, „ niciun joc” nu se poate impune ca act artistic de 
referinţă. Fiind o activitate extracurriculară, de  evaluare  a  
cunoştinţelor acumulate, serbarea este un mijloc prin care 
copilului i se dă posibilitatea, să se manifeste liber şi să aplice 
din punct de vedere comportamental, ce a învăţat, pentru că, se 
stie ” că un gram de practică valorează, cât tone de teorie”
Menirea educatoarei este de a stimula, încuraja şi coordona 
activitatea copilului. Pentru aceasta, ea va trebui să cunoască 
foarte bine sufletul copilului, să nu fie nici prea severă, nici prea 
aspră, dar nici prea permisivă, pentru a
posibilitatea să se manifeste spontan. 
“ Spontanietatea  copilului  este, prin urmare, izvorul din care 
se inspiră metoda în grădiniţă, atât în educaţ
şi cea morală”, subliniază(  I. I. Gabrea
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De asemenea, o condiţie esenţială a manifestării libere, 
spontane, a copilului este ca el să fie în deplină armonie cu 
colectivul grupei din care face parte, cu educatoarea şi 
personal din grădiniţă.      
Armonia şi starea de bine, pe care o trăieşte copilul alături de 
copii şi educatoare este o condiţie esenţială în reuşita tuturor 
activitaţilor la care el participă cu plăcere,  inclusiv serbările 
şcolare. 
Astfel, serbările organizate cu simţ de răspundere, cu dăruire şi 
pasiune îi  vor da copilului “aripi să zboare”
copilăriei, lume, pe care o va  purta cu el toată viaţa lui.
 

 

    ÎNVĂȚĂTORUL DE IERI ȘI DE AZI

                                                                                                                                                               

                                                     Mioara DONEA 

Pomul şi învăţătorul se cunosc după roade.      Proverb rusesc

         Experiența, ca și știința, nu se pune pe cântar, ci 
se infiltrează în tot ceea ce iese din mâna și gura omului. 
Marin Voiculescu  

 Învățătorul este persoana calificată care îi îndrumă 
pe copii pe o perioadă mai întinsă de timp-cuprinzând ciclul 
achizițiilor fundamentale și o parte din ciclul de dezvoltare
cum să scrie, să citească, cum să socotească, să înve
deseneze, să interpreteze o poezie sau o piesă de teatru,
joace, să se poarte, etc. 

ând spunem învățător se evocă un ansamblu 
activități ce aparțin profesiunii respective între care 
pregătirea și predarea lecțiilor, verificarea și notarea 

elevilor, menținerea elevilor într-o stare activă. Cei care nu s
gândit cât de complexă este această profesie, câtă uzură psihică 
și muncă intelectuală presupune bagatelizează profesiunea de 
învățător. 

C 
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țătorul este persoana calificată care îi îndrumă 
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și predarea lecțiilor, verificarea și notarea 
Cei care nu s-au 

gândit cât de complexă este această profesie, câtă uzură psihică 
ă intelectuală presupune bagatelizează profesiunea de 

 Învățătorul trebuie să aibă o cunoaștere completă a 
dezvoltării copilului atât în plan anatomo
psihic, necesitând astfel o pregătire din toate 
studiază omul. Deci învățătorul trebuie să fie un bun psiholog și 
pedagog, să exploreze ființa umană prin metode și instrumente 
atestate științific și să contribuie la formarea personalității 
elevilor pe toate planurile. 

 Tot învățătorul este cel care trebuie să cunoas
stăpânească cunoștințe de artă, de filologie, de istorie și 
geografie, de biologie, de matematică 
profesie nu implică atâtea activități. El trebuie să fie

-un bun organizator -  organizează clasa de elevi,ini
diverse activități didactice și extradidactice

-administrator - se ocupă de procurarea între
confecționarea materialului didactic, amenajarea sălii de clasă

-judecător - judecă unele fapte dintre elevi rezolvând conflictele

-detectiv - rezolvă cazurile de indisciplină, de furt

-consilier educativ - ascultă, dă sfaturi atât elevilor cât 
părinților 

-medic -  acordă primul ajutor, veghează asupra sănătă
elevilor 

-artist -  organizează spectacole 

 Învățătorul se consideră un părinte fiind sensibil la 
bucuriile și supărările elevilor. El este un model. De aceea 
putem spune că personalitatea învățătorului rămâne una dintre 
cele mai distincte, mai complexe, datorită rolului important pe 
care îl are în viața copilului, deoarece educația nu cere numai 
pricepere ci și suflet, fapte și afectivitate. 

              A-l înarma pe un om pentru a
într-un univers în accelerație înseamnă a
cunoștințele indispensabile,entuziasm, luciditate.

Când învăţătorul reuneşte în inima sa dragostea de 
profesiune şi dragostea de elevi, putem spune că este un 
învăţător desăvârşit. TOLSTOI 
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ștințe de artă, de filologie, de istorie și 

geografie, de biologie, de matematică și de fizică. Nici o altă 
El trebuie să fie 

organizează clasa de elevi,inițiază 
ți didactice și extradidactice 

se ocupă de procurarea întreținerea și 
ționarea materialului didactic, amenajarea sălii de clasă 

judecă unele fapte dintre elevi rezolvând conflictele 

de indisciplină, de furt 

ascultă, dă sfaturi atât elevilor cât și 

acordă primul ajutor, veghează asupra sănătății 

țătorul se consideră un părinte fiind sensibil la 
și supărările elevilor. El este un model. De aceea 

țătorului rămâne una dintre 
cele mai distincte, mai complexe, datorită rolului important pe 

ța copilului, deoarece educația nu cere numai 
și suflet, fapte și afectivitate.  

l înarma pe un om pentru a-i permite să trăiască 
ție înseamnă a-i da, odată cu 

ștințele indispensabile,entuziasm, luciditate. Gaston Berger 

Când învăţătorul reuneşte în inima sa dragostea de 
profesiune şi dragostea de elevi, putem spune că este un 
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RANDAMENTUL ŞI INSUCCESUL 
ŞCOLAR   

                                                                                                     

                                                       Elena SARDARU

         Randamentul şcolar înseamnă raportul dintre efortul 
minim depus de educator şi elevi şi obţinerea produsului 
final maxim - omul perfect educat, capabil să se adapteze 
cerinţelor viitorului. 

uccesul corelează pozitiv cu performanţa şcolară, cu 
satisfacţia în muncă şi cu dorinţa de a învăţa din ce în ce 
mai bine. Succesul din scop şi rezultat al activităţii 

şcolare, devine şi mijloc de progres şcolar. 

  Învăţământul este cea mai rentabilă investiţie a unei naţiuni. 
Eficienţa învăţământului este validată prin activitatea practică 
desfaşurată de elevi şi, mai mult decât atât, dincolo de spaţiul şi 
de timpul şcolarităţii, prin comportamentul social şi prin 
rezultatele muncii celor educaţi. 

 Insuccesul sau eşecul şcolar este forma negativă a 
activităţii şcolare, manifestată prin decalaj între nivelul de 
instruire al unui elev şi capacitatea sa de instruire, cât şi între 
nivelul de instruire şi cerinţele programelor şcolare. Eşecul 
şcolar este un fenomen şcolar preponderent individual.

 Succesul are efect mobilizator, stimulativ asupra 
elevului, iar insuccesul,  mai ales atunci când este întărit 
insistent prin aprecierile educatorului, este descurajant. Poate fi 
considerat o stare de concordanţă a capacităţii de învăţare a 
elevului cu exigenţele şcolare. 

 Factorii care determină eşecul şcolar sunt factori 
interni: fizici, afectivi, caracteriali, dar şi externi
sociali, pedagogici. 

 Inteligenţa este factorul care determină în mare măsură 
performanţa şcolară. Performanţa depinde însă şi de condiţii 
interne (motivaţie, atitudine), cât şi de condiţii externe 
(manualul şcolar, exigenţele, natura sarcinilor şcolare
Folosirea unor metode pedagogice neadecvate, monotonia, care 
generează plictiseală şi nu menţin curiozitatea elevului, conduc 
la atitudine negativă, la rezultate slabe la învăţătură.

 ,,Maturitatea şcolară” vizează atât dezvoltarea 
intelectuală a copilului, cât şi aspecte non-intelectuale ale 
personalităţii (afectivitatea, sociabilitatea). De aici re
maturitatea şcolară este un proces complex, în continuă 

S 
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ŞI INSUCCESUL 

                                                                                                                                                          

Elena SARDARU - Huşi 

Randamentul şcolar înseamnă raportul dintre efortul 
minim depus de educator şi elevi şi obţinerea produsului 

omul perfect educat, capabil să se adapteze 

uccesul corelează pozitiv cu performanţa şcolară, cu 
satisfacţia în muncă şi cu dorinţa de a învăţa din ce în ce 
mai bine. Succesul din scop şi rezultat al activităţii 

Învăţământul este cea mai rentabilă investiţie a unei naţiuni. 
Eficienţa învăţământului este validată prin activitatea practică 
desfaşurată de elevi şi, mai mult decât atât, dincolo de spaţiul şi 

in comportamentul social şi prin 

Insuccesul sau eşecul şcolar este forma negativă a 
activităţii şcolare, manifestată prin decalaj între nivelul de 
instruire al unui elev şi capacitatea sa de instruire, cât şi între 

l de instruire şi cerinţele programelor şcolare. Eşecul 
şcolar este un fenomen şcolar preponderent individual. 

Succesul are efect mobilizator, stimulativ asupra 
elevului, iar insuccesul,  mai ales atunci când este întărit 

orului, este descurajant. Poate fi 
considerat o stare de concordanţă a capacităţii de învăţare a 

Factorii care determină eşecul şcolar sunt factori 
şi externi: familiali, 

Inteligenţa este factorul care determină în mare măsură 
performanţa şcolară. Performanţa depinde însă şi de condiţii 

), cât şi de condiţii externe 
şcolar, exigenţele, natura sarcinilor şcolare). 

ea unor metode pedagogice neadecvate, monotonia, care 
generează plictiseală şi nu menţin curiozitatea elevului, conduc 
la atitudine negativă, la rezultate slabe la învăţătură. 

zează atât dezvoltarea 
intelectuale ale 

(afectivitatea, sociabilitatea). De aici rezultă că 
maturitatea şcolară este un proces complex, în continuă 

devenire, fiind în orice moment un rezultat al interacţiunii 
creşterii şi învăţării, care conduce la dezvoltare.

 Învăţarea fără încordarea atenţiei nu se poate concepe, 
dar şi atenţia încordată mult timp oboseşte şi favorizează 
uitarea. 

 Cunoaşterea particularităţilor psihologice ale elevilor 
reprezintă condiţia necesară adaptării strategiilor de tratare 
diferenţiată a elevilor, atât sub raportul nivelului exigenţelor 
conţinutului instruirii, cât şi al modalităţilor de instruire
învăţare. 

 Conţinutul obiectelor de învăţământ şi metodele de 
predare – învăţare - evaluare trebuie să fie în concordanţă cu 
particularităţile de vârstă şi psiho-
Neconcordanţa dintre aceşti factori duce la supraîncărcarea 
elevilor. 

 Neglijarea posibilităţilor de care dispune copilul la un 
moment dat, dă naştere la două feluri de greşeli
întregii capacităţi de care dispune elevul, abuzarea şi istovirea 
elevului. 

 Dacă un copil este foarte activ şi nu vom folosi în 
întregime această energie, ea va slăbi. Dacă îl supunem la 
eforturi prea mari, învaţă mecanic, ori nu vrea să înveţe.

 Comportamentul elevului în situaţiile şcolare depinde, 
pe lângă nivelul său intelectual şi de motivaţia lui pentru 
activitatea şcolară, de ambiţia şi curajul lui de a face faţă 
situaţiilor şcolare. Nivelul de aspiraţie prea ridicat îl duce pe 
elev în situaţia de a avea insuccese. El poate reacţiona prin 
timiditate sau anxietate. Mediul stabil oferă copilului curajul
înaintării, pe când cel instabil va duce la pierderea 
reuşită. Rezistenţa la efort, puterea de muncă, ritmul şi eficienţa 
activităţii şcolare influenţeaza reuşita şcolară a elevului.

 În rândul elevilor cu insuccese şcolare se întâlnesc 
deseori cazuri de instabilitate emoţională. Această instabilitate 
emoţională se reduce sub influenţa educaţiei, în funcţie de 
temperamentaul fiecărui copil. Suferinţele din familie (p
alcoolici, despărţiţi) favorizează accentuarea instabilităţi
apariţia unor tulburări afective. 

 Mediul familial are o importanţă în întreaga dezvoltare 
a copilului. Fiind dependent de mediul în care trăieşte, copilul 
poate deveni stabil şi organizat într
liniştitoare, rolul şcolii fiind acela de a crea condiţiile pentru 
afirmare şi autorealizare în domeniul muncii şcolare.

 Cercetările demonstrează că şi în condiţiile egale de 
inteligenţă şi de asistenţă pedagogică în şcoală, decalajul dintre 
rezultatele şcolare ale unor elevi şi capacităţile lor reale de 

    PedagogiePedagogiePedagogiePedagogie    
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devenire, fiind în orice moment un rezultat al interacţiunii 
ezvoltare. 

Învăţarea fără încordarea atenţiei nu se poate concepe, 
dar şi atenţia încordată mult timp oboseşte şi favorizează 

Cunoaşterea particularităţilor psihologice ale elevilor 
reprezintă condiţia necesară adaptării strategiilor de tratare 
diferenţiată a elevilor, atât sub raportul nivelului exigenţelor 
conţinutului instruirii, cât şi al modalităţilor de instruire - 

Conţinutul obiectelor de învăţământ şi metodele de 
evaluare trebuie să fie în concordanţă cu 

individuale ale elevilor. 
Neconcordanţa dintre aceşti factori duce la supraîncărcarea 

Neglijarea posibilităţilor de care dispune copilul la un 
moment dat, dă naştere la două feluri de greşeli: nefolosirea 

gii capacităţi de care dispune elevul, abuzarea şi istovirea 

Dacă un copil este foarte activ şi nu vom folosi în 
întregime această energie, ea va slăbi. Dacă îl supunem la 
eforturi prea mari, învaţă mecanic, ori nu vrea să înveţe. 

l elevului în situaţiile şcolare depinde, 
pe lângă nivelul său intelectual şi de motivaţia lui pentru 
activitatea şcolară, de ambiţia şi curajul lui de a face faţă 
situaţiilor şcolare. Nivelul de aspiraţie prea ridicat îl duce pe 

insuccese. El poate reacţiona prin 
stabil oferă copilului curajul 

înaintării, pe când cel instabil va duce la pierderea încrederii în 
Rezistenţa la efort, puterea de muncă, ritmul şi eficienţa 

influenţeaza reuşita şcolară a elevului. 

În rândul elevilor cu insuccese şcolare se întâlnesc 
deseori cazuri de instabilitate emoţională. Această instabilitate 
emoţională se reduce sub influenţa educaţiei, în funcţie de 

rinţele din familie (părinţi 
) favorizează accentuarea instabilităţii şi 

Mediul familial are o importanţă în întreaga dezvoltare 
a copilului. Fiind dependent de mediul în care trăieşte, copilul 

deveni stabil şi organizat într-o ambianţă educativă 
liniştitoare, rolul şcolii fiind acela de a crea condiţiile pentru 
afirmare şi autorealizare în domeniul muncii şcolare. 

Cercetările demonstrează că şi în condiţiile egale de 
pedagogică în şcoală, decalajul dintre 

rezultatele şcolare ale unor elevi şi capacităţile lor reale de 
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învăţare este generat de climatul educativ deficitar din familie, 
cu efecte negative asupra proceselor de mobilizare şi de 
motivare a elevilor în activităţile de învăţare. 

 Pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare trebuie să 
existe în desfăşurarea procesului didactic o relaţie educator
elevi caracterizată prin încredere în forţele elevilor, cooperare şi 
stimulare a acestora. 

 Asimilarea cunoştinţelor trebuie să se facă cu plăcere 
şi fără plictiseală. Un copil învaţă de trei ori mai mult când este 
în plină dispoziţie şi pierde de două ori mai multă vreme când 
îşi face tema fără tragere de inimă. 

 Materialul didactic folosit în mod judicios şi cu 
pricepere sporeşte eficienţa lecţiilor, iar elevii gândesc logic, 
desprind esenţialul şi conduc spre generalizări şi abstractizări. 
În felul acesta, cunoştinţele asimilate capătă valoare şi devin un 
bun propriu a celui care le-a însuşit şi nu sunt ,,ca ni
deşarte care încarcă memoria în zadar” (Mihai Eminescu).

 

Serbările şcolare – bucurie sufletească

 

                                                          Cristian LAZĂR 

            Serbarea se situează pe un circuit pedagogic 

extradidactic, fiind un eveniment de seamă în viaţa elevilor.

ântând, dansând sau interpretând un rol din scenetă, 

elevul îşi formează şi îşi perfecţionează deprinderile 

artistice. Acestea îl vor ajuta sa-şi dezvolte gustul, 

dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Se

contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi 

practicarea ei. Ca mijloc al educaţiei extracurriculare serbarea 

prezintă marele avantaj de a favoriza, valorifica şi dezvolta 

experienţele elevului într-un climat nou, stimulativ. A

elevul are libertatea să-şi exprime impresiile şi trăirile.

         Valenţele educative ale serbării constau şi în faptul că 

această activitate permite exprimarea nu numai a câtorva copii 

talentaţi într-un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai ma

de copii, fiecare contribuind în felul lui la reuşita comună. În 

cadrul serbării, teatrul şcolar ocupă un loc important.

C 
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învăţare este generat de climatul educativ deficitar din familie, 
cu efecte negative asupra proceselor de mobilizare şi de 

Pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare trebuie să 
existe în desfăşurarea procesului didactic o relaţie educator-
elevi caracterizată prin încredere în forţele elevilor, cooperare şi 

ebuie să se facă cu plăcere 
şi fără plictiseală. Un copil învaţă de trei ori mai mult când este 
în plină dispoziţie şi pierde de două ori mai multă vreme când 

Materialul didactic folosit în mod judicios şi cu 
sporeşte eficienţa lecţiilor, iar elevii gândesc logic, 

desprind esenţialul şi conduc spre generalizări şi abstractizări. 
În felul acesta, cunoştinţele asimilate capătă valoare şi devin un 

a însuşit şi nu sunt ,,ca nişte coji 
Mihai Eminescu). 

bucurie sufletească 

Cristian LAZĂR – Huși 

Serbarea se situează pe un circuit pedagogic 

un eveniment de seamă în viaţa elevilor. 

ântând, dansând sau interpretând un rol din scenetă, 

elevul îşi formează şi îşi perfecţionează deprinderile 

şi dezvolte gustul, 

dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările 

contribuie la stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi 

practicarea ei. Ca mijloc al educaţiei extracurriculare serbarea 

prezintă marele avantaj de a favoriza, valorifica şi dezvolta 

un climat nou, stimulativ. Acum 

şi exprime impresiile şi trăirile. 

Valenţele educative ale serbării constau şi în faptul că 

această activitate permite exprimarea nu numai a câtorva copii 

un domeniu sau altul, ci a unui număr cât mai mare 

de copii, fiecare contribuind în felul lui la reuşita comună. În 

cadrul serbării, teatrul şcolar ocupă un loc important. 

        Cercul de teatru „Fantastic” existent în LTS „Sf. 

Ecaterina” Huşi a prezentat cu ocazia zilelor şcolii piesa de 

teatru „Procesul lui Goe”. Pe tot parcursul acţiunii s

cultivarea aptitudinilor şi talentelor elevilor. Teatrul şcolar şi 

repetiţiile au reprezentat şi o modalitate plăcută de petrecere a 

timpului liber, de educare în spiritul responsabilităţii faţă de 

grup. Teatrul a oferit un mijloc de a face literatura  mult mai 

atractivă şi de a îmbunătăţi relaţia dintre elev

           Prin toate activităţile din cadrul cercului de teatru, elevii 

îşi dezvoltă atenţia distributivă, memoria, gândirea, imaginaţ

şi vocabularul, cunoştinţele lor cunosc un salt calitativ, se 

trezeşte curiozitatea, interesul, se nasc sentimente, se formează 

atitudini, îşi autoeducă stăpânirea de sine, perseverenţă curajul 

şi spiritul de răspundere. Întreaga personalitate a elevulu

dizabilităţi se dezvoltă. 

           S-a observat că repetiţiile pentru pregătirea spectacolului 

cultivă răbdarea, voinţa, capacitatea de concentrare, 

perseverenţa şi tenacitatea. Toţi participanţii au dat dovadă de 

seriozitate, dându-şi seama că teatru reprezintă munca în echipă. 

Astfel ei au devenit responsabili, au învăţat să relaţioneze cu 

partenerii de distribuţie şi să le respecte efortul. Au fost învăţaţi 

să-şi controleze emotivitatea şi să capteze atenţia celorlalţi. 

          Prin dramatizare elevii timizi şi

devin mai siguri pe ei, citesc şi memorează, dar şi interpretează 

un rol. Au reuşit să se transpună într-

îndrăgit şi s-au contopit sufleteşte cu acesta. Astfel bucuria 

propriului succes i-a făcut mai încrezători în forţele lor. 
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Cercul de teatru „Fantastic” existent în LTS „Sf. 

Ecaterina” Huşi a prezentat cu ocazia zilelor şcolii piesa de 

esul lui Goe”. Pe tot parcursul acţiunii s-a urmărit 

cultivarea aptitudinilor şi talentelor elevilor. Teatrul şcolar şi 

repetiţiile au reprezentat şi o modalitate plăcută de petrecere a 

timpului liber, de educare în spiritul responsabilităţii faţă de 

Teatrul a oferit un mijloc de a face literatura  mult mai 

atractivă şi de a îmbunătăţi relaţia dintre elev-profesor. 

 

Prin toate activităţile din cadrul cercului de teatru, elevii 

îşi dezvoltă atenţia distributivă, memoria, gândirea, imaginaţia 

şi vocabularul, cunoştinţele lor cunosc un salt calitativ, se 

trezeşte curiozitatea, interesul, se nasc sentimente, se formează 

atitudini, îşi autoeducă stăpânirea de sine, perseverenţă curajul 

şi spiritul de răspundere. Întreaga personalitate a elevului cu 

a observat că repetiţiile pentru pregătirea spectacolului 

cultivă răbdarea, voinţa, capacitatea de concentrare, 

perseverenţa şi tenacitatea. Toţi participanţii au dat dovadă de 

ru reprezintă munca în echipă. 

Astfel ei au devenit responsabili, au învăţat să relaţioneze cu 

partenerii de distribuţie şi să le respecte efortul. Au fost învăţaţi 

şi controleze emotivitatea şi să capteze atenţia celorlalţi.  

elevii timizi şi-au învins treptat teama, 

devin mai siguri pe ei, citesc şi memorează, dar şi interpretează 

-un personaj pe care l-au 

au contopit sufleteşte cu acesta. Astfel bucuria 

a făcut mai încrezători în forţele lor.  
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          Teatru i-a făcut pe elevi să lase deoparte individualismul 

şi egoismul şi să colaboreze unul cu altul. Elevii au înţeles că 

fiecare dintre ei au un rol important în mecanismul piesei şi că 

orice disfuncţie se observă foarte uşor de către spectatori. S

învăţat despre tehnica regiei, rol, replici, decor, acţiune, efecte 

scenice, costumaţie, despre ceea ce înseamnă să fii actor. Prin 

această activitate s-a stimulat favorabil exprimarea liberă a 

tuturor elevilor, spiritul de echipă.  

 

           

  
EDUCAŢIA PRIN IUBIRE ŞI CU IUBIRE

 
 
                                                             Gica CEAUŞ  
                                                             Aurelia MILEA  
 
    Motto : 
     ,,Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi 
văzute , nici atinse …ci se simt în inimă” 
                                                                          Helene Keller
 
ARGUMENT 
        Fiecare eră a marcat într-un fel propriu statutul 
familiei în societate, a stabilit  implicit sau explicit funcţii, 
responsabilităţi, i-a recunoscut importanţa formativă.

rogresul omenirii se leagă strîns de aceste 
responsabilităţi, devenite constant tot mai complexe  şi 
mai puternic conectate la orizontul de aşteptare al 

societăţii.  
Timpurile moderne şi mai ales contemporaneitatea produc 
mutaţii profunde, proiectând familia în centrul unui spaţiu 
extrem de contorsionat, asaltat de crize şi de revoluţii, de 
ideologii şi de interese. În acest context, ştiinţele pedagogice 
operează ele însele cu abordări şi instrumente noi, adecvate 
unor ţinte pragmatice, gândite din perspectiva eficienţei. 
 
PARTICULARITĂŢI  ALE  COPILULUI  PREŞCOLAR
 

P
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a făcut pe elevi să lase deoparte individualismul 

şi egoismul şi să colaboreze unul cu altul. Elevii au înţeles că 

fiecare dintre ei au un rol important în mecanismul piesei şi că 

e se observă foarte uşor de către spectatori. S-a 

învăţat despre tehnica regiei, rol, replici, decor, acţiune, efecte 

scenice, costumaţie, despre ceea ce înseamnă să fii actor. Prin 

a stimulat favorabil exprimarea liberă a 

 

EDUCAŢIA PRIN IUBIRE ŞI CU IUBIRE 

CEAUŞ   
Aurelia MILEA   

mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi 

Helene Keller 

un fel propriu statutul 
liei în societate, a stabilit  implicit sau explicit funcţii, 

a recunoscut importanţa formativă.   
rogresul omenirii se leagă strîns de aceste 
responsabilităţi, devenite constant tot mai complexe  şi 

l de aşteptare al 

Timpurile moderne şi mai ales contemporaneitatea produc 
mutaţii profunde, proiectând familia în centrul unui spaţiu 
extrem de contorsionat, asaltat de crize şi de revoluţii, de 

nţele pedagogice 
operează ele însele cu abordări şi instrumente noi, adecvate 
unor ţinte pragmatice, gândite din perspectiva eficienţei.  

PARTICULARITĂŢI  ALE  COPILULUI  PREŞCOLAR 

    Copilul nu trebuie considerat ca o statuie de bronz, care are 
un loc fixat, din care nu mai poate fi schimbată.  El trebuie să 
fie activ şi adaptabil, iar părinţii au datoria permanentă de a
face să progreseze, să se perfecţioneze şi să
valoarea umană. Formarea personalitaţii la copil este 
dependentă de inteligenţa lui, de gusturile şi elanurile lui, de 
instructajul primit anterior. Personalitatea copilului începe să se 
contureze după vârsta de doi ani. Este vârsta la care copilul 
începe să perceapă şi să fie atent la ceea ce se petrece în jurul 
lui. După vărsta de trei ani, atenţia şi percepţia sunt mai active 
decât în trecut. Copilul încearcă să facă mici treburi. Vorbirea 
devine mai completă. Copilul face uşor propoziţii. Părinţii 
trebuie să-l încurajeze şi să-l îndemne să se supună unor 
obligaţii individuale: să nu-şi murdarească hainele, să mănâ
singur şi pe cât se poate să fie mai ordonat, să aşeze după 
utilizare, jucăriile la locul lor. Trebuie pli
făcut să observe curtea şi împrjurimile
distinct, trebuie să se familiarizeze cu oamenii care vin în casă. 
La trei ani, jocul este principala preocupare a copilului. Prin 
jocuri, copilul se instruieste asupra modului de viaţă al adulţilor 
şi vine în contact cu relaţiile existente în lume. Frecventând 
gradiniţa, părintii trebuie sa o ajute pe educatoare în dirijarea 
formării personalităţii, deci a trăsăturilor morale şi intelectuale. 
Comunică, astfel dacă îi este sete sau foame, dacă îi este frig 
sau prea cald, dacă îi este somn etc. La copilul mai mare apare 
nevoia de a comunica cu oamenii, de a vorbi mereu, mărindu
astfel sfera educaţională şi cea intelectuală. Trebuie să se ţină 
cont de emoţiile lui. La aceşti copii emoţiile sunt instabile. Ei 
trec repede de la plânsul cu lacrimi la râs. Voioşia este un bun 
mijloc de a face un copil să progreseze. El trebuie să fie 
mulţumit când este lăudat, supărat când este mustrat. Treptat, cu 
răbdare trebuie să fie iniţiat în ceea ce este permis să facă şi ce 
este oprit. Treptat, sentimentele trebuie să devina multilaterale. 
        Decisivă pentru definirea rolului familiei este înţelegerea 
problemelor în interacţiunea lor, conectarea personalităţii 
copilului la climatul familial, studierea atentăa acestei ecuaţii în 
cadrul căreia, orice transformare a unui termen antrenează 
modificări ale rezultatului întregii operaţii. În centrul atenţiei se 
situează familia contemporană, cu rolul său complex şi nuanţat, 
extrem de sensibil la presiunile şi imperativele societăţii. 
    În ritmul tot mai agitat al existenţei, sub asaltul provocăr
cotidiene, în iureşul schimbărilor din jurul nostru şi din noi, 
familia rămâne un pământ ferm, stabil, fertil totdeauna. Nu 
trebuie decât sa-l cultivăm: cu dragoste, cu înţelegere, cu ştiinţă. 
 
FAMILIA – PRIMA ŞCOALĂ A VIEŢII 
         
           Pentru copil familia este centrul universului.
visează, aici negociază şi tot aici câştigă marile bătălii. 
Familia are rolul de a asigura copilului mediul potrivit de viaţă, 
afecţiune, dragoste, ocrotire, să reprezinte modelul de viaţă pe 
care copilul, încă de la naştere începe să şi
sunt modele importante pentru copiii lor şi au rol deosebit în 
dezvoltarea socială, etică şi emoţională a acestora. Cine ar dori 
mai mult şi din toată inima, binele şi fericirea copilului şi cine 
ar putea iubi mai mult, mai sincer, mai generos decât părinţii. 
Misiunea de a fi părinte este deosebit de grea şi întotdeauna 
există teama de a nu face greşeli.  
   Pregătirea copiilor pentru căpătarea independenţei şi pentru 
integrarea socială presupune participarea la activităţile familiale 
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Copilul nu trebuie considerat ca o statuie de bronz, care are 
fixat, din care nu mai poate fi schimbată.  El trebuie să 

fie activ şi adaptabil, iar părinţii au datoria permanentă de a-l 
face să progreseze, să se perfecţioneze şi să-şi mărească 
valoarea umană. Formarea personalitaţii la copil este 

genţa lui, de gusturile şi elanurile lui, de 
instructajul primit anterior. Personalitatea copilului începe să se 
contureze după vârsta de doi ani. Este vârsta la care copilul 
începe să perceapă şi să fie atent la ceea ce se petrece în jurul 

a de trei ani, atenţia şi percepţia sunt mai active 
decât în trecut. Copilul încearcă să facă mici treburi. Vorbirea 
devine mai completă. Copilul face uşor propoziţii. Părinţii 

l îndemne să se supună unor 
şi murdarească hainele, să mănânce 

singur şi pe cât se poate să fie mai ordonat, să aşeze după 
utilizare, jucăriile la locul lor. Trebuie plimbat în jurul casei şi 

a şi împrjurimile, cu elementele lor 
amiliarizeze cu oamenii care vin în casă. 

La trei ani, jocul este principala preocupare a copilului. Prin 
jocuri, copilul se instruieste asupra modului de viaţă al adulţilor 
şi vine în contact cu relaţiile existente în lume. Frecventând 

trebuie sa o ajute pe educatoare în dirijarea 
formării personalităţii, deci a trăsăturilor morale şi intelectuale. 
Comunică, astfel dacă îi este sete sau foame, dacă îi este frig 
sau prea cald, dacă îi este somn etc. La copilul mai mare apare 

comunica cu oamenii, de a vorbi mereu, mărindu-şi 
astfel sfera educaţională şi cea intelectuală. Trebuie să se ţină 
cont de emoţiile lui. La aceşti copii emoţiile sunt instabile. Ei 
trec repede de la plânsul cu lacrimi la râs. Voioşia este un bun 

a face un copil să progreseze. El trebuie să fie 
mulţumit când este lăudat, supărat când este mustrat. Treptat, cu 
răbdare trebuie să fie iniţiat în ceea ce este permis să facă şi ce 
este oprit. Treptat, sentimentele trebuie să devina multilaterale.  

Decisivă pentru definirea rolului familiei este înţelegerea 
problemelor în interacţiunea lor, conectarea personalităţii 
copilului la climatul familial, studierea atentăa acestei ecuaţii în 
cadrul căreia, orice transformare a unui termen antrenează 

ficări ale rezultatului întregii operaţii. În centrul atenţiei se 
situează familia contemporană, cu rolul său complex şi nuanţat, 
extrem de sensibil la presiunile şi imperativele societăţii.  

În ritmul tot mai agitat al existenţei, sub asaltul provocărilor 
cotidiene, în iureşul schimbărilor din jurul nostru şi din noi, 
familia rămâne un pământ ferm, stabil, fertil totdeauna. Nu 

l cultivăm: cu dragoste, cu înţelegere, cu ştiinţă.  

PRIMA ŞCOALĂ A VIEŢII  

tru copil familia este centrul universului. Aici 
visează, aici negociază şi tot aici câştigă marile bătălii.  
Familia are rolul de a asigura copilului mediul potrivit de viaţă, 
afecţiune, dragoste, ocrotire, să reprezinte modelul de viaţă pe 

încă de la naştere începe să şi-l însuşească. Părinţii 
sunt modele importante pentru copiii lor şi au rol deosebit în 
dezvoltarea socială, etică şi emoţională a acestora. Cine ar dori 
mai mult şi din toată inima, binele şi fericirea copilului şi cine 

tea iubi mai mult, mai sincer, mai generos decât părinţii. 
Misiunea de a fi părinte este deosebit de grea şi întotdeauna 

Pregătirea copiilor pentru căpătarea independenţei şi pentru 
iparea la activităţile familiale 
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şi asumarea unor responsabilităţi prin care fiecare îşi 
îndeplineşte statutul şi rolul în familia sa. Activităţile la care 
participă mai frecvent copiii împreună cu părinţii se desfăşoară 
cotidian, altele sunt periodice sau ocazionale. Prin aceasta se 
constată indirect şi timpul pe care îl petrec copiii în mod activ, 
împreună cu părinţii, cu familia lor şi situaţiile mai frecvente de 
cooperare în familie. Apar astfel moduri şi modele comune de 
viaţă şi de educaţie în familie care conduc la distingerea unor 
indicatori ce pot caracteriza stilul de viaţă şi stilul de educaţie în 
familie. 
Educaţia primită în familie o precede pe cea preşcolară,ea va 
pune bazele dezvoltării psihice la fiecare copil. Dezvoltarea lui 
se face continuu,zi de zi, lună de lună, an de an. Educarea 
psihicului copilului trebuie să urmarească etapele vârstei. Odată 
cu dezvoltarea  fizică părinţii trebuie să urmarească nu numai 
evoluţia copilului ci şi colectivele în care trăieste. Rolul 
important în evoluţia  moral- civică,  chiar spirituală   a 
copilului, îl au exemplele  bune care pleacă inevitabil din 
familie. 
Familia are rolul de a asigura dezvoltarea fizică,spirituală şi 
morală a copilului. De modul în care parinţii vor educa copilul 
în sensul unei morale  riguroase dar suple , de modul în care vor 
şti să dirijeze viaţa afectiva a copilului va depinde formarea 
personalităţii acestuia. 
  Pentru a-şi educa bine copilul, parinţii nu trebuie să considere 
niciodată că acesta ar avea unele particularităţi psihice 
nemodificabile iar dacă observă unele devieri de la normal ale 
copilului, nu trebuie să aştepte pasivi ca timpul şi natura să le 
rezolve. Părinţii trebuie să intervină activ, organizând, dirijând 
ăi orientând viaţa psihică a copilului în cazul oricărei abateri de 
la normal. Există la unii copii, din fericire foarte rar, crize 
morale care pot aduce părinţii la disperare. Desigur că 
educatorii nu pot sta ca nişte observatori pasivi faţă de 
asemenea cazuri.  
Educaţia parentală este prima formă de educaţie pe care copilul 
o primeşte. De aici şi rolul decisiv al acesteia în formarea şi 
dezvoltarea copilului. Maniera în care părintele îşi educă copilul 
este specifică, unică, originală, reflectând nivelul de cunoştinţe 
pe care îl posedă, atitudinile sale, concepţia despre educaţie pe 
care o posedă.  
Stilul parental este probabil cea mai important problema 
sănătăţii publice pe care societatea noastră şi-o pune. Stilul 
parental adoptat în educaţia copilului îşi pune amprenta asupra 
dezvoltării psihice a acestuia, principalele domenii 
comportamentale care o definesc fiind cel cognitiv şi social-
afectiv.  
 
EDUCAŢIA PRIN IUBIRE ŞI CU IUBIRE 
 
      Studii recente arată că, strategia educativă a familiei poate fi 
un rezultat al negocierii între părinţi şi copii atâta timp cât 
educaţia este interacţiune şi raporturile de putere nu urmează 
clasica disjuncţie autoritate parentală– obedienţă infantilă, ci se 
construiesc continuu în schimburile simbolice părinţi-copii. 
Aşadar, istoria comună îi obligă pe părinţi la reconsiderarea 
propriilor poziţii. In conversaţie, copiilor li se acordă  treptat“ 
dreptul la replică”, aceasta înseamnă că în mod legitim, 
comunicarea între părinţi şi copii se realizează în ambele 
sensuri, că părintele admite opinia copilului ca demnă de luat în 
consideraţie. In general, receptivitatea  copilului la raţionalitatea 

adultă  este esenţială: cu cât se dovedeşte mai “ascultător”, mai 
“înţelegător” cu atât este, la rândul lui, ascultat şi înţeles mai 
mult.  
In acest caz părinţii admit că reciprocitatea poate merge până la 
inversarea rolurilor educat – educator şi că au de învăţat mult de 
la şi mai ales împreună cu copiii lor. Altfel spus, educaţia 
copiilor constituie simultan o construcţie a sinelui părintelui, 
respectiv un câmp important al diferenţierii sale în raport cu 
interacţiunile vieţii cotidiene .  
      Părinţii le spun copiilor ce e bine şi ce e rău, ce e drept şi ce 
e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente. Aceste 
noţiuni îl ajută pe copil să se orienteze în evaluarea 
comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens moral, 
familia îl îndrumă să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 
Formarea conştiinţei morale naşte sentimentul datoriei, 
sentimentul de cinste şi coeziune între membrii familiei.Copilul 
nu trebuie instruit doar să cunoască sentimentele morale, ci 
trebuie să le şi aplice în viaţă, sub influenţa împrejurărilor 
exterioare, sub influenţa educaţiei familiale şi intervenţiilor 
educative din grădiniţă . 
        Unicitatea fiecărui copil este determinată de 
particularităţile individuale, dar şi de influenţele socio-culturale 
ale comunităţii în care trăieşte. Educaţia copilului este o acţiune 
care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi valori 
între toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră 
în contact. Acest lucru presupune ca parteneriatul educaţional 
dintre familie şi grădiniţă să se extindă şi către comunitatea care 
le include.  
Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central 
pentru abordarea de tip curricular, flexibil şi deschis 
problemelor educative, identificându-se nevoia cunoaşterii, 
respectării şi valorizării diversităţii. Într-o lume tot mai izolata, 
mai puţin dispusa pentru socializare, cooperarea intre factorii 
educaţionali - grădiniţă, şcoală, familie - devine necesară şi se 
impune şi ca obligaţie morală din partea acestora pentru a 
favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin 
exemple şi modele, cu adevărate valori ale spiritualităţii umane.  
Cum la copii spiritul de imitaţie este foarte dezvoltat, ei trebuie 
sa vada la parintii lor exemple demne de imitat.  
      În primii ani ai vieţii, atunci când copilul este foarte receptiv 
la stimulii din jurul său, este foarte important ca el să nu audă 
certuri, sugestii negative, de ură, gelozie sau răzbunare. Spiritul 
copilului este asemeni unei plăci fotografice, el păstrând 
imaginea oricărui model de gândire şi toate sugestiile pe care le 
primeşte. De aceea, dacă părinţii vor cu adevărat să-şi ajute 
copiii pentru ca aceştia să-şi dezvolte calităţile şi să-şi 
folosească potenţialităţile trebuie să-i crească în sugestii de 
dragoste, de speranţă şi optimism. 
     Copilului îi este necesar să-i fie inspirată încrederea în el, nu 
pentru a se crede superior celorlalţi ci pentru a-şi pune în 
valoare înzestrările cu care s-a născut.  
Ceea ce se contează cu adevărat este ca părinţii să satisfacă 
necesităţile copiilor lor şi ca aceştia să se simtă iubiţi cu 
adevărat . Metaforic vorbind , nevoile emoţionale ale copiilor 
satisfăcute prin iubire , înţelegere, şi o disciplină blândă s-ar 
putea numi ,,rezervorul emoţional” . Atâta timp cât rezervorul 
emoţional e plin , copilul poate funcţiona la cote maxime 
     Există patru componente principale de care se pot folosi 
părinţii pentru a le oferi copiilor iubirea lor necondiţionată (este 
imposibil să disciplinezi un copil fără iubire necondiţionată): 
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•Contactul vizual ( este uşor de oferit şi totuşi puţini părinţi o 
fac pentru că nu sunt conştienţi de  importanţa acestuia) 
•Contactul  fizic ( adică îmbrăţişări, sărutări, o mângâiere pe 
umăr sau pe spate, o mână prin păr - însoţite de contactul vizual 
îi demonstrează copilului  dragostea părintească. Într-un studiu 
realizat de revista Reader’s Digest se arată că: ”acei copii care 
au beneficiat de contactul fizic şi vizual al părinţilor au dat 
dovadă de mai multe calităţi fizice şi mintale 
•Atenţia acordată (Dacă dorim să devenim părinţi excepţionali 
trebuie să ne stabilim nişte prioritaţi. Dacă nu le vom stabili, 
vom cădea în “tirania nevoii imediate” adică ne vom ocupa doar 
de lucrurile urgente neglijând lucrurile importante. În fruntea 
listei de priorităţi trebuie să fie copiii. Trebuie să petrecem cât 
mai mult timp împreună cu ei) 
•Formarea propriu-zisă, prin pregătire şi disciplină. Pentru a 
educa trebuie să fie pregătiţi atât părinţii cât şi copiii, “când sunt 
istoviţi părinţilor le lipseşte energia şi răbdarea de a-şi aborda 
copiii în mod pozitiv.” Părinţii trebuie să deţină controlul în 
orice moment, să fie fermi, dar nu inflexibili. Relaţia cu proprii 
copii nu se impune a fi una de frică. Disciplina nu e sinonimă cu 
pedeapsa. Pedeapsa se cere să reprezinte doar o mică parte din 
disciplină. Dar, ce inseamnă disciplina? “Cel mai important 
lucru în privinţa unei bune discipline este ca părinţii să îi facă 
pe copii să se simtă iubiţi. 
 
POLITICI ŞI PRACTICI DE DEZVOLTARE A 
COMPETENŢELOR PARENTALE  
 
     Dezvoltarea unor programe educative la nivelul societăţii 
civile şi al comunităţii care să asigure sprijinul necesar familiei, 
proiectarea unui curriculum şcolar care să aibă în vedere de la 
vârstele mici nevoia educaţiei parentale, sunt doua coordonate 
fundamentale ale pedagogiei parentalităţii. Acest lucru 
evidenţiază preocuparea pentru realizarea şcolii părinţilor, dar şi 
să creştem copiii în aşa fel încât ei săfie într-o zi părinţi cât mai 
buni.  
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare 
şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului 
educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali.  
Există în teoria şi practica părinţilor o serie de modele de 
programe care şi-au dovedit capacitatea şi succesul. Programele 
de intervenţie asupra familiilor cu copii sunt caracterizate 
printr-o diversitate deosebită şi prin adaptarea lor la fiecare 
populaţie ţintă în parte. În acest sens, dacă analizăm principalele 
programe care se derulează în familii pentru prevenirea şi 
rezolvarea problemelor de dezvoltare ale copiilor, vom remarca 
în general, conţinuturile dependente de orientarea teoretică 
explicativă precum şi de rezultatele aşteptate.  
Ca exemple de astfel de programe putem enumera:  
*Lectorate, dezbateri pe analiza Sfintelor Scripturi, a Vieţilor Sfintelor Familii 
Creştine, a Vieţii Sfinţilor Români şi de pretutindeni; 
*Programul de activare a facultăţilor motorii şi perceptive ale copilului mic, la 
Abidin, Heber şi alţii;  
*Părintele perfect-1000 de trucuri şi soluţii pentru rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă părinţii în educarea copiilor, Elizabeth Pantley, 2005;  
*Comunicarea eficientă cu copiii acasă şi la şcoală, Adele Faber si Elaine 
Mazlish,2010.  
*Programul de dezvoltare a deprinderilor parentale, programul Abidin R., 1982;  
*Programul de dezvoltare a axelor de formare parental, programul Depart 
elaborate de Purtois şi Desmet, 1986;  

*Programul pentru dezvoltarea capacităţilor cognitive şi instrumentelor logice, 
Head Start, Bereiter-Engelman,etc;  
*Stimularea învăţării limbajului şi conduitele de comunicare, Metzi, McDonald, 
etc;  
*Îmbogăţirea abilităţilor parentale, programul Weikart, Robinson;  
*Dezvoltarea relaţiilor şcoală-familie, la Smilanski, Bataille;  
*Formarea profesională a mamelor, la Heber;  
*Stimularea creativităţii persoanelor (copii/părinţi) la Ippolito;  
*Inventarul de comportamente necesar părinţilor, elaborate de Programul 
Partage, autori R.,D., Boyd, K., A., Stauber, S., M., Bluma.” 
(http://www.croton.com/allpie -Alliance for Parental Involvement in 
Education).  
În acest context, în anul 2008, a fost realizată, cu sprijinul 
UNICEF, o propunere de Strategie naţională integrată de 
formare şi dezvoltare a competenţelor parentale . 
    
CONCLUZII  
 
      Rolul de părinte implică foarte multe cunoştinţe şi abilităţi 
necesare zi de zi, dar aceste cunoştinţe şi abilităţi nu sunt 
înnăscute şi nici nu apar atunci când devii părinte. 
De multe ori părinţii au întrebări la care nu au răspunsuri sau 
observă comportamente ale copilului lor la care nu ştiu cum să 
reacţioneze. 
În societatea modernă familiile se confruntă tot mai des cu 
solicitări ridicate, cu poveri economice care determină tot mai 
mulţi părinţi să lucreze foarte multe ore pe zi,limitând în felul 
acesta timpul pe care îl petrec cu copiii lor.  
Relaţia părinte-copil este greu de circumscris unei tendinţe sau 
unui model autoexplicativ; trebuie privită realitatea relaţiilor 
între generaţii ca un tablou dinamic,supus unor neîncetate 
mutaţii . 
    A fi părinte este o ”meserie” care se reconstruieşte şi se 
învaţa continuu. A fi părinte nu mai este doar o calitate dată de 
vârsta şi înţelepciunea acesteia, ci devine tot mai mult o 
responsabilitate care cere cunoştinţe şi competenţe. Prin urmare, 
familia ,  ca unitate relativ restrânsă, oferacopilului o diversitate 
de relaţii interpersonale şi modele comportamentale necesare 
pregătirii acestuia pentru viaţă. 
În faţa părinţilor stau următoarele imperative: 
 

•Copilul este o persoană-respectă-l! 
•Copilul caută un model –fii pentru el un exemplu! 
•Copilul vrea să-şi afirme personalitatea –ajută-l să se 
cunoască ! 
•Copilul este curios – vorbeşte cu el ! 
•Copilul se minunează – ajută-l să caute frumosul ! 
•Copilul se îndoieşte de el însuşi- dă-i încredere în el ! 
•Copilul vrea să fie independent – învaţă-l să fie responsabil 
! 
•Copilul nu se cunoaşte decât pe el – ajută-l să-i descopere şi 
pe alţii! 
•Copilul are nevoie de un ideal – ajută-l să ofere un sens 
vietii ! 
•Copilul are nevoie de iubire –iubeşte-l necondiţionat ! 
 

    Din perspectiva unei analize sistematice, educaţia părinţilor 
apare ca o dimensiune a educaţiei permanente, iar din 
perspectivă istorică, educaţia părinţilor apare necesară atât 
pentru creşterea şi educarea copiilor, cât şi o cale de emancipare 
spirituală şi socială, ca un vector al democratizării educaţiei şi 
societăţii.                                  
Bibliografie: 
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                                                              Tatiana BO

       ,,Copilul nu trebuie să facă  decât ceea ce vrea,  dar el nu trebuie să 
voiască decât ceea ce voieşti tu să facă: nu trebuie să facă un pas fără ca tu să
fi prevăzut, nu trebuie să deschidă fără să ştie ce va spune” J.J Rousseau

ornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii 
să învingă dificultăţile prin intervenţii reale, posibile, să
vedem în dialog cu ceilalţi sau să-i facem să

capacitatea de a opta şi a decide. Şi ce loc mai potrivit poate fi 
altul, unde copillul, departe de povara grijilor zilnice, cu boabe 
de lacrimi pe obrăjori sau fericit, decât grădiniţa, acest loc unde 
interacţionează cu alţi copii şi care contribuie intr
la conturarea personalităţii lui. 

Fiinţă în devenire cu nevoi şi interese specifice, copilul 
preşcolar mic are o identitate de sine nedeterminată datorită 
faptului că evoluţia eului este departe de a fi
pecepe rudimentar la această vârstă eul şi imaginea eului, ceea 
ce-l face să considere că lumea există în folosul lui.

La vârsta preşcolarităţii copilul face  progrese semnificative în 
activitatea de socializare integrarea lui în familie pri
comportamentelor şi standardelor  părinţilor îl fac pe copii să se 
identifice cu aceştia pe de o parte, iar pe de altă parte, dezvoltă 
şi pregătesc  apariţia primelor râspunsuri personale.  
Dezvoltarea rapidă a capacităţilor cognitive dar mai a
creşterea complexităţii limbajului susţin o imaginaţie vie şi  o 
curiozitate  crescută  

Descoperă identitatea sexuală. înţelegând prin aceasta puterea 
copilului de a diferenţia sexul masculin de cel feminin după 
criterii observabile: aspect, îmbrăcăminte, coportament şi 
atitudine. 

Cea mai importantă activitate şi în acelaşi timp modalitate de 
cunoaştere este jocul. La această vârstă copiii aplează des la 
fantezie, uneori îndeplinirea dorinţelor înseamnă apelarea la 
fantastic ceea ce reprezintă pentru el un substitut al lumii reale.

P
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Copilul nu trebuie să facă  decât ceea ce vrea,  dar el nu trebuie să 
trebuie să facă un pas fără ca tu să-l 

fi prevăzut, nu trebuie să deschidă fără să ştie ce va spune” J.J Rousseau  

i învăţăm pe copii 
să învingă dificultăţile prin intervenţii reale, posibile, să-i 

i facem să-si exerseze 
capacitatea de a opta şi a decide. Şi ce loc mai potrivit poate fi 
altul, unde copillul, departe de povara grijilor zilnice, cu boabe 
de lacrimi pe obrăjori sau fericit, decât grădiniţa, acest loc unde 

ză cu alţi copii şi care contribuie intr-o bună parte 

Fiinţă în devenire cu nevoi şi interese specifice, copilul 
preşcolar mic are o identitate de sine nedeterminată datorită 
faptului că evoluţia eului este departe de a fi completă. El 
pecepe rudimentar la această vârstă eul şi imaginea eului, ceea 

l face să considere că lumea există în folosul lui.  

La vârsta preşcolarităţii copilul face  progrese semnificative în 
activitatea de socializare integrarea lui în familie prin adaptarea 
comportamentelor şi standardelor  părinţilor îl fac pe copii să se 
identifice cu aceştia pe de o parte, iar pe de altă parte, dezvoltă 
şi pregătesc  apariţia primelor râspunsuri personale.  
Dezvoltarea rapidă a capacităţilor cognitive dar mai ales 
creşterea complexităţii limbajului susţin o imaginaţie vie şi  o 

Descoperă identitatea sexuală. înţelegând prin aceasta puterea 
copilului de a diferenţia sexul masculin de cel feminin după 

te, coportament şi 

 
Cea mai importantă activitate şi în acelaşi timp modalitate de 
cunoaştere este jocul. La această vârstă copiii aplează des la 
fantezie, uneori îndeplinirea dorinţelor înseamnă apelarea la 

el un substitut al lumii reale. 

Nevoia de securitate duce la un  ataşament crescut faţă de 
anumite obiecte investindu-le cu afectivitate şi suport moral. Se 
conturează mecanismele de apărare care ua un rol important  în 
sistemul emoţional, trăiri neplăcute precum refularea, negarea. 
Agresivitatea controlată conduce copilul către a învăţa 
comportamente controlate intenţionate. Părinţii nu ştiu sau nu 
îndrăznesc în totdeauna să îi impună copillui limite, de aceea 
copilul devine  agresiv, tiranic, neadaptat. 
locul unde se întâmplă mai multen 
există îndatoriri de conveţuire care ar trebui respectate, ea este 
mica societate în care copilul îşi face ucenicia  pentru a învăţa   
normele societăţii.  

Exemplific prin câteva  jocuri-execiţii pe care le
pentru creşterea gradului de socializare a copilului preşcolar 
mic. 

 Jocul- ,,Numele” 

Obiective: eliminarea inhibiţiilor datorate relaţiilor conflictuale 
apărute în cadrul grupului din grădiniţă:
comportamente de acceptare necondiţionată în cadrul grupului 
de la grădiniţă a tuturor copiilor.  

-învăţarea unei conduite  tolerate de relaţionare şi creşterea 
socializării. Descrierea jocului: Copiii sunt aşezaţi în picioare în 
cerc. Educatoarea le propune copiilor să aleagă o jucărie de 
pluş, alegerea fiind realizată prin negociere, fiecare copil aruncă 
pe rând jucăria unui participant la joc, cel care o prinde îşi 
spune numele şi ce îi place cel mai mult să facă. Până când toţi 
copiii află numele tuturor şi o acţiune personală importantă. 
Astfel prin aflarea preferinţelor copiilor am urmărit o mai bună 
relaţionare şi adaptare la grup. 

 Jocul: ,, Vreau să fii tu!” 

Obiective: realizarea unei atmosfere securizante procipe 
coeziunii dintre lumea interioară şi cea exterioară acopilului 
prin omogenizarea trăirilor pozitive în cadrul grupului 

-învăţarea unor comportamente de relaţionare tolerante;

- învăţarea unei atitudini de acceptare necondiţionată a celuilalt.

-exersarea capacităţii de a se  exprima liber
condamnaţi  pentru ceea ce propun sau exprimă.

Descrierea jocului: Copiii sunt aşezaţi in cerc astfel încât să 
poată  avea un bun contact vizual.Educatoarea le cere  să fie, pe 
rând, cate un lucru din lumea exterioară ( pom, iepure, c
ferestreledeschise, broscuţă) în continuare li se cere copiilor să 
propună câte o mişcare. Mişcarea propusă este executată de 
fiecare  participant, urmărind ca apoi să fie executată de toţi 
copiii in acelasi timp.  Foarte important este ca în timpul
mişcărilor, copiii să şe ţină de mâini pentru a se realiza 
atmosfera de securitate şi siguranţă, atmosferă necesară 
libertăţii de mişcare.  

   Rolul meu, ca educatoare, a fost de a susţine  şi încuraja 
imitarea  obiectelor  şi lucrurilor din mediul exteri
unor comportamente de relaţionare pentru acceptarea mişcării 
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Nevoia de securitate duce la un  ataşament crescut faţă de 
le cu afectivitate şi suport moral. Se 

conturează mecanismele de apărare care ua un rol important  în 
e precum refularea, negarea. 

Agresivitatea controlată conduce copilul către a învăţa 
comportamente controlate intenţionate. Părinţii nu ştiu sau nu 
îndrăznesc în totdeauna să îi impună copillui limite, de aceea 
copilul devine  agresiv, tiranic, neadaptat. Familia rămâne totuşi 

,,nedreptăţi” în cadrul ei 
există îndatoriri de conveţuire care ar trebui respectate, ea este 
mica societate în care copilul îşi face ucenicia  pentru a învăţa   

execiţii pe care le-am utilizat 
pentru creşterea gradului de socializare a copilului preşcolar 

Obiective: eliminarea inhibiţiilor datorate relaţiilor conflictuale 
apărute în cadrul grupului din grădiniţă:- invăţarea unor 
comportamente de acceptare necondiţionată în cadrul grupului 

învăţarea unei conduite  tolerate de relaţionare şi creşterea 
socializării. Descrierea jocului: Copiii sunt aşezaţi în picioare în 

pune copiilor să aleagă o jucărie de 
pluş, alegerea fiind realizată prin negociere, fiecare copil aruncă 
pe rând jucăria unui participant la joc, cel care o prinde îşi 
spune numele şi ce îi place cel mai mult să facă. Până când toţi 

ror şi o acţiune personală importantă. 
Astfel prin aflarea preferinţelor copiilor am urmărit o mai bună 

Obiective: realizarea unei atmosfere securizante procipe 
şi cea exterioară acopilului 

prin omogenizarea trăirilor pozitive în cadrul grupului  

învăţarea unor comportamente de relaţionare tolerante; 

învăţarea unei atitudini de acceptare necondiţionată a celuilalt. 

exersarea capacităţii de a se  exprima liber fără a fi criticaţi, 
condamnaţi  pentru ceea ce propun sau exprimă. 

Descrierea jocului: Copiii sunt aşezaţi in cerc astfel încât să 
poată  avea un bun contact vizual.Educatoarea le cere  să fie, pe 
rând, cate un lucru din lumea exterioară ( pom, iepure, casa cu 
ferestreledeschise, broscuţă) în continuare li se cere copiilor să 
propună câte o mişcare. Mişcarea propusă este executată de 
fiecare  participant, urmărind ca apoi să fie executată de toţi 
copiii in acelasi timp.  Foarte important este ca în timpul 
mişcărilor, copiii să şe ţină de mâini pentru a se realiza 
atmosfera de securitate şi siguranţă, atmosferă necesară 

Rolul meu, ca educatoare, a fost de a susţine  şi încuraja 
imitarea  obiectelor  şi lucrurilor din mediul exterior, învăţarea 
unor comportamente de relaţionare pentru acceptarea mişcării 
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celuilalt, medierea exerciţiului astfel încât copiii să se exprime, 
să se asculte reciproc şi să se cunoască în funcţie de cum 
acţionează. Punerea copilului în relaţie cu ceilalţi p
în timpul exerciţiului a condus la formarea unor deprinderi de 
percepţie  a realităţii şi de relaţionare interpersonală. 
nu este locul unor achiziţii şi întâmplări senzaţionale, ea 
constituie pentru copil obârşia unor incontestabil
vor rodi în timp, aşa cum firavele izvoare vor genera într
marile fluvii. 

,,Educatoarea joacă oarecum rolul cristalului care polarizează 
lumina difuză şi o transformă în raze, ce se răspândesc ca într
un splendid curcubeu”. ( S. Herbiniére – Lebert).
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Mircea Vulcănescu, despre „misiunea 
esențială a școlii” 

 
 

„ 
         V-aţi aştepta, poate, de la un părinte să vă spună că 
şcoala ar trebui să dea copiilor mijloacele spre a fi cât 
mai fericiţi. 
 
 

ericirea, doamnelor şi domnişoarelor, este un program 
pe care îl flutură înaintea neamului nostru mai ales 
străinii. Fericirea o făgăduiau Principatelor

când voiau să le ocupe. Ipsilante îşi propune fericirea 
poporului din Principate, asuprit de mai marii lui. Kiselev 
îşi propune să ne fericească, pe noi care nu ne ştim 
ferici singuri. Alţii, mai noi, din afară, la fel. Şi manifestele 
care se răspândesc pe ascuns acelaşi lucru îl proclamă: 
fericirea. 
 
E ciudat că nici Tudor, nici Horea şi nici unii din 
reformatorii noştri sociali nu făgăduiesc 
românilor fericirea. Ei făgăduiesc libertate, frăţie. Scăpare 
de hoţii şi de nevoi. Nu fericire. Asta e cu totul 

F

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014

celuilalt, medierea exerciţiului astfel încât copiii să se exprime, 
să se asculte reciproc şi să se cunoască în funcţie de cum 
acţionează. Punerea copilului în relaţie cu ceilalţi prin prinderea 
în timpul exerciţiului a condus la formarea unor deprinderi de 
percepţie  a realităţii şi de relaţionare interpersonală. Grădiniţa  
nu este locul unor achiziţii şi întâmplări senzaţionale, ea 
constituie pentru copil obârşia unor incontestabile  virtuţi, care 
vor rodi în timp, aşa cum firavele izvoare vor genera într-o zi 

,,Educatoarea joacă oarecum rolul cristalului care polarizează 
lumina difuză şi o transformă în raze, ce se răspândesc ca într-

Lebert). 
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Metodica activităţilor instructiv educative în 

, Editura Coresi, 2005; 

Mircea Vulcănescu, despre „misiunea 

aţi aştepta, poate, de la un părinte să vă spună că 
mijloacele spre a fi cât 

ericirea, doamnelor şi domnişoarelor, este un program 
pe care îl flutură înaintea neamului nostru mai ales 
străinii. Fericirea o făgăduiau Principatelor străinii, 

Ipsilante îşi propune fericirea 
suprit de mai marii lui. Kiselev 

îşi propune să ne fericească, pe noi care nu ne ştim a ne 
ferici singuri. Alţii, mai noi, din afară, la fel. Şi manifestele 
care se răspândesc pe ascuns acelaşi lucru îl proclamă: 

rea şi nici unii din 
reformatorii noştri sociali nu făgăduiesc 

Ei făgăduiesc libertate, frăţie. Scăpare 
de hoţii şi de nevoi. Nu fericire. Asta e cu totul 

altceva! Ceea ce cer ei e reintrarea în
în măsură, reintrarea în datorie! 
De aceea nu voi pretinde şcoalei româneşti să pregătească pe 
copii pentru fericire! Înseamnă însă oare că prin aceasta mă 
alătur idealului „utilitarist” şi cer şcolii să
fetele pentru o anumită îndeletnicire? Nici asta.
este un eudemonism căruia îi e ruşine de 
Acum, să ne înţelegem: fericirea e un lucru spre care, 
conştient sau nu, tindem cu toţii ca spre starea noastră 
adevărată. Spre fericire tindem toţi. 
Dar, români şi creştini, ştim că fericirea nu este d
asta. Asta aş voi, ca şcoala să facă să simtă pe copii 
că fericirea cea adevărată nu e cea de aici şi că 
fericirea realizabilă aici nu e posesiunea unui maximum de 
existenţe, ci o anumită măsură lăuntrică, un echilibru al 
fiinţei, care o ţine mereu stăpână a posibilităţilor ei, îi evită 
robia lăuntrică. 

„Înfrăţirea idealului de educaţie sovietic cu cel 
american” 

Ştiu că o ideologie cu care suntem acum în luptă şi care nu e 
fără influenţe piezişe asupra sistemului nostru de educaţie ar 
voi să asigure – prin şcoală –
aici, afirmând că orice altă poziţie e mincinoasă şi 
urmăreşte aservirea omului de către om prin „înşelăciunea 
speranţelor lumii viitoare”. 
Totul trebuie organizat pentru viaţa de aici.
Unii din cei care au trecut Nistrul [adică la sovietici,
au rămas chiar impresionaţi de caracterul serios şi practic în 
care învăţământul altora e organizat pentru asigurarea 
fericirii în viaţa de aici. 
Şi un vânt prădalnic bate la încheieturile învăţământului 
nostru de stat, în sensul prefacerii lui în învăţământ exclusiv 
practic. 
Dacă această tendinţă cuprinde în ea ceva just, în măsura în 
care un învăţământ abstract, lipsit de contact cu viaţa, e un 
învăţământ fără folos, tendinţa de a face din orice 
învăţământ un învăţământ profesional este o adâncă 
primejdie, contra căreia trebuie să dăm alarma.
Acei însă care, trecând Nistrul, au căutat să desluşească mai 
adânc chipul omului care stă sub această potrivită 
îndeletnicire, au rămas înfioraţi de vacuitatea completă 
a reacţiei umane, de lipsa omului lăuntric,
contemporani o semnalau încă de mult în formule extreme 
ale civilizaţiei americane. 
Nu suntem aci în alt război decât în acela pe care
zeci de ani împotriva vedeniei acesteia a lumii, în care 
produsele fierăriei au statuificat pe faur.
Iar înfrăţirea idealului de educaţie sovietic cu cel american 
nu este numai efectul unei trecătoare frăţii de arme, ci 
vedenia adâncă a unei idei de om golită de întreaga ei 
umanitate şi prefăcută în robot. 
Trebuie deci să distingem între 
învăţământul „utilitarist” şi învăţământul de misiune.

Şi, chiar dacă şcoala s-ar strădui în viitor să dea copiilor 
numai pregătire profesională, profesorii ar trebui să se 
crucifice pentru a depăşi această orientare.
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Ceea ce cer ei e reintrarea în uman, reintrarea 

De aceea nu voi pretinde şcoalei româneşti să pregătească pe 
copii pentru fericire! Înseamnă însă oare că prin aceasta mă 
alătur idealului „utilitarist” şi cer şcolii să-mi pregătească 
fetele pentru o anumită îndeletnicire? Nici asta. Utilitarismul 
este un eudemonism căruia îi e ruşine de  dânsul. 
Acum, să ne înţelegem: fericirea e un lucru spre care, 
conştient sau nu, tindem cu toţii ca spre starea noastră 

că fericirea nu este din lumea 
asta. Asta aş voi, ca şcoala să facă să simtă pe copii 

cea adevărată nu e cea de aici şi că 
nu e posesiunea unui maximum de 

existenţe, ci o anumită măsură lăuntrică, un echilibru al 
u stăpână a posibilităţilor ei, îi evită 

lui de educaţie sovietic cu cel 
 

Ştiu că o ideologie cu care suntem acum în luptă şi care nu e 
fără influenţe piezişe asupra sistemului nostru de educaţie ar 

– omului fericirea de 
afirmând că orice altă poziţie e mincinoasă şi 

aservirea omului de către om prin „înşelăciunea 

Totul trebuie organizat pentru viaţa de aici. 
rul [adică la sovietici, n.red.] 

au rămas chiar impresionaţi de caracterul serios şi practic în 
care învăţământul altora e organizat pentru asigurarea 

Şi un vânt prădalnic bate la încheieturile învăţământului 
sensul prefacerii lui în învăţământ exclusiv 

Dacă această tendinţă cuprinde în ea ceva just, în măsura în 
care un învăţământ abstract, lipsit de contact cu viaţa, e un 
învăţământ fără folos, tendinţa de a face din orice 

ofesional este o adâncă 
primejdie, contra căreia trebuie să dăm alarma. 
Acei însă care, trecând Nistrul, au căutat să desluşească mai 

care stă sub această potrivită 
de vacuitatea completă 

omului lăuntric, pe care scriitorii 
contemporani o semnalau încă de mult în formule extreme 

Nu suntem aci în alt război decât în acela pe care-l ducem de 
zeci de ani împotriva vedeniei acesteia a lumii, în care 

usele fierăriei au statuificat pe faur. 
Iar înfrăţirea idealului de educaţie sovietic cu cel american 
nu este numai efectul unei trecătoare frăţii de arme, ci 
vedenia adâncă a unei idei de om golită de întreaga ei 

deci să distingem între 
învăţământul de misiune. 

ar strădui în viitor să dea copiilor 
numai pregătire profesională, profesorii ar trebui să se 
crucifice pentru a depăşi această orientare. 
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„Educaţia nu se poate întemeia pe fuga de durere, ci pe 
obligaţia de a-i face faţă” 
Sunteţi profesoare de învăţământ teoretic, şi de învăţământ 
teoretic de femei. Scopul acestuia, chiar dacă ar fi, în ultimă 
analiză, să pregătească profesioniste, obiectivul lui este să 
plăsmuiască chipuri de femei, adică fiinţe umane. 
Se poate ca o societate de furnici, sau de termite asexuate, să 
fie, din punctul de vedere al perfecţiei organizării, superioare 
alcătuirii sociale omeneşti, unde năzuinţe rămân neîmplinite, 
unde omul suferă şi se străduieşte. (Sunt chiar savanţi care 
spun că până la urmă o să ne mănânce furnicile, care – ele – 
vor moşteni pământul.) 
Ceea ce trebuie însă să ştim, cel puţin noi aceştia care 
creştem oameni, este că tocmai această nepotrivire perfectă, 
acest pas între ideal şi înfăptuire, această posibilitate de a 
rata, această libertate pe care o avem în fiinţa noastră, 
reprezintă în fond ceea ce face demnitatea vieţii şi valoarea 
care-o face vrednică de trăit. 
Şi daca suferinţa şi durerea sunt preţul pe care omul îl 
plăteşte pentru a-şi răscumpăra chipul, educaţia nu poate fi 
întemeiata pe o asemenea fugă din faţa durerii, ci, 
dimpotrivă, pe asumarea hotărâtă şi conştientă a condiţiunii 
noastre de oameni. 
În ce măsură reuşeşte societatea de la Răsărit să evite omului 
suferinţa şi durerea – pentru care nu-l pregăteşte – o 
dovedesc faptele înseşi. Nu. Condiţia unei educaţii 
româneşti nu se poate întemeia pe fuga de durere, ci pe 
obligaţia de a-i face faţă. 
Fiice ale unui neam, în ale cărui condiţii de existenţă şade 
nestatornicia împrejurărilor – cu excepţia unor scurte 
răstimpuri, care falsifică perspectivele adevărate –, fetele 
noastre trebuiesc crescute aşa încât să facă faţă durerii. Nu 
în nesimţire şi în nepreţuirea inimii. Ci cu acea inimă de foc 
care topeşte piatra şi cu acea superioară vedenie 
contemplativă a rostului lor transmundan, care fac pe poet 
să-şi sfârşească alcătuirea feţei lui din vis, pe care-a 
împodobit-o cu toate frumuseţile pământului, deşi e sortită 
strivirii prin bucatele pământului, când ajunge la suflet, prin 
vorbele: „Şi drept suflet ţi-aş fi pus / Sabia cu vârfu-n sus”. 
„Vrem omul bun de ceva, adică omul de misiune” 
Idealul fericirii e de obicei legat cu idealul de educaţie 
„personalist” [adică individualist, egoist, în care omul este 
rupt de comuniunea interpersonală, n.red.] şi idealul de 
educaţie „utilitarist” cu idealul etic al misiunii. 
Noi răsturnăm poziţiile. 
Ci părăsind idealul „personalist”, care ar voi ca educaţia să 
facă oameni pentru sine şi pentru fericirea lor şi constatând 
că acest ideal dă în realitate monştri, inadaptabili stărilor de 
azi, în care societatea cheamă pe individ şi tinde să-l 
absoarbă, şi că idealul omenesc de azi e acela al omului de 
misiune, stăruim să însemnăm ceea ce ni se pare totuşi că-l 
deosebeşte pe acesta de specialist şi de educaţia menită să-l 
formeze. 
Deosebirea e aceasta, şi asupra ei insist. Educaţia nouă 
trebuie să creeze nu specialişti, ci oameni. Oameni de 

nădejde, adică oameni pe care să te poţi bizui la încercare, 
adică oameni întregi, în stare să facă faţă nevoilor şi durerii. 
Aceşti oameni nu trebuiesc însă crescuţi pentru fericirea lor 
înşişi, ci să fie buni de ceva, să fie pricepuţi să facă faţă într-
o anume direcţie a existenţei. 
Dar nu pentru ca să-şi tragă din pricepere un izvor de 
autorealizare, ci pentru ca, oameni fiind, să-şi facă, prin ea, 
datoria de oameni. 
Firele sunt trase de capete şi ţesătura răsturnată. 
Dincolo, „omul personal”, cu egoismul lui pe gheţarii 
înţelegerii; dincoace [în Comunism, n.red.], robotul, 
specialistul fără suflet, omul funcţiei, unealta. 
Şi nu vrem nici una, nici alta. Ci omul bun de ceva, adică 
omul de misiune, care mai întâi e om, dar care, pentru că e 
om, nu stă degeaba, nu caută numai de ale sale, împlineşte 
o funcţie. Funcţiune variată, care la femeie merge de la rolul 
intim, casnic, de mamă şi soţie, la cel de inspiratoare, sau de 
sare a pământului care pune în relief valorile create, şi până 
la cel al unei misiuni sociale instituţionalizate de 
funcţionară, profesoară, doctoriţă, artistă, scriitoare sau 
femeie de ştiinţă. 
În acest sens, ce are de dat şcoala copiilor mei? 
1. Să le înlesnească dezvoltarea unei minţi sănătoase într-un 
trup sănătos; 
2. Să le deprindă treptat cu problemele pe care le pune 
omului viaţa. 
Deci, nu un mediu izolat, artificial, de seră, ci un mediu care 
să le redea, în anume limite, însăşi atmosfera vieţii. Au aci 
ce nu au în familie. Şcoala e un mediu în care copiii se cresc 
unii pe alţii, îşi pun unii altora problemele vieţii. 
„Decăderea femeii din rolul de stăpână a casei în cel de 
roabă a stupului” 
Trebuie şcoala să pregătească fetele pentru viaţa de familie 
ori pentru viaţa profesională? 
Nietzsche, care nu era un prieten al femeii, a numit 
feminismul acesta, masculinizator, cel mai mare efort de 
urâţire a femeii de-a lungul timpurilor. Totuşi în istoria 
modernă au intervenit  fapte care impun oarecum femeii o 
asemenea profesionalizare. 
Cel dintâi este numărul femeilor, care în mediile orăşeneşti 
depăşeşte pe [cel] al bărbaţilor. E o constatare de ordin 
demografic. Reacţia? Femeia caută, de nevoie, lăturalnic, ce 
nu află în cămin. 
Educaţia sovietică şi educaţia americană tind către acest tip 
de formaţie feminină. Tind spre el, pentru că felul de viaţă 
socială respectivă face femeia să trăiască singură, separată 
de bărbat, şi ca întâlnirea ei cu bărbatul să fie întâmplătoare. 
E aci o servitute pe care o impune femeii condiţia specială a 
vieţii de fabrică şi de cetate comercială. 
Cu toate că acest tip de viaţă feminină este înfăţişat ca o 
dezrobire a femeii de sclavia căminului şi-o egalizare a ei cu 
soarta bărbatului, în fond, nu e vorba decât de supunerea ei 
la acelaşi gen de robie ca şi bărbatul, de decăderea ei din 
rolul de stăpână a casei în rolul de roabă a stupului, a uzinei. 
În acest tip de societate, femeia nu poate vedea de copii, 
silită fiind să stea toată ziua-n uzină. Copiii sunt trecuţi la 
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leagăn. Masa se ia în cantine. Convieţuirea se reduce la 
ceasurile de odihnă şi la petrecerea sărbătorilor. Uzura 
muncii împiedică femeia să se consacre menajului său.
Este însă inutil să protestăm. Profesionalizarea femeii, chiar 
dacă am socoti-o neprielnică dezvoltării femeii, este un lucru 
câştigat, asupra căruia nu se va reveni curând. 
„Femeia să nu-şi piardă feminitatea” 
Ţinta educaţiei femeii intelectuale tinde către abilitarea 
într-unul din următoarele rosturi: 
Misiunile moderne ale femeii 
I. Definite în raport cu alţii 
A. în cămin: 
1. soţie 
2. mamă 
B. Sau, în afară: 
1. inspiratoare, sau 
2. sare a pământului – punând în valoare creaţiile altora
C. Ori într-o activitate profesională definită: 
1. funcţionară 
2. profesoară 
3. doctoriţă (arhitectă) 
4. devotată misiunilor de ajutorare socială; ori 
II. Creatoare, definită în raport cu sine 
1. femeie de ştiinţă 
2. artistă 
3. scriitoare 
Dacă deci este greu de prevăzut că se va putea 
la tipul de viaţă oriental, al femeii stăpână a casei, al femeii 
gospodine, soţie şi mamă de familie, e deci de pretins ca 
femeia să nu-şi piardă feminitatea. 
Problema aceasta – dacă educaţia fetelor trebuie să tindă 
spre profesie ori spre cămin – mi se pare depăşită. Mi se 
pare depăşită în sensul că, oricare i-ar fi soluţia, ea nu 
alterează răspunsul pe care trebuie să-l dăm cu privire la 
idealul educaţiei feminine. 
Pentru că totuşi problema se pune, să aruncăm o privire 
asupra ei. În toate cazurile, femeia trebuie formată 
pentru a trăi pentru altul. În idealul educativ al omului 
de misiune şi bărbatul e sortit să trăiască pentru alţii.
Există totuşi o deosebire mare între bărbat şi femeie, sub 
raportul acestei trăiri pentru altul. Normal, b
munceşte pentru altul pe un plan impersonal. Activitatea lui 
e orientată spre idei, spre abstracţii, care intenţionează pe 
alţii. Femeia e orientată spre alţii concret.
viziune concretă, putem spune că omul se defineşte prin 
gândul şi lucrul său, femeia prin fiinţele sale. Orientarea 
ei se îndreaptă spre alţii concret. Ca soţie, ca mamă, ca 
inspiratoare, ca mijlocitoare a circulaţiei valorilor, 
femeia este îndreptată spre fiinţele concrete.
De aceea, profesionalizarea femeii este o deform
femeia nu se realizează în profesie decât suferind în condiţia 
ei de femeie şi, de multe ori, cu alterarea profilului ei 
feminin. 
Femeia este orientată spre altul concret, ea se complace nu 
în intenţionarea semenului prin opera de cultură, ci
contactul sufletesc direct, actual şi intuitiv cu alţii.
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de misiune şi bărbatul e sortit să trăiască pentru alţii. 
Există totuşi o deosebire mare între bărbat şi femeie, sub 

Normal, bărbatul 
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crul său, femeia prin fiinţele sale. Orientarea 
ei se îndreaptă spre alţii concret. Ca soţie, ca mamă, ca 
inspiratoare, ca mijlocitoare a circulaţiei valorilor, 
femeia este îndreptată spre fiinţele concrete. 
De aceea, profesionalizarea femeii este o deformare a ei, 
femeia nu se realizează în profesie decât suferind în condiţia 
ei de femeie şi, de multe ori, cu alterarea profilului ei 
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în intenţionarea semenului prin opera de cultură, ci în 
contactul sufletesc direct, actual şi intuitiv cu alţii. 

Ceea ce mi se pare caracteristic şi vrednic de reţinut pentru 
rezolvarea problemei noastre este constatarea acestei 
neautonomii funciare a femeii. 
În opoziţie cu idealul „personalist” [individualist]
idealul specializării profesionale, idealul existenţei 
misionare reprezintă o relativă feminizare a idealului de om 
în genere, o deschidere a lui înspre alţii, care prezintă un 
analog a ceea ce constituie esenţialul sufletului feminin.
Misiunea esenţială a şcolii nu e să transmită cunoştinţe, ci să 
transmită un anumit chip de om de la o generaţie la alta. 
Colectivitatea în slujba căreia stă şcoala e naţiunea. Rolul 
şcoalei secundare este să pregătească formarea elitelor 
acestei societăţi. Nu conducere politică exercită neapărat 
elitele, ci influenţe spirituale. Cei care întreţin atmosfera de 
viaţă în jurul valorilor fac de asemeni parte din elite. Elite de 
categoria celor care valorifică fiinţele de sine în genere; deci, 
de categoria acelora care, într-o anumită epocă, poartă, faţă 
de semeni, chipul adevărat al omului.”
Mircea Vulcănescu, De la Nae Ionescu la «Criterion»

Humanitas, 2003) Articol publicat în numărul 69 (Octombrie 2014) al 

revistei Familia Ortodoxă. 

 

 

Arheologul Vasile Pârvan, autorul lucrării 
“Dacii la Troia”, vorbind acum 100 de ani 

despre învățământ
 

 

         Lecție de deschidere a cursurilor de istoria antică
istoria artelor, ținute în semestrul de iarnă 1919 
Universitatea din Cluj, citită în ziua de 3 noiembrie 1919 
(FRAGMENT) 

e la o zi la alta popoarele trăiesc prin munca, mereu 
aceeași, a celor mulți. Singura oboseală ce și
sufletul omului simplu e de a păstra cât mai neschimbat 

meșteșugul din bătrâni, care îi dă – 
hrana. Și memoria populară e foarte precisă: unele procedee își 
au începutul lor, identic cu forma de azi, în epoca preistorică. 
Continuitatea civilizațiilor populare în cursul mileniilor e 
propriu-zis un simplu reflex al continuită
evoluția acesteia se petrece în limite de timp așa de imense, 
încât sunt neaccesibile controlului uman; se poate a
de o adevărată eternitate a primitivismului popular, conservativ.
Istoric, adică evolutiv-uman, popoarele trăiesc numai prin 
fapta precursorilor și revoltaților. 
demoni, perpetuu nemulțumiți, beatitudinea lenei spirituale a 
contemporanilor, le deșteaptă iluzii și
patimile, le dărâmă prețiosul echilibru al perfectei inerții. Fie că 
atunci masele populare se încaieră în războaie, fie că folosesc 
pașnic gândul născocitorilor, mimetismul și utilitarismul 
ancestral biciuit și de instinctul curiozită
decât însuși omul – le împinge să aducă modificări, mai mult ori 
mai puțin adânci, sacrosanctelor lor tradiții.
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Puterea aceasta uriașă a creatorilor de gânduri noi a fost aproape 
în tot cursul istoriei omenești confiscată de 
autocrațiile, care conduceau politic marile mase populare: 
fiecare nou exemplar de supraom a fost repede înrolat, 
catalogat, uniformizat, în casta preoțească, curtea monarhică, ori 
clientela politică, a conducătorilor cu sabia ori cu icoana
diferitelor state ori națiuni. Cei recalcitran
suprimați: cu binevoitorul concurs al mulțimilor slabe de 
minte. Doar rar de tot, când potentații politici au avut un 
respect romantic pentru geniul creator ca atare, născocitorii de 
gânduri au putut fi stăpâni pe viața lor și au putut răspândi după 
voie gândul lor. Aceste rare epoci corespund însă 
postalexandrinism epigonic, – Romanismul, imperial 
naive reglementări de către stat a selecției capetelor creatoare. 
Se introduce un sistem – foarte asemănător școlii contemporane 
– de industrializare și multiplicare mecanică a ideilor noi și de 
dresaj filozofic – în masă – a animalului uman. Democra
internaționale: elenistică, imperial-romană, actuală, au încercat, 
toate, posibilitatea de înmulțire pe cale mecanică a sufletelor 
superioare. Metoda – născocită de cei vechi – a fost, fire
căldură îmbrățișată și de ordinele religioase militante 
special al lui Ignațiu – întemeiate de Biserica Apusului.
Democrația contemporană, fie burgheză fie socialistă, e 
stăpânită de ideea răspândirii culturii în masele largi ale 
muncitorimii. Dar marea erezie a creării de genii prin fabricile 
de cultură, care sunt Universitățile și Academiile, începe a 
pierde din ce în ce teren. Cu foarte mare părere de rău Pontificii 
înțelepciunii dogmatizate încep să recunoască neputința lor de a 
crea altceva, decât niște docili papagali intelectuali și niște 
gelatinoase nevertebrate etice. Școala oficială începe să 
recunoască că toate doctoratele de știință și diplomele de artă 
ale lumii nu pot face dintr-o maimuță cu dar suficient de 
imitație un creator de valori noi spirituale. Încep să recunoască 
monumentalii șefi de școli, filozofice, artistice, științifice, că 
școala, ca instituție educativă a mulțimilor, nu are rostul 
mecanic, militarist și trivial al uniformizării gândului și al 
reglementării creerii, ci datoria mult mai modestă a 
dezanimalizării capetelor de sută și al procurării repezi a 
mijloacelor tehnice de lucru pentru capetele geniale. 
„Profesorul” contemporan, dacă e de fapt un om superior, nu 
mai e astăzi un infailibil profet de sentințe revelate, ci un 
„prospector” de aur și diamante în stâncosul pustiu al 
neînțelepciunii omenești. Ca Diogene din Sinope, profesorul 
contemporan are a căuta, în școală, cași în lumea largă, cu 
lampa aprinsă și ziua, oameni: oameni întregi, noi, în care 
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șă a creatorilor de gânduri noi a fost aproape 
ști confiscată de oligarhiile ori 

țiile, care conduceau politic marile mase populare: 
fiecare nou exemplar de supraom a fost repede înrolat, 

țească, curtea monarhică, ori 
clientela politică, a conducătorilor cu sabia ori cu icoana, a 

Cei recalcitranți au fost 
ți: cu binevoitorul concurs al mulțimilor slabe de 

ții politici au avut un 
respect romantic pentru geniul creator ca atare, născocitorii de 

ța lor și au putut răspândi după 
voie gândul lor. Aceste rare epoci corespund însă – Elenismul, 

Romanismul, imperial – unei 
ției capetelor creatoare. 

școlii contemporane 
și multiplicare mecanică a ideilor noi și de 

a animalului uman. Democrațiile 
romană, actuală, au încercat, 

țire pe cale mecanică a sufletelor 
a fost, firește, cu 

țișată și de ordinele religioase militante – în 
întemeiate de Biserica Apusului. 
ană, fie burgheză fie socialistă, e 

stăpânită de ideea răspândirii culturii în masele largi ale 
muncitorimii. Dar marea erezie a creării de genii prin fabricile 

țile și Academiile, începe a 
te mare părere de rău Pontificii 

țelepciunii dogmatizate încep să recunoască neputința lor de a 
ște docili papagali intelectuali și niște 

Școala oficială începe să 
ță și diplomele de artă 
ță cu dar suficient de 

ție un creator de valori noi spirituale. Încep să recunoască 
șefi de școli, filozofice, artistice, științifice, că 

țimilor, nu are rostul 
și trivial al uniformizării gândului și al 

reglementării creerii, ci datoria mult mai modestă a 
și al procurării repezi a 

mijloacelor tehnice de lucru pentru capetele geniale. 
ofesorul” contemporan, dacă e de fapt un om superior, nu 

țe revelate, ci un 
și diamante în stâncosul pustiu al 
Ca Diogene din Sinope, profesorul 

școală, cași în lumea largă, cu 
și ziua, oameni: oameni întregi, noi, în care 

pâlpâie flacăra ideii. Avem azi apreciatori de artă, avem 
cunoscători de vinuri și de cai de rasă, dar n
suflete noi. Nu vezi pe nimeni bucurându
mulțimea purtătorilor de ghiozdane deșcoală a găsit un anarhist 
al legilor actuale ale gândului, un nelini
de legi noi. Dimpotrivă, cel mai iubit, între puii de oameni care 
se ridică spre conștiință proprie, e cel mai docil dintre 
memorizatorii înțelepciunii consacrate.
Noutatea spiritului are nevoie de libertate, de aer larg.
libertatea nu poate înflori în turmă.
înflorească acolo: ce-ar fi să zburde după cheful lor animalic 
toate necuvântătoarele care au nevoie de conducere 
socială! Dar chiar în marile aglomerări 
libertatea de zbor pentru cei chinui
Libertatea aceasta crește din starea de suflet a iubirii pentru 
idee. Profesorul să se facă și el simplu școlar, alergând la un loc 
cu copiii și adolescenții după licuriciul minunat al gândului, 
care luminează în întunericul banalității utilitare zilnice.
Cât spirit de acesta, de camaraderesc entuziasm, pentru idealul 
de toate felurile, va fi într-o școală, atâta libertate a gândului și 
deci atâta putință de înflorire a sufletelor, va fi în acea tovărășie 
de viitori oameni. 

 

Muzeul Etnografic din satul Tămăşeni

              Dragoș MATEI - Tămăşeni, jud.

         Motto: 
                        ,,Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor,,
                                                            (Alberto Lleras Camargo

 
         Dacă uneori, drumurile voastre vor trece prin comuna 
Tămăşeni, din judetul Neamţ e bine să vizitaţi un interesant  
muzeu etnografic, făcut cu trudă şi din suflet de un fiu al acestei 
comunităţi. 
 

Fig. 1 Căminul cultural din satul Tămăşeni

Ĩn vara anului 1992, a luat fiinţă la iniţiativa domnului Faraoanu 
Ioan, un muzeu etonografic, ĩn cadrul Căminului cultural din 
satul Tămăşeni.  
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pâlpâie flacăra ideii. Avem azi apreciatori de artă, avem 
și de cai de rasă, dar n-avem prețuitori de 

urându-se, fiind fericit, că în 
țimea purtătorilor de ghiozdane deșcoală a găsit un anarhist 

al legilor actuale ale gândului, un neliniștit, un chinuit căutător 
de legi noi. Dimpotrivă, cel mai iubit, între puii de oameni care 

proprie, e cel mai docil dintre 
țelepciunii consacrate. 

Noutatea spiritului are nevoie de libertate, de aer larg. Și 
libertatea nu poate înflori în turmă. Și nici nu trebuie să 

ar fi să zburde după cheful lor animalic 
toate necuvântătoarele care au nevoie de conducere și disciplină 
socială! Dar chiar în marile aglomerări școlare se poate crea 
libertatea de zbor pentru cei chinuiți de demonul lăuntric. 

ște din starea de suflet a iubirii pentru 
și el simplu școlar, alergând la un loc 

și adolescenții după licuriciul minunat al gândului, 
ții utilitare zilnice. 

Cât spirit de acesta, de camaraderesc entuziasm, pentru idealul 
școală, atâta libertate a gândului și 

ță de înflorire a sufletelor, va fi în acea tovărășie 

Muzeul Etnografic din satul Tămăşeni 

Tămăşeni, jud. Neamț 

,,Un popor fără tradiţii este un popor fără viitor,,  
Alberto Lleras Camargo) 

uneori, drumurile voastre vor trece prin comuna 
din judetul Neamţ e bine să vizitaţi un interesant  

muzeu etnografic, făcut cu trudă şi din suflet de un fiu al acestei 

 

Fig. 1 Căminul cultural din satul Tămăşeni 

, a luat fiinţă la iniţiativa domnului Faraoanu 
ĩn cadrul Căminului cultural din 
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Trei săptămâni,ĩntre 1-22 august 1992, domnul Fărăoanu Ioan  a 
colectat de la cetăţenii satului Tămăşeni, numeroase obiecte 
donate  de oameni cu suflet mare  de români. 
Ĩnsuşi domnull Fărăoanu Ioan, a donat obiecte iar  după 20 ani 
ĩşi aminteşte de  amenajarea şi colectarea obiectelor explicând 
că a rugat pe fiecare să doneze câte un obiect, reuşind să  adune: 
costume populare, mobilă veche…obiecte de uz 
casnic…icoane..obiecte religioase…şi un răboi de ţesut 
covoare. 
Potrivit inventarului făcut personal, ĩmpreună cu domnul 
Fărăonau Ioan, am identificat: 
→ 20 de costume naţionale moldoveneşti. 

 
Fig. 2 Eleva Bulai Mădălina ĩn costum tradiţional din satul 

Tămăşeni. 
→ 25 de obiecte de uz casnic; 
→  5 ĩmbrăcăminte de iarnă tradiţionale; 
→ o mobilă veche; 
→ 6  obiecte de lucrat cânepa; 
→ un război de ţesut; 
→12  covoare; 
→12  icoane şi obiecte religioase. 
Toate aceste obiecte din satul Tămășeni au o mare valoare, iar 
unele dintre ele, au o vechime de peste  de 200 de ani
icoana Maicii Domnului. 
Domnul Faraoanu, consideră că aceste valori tămăşene, trebuie 
păstrate ĩn patrimoniul comunităţii locale, pentru ca acestea să 
fie valorificate  şi păstrate pentru generaţiile  viitoare.
Muzeul Etnografic din Tămăşeni a fost vizitat de numeroase 
personalităţi. 
Tot, ĩn cadrul muzeului etnografic, domnul Fărăoanu, 
organizează şezători de iarnă cu  veterani  de razboi (azi din 
păcate mai sunt decât doar doi vetrani, unul grav bolnav, altul 
deşi are 88 de ani, poate merge cu bicicletă - Farcaş Mihai
văduve de război, dar şi alti oameni iubitori de tradiţii şi istorie 
locală. 
 

Fig. 4 Piese din muzeu… 
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22 august 1992, domnul Fărăoanu Ioan  a 
colectat de la cetăţenii satului Tămăşeni, numeroase obiecte 

a donat obiecte iar  după 20 ani 
ĩşi aminteşte de  amenajarea şi colectarea obiectelor explicând 
că a rugat pe fiecare să doneze câte un obiect, reuşind să  adune: 

lă veche…obiecte de uz 
casnic…icoane..obiecte religioase…şi un răboi de ţesut 

ĩmpreună cu domnul 

radiţional din satul 

eni au o mare valoare, iar 
vechime de peste  de 200 de ani, cum ar fi 

Domnul Faraoanu, consideră că aceste valori tămăşene, trebuie 
pentru ca acestea să 

ficate  şi păstrate pentru generaţiile  viitoare. 
Muzeul Etnografic din Tămăşeni a fost vizitat de numeroase 

ĩn cadrul muzeului etnografic, domnul Fărăoanu, 
veterani  de razboi (azi din 

doar doi vetrani, unul grav bolnav, altul 
Farcaş Mihai  şi 5 

văduve de război, dar şi alti oameni iubitori de tradiţii şi istorie 

 

Menţionez că acest muzeu etonografic n
donaţiilor unor oameni, cu suflet mare, cum ar fi Giurgi Lucaci, 
Giurgi Frenţ,Păuleţ, Veroana, Vătămănelul Cecilia, Fărăoanu 
Ioan şi Andrici Ironim, actualul edil al comunei Tămăşeni.

Fig. 5 Alte piese din muzeu…

Bibliografie: 
Sabina Damina, Dragoste faţă de oameni şi tradiţii
23 august 2013; 
Iosif Petrişor, Satul Tămăşeni, manuscris, 2002, p.88

 

Societatea de Geografie din România, 
filiala Bârlad

 – 50 de ani de la înfiin

                                                   Vicu MERLAN 

       Duminică 30 noiembrie 2014, la Bârlad a avut loc 
Sesiunea aniversară 50 de ani de activitate a Filialei Bârlad 
(Vaslui) a Societății de Geografie din România.

esiunea s-a desfășurat în foaierul Teatrului din Bârlad, 
având pe ordinea de zi: momentul festiv 
comunicări științifice. În cadrul momentului f

cuvântul de deschidere la avut președintele filialei SGR  dr. 
Viorel Rîmboi, fiind urmat de președintele de onoare al filialei 
Bârlad  prof. Vasile Cârcotă. Acesta din urmă a prezentat 
Monografia filialei recent apărută (
profesorii Vasile Cîrcotă, Viorel Rîmboi şi Georgel Bradu)
care s-a făcut un bilanț al activității acesteia de la începuturi 
până astăzi: file de istorie (debut, organizare 
preocupări de cercetare științifică a mediului înconjurător, 
lucrări de doctorat ale membrilor și colaboratorilor, excursii, 
activitatea filialei oglindită în presă, personalită
geologice originare din județul Vaslui, membrii filialei, lista 
membrilor fondatori, ordine, medalii, diplome, programe editate 
de Filiala Bârlad cu prilejul activităților desfășurate și reuniuni 

S
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Menţionez că acest muzeu etonografic nu ar fi fost posibil fără 
donaţiilor unor oameni, cu suflet mare, cum ar fi Giurgi Lucaci, 

Vătămănelul Cecilia, Fărăoanu 
Ioan şi Andrici Ironim, actualul edil al comunei Tămăşeni.  

 

5 Alte piese din muzeu… 

, Dragoste faţă de oameni şi tradiţii, ĩn ,,Ziarul de Roman,, din 

, manuscris, 2002, p.88-155, Tămăşeni 

Societatea de Geografie din România, 
filiala Bârlad 

de ani de la înființare                                    

Vicu MERLAN – Huși 

Duminică 30 noiembrie 2014, la Bârlad a avut loc 
50 de ani de activitate a Filialei Bârlad 

ții de Geografie din România.   

în foaierul Teatrului din Bârlad, 
având pe ordinea de zi: momentul festiv și sesiunea de 

științifice. În cadrul momentului festiv 
ședintele filialei SGR  dr. 

ședintele de onoare al filialei 
Acesta din urmă a prezentat și  

Monografia filialei recent apărută (lucrare coordonată de 
fesorii Vasile Cîrcotă, Viorel Rîmboi şi Georgel Bradu) în 

ț al activității acesteia de la începuturi 
până astăzi: file de istorie (debut, organizare și dezvoltare), 

științifică a mediului înconjurător, 
și colaboratorilor, excursii, 

activitatea filialei oglindită în presă, personalități geografice și 
țul Vaslui, membrii filialei, lista 

membrilor fondatori, ordine, medalii, diplome, programe editate 
ților desfășurate și reuniuni 
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aniversare. Apoi au fost oferite o serie de distincţii. Prof. Vasile 
Cîrcotă a primit Diploma de Excelenţă Carol I. 

 
Momentul festiv de dinaintea sesiunii de comunicări 

științifice 
Diplome pentru merite deosebite au mai fost înmânate 
profesorilor Elisabeta Craus, Gabriela Plăcintă, Viorel Rîmboi, 
Georgel Bradu, Constantin Vasluianu, Georgica Țoncu și 
Catalin Roșu. 

 
Președintele filialei SGR  dr. Viorel Rîmboi și președintele 

de onoare al filialei Bârlad  prof. Vasile Cîrcotă  
Cea de a doua parte a cuprins sesiunea de comunicări științifice 
având ca participanți: Prof. dr. doc. HC Grigore Posea, prof. dr. 
Mihai Ielenicz, prof. dr. Adrian Covăsneanu, conf. univ. dr. 
Marcel Mîndrescu, prof. Costin Clit, dr. Lilian Neacșu și lector 
univ. dr. Vasile Budăi. 

 - Prof. dr. doc. HC Grigore Posea a prezentat tema 
”Regionalizarea administrativ-teritorială a României”.  Autorul 
a insistat asupra efectuării unei regionalizări științifice, axată pe 
principii socio-economici, evitându-se tendința ciocoiască, 
hoțească cu efecte dezastroase pentru români. Acesta a concis  
asupra faptului că regionalizarea să fie făcută de către specialiști 
geografi și economiști și că suprafața regiunilor poate fi mai 
mare sau mai mică, dar să aibă direcții economice. 

 
Participanții sesiunii – profesorii de geografie din județul Vaslui 

În final, autorul a recunoscut că este destul de greu, în condițiile 
actuale, să se facă o regionalizare științifică, existând 
numeroase piedici mai ales din mediul politic. 

 
Prof. dr. doc. HC Grigore Posea 

- Prof. dr. Mihai Ielenicz, președinte al SGR, a prezentat 
tema: Prof. Mihai Iancu – magistru al învățământului 
geografic bucureștian. Autorul a prezentat viața și 
activitatea profesorului vasluian,  care a avut un studiu 
amănunțit asupra a numeroase aspecte geografice din țară, 
prezentându-l ca pe un bun orator al locurilor vizitate, un 
cadru didactic conștiincios și apropiat studenților. A mai 
adăugat că Mihai Iancu (1904-1995) s-a născut la 1 august 
1904 în localitatea Creţeşti, judeţul Fălciu, provenenind 
dintr-o familie formată din şase copii (cinci băieţi şi o fată), 
urmând cursurile Şcolii primare din satul Creţeşti între 
1911-1916, iar din cauza războiului în care s-a implicat şi 
România la 14/15 august 1916 îşi amână înscrierea la 
Liceul de băieţi „Cuza Vodă”pentru toamna anului 1918. 
Cursurile liceale de la Huşi sunt urmate în perioada 1918-
1924, după care absolvind cursurile Facultăţii de ştiinţe, 
Secţia Geografie, din cadrul Universităţii din Iaşi între 
1924-1928. 

Eveniment culturalEveniment culturalEveniment culturalEveniment cultural    
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Prof. dr. Mihai Ielenicz, președinte al SGR 

- Prof. Costin Clit a prezentat tema: Prof. univ. Mihai Iancu – 
110 de la naștere. Acesta vine cu date suplimentare despre 
profesorul universitar Mihai Iancu adăugând că: a deţinut 
diverse funcţii în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului între 
1948-1953 (consilier, inspector general). Din anul 1949 a fost 
numit asistent la catedra de geografie fizică generală din cadrul 
Facultăţii de geografie a Universităţii din Bucureşti, iar după 
1953 obţine toate gradele universitare: şef de lucrări, 
conferenţiar, profesor suplinitor până în 1963, când devine  
titular în urma concursului susţinut, la disciplina Geografie 
fizică a R.S.R., pe care o predă până în 1973.  

 
Prof. Vasile Cîrcotă, prof. Costin Clit 

Din 1973 a fost numit profesor consultant, ocupându-se cu 
îndrumarea doctoranzilor şi studenţilor care îşi pregăteau 
lucrările de diplomă în domeniul geografie fizice, dar a deţinut 
și diverse funcţii: şef de catedră, decan şi prodecan între 1953 şi 
1961, prorector al Universităţii între 1953-1954. În tot acest 
timp activează în cadrul Consiliului pentru răspândirea 
cunoştinţelor cultural-ştiinţifice. Între 1968 şi 1974 a fost 
redactor responsabil la „Analele Universităţii Bucureşti”, Seria 
Geografie și a fost preşedintele Filialei Societăţii de geografie 
din Bucureşti, calitate în care s-a îngrijit de apariţia a două 
volume în care sunt cuprinse comunicările membrilor filialei. 

- Prof. dr. Adrian Covăsneanu de la Centrul Universitar de 
Geografie Umană și Amenajare Teritorială Iași, a prezentat 
tema: O perspectivă urbanistică asupra spațiului locuibil 
moldav. Intre deziderat politic și realitate teritorială. Acesta a 
arătat că realitatea teritorială este de fapt luată de cele mai multe 
ori printr-o decizie politică. În acest sens a exemplificat faptul 
că multe localități urbane nu îndeplinesc condițiile elementare 
pentru care au fost declarate orașe (Murgeni) sau cu dotări 
insuficiente, la numărul de populație existent,  în domeniul 
sanitar, rutier, rețea canalizare ș.a. (Huși, Negrești). 

Conf. univ. dr. Marcel Mîndrescu 
- Conf. Univ. dr. Marcel Mîndrescu, O retrospectivă milenară 
privind schimbările climatice din România. Autorul a pus în 
evidență rolul climatic asupra teritoriului românesc și 
repartizarea ghețarilor în arealul montan carpatin. A punctat 
faptul că în Pleistocen au existat 104 variații de tip încălzire-
răcire, care au coincis cu existența unor ghețari în Munții 
Rodnei, Făgăraș, Retezat, Godeanu ș.a. până acum circa 16.000 
de ani, spunând că polul nord glaciar românesc îi constituiau 
Munții Rodnei cu ghețarul de circ Buhăiescu ce deținea peste 
185 ha. Apoi între Pleistocen-Holocen, ghețarii se retrag sau 
înaintează, în funcție de oscilația climatică prezentă la un 
moment dat. Autorul a studiat în teren toate circurile glaciare 
din România, ajungând la concluzia că: culoarea de smarald a 
lacurilor glaciare este dată de modul de alimentare cu apă 
pluviometrică sau din ghețar, că multe lacuri glaciare sunt 
colmatate cu trene de grohotiș (Lacul Hârdău din Munții Rodnei 
are s-a format dintr-un sâmbure de gheață ce s-a păstrat în astfel 
de colmatări) și au peste 10.000 de ani, că în Carpații României 
sunt 631 de circuri glaciare, cu orientarea generală spre est 
datorată vânturilor, că aceste lacuri au depuneri de aluvionar ce 
au cantități mari sau mici de Pb, izotopi de cesiu, etc datorați 
activităților vulcanice trecute sau mai recente de la exploziile 
nucleare de la Cernobâl și chiar Fukushima. Spre final 
conferențiarul a vorbit și despre ”Mica Glaciațiune” ce s-a 

Eveniment culturalEveniment culturalEveniment culturalEveniment cultural    
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manifestat între anii 1350-1850, cu efecte asupra istoriei 
Europei și despre studiile asupra lacului Bolătău.

- Dr. Lilian Neacșu cu tema: Impactul antropic asupra pădurii 
din Podișul Bârladului. Acesta s-a pronunțat asupra faptului că 
peisajul natural a fost modificat radical, mai ales în urma 
marilor defrișări din secolele XIX și XX, că suprafața arabilă 
este de două ori mai mare decât calitatea solului. Degradarea 
cea mai mare a reliefului este întâlnită în Podi
Moldovenesc. Ravenele (râpile) se datorează despăduririlor 
exploatării solului necontrolat.  

- Lector univ. dr. Vasile Budăi, Caracteristici termice 
pluviometrice în Podișul Central Moldovenesc
caracteristici termice și pluviometrice sunt dictate de mai mul
factori precum relieful, clima ș.a. , că în ultimii 15 ani 
temperatura a crescut cu mult în comparație cu anii anteriori și 
că variabilitatea climatică cea mai mare este întâlnită în lunile 
reci ale anului. Media ultimilor ani este de 100 C fa
în anii anteriori.  

Lector univ. dr. Vasile Budăi 
Pe ansamblu, Sesiunea aniversară de la Bârlad, a avut darul de
a îmbogăți intelectual pe fiecare participant cu noi informații 
geografice, ce au fost selectate și prezentate de autori sesiunii 
științifice, din cumulul unei munci pe parcursul mai multor ani, 
a polarizat  mai multe generații de geografi, cu experiențe din 
timpuri diferite.  

Rezonanța Schumann 
– Omul ca structură vibratorie

 

                                            Anca CIOBOTARIU 

        Cum este posibil să trăim cu impresia că ducând 
telefonul mobil aproape de creier suntem în siguran
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1850, cu efecte asupra istoriei 
și despre studiile asupra lacului Bolătău.  

Impactul antropic asupra pădurii 
țat asupra faptului că 

peisajul natural a fost modificat radical, mai ales în urma 
șări din secolele XIX și XX, că suprafața arabilă 

este de două ori mai mare decât calitatea solului. Degradarea 
în Podișul Central 

Moldovenesc. Ravenele (râpile) se datorează despăduririlor și 

Caracteristici termice și 
șul Central Moldovenesc. După acesta, 
i pluviometrice sunt dictate de mai mulți 

ș.a. , că în ultimii 15 ani 
ție cu anii anteriori și 

că variabilitatea climatică cea mai mare este întâlnită în lunile 
C față de 9,30 C 

 
 

de la Bârlad, a avut darul de 
ți intelectual pe fiecare participant cu noi informații 

și prezentate de autori sesiunii 
științifice, din cumulul unei munci pe parcursul mai multor ani, 

ții de geografi, cu experiențe din 

ța Schumann  
Omul ca structură vibratorie 

Anca CIOBOTARIU – București 

Cum este posibil să trăim cu impresia că ducând 
telefonul mobil aproape de creier suntem în siguranță?  

ingurul răspuns este că încă nu ne dăm seama ce facem. 
Încă nu avem idee la ce risc ne expu
nu înseamnă că aceste radiații nu există. Să ne amintim de 

Marie Curie care a murit din cauza unei anemii aplastice 
datorată expunerii accidentale la radiaţii 
radioactivităţii nu era cunoscut la acea vreme.

Este imposibil să dăm timpul înapoi, dar trebuie să fim 
conștienți de consecințele radiațiilor electromagnetice asupra 
sănătății noastre ca să putem alege măsuri de protecție adecvate. 
Multe tipuri de cancer, despre existenţa cărora nu se 
moment, urmează să iasă la suprafa
Întrebarea care bântuie minţile oamenilor este dacă radia
emise de telefoanele mobile provoacă îmbolnăvirea de cancer 
(orice tip de cancer). Din păcate, studiile 
fac în acest sens trag un puternic semnal de alarmă: radia
GSM au o contribuție înfricoșătoare la dezvoltarea diferitelor 
tipuri de tumori canceroase. Te-ai întrebat vreodată de ce te 
simți atât de bine când petreci timp în natură, într
de civilizație? 

În 1951, un cercetător german făcea o descoperire care urma să 
schimbe totul. Numele lui este Winfried Otto Schumann
profesor de fizică la Universitatea din München. În ziua 
respectivă, el preda studenților fizica electricității, cum o sferă 
aflată în interiorul altei sfere poate crea tensiune electrică 
implicit, o frecvență. Studenții întâmpinau dificultăți în a 
înțelege acest lucru. Ca să îi ajute, profesorul le
imagineze Pământul ca fiind o sferă în interiorul altei sfere 
(ionosfera). Le-a făcut acest desen pe tablă 
calculeze tensiunea care există între ele. Nici Schumann nu 
cunoștea răspunsul. El însuși a început să calculeze. În cele din 
urmă a ajuns la frecvența de aproximativ 10 Hz. Nu îi venea să 
creadă că Pământul are un puls, o frecven
măsura. Deși genialul profesor era mândru de descoperirea lui, 
nu și-a dat seama cât de importantă era cu adevărat aceasta. 
Rezultatele la care a ajuns Schumann în urma calculelor sale au 
fost publicate pe ultimele pagini ale unui ziar 
popular, cu titlul „Rezonanța Schumann”. Au fost necesari 
câțiva ani și o cotitură incredibilă de destin pentru ca profesorul 
să realizeze adevărata valoare a propriei descoperiri.

S
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ingurul răspuns este că încă nu ne dăm seama ce facem. 
Încă nu avem idee la ce risc ne expunem. Dacă nu se văd 

ții nu există. Să ne amintim de 
Marie Curie care a murit din cauza unei anemii aplastice 
datorată expunerii accidentale la radiaţii ‒ efectul nociv al 
radioactivităţii nu era cunoscut la acea vreme. 

ibil să dăm timpul înapoi, dar trebuie să fim 
știenți de consecințele radiațiilor electromagnetice asupra 

ții noastre ca să putem alege măsuri de protecție adecvate. 
Multe tipuri de cancer, despre existenţa cărora nu se știe în acest 

ză să iasă la suprafață în următorii ani. 
Întrebarea care bântuie minţile oamenilor este dacă radiațiile 
emise de telefoanele mobile provoacă îmbolnăvirea de cancer 
(orice tip de cancer). Din păcate, studiile și cercetările care se 

n puternic semnal de alarmă: radiațiile 
ție înfricoșătoare la dezvoltarea diferitelor 

ai întrebat vreodată de ce te 
ți atât de bine când petreci timp în natură, într-o zonă ruptă 

 

, un cercetător german făcea o descoperire care urma să 
Winfried Otto Schumann, 

profesor de fizică la Universitatea din München. În ziua 
ților fizica electricității, cum o sferă 

altei sfere poate crea tensiune electrică și, 
ță. Studenții întâmpinau dificultăți în a 

țelege acest lucru. Ca să îi ajute, profesorul le-a spus să-și 
imagineze Pământul ca fiind o sferă în interiorul altei sfere 

ut acest desen pe tablă și i-a rugat să 
calculeze tensiunea care există între ele. Nici Schumann nu 

ștea răspunsul. El însuși a început să calculeze. În cele din 
ța de aproximativ 10 Hz. Nu îi venea să 

uls, o frecvență care se poate 
și genialul profesor era mândru de descoperirea lui, 

a dat seama cât de importantă era cu adevărat aceasta. 
Rezultatele la care a ajuns Schumann în urma calculelor sale au 

unui ziar științific nu prea 
ța Schumann”. Au fost necesari 

țiva ani și o cotitură incredibilă de destin pentru ca profesorul 
să realizeze adevărata valoare a propriei descoperiri. 



 

    p. p. p. p. 94949494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014 
       

 

Acea schimbare de destin avusese loc deja cu 30 de ani înainte 
prin intermediul altui om de știință german – Hans Berger. 
Folosind un electroencefalograf pe care el însuși îl construise, 
Berger a realizat prima înregistrare a frecvențelor electrice 
transmise de creierul uman. Inițial s-a dorit ca această 
descoperire să fie cunoscută cu numele celui care a făcut-o, dar 
Berger, fiind un om modest, a numit-o „undele Alpha”. 

La scurt timp după descoperirea pe care Schumann o făcuse, un 
coleg de-al lui Hans Berger, medic de profesie, a dat peste o 
revistă științifică, aceeași în care fusese publicat cu câțiva ani 
înainte articolul despre rezonanța Schumann. L-a citit de câteva 
ori realizând pe loc magnitudinea acelei descoperiri. Frecvența 
undelor Alpha înregistrate și măsurate de Hans Berger erau 
aproape identice cu rezonanța Schumann, frecvența Pământului. 
Acest medic a luat imediat legătura cu Schumann, 
convingându-l să meargă mai departe cu cercetările. Alături de 
unul dintre studenții săi, profesorul de la Universitatea din 
Munich a început să studieze în detaliu cum tensiunea este 
descărcată prin fulgere în cavitatea dintre Pământ și ionosferă. 
În urma calculelor făcute, a ajuns la un rezultat precis, şi anume 
rezonanța Schumann era de 7,83 Hz. Această descoperire a fost 
remarcabilă. Rezonanța Schumann avea aceeași valoare ca 
undele Alpha măsurate de Hans Berger. Undele cerebrale care 
ne influențează creativitatea, performanțele, nivelul de stres și 
de anxietate, sistemul imunitar etc. au dovedit a avea aceeași 
frecvență ca cea a Planetei noastre. Pulsul Pământului devenise 
însuși pulsul vieții. Să fie oare o coincidență? 

                        Experimentul din buncăr 

Un cercetător renumit de la Institutul de Matematică Max 
Planck din Germania, Rütger Wever, a aprofundat rezultatele 
la care Schumann și Hans Berger ajunseseră. La începutul 
anilor 1960, acest cercetător a condus un experiment la care au 
participat în mod voluntar studenți din cadrul Institutului Max 
Planck, cu o stare de sănătate foarte bună. Mai întâi a realizat un 
buncăr subteran, complet izolat și rupt de rezonanța naturală a 
Pământului. Acolo, participanții stăteau câteva săptămâni. 
Rezultatele experimentului au fost cutremurătoare. Studenții au 
început să sufere de diverse afecțiuni fizice și psihice – dureri 
de cap, tulburări emoționale și stare de stres. Interesant a fost că 
atunci când s-a introdus în buncăr un generator de frecvență 
Schumann (în secret), tulburările studenților au dispărut 
complet ori s-au ameliorat foarte mult și starea lor de bine se 
reinstala treptat. Cercetările lui Wever au scos la iveală o 
conexiune uimitoare între sănătatea ființei umane și frecvența 
naturală a Pământului.Ulterior s-a ajuns la concluzia că 
rezonanța Schumann poate fi însăși condiția vieții. 

       Scânteia vieții acolo unde nu există viață 

Cea mai importantă contribuție în acest sens a avut-o Luc 
Montagnier, virusologul francez distins cu Premiul Nobel 
pentru descoperirea HIV (Human Immunodeficiency Virus). 
Studiile sale au fost considerate de mare ajutor în homeopatie. 
Dacă până atunci se credea că viața poate apărea doar acolo 
unde anterior a fost viață, Montagnier a dat peste cap această 

teorie fundamentală prin rezultatele la care a ajuns cu 
experimentele sale. El a arătat că în apă secvențele ADN 
comunică între ele emițând unde electromagnetice de joasă 
frecvență. Chiar și atunci când secvențele erau ținute în 
eprubete separate, profesorul Montagnier a înregistrat între 
acestea activitate electromagnetică. Cât de sofisticată poate fi 
această comunicare? Ei, bine, Montagnier a arătat că în apă 
emisiile undelor electromagnetice de joasă frecvență care au loc 
între secvențele ADN sunt capabile să formeze nucleotide 
(unități structurale de bază ale acizilor nucleici ‒ ca ARN și 
ADN) și să creeze un nou ADN. 

În niciun alt experiment anterior nu s-a putut recrea această 
scânteie a vieții. Niciun alt cercetător nu a putut transforma 
nucleotidele în ADN. Ce anume a fost atât de diferit în 
experimentul lui Montagnier? Cum a reușit acest cercetător să 
facă ce alții nu au putut? A creat viață acolo unde nu era viață, 
dând peste cap teoria fundamentală conform căreia viața poate 
lua naștere doar din ceva viu. Ceea ce a fost diferit în 
experimentul lui Montagnier s-a constituit în prezența unui 
generator de frecvență Schumann – 7,83 Hz. În absența acestei 
rezonanțe (perturbată de interferențe artificiale nocive), orice 
încercare de a transforma nucleotide în ADN a eșuat. 

Electrosensibilitatea: o afecțiune despre care companiile 
de telefonie mobilă nu vorbesc 

Sensibilitatea ființelor vii la câmpurile electromagnetice (și în 
special a omului) a fost descoperită prima dată de Robert Otto 
Becker în urmă cu 40 de ani. Ulterior s-a efectuat un experiment 
al cărui scop a fost să se testeze simțul de orientare în spațiu la 
copii. Subiectul era legat la ochi și așezat pe un scaun mobil pe 
care cineva îl învârtea ușor de câteva ori spre stânga și spre 
dreapta până când copilul nu mai reținea în ce direcție era 
orientat cu fața. Când scaunul se oprea, subiectul trebuia să 
ghicească dacă se află cu fața la est, la vest, la nord sau la sud. 
După ce experimentul s-a efectuat pe un număr relevant de 
copii de peste 10 ani, concluzia a fost simplă: aceștia au un simț 
natural al orientării, un simț magnetic, astfel că mai mult de 
90% dintre ei au răspuns corect în majoritatea cazurilor când li 
s-a cerut să spună spre ce punct cardinal erau orientați. Mai 
departe, participanților la experiment (în continuare legați la 
ochi) li s-a atașat la cap un magnet. Rezultatul a fost 
surprinzător. Copiii își pierdeau aproape în totalitate simțul 
orientării și nu mai răspundeau corect la întrebările referitoare la 
poziția lor față de punctele cardinale. 

Este un mare progres în înțelegerea noastră cu privire la 
sensibilitatea față de câmpurile magnetice. Aceeași abilitate o 
au și animalele, păsările, insectele și plantele. Acest lucru 
înseamnă oare că suntem la fel de vulnerabili ca ele în prezența 
câmpurilor electromagnetice generate de om? Răspunsul 
cercetătorilor este unul singur: cu toții suntem afectați în mod 
negativ de aceste radiații. 

Mai există însă o categorie de cercetători care susțin că 
radiațiile emise de telefoanele mobile nu reprezintă un pericol 
pentru sănătatea utilizatorilor. Totuși, de fiecare dată, se 
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descoperă că aceste cercetări și experimente sunt sponsorizate 
de mega-corporații din industria telefoanelor mobile. Să fie 
doar o coincidență? De exemplu, unul dintre studiile 
reprezentative în acest domeniu („Simptomele 
electrosensibilității asociate cu expunerea la câmpurile 
electromagnetice”) a fost realizat de MTHR (Mobile 
Telecommunications and Health Research), instituție 
sponsorizată de guvernul Marii Britanii. Deși se iau în 
considerare posibilele efecte adverse ale folosirii telefoanelor 
mobile, rezultatele finale ale cercetătorilor nu par a fi 
îngrijorătoare. 

„Cred că intenția lor este să fie obiectivi, dar sunt mânați de 
interesele pieței.” Michael Connarty, Consiliul Europei 

„Oamenii de știință nu sunt staruri. Nu câștigă mulți bani, au 
familii de întreținut. Cine îi poate învinovăți pentru faptul că 
recunosc că un rezultat «greșit» nu le va aduce niciun ban din 
partea celor care sponsorizează studiul? Există statistici care 
scot în evidență că rezultatele cercetărilor sponsorizate de 
industriile care furnizează curent electric sau de companiile de 
telecomunicații (cercetări despre influențele câmpurilor 
electromagnetice) tind să ajungă la concluzii ce favorizează 
activitatea industriilor respective, spre deosebire de studiile 
realizate independent, în cadrul universităților.” 
  Dr. Roger Coghill, cercetător în domeniul 
bioelectromagnetismului 

„Există presiuni psihologice, chiar și în absența unor 
presiuni directe, pentru a se conforma și a face pe placul 
organizației care a investit în proiectul de cercetare.” 
Prof. Denis Henshaw, Universitatea din Bristol 

„Este electrosensibilitatea o boală? Da, absolut. În prezent, 
declarațiile organizațiilor de sănătate confirmă faptul că 
este o problemă reală, iar simptomele pot fi severe!” 
Dr. Erica Mallery-Blythe, medic la Camera de Gardă 

   Reacționează celulele cerebrale la microunde? 

În urmă cu 25 de ani, telefonul mobil nu era considerat decât o 
idee năstrușnică. Astăzi patru miliarde de oameni dețin unul, iar 
vârsta medie a unei persoane care utilizează un telefon mobil 
este de opt ani. Un celular funcționează pe baza microundelor 
transmise spre acesta de la stația principală, deci ținând un 
telefon mobil lipit de ureche înseamnă, implicit, expunerea 
creierului la aceste microunde. Reacționează celulele cerebrale 
la aceste frecvențe? Un studiu american recent ne răspunde: cu 
siguranță! 

Dr. Nora Volkow și echipa sa de cercetare au condus un studiu 
efectuat cu ajutorul a 47 de oameni sănătoși, pe parcursul unui 
an. Participanții aveau atașate telefoane mobile la ambele 
urechi, iar când unul dintre ele era activat, celălalt era închis. 
Dr. Volkow a utilizat echipamente de imagistică cerebrală 
pentru a observa cât de multă glucoză consumă creierul în 
timpul expunerii la radiațiile emise de telefonul mobil. 

„Există un marcator pentru a indica dacă se petrec schimbări în 
activitatea cerebrală, schimbări generate de un anumit stimul 
care, în acest caz, este reprezentat de telefonul celular. 
Expunerea la radiații timp de 15 minute echivalează cu o 
creștere semnificativă a consumului de glucoză. Zona creierului 
care este cea mai apropiată de locul unde a fost plasat telefonul 
mobil a înregistrat cele mai mari schimbări.” (Dr. Nora 
Volkow) 

Observațiile care au îngrijorat-o cel mai mult pe Nora Volkow 
sunt cele legate de modul în care creierul absoarbe microundele 
generate de telefonul mobil. Acest fenomen este cunoscut acum 
ca S.A.R. (Specific Absorption Rate) – măsurarea ratei în care 
energia este absorbită de către organism atunci când este expus 
unui câmp electromagnetic, într-o anumită perioadă de timp, 
într-un anumit volum. Pentru Europa, limita este de 2 W/Kg, 
pentru SUA, 1,6W/Kg. Majoritatea telefoanelor mobile se 
încadrează aparent în aceste limite, dar testele efectuate pentru a 
verifica S.A.R. au fost făcute doar pentru adulți care, se știe, au 
scalpul mult mai gros decât copiii. Și nici pentru adulți 
implicațiile iradierii celulelor cerebrale nu sunt întru totul 
cunoscute. 

„Cei care lucrează pentru a crea telefoane mobile sunt ingineri. 
Nu au nici cea mai mică idee despre ce se petrece în interiorul 
unei celule vii, dar ei presupun că singurul lucru care ar putea să 
afecteze bunăstarea unui organism este acela suficient de 
puternic cât să încălzească țesutul. Dar asta e ca și când ar 
spune: «Știm că dacă fierbem un ou el devine tare». Ceea ce nu 
știu ei este că dacă nu fierbi oul, el se transformă într-un pui. Iar 
inginerii n-au nici cea mai vagă idee cum se întâmplă asta, dar 
se comportă ca și cum ar şti…” Dr. Andrew Goldsworthy, 
Departamentul de Biologie, Imperial College 

                 Verdict: posibil cancerigene 

În 2011, Organizația Mondială a Sănătății a reclasificat 
radiațiile emise de telefoanele mobile ca fiind posibil 
cancerigene, așa încât cresc riscul apariției gliomului, un tip de 
cancer cerebral malign. 

Cel mai vast și mai comprehensiv studiu despre efectele 
radiațiilor emise de telefoanele celulare a fost realizat de Dr. 
Lennart Hardell (profesor de oncologie și epidemiologie), care a 
combinat propriile rezultate cu munca altor cercetători din 
întreaga lume. Studiul s-a numit „Probe epidemiologice 
pentru asocierea dintre folosirea telefoanelor mobile și 
tumori”. Începând cu anul 1999 a investigat obiceiurile legate 
de folosirea telefonului mobil a peste 2 000 de oameni 
diagnosticați cu tumori cerebrale. Aceste tumori au fost corelate 
cu utilizarea celularelor din cauza localizării lor – în apropierea 
urechilor. Concluziile studiului au fost șocante: radiațiile emise 
de telefoanele mobile măresc foarte mult riscul dezvoltării 
tumorilor pe creier. De asemenea, Dr. Lennart Hardell scoate în 
evidență faptul că studiile anterioare realizate în acest sens s-au 
desfășurat pe o perioadă de timp mult prea scurtă și de aceea 
rezultatele lor nu sunt concludente. Este necesară o perioadă 
mai mare de zece ani pentru a se observa riscurile cancerigene 
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ale radiațiilor, iar studiile anterioare nu îndeplineau această 
condiție. Înțelegem acum de ce neurochirurgii avertizează că 
cele mai multe cazuri și tipuri de cancer cerebral urmează să 
iasă la suprafață…Suntem ființe extraordinare și, totuși
complexe. Modul în care funcționează organismul nostru nu 
ține de hazard. La fel ca orice altă fiinţă de pe această Planetă, și 
noi ne-am adaptat acestui mediu natural, mediu care are 
propriul său echilibru delicat, generat de fenomene vibratorii.
Aceste frecvențe nu doar ne înconjoară, ele fac parte din ceea ce 
suntem și susțin viața. Celulele din interiorul nostru comunică 
între ele folosind vibrații vitale. ADN-ul se poate reproduce prin 
intermediul unor frecvențe electromagnetice. Suntem, ca or
alte ființe de pe acest Pământ, înzestraţi cu un simț magnetic al 
cărui mod de funcționare îl înțelegem prea puțin. Suntem ființe 
vibratorii animate de câmpuri electrice, lumină 
magnetism. Deși am îmbrățișat tehnologiile wireless și le
acceptat în viața de zi cu zi, la nivel celular organismul 
nostru nu a făcut-o. Frecvențele artificiale în care ne scăldăm 
astăzi îi sunt străine corpului. Copiii noștri se nasc într
pe care organismul lor pur și simplu nu o poate înțelege. Unde 
ne vor duce toate astea? În momentul când companiile de 
telefonie mobilă vor recunoaște efectele negative ale radiațiilor 
asupra ființelor vii, dezastrul se va fi produs deja pe scară largă. 
Însă șansele ca aceste companii să-și dezvolte conștiințe sunt la 
fel de mici ca în cazul industriilor producătoare de 
vorbesc. Dacă se va produce vreo schimbare, cel mai probabil 
ea nu va veni din partea lor. Va trebui să vină de la noi. Trebuie 
să deschidem ochii și să vedem problema cu care ne 
confruntăm!. 

 

Morala este populară:
Când doi se ceartă, al treilea câştigă!

 
                                                                                                                             
                                         Florentin SMARANDACHE 
 
Cine-i harnic şi munceşte are tot ce vrea,  
cine-i leneş şi chiuleşte are tot aşa!   
 
Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afară
Pământului este că nu au încercat să ne contacteze!
 
Cum îți așterni, cum vine altul și se culca în locul tău!
 
Ca romanu' nu-i nici unu': unde-s mulţi, putea fi unu'!
 
Mai bine burtos de la bere, decât cocoşat de la muncă!
 
Fie pâinea cât de rea, tot ţi-o fura cineva 
 
Cine râde la urmă e mai încet la minte 
 
Viaţa e tristă la noi, în schimb salariul e hazliu 
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țiilor, iar studiile anterioare nu îndeplineau această 
ție. Înțelegem acum de ce neurochirurgii avertizează că 

și tipuri de cancer cerebral urmează să 
ță…Suntem ființe extraordinare și, totuși, foarte 

ționează organismul nostru nu 
ține de hazard. La fel ca orice altă fiinţă de pe această Planetă, și 

am adaptat acestui mediu natural, mediu care are 
propriul său echilibru delicat, generat de fenomene vibratorii. 

țe nu doar ne înconjoară, ele fac parte din ceea ce 
și susțin viața. Celulele din interiorul nostru comunică 

ul se poate reproduce prin 
țe electromagnetice. Suntem, ca orice 

țe de pe acest Pământ, înzestraţi cu un simț magnetic al 
ționare îl înțelegem prea puțin. Suntem ființe 

vibratorii animate de câmpuri electrice, lumină și un anume 
și am îmbrățișat tehnologiile wireless și le-am 
ța de zi cu zi, la nivel celular organismul 

țele artificiale în care ne scăldăm 
ștri se nasc într-o lume 

și simplu nu o poate înțelege. Unde 
or duce toate astea? În momentul când companiile de 

ște efectele negative ale radiațiilor 
țelor vii, dezastrul se va fi produs deja pe scară largă. 

și dezvolte conștiințe sunt la 
de mici ca în cazul industriilor producătoare de țigări. Banii 

vorbesc. Dacă se va produce vreo schimbare, cel mai probabil 
ea nu va veni din partea lor. Va trebui să vină de la noi. Trebuie 

și să vedem problema cu care ne 

Morala este populară: 
Când doi se ceartă, al treilea câştigă! 

                                                                                                                                     
DACHE - SUA 

Dovada supremă că există fiinţe inteligente în afară  
Pământului este că nu au încercat să ne contacteze! 

ul tău! 

s mulţi, putea fi unu'! 

Mai bine burtos de la bere, decât cocoşat de la muncă! 

 
EPIGRAME

 
                                                    
                                                 Corneliu  VĂLEANU 
După duelul conjugal 
Replici dure, vorbe grele,  
Chiar injurii şi-alte cele,  
În procesul ce-a urmat 
Ca la şah s-a stins în... pat.  
 
Darul divin  
Ieşită e din coasta lui Adam 
Cum Dumnezeu creat-a, habar n-am,  
Admit fără protest divinul dar 
Femeia este răul/bunul necesar.  
 
La nunta de aur 
 - Bărbate, oare nu te-ai înşelat 
Când ai fost cu mine prima noapte-n pat?
Răspunde soţul după cinci decenii: 
- Sper că n-am avut atunci vedenii.  
 
În prima noapte...  
Când te-am luat eu de bărbat 
Credeam că ai mai fost şi prin alt pat,  
Dar tu cum îi dădeai cu graba 
Novice-ai fost, făcându-mi treaba.  
 
Sinceritatea soţiei la nunta de aur 
- Mi-ai spus de la-nceput cu exigenţă 
Că nu vei accepta pasul greşit,  
Eu azi declar, bărbate, te-am iubit,  
Dar tot am fost în schimb de experienţă!
 
Răspunsul soţului la nunta de aur 
În schimb de experienţă zici c-ai fost? 
Să te condamn nu-şi are rost,  
Mărturisesc, scumpa mea doamnă,  
Nici eu n-am fost lemn de icoană! 
 
Avertismentul soţiei înşelate 
Deşi-mi spui că mă iubeşti 
Şi că-ntruna mă doreşti 
Simt că tu m-ai înşelat 
Şi-ţi declar grevă la... pat.  
 
Confesiunea unei doamne 
O doamnă foarte ofuscată 
Şi plină ochi de supărare 
Că soţu-o scoate vinovată,  
... Fiindcă-i mereu în deplasare.   
 
Consecinţă la un duel conjugal 
Când în casă nu e pace,  
Totul se părăduieşte,  
Soaţa numai cioburi face,  
Iară soţul le plăteşte.  
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Corneliu  VĂLEANU – Iași 

 

n pat? 

 

Dar tot am fost în schimb de experienţă! 
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La stradă 
Ies la stradă, nu ştiu frica,  
Domnişoare foarte şic 
Dezgolite la buric 
Şi mai jos cu păsărica.  
 
Bătrânul şi fetele cu buricul gol 
Când le văd cu burta goală 
Simt că fierb ca apa-n oală,  
Dar mă potolesc îndată,  
Nu mai sunt cel de-altă dată.  
 
 

SPOVEDANIE 
 
 

Alexandra DUMITRIU (1946 – 1999) 
 
Le-am făcut pe toate! 
M-am târât prin noroi 
Visând perfecțiunea, 
Am sângerat dureri 
Prin mărăcinii vorbei, 
Tinzând câtre blândețe 
Și am murit în războiul dreptății 
Ca să renasc în pacea sufletului. 
 
Am mințit deseori, 
 Începând chiar cu mine, 
 Înălțând sclipitoare castele 
 Fără temelie. 
 
Am înșelat uneori 
Dorind sinceritate; 
Șuvoi de gânduri încrâncenate 
Și reproșuri 
Turnând amar 
 Peste petale de suflet. 
 
Am  și pierdut, 
 Mai adesea-Timpul, 
Ce trecea domol prin sine-mi; 
 Strivit prin netrăire, 
 Irosit prin nepăsare, 
 Umplându-i clipele 
Cu sclipiri false fără viață. 
 
Am ucis poate și-un zâmbet 
Înflorit în ochii cuiva 
Înspre mine. 
Spulberând speranțe, 
Gingașe zvâcniri de viu, 
Ce-și așteptau împlinirea… 
 Ale mele…ale voastre. 
 
 Le-am trăit pe toate! 
 
 Acum părerile de rău 
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1999) – Iași 

 Aleargă 
 Să-mi aducă înapoi 
 Clipele, zâmbetul, visele, 
 Și odată cu ele 
 Bucuria de a fi! 
 
 Azi, ca un veteran 
 Rănit în luptele vieții, 
 Caut drumul către casă, 
 Ascultând cântecul Firii 
 În liniștea de rugă: 
 <Prea Bunule, iartă-mă!> 
 Căci, 
 Le-am trăit pe toate 
 Ca să te pot găsi. 
 

 
 

Cartea Vieţii

 

                       Lavinia HUȚIȘORU DUMITRIU 
 
După concepte, meditaţii, 
Asupra celor ce va face, 
Povestea marii Lui creaţii 
O scrise de la “Bang” încoace. 
Cu litere de sori şi stele 
Şi de planete-ndepărtate, 
Descrise căi şi traiectorii 
A tot ce a creat, a toate. 
Povestea vieţilor de-a rândul 
Pe bolta cerului e scrisă 
De Dumnezeu Bunul şi Blândul 
Pentru “scânteia”-n trup, trimisă. 
Război şi-a lumii dezbinare 
Dar şi iubiri nemărginite, 
Se află-nscrise fiecare, 
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În Cartea Vieţii nesfârşite. 
Din viaţa toată, orice clipă 
Şi orice pas sau tresărire 
Oricare gând scăpat în pripă, 
Rămân săpate-n nemurire. 
În ceasul greu şi la răscruce 
Ţi-e scrisă orice hotărâre 
Din multele ce le poţi duce, 
Uşor sau greu, la-ndeplinire. 
Din toate câte-n cer ţi-s scrise 
Eşti liber, tu, să poţi alege 
Doar Calea cu Lumini aprinse 
Sau dureroasa Kharmei Lege. 
Iubind, de vei porni pe Calea 
Cunoaşterii în trup trăite, 
Nu vei afla ce-nseamnă jalea, 
Având doar clipe fericite. 
Vei descifra vechi taine, sfinte, 
Ascunse minţilor profane, 
Din Duh primi-vei noi “veşminte”, 
Mai luminoase, diafane. 
Vei deveni la rându-ţi taină, 
Pentru fiinţe ignorante 
Ce poartă doar a lumii “haină”, 
Alunecând pe negre pante. 
În viaţa grea din astă lume 
Slujind, vei fi purtat de îngeri; 
Ei fac din ruga ta minune, 
Dar nu aud atee plângeri. 
Ne punem astfel fiecare 
Amprenta trecerii de-o clipă 
Prin viaţa care azi ne pare 
Drum lung pe-a timpului aripă. 
Mă străduiesc umplând o filă 
Ce are doar puţine rânduri, 
De mult înscrise de-o copilă 
Ce-şi pune ordine în gânduri. 
Şi-a mai trecut deja o viaţă, 
Tot încercând să “scriu” mai bine 
Cu Adevărul faţă-n faţă, 
Cu tot ce e mai bun în mine. 
 
Frumuseţe 
 
Spre divina frumuseţe 
Tinde sufletul curat 
Căutând din zbor să-nveţe 
Şi pe alţii ce-a aflat. 
  
Se zvoneşte sus în ceruri 
Că n-aveai nicicum vedea 
Nici picta cu vechi peneluri, 
Când lumina te orbea. 
  

 
 
Au văzut chiar Heruvimii 
Că-n aripi se-nvăluiau 
Să reziste-n duh Luminii, 
Când spre Tatăl se uitau. 
  
Căci nu poţi vedea în alţii 
Ce în tine n-ai avut 
Nici să înmulţeşti talanţii 
Ce-ţi lipsesc de la-nceput. 
Frumuseţea e în toate 
Dar şi-urât e-n jurul tău; 
Important e cine poate 
Să elimine ce-i rău. 
Sufletul e ca lentila 
Cu diverse dioptrii, 
El te-ajută să vezi fila, 
S-o alegi din multe mii. 
  
Dacă ai credinţă multă 
Să iubeşti la nesfârşit, 
Îngerii din cer te-ascultă 
Şi la rându-ţi eşti iubit. 
  
Dacă ai păstrat în tine 
Şi-ai trăit doar frumuseţi, 
Te vei înălţa, ştii bine, 
Vei intra printre-nţelepţi. 
  
De vei ignora urâtul 
Şi cu nerv nu-l vei hrăni, 
Istovit va fi cu timpul 
Şi din juru-ţi va pieri. 
  
Va fi numai frumuseţe 
Când tot ce vei radia 
Va aduce zori pe feţe, 
Suferinzi va mângîia. 
 
Pentru ca un suflet vrednic 
Să devină mai frumos, 
Trebuie să fie veşnic 
Cu-ntreg Cer armonios. 
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Vişinul 
 

                                          Diana Adriana MATEI 
 
Întâi, îngropasem un sâmbure 
într-o margine  
a mea 
 
apoi, sâmburele a început 
să crească, să crească 
oprindu-se lâng-o grămadă 
de oase 
 
Îngropaţi-le şi pe ele, am strigat 
dar glasul mi-era 
mult prea trunchios 
 
Îngropaţi-le şi pe ele 
şi-o ploaie de vişine 
mi se-arcui în jos 
 
Îngropară-le-om şi pe ele 
îmi spunea 
când veşnic vor creşte arborii 
îmi spunea 
când oamenii ca şi arborii 
vor creşte 
dând din frunze ca dintr-o 
creangă cu cinci degete 
 
că nu vei simţi gustul omului 
aşa cum simţi gustul vişinei 
 
ce muşti dintr-un om 
rămâne om 
 
iar ce muşti dintr-o vişină 
sâmbure rămâne 
 
tocmai de aceea 
când muşc dintr-o piatră 
scuip pietre 
când muşc din noroi 
tot noroi scuip 
iar când muşc şi din nuiele 
le scuip pe rând urlând din piele 
 
numai eu 
fără de mine 
privindu-mă din orişicine 
muscându-mă şi scuipându-mă 
rămân un cer crăpat în stele 
şi noroi, şi pietre, şi nuiele! 
 
Îngropară-le-om şi pe ele 
începuse să strige 
şi glasu-i deveni 
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Diana Adriana MATEI - Ploieşti 

mult prea trupesc 
 
Îngropară-le-om şi pe ele 
şi-n ochi lacrimi căprui 
încă-i se arcuiesc 

   
                                   frig I 
 

                            Carmen Rosaura ANGHELU
 
un zâmbet de ascet se pleacă 
lin pe chipul clipei ce dispare 
e-atât de blând făgăduită chemarea 
celui care tace prelung în  
ghearele de gheață ale anotimpului biped
o aripă cu mână sub cenușa grea 
cu bronz sunt toate pecetluite și firave 
același glas îmi sună-n preajma ta (confuz)
oglinzi de fildeș umplu râsul ce  
nu se-arată la ferestre 
 
frig II 

e iar noiembrie gonit de cenușiul secundelor violacee
și fragede miresme de tămâie stau să cadă
peste aleea viselor înlocuite de insomnii colocviale
e moartea ca un prieten de nădejde 
se furișează-n noi și strigă sonete de oțel îngăduite
un nor se surpă peste înțelegerea tacită
a nefirescului cu blândul dulcele amar 
al zilei care trece 
 

 
frig III 
 
o clipă de răgaz  se toarce moale sub gingă
se-nalță zile fără vlagă să caute a timpului tăcere neagră
un univers de nicăieri închipuit se cerne peste noi
și credem că-i zăpadă 
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Carmen Rosaura ANGHELUȘ - Huși 

ță ale anotimpului biped 

 
(confuz) 

șiul secundelor violacee 
i fragede miresme de tămâie stau să cadă 
peste aleea viselor înlocuite de insomnii colocviale 

și strigă sonete de oțel îngăduite 
țelegerea tacită 

 

 

o clipă de răgaz  se toarce moale sub gingășia blândului abis 
lagă să caute a timpului tăcere neagră 

un univers de nicăieri închipuit se cerne peste noi 
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iubiri mai calde decât iarna stau să cadă 
e-un cântec de monah ce iar se roagă 
într-o chilie goală și departe… 
… 
orașul peste care plouă gri  
ne-mbrățișează malefic și pustiu 
un înger n-a rămas să plângă 
sub acoperișul ros de rugăciuni 
e-un fel de aspră pedeapsă pentru 
guralivii atei ce-și curăță de vierme 
ale pelerinii poale – da da  
un strigăt stă să crească printre 
firele de iarbă încă ude chiar cleioase 
un strigăt ca un fulger 
de dragoste cerească 
acum s-au liniștit 
pulsațiile gândurilor 
e miez de noapte 
și candela-i aprinsă într-un cui 
 
 

 
Ca o lumânare 

 
 

                              Veniamin BOȚOROGA 
 
O lumânare arde-n noapte 
Crâmpei de viață-n întuneric, 
Lumina tremurândă-împarte 
Căldură într-un décor feeric. 
 
Cum se topește ceara moale 
Sub muc de pară și lumină, 
Închipuiește jertfa-care 
O dăm prin ruga cea divină. 
 
Așa să fie a noastră viață 
O ardere întru lumină, 
Întru credință și speranță, 
În mântuirea ce-o să vină. 
 
De Crăciun 
 
Ne pregătim de sfânta sărbătoare, 
Ne pregătim prin post și rugăciune, 
Ca să primim mai dulce dezlegare, 
Spre-a înțelege tainica minune. 
 
Cerul cu Pământul se unește, 
Se naște-n lume astăzi Dumnezeu, 
Omenirea toată se-n veselește, 
Că va scăpa de jugul păcatului greu. 
 
În lumea decăzută prin păcat, 
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ȚOROGA – Huși 

Speranța mântuirii stă aprinsă, 
Și la ”plinirea vremii” ni s-a dat, 
Un Domn prin care moartea e învinsă. 
 
Noi să-L primim cu brațele deschise 
Și bucuria-n inimi să-nflorească, 
Să-L colindăm cu lumânări aprinse, 
Prin cânt lin să-L ajutăm să crească. 
 
Nume Sfânt 
 
Un nume chem, 
Un nume de Iisus, 
Să-mi fie reazem, 
În inimă L-am pus. 
 
S-aprinde dorul 
De Raiul cel ceresc, 
Ca să-mi iau zborul, 
În suflet aripi cresc. 
 
Îmi port credința 
Ca o lumină 
Și-n suferință 
Să mă susțină. 
 
Scumpă-I chemarea 
Numelui Sfânt, 
E bucuria mea 
Pe acest pământ. 
 
Trudind spre mântuire 
 
Trudim din greu în viață 
Ca niște răstigniți, 
Ne vărsăm sânge cu speranță, 
Că vom fi mântuiți. 
 
Între rugăciune și muncă 
Noi pendulăm mereu, 
Dăm răului de furcă, 
Îl chinuim din greu. 
 
Ni-i pocăința armă, 
În lupta cu păcatul; 
Când răul se destramă 
Ne e ușor urcatul. 
 
Ne arde o dorință, 
S-ajungem pân’ la cer, 
Ne ținem în credință, 
Având alături înger. 
 
Privește, Doamne, cum ne zbatem, 
Să Te urmăm cu drag, 
Nu vrem deloc să ne abatem, 
Când ne astepți în prag. 
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                                 Bunicul 
 
 
                               Neculai OLARIU – Răducăneni, jud. Ia
 
În păru-i rar s-au așternut troiene, 
Dar anii de pe umeri nu-s povară 
C-aceiași tinerețe-i între gene 
Și bunătate-i de odinioară. 
 
În pas domol, cum îmi spune-o snoavă 
Și-mi dă povețe-n graiul strămoșesc, 
Mă-ntoarce-n vremile de astă vară 
Și pentru ele vorbele-i plesnesc. 
 
În ochii lui scânteie mulțumire 
Cărări presărate cu lumini, 
Iar eu citesc în sufletu-i mâhnire 
În amintirea drumului cu spini. 
 
Cu toți ca el pământul se mândrește 
c-au apărat cu râvnă glia sfântă 
Ce astăzi pe-a lor frunte-ntinerește 
Și-n vârste de cleștar cu zel s-avântă. 
 

 
Năravul împrumutat

 

                                                   Ioan MARCU 

În a noastră Românie 
S-a ivit mai de demult 
(Din teamă de sărăcie) 
Sau altă meschinărie 
Înclinații pentru furt. 
 
Treaba nu-i înrâmulătoare 
Ea a fost ”împrumutată” 
De la neamuri migratoare 
Ne-au dat târcoale 
Luând totul fără plată. 
 
Mai întâi au fost romanii 
Cu care ne-am confruntat 
Apoi hunii și barbarii 
Osmalâii și tătarii 
Dar și mai recent mongolii 
Toți ne-au dat bătăi de cap. 
 
Astfel factorul hoție 
(Întâi neobișnuit) 
Pe întreaga Românie 
Și Imun la ”terapie” 
Că la noi s-au cuibărit. 
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Răducăneni, jud. Iași 

l împrumutat 

Ioan MARCU – Huși 

 
În ultima perioadă 
De la est a fost venită 
O adevărată hoardă 
Ahtiată pentru pradă 
Chiar și țara ciopârțiră. 
 
Ba au fost ademeniți 
Cu o falsă tovărășie 
Că putem fi  jefuiți 
C-am rămas în suferinți 
Copleșiți de sărăcie. 
 
De la o anume dată 
Dumnezeu ne-a dat putere 
Scuturând reaua năpastă 
Ce fusese instalată 
Dar  rămași cu vii sechele. 
 
Remarcam una – una din ele 
Instalară- n România 
Că la cei care nivele 
Sau la rânduri de putere 
Îi ciordeala deci hoție. 
 
Astăzi după cum se știe 
Boșii – marii dregători 
(Solo sau în cârdoșie) 
Profitând de garanție 
Au făcut tovărășie 
Corupți și corupători. 
 
La procese intentate 
Se ”jonglează”scandalos 
Prin tertipurii ”deformate” 
(Ițele rău încurcate) 
Greu e să le dai de rost. 
 
Toți cei înrăiți și care 
Se-nfruptă fără  tăgadă 
(Strâng averi fără sudoare) 
Ca hoții de la drumul mare, 
Unde-i Țepeș să îi vadă? 
 
Cel ce a facilitat 
Acest jaf fenomenal 
(Țara scoasă la mezat) 
Băsescu fost șef de stat 
Rămâne proverbial. 
 
La exemplul dumnealui 
Avem și un precedent 
Caragea cu ciuma lui 
Ceea ce echivalent. 
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Necunoscutul din tine 
 
                                                    

                             Nicolae Vălăreanu SÂRBU
 
Nu cred că vei înţelege încifrarea 
în care-ţi pun între paranteze gândurile şi le închid
pentru calculul ce urmează a fi desfăşurat 
treaptă cu treaptă până necunoscutul din tine 
iese la suprafaţă şi se dezvăluie.  
 
Nimeni nu-mi ascunde rezultatele palpabile  
să le vândă la negru după colţ, 
singurătatea care mă mângâie cu subînţeles 
e o înşelare de simţuri care nu mă prinde 
descoperit ca pe o fată tânără promisiunile.  
 
Tu îmbracă-n fiecare zi pielea fructului  
ce-şi trimite aroma prin aer.  
În anotimpurile schimbătoare de dragoste şi surâs
fiecare îş va silabisi cuvintele în urechea celuilalt 
până ce cursiv se va scrie poemul  
cu inimile noastre întrepătrunse. 
 
Pământul pretins 
 
Să crezi în sfântă limba ta 
ca într-o mănăstire 
iar cuvintele să-ţi fie lumină 
care alungă întunericul. 
 
Ochii să citească 
nu-n stele ci-n inima aproapelui, 
să bată-n ritmul inimii tale 
respirând aceeaşi binecuvântare. 
 
Să simţi în apele tale linişte 
dus de val până la Acheron 
în deplină înţelegere. 
 
Iar timpul scurs odată cu râul 
pe întinderi stăpânite de zei 
nimicul din trup pierzându-se 
în pământul pretins. 
 
Lumina, o pânză subţire 
 
Eu sunt mai adevărat decât ispita 
dincolo de care îndrăznealea 
urcă treptat 
în copacul vieţii. 
 
Nu se întrevede niciun rod 
doar ochi înmuguriţi. 
Lumina, o pânză subţire 
răcoroasă şi rară 
alunecă pe trupul femeii 
până la izvoare. 
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ÂRBU - Sibiu 

ţi pun între paranteze gândurile şi le închid 

În anotimpurile schimbătoare de dragoste şi surâs 
fiecare îş va silabisi cuvintele în urechea celuilalt  

 
Din uitare învie încrustată 
pe scara timpului de strajă 
asemeni semnelor care apar 
pe buzele paharului aburit. 
 
În timp ce scapără-n umbre 
pietre nemuritoare 
şi-n sufletul rece 
nemurirea nu mai încape. 
 
Trăire de poveste 
 
Oameni semeţi păşeau sub pleoapa ochiului,
îşi înveseleau privirile înfometate cu femei tinere
care se preumblau pe drumul ce evada spre orizontul cenuşiu.
 
Se înegurau şi sufletele noastre pe măsura intrării în singurătate
de nu ne mai puteam iubi din ochi, 
căutam resurse de speranţă poposite-n inimile calde 
şi le înfloream pe prispa caselor în aşteptare.
 
Sângele se grăbea prin corp să nu-l fure timpul
şi visa la toamne pline de must dulce. 
 
Mă înnebunea depărtarea de tine 
şi căutam tot felul de soluţii de apropiere
ca şi cum n-ar mai avea niciun rost setea mea de iubire,
totul ar fi o poveste mângâiată pe cuvintele goale
fără deznodământul final al trăirii de poveste,
împreună până-n adânci bătrâneţi. 
 
 
 

Odihnă în temniţa destinului
 
 

                            Laurențiu-Alin DUMITRACHE
 
Ziua zace bolnăvicioasă la priveghiul 
stelelor nopţii 
şi nicidecum nu m-aş vedea altfel 
decât ale destinului maşinaţiuni 
sclav. 
 
Zeama vieţii ce-o sug din piersica 
morţii avid 
Mă preschimbă-n eu însumi, 
un ser 
pentru zorii amari de mahmureală 
ai clipei mele de venin. 
 
De toamnă 
 
Cad ploile de toamnă 
peste ploile de vară... 
ecoul din mine e nul  
şi sunt trist; 
peste vară cad ploile de toamnă 
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Oameni semeţi păşeau sub pleoapa ochiului, 
îşi înveseleau privirile înfometate cu femei tinere 
care se preumblau pe drumul ce evada spre orizontul cenuşiu. 

Se înegurau şi sufletele noastre pe măsura intrării în singurătate 

n inimile calde  
şi le înfloream pe prispa caselor în aşteptare. 

l fure timpul 
 

de soluţii de apropiere 
ar mai avea niciun rost setea mea de iubire, 

totul ar fi o poveste mângâiată pe cuvintele goale 
fără deznodământul final al trăirii de poveste, 

Odihnă în temniţa destinului 

Alin DUMITRACHE – Pitești 
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Timpul care roade 
 
Clepsidra mea e firul 
timpului viu ce roade-n carne, 
e para ce cade din spaţiu-timp 
în neantul dincolo de prezentul continuu, 
dincolo de norii plumburii ce acoperă 
oraşul înzorzonat cu neon. 
 
Clepsidra mea e vidul ce 
trage oxigen din plămânii 
fiinţei,  
e natura ce detestă 
bringandul timp ce-şi cere tributul.  
 
 
 

DOR  DE  TATA 
 

                                                         Teona SCOPOS 
 

Mi-era prea dor de tata când se stingea trăind  - 
Îl mai aveam sub ochi, aşa, topit şi trist  - 
Părea o cruce vie sub lacrima lui CHRIST, 
Trecându-se din viaţă prea istovit, plângând. 
 
În ochii lui maturi n-au şiroit dureri  - 
De-avea o suferinţă, o frământa în sine  - 
N-a plâns nici de durere, n-a plâns nici de ruşine...
Cu ochii plini de lacrimi s-a dus spre nicăieri . 
 
În clipele din urmă, atunci a plâns tăcut  - 
Cu mama lângă mine obrazul i-l ştergeam – 
Nu înţeleg acum, atunci nu-nţelegeam ... 
Ce doruri nerostite în suflet a avut. 
 
Nu a cerut nimic, nu a vorbit cu noi – 
Ne percepea alături trăind ca o părere – 
În trupul chinuit, de mai avea durere 
Şi-a adunat în sine noianul de nevoi. 
 
Şi zile au trecut şi nopţi s-au dus pe rând 
Şi parcă nu-ndrăznea să lase-n urmă jale  - 
Pleca spre alte lumi şi se-ntorcea din cale 
Şi pentru cei rămaşi a suferit ... plângând. 
 
Într-un târziu s-a stins, cuminte, liniştit  - 
Ce a simţit atunci,nu ştiu şi nu voi şti  - 
Voi căuta răspuns atât cât voi trăi. 
Îmi este dor de tata ... dar tata 
                                                A MURIT. 
 
În memoria părintelui meu, plecat în lumi neştiute 
 în ziua de 10 august 2014 
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Teona SCOPOS – Iași 

a plâns nici de ruşine... 

PIOS  OMAGIU  PARINTELUI  MITROPOLIT  NICOLAE
 

Părintele bun din lume s-a stins – 
Iubirea de oameni şi de DUMNEZEU 
O viaţă-n credinţă trăit-a mereu, 
Sperând către cerul ce azi l-a atins. 
 
Om cald şi modest,om bun şi-nţelept , 
Muncea ne-ntrerupt să facă un bine  - 
Ani mulţi au trecut şi trec pentru mine,
Gândind la poveţe şi sfatul cel drept. 
I-am scris uneori, mereu mi-a răspuns ...
Un an,încă unul  ...  un vers,înc-un vers  
 
Părinte-i în suflet şi-n ăst Univers, 
Aripă de înger timid şi ascuns. 
Rămânem cu dorul de om şi de sfânt - 
Iubim amintirea a tot ce-a făcut  - 
Ne naştem din piatră, ne naştem din lut ,
Trăind cum ni-i dat pe-al nostru pămînt.
El,bunul părinte, prea bun şi prea blând,
La DOMNUL, în ceruri, cuminte  se-nalţă ,
Urcând printre îngeri, cu stele se-ncalţă,
In juru-i roind luceferi, pe rând. 
Moartea e una ... normal şi mister ... 
In drumul prin viaţă o dată apare  - 
Tot viul din lume se naşte şi moare , 
Rostul ni-l ştie doar TATĂL DIN CER.
Om rău sau om bun ... sfârşitu-i sfârşit 
Pământul ni-i leagăn , tot el ni-i mormânt 
Omul ce crede în ceea ce-i sfânt , 
La clipa din urmă se trece smerit. 
In gândul curat şi-n sufletul plin , 
Timpul ne-nvaţă verbul  A FI – 
 
Nu ştim mai nimic,dar toţi vrem a şti - 
In miezul de om e viul divin. 
Candele multe revarsă lumină - 
Ochii din Ceruri privesc spre pământ - 
La capăt de drum, un om ca un sfânt, 
A dus spre ÎNALTUL duhovnicesc cuvânt.
Eternul să-l primească în lumea divină.
 
       RUGĂ  DE  CRĂCIUN 
 
Prea Bunule Părinte, priveşte ce-ai clădit
Coboară-n miez de om să Te găseşti pe Tine,
Alungă răul tot prea încleştet de bine, 
Şi lasă-l pe om bun,aşa cum l-ai dorit. 
 
Ne-ai dat balanţa sorţii, dar mulţi nu înţeleg  
Acaparează vieţi măsura pentru rău  , 
Şi licărul de bine se prăvăleşte-n hău  -
Puţini, sub lupa vremii, au sufletul întreg.
 
Dă binelui putere, ridică-n om lumina  
Dă-i inimii iubire şi-nţelepciune-n gând 
Să semănăm cu Tine şi să aflăm pe rând,
Că-n miezul nostru doar e cuibărită vina.
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PIOS  OMAGIU  PARINTELUI  MITROPOLIT  NICOLAE 

 

 
 

Ani mulţi au trecut şi trec pentru mine, 
 

a răspuns ... 
un vers  - 

 

ne naştem din lut , 
al nostru pămînt. 

prea bun şi prea blând, 
nalţă , 

ncalţă, 

 
l ştie doar TATĂL DIN CER. 

 - 
i mormânt – 

 

 
 

A dus spre ÎNALTUL duhovnicesc cuvânt. 
l primească în lumea divină. 

ai clădit, 
n miez de om să Te găseşti pe Tine, 

 
 

dar mulţi nu înţeleg  - 

- 
au sufletul întreg. 

n om lumina  - 
n gând , 

Să semănăm cu Tine şi să aflăm pe rând, 
n miezul nostru doar e cuibărită vina. 
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Spre binele etern să mergem înţelept  - 
În suflet să clădim putere şi iubire - 
Să Te mândreşti cu noi în cuget şi simţire, 
Călăuziţi de Tine pe drumul vieţii drept. 
 
Crăciunul e aproape, priveşte-ne Părinte, 
Ajută-i pe cei buni, învaţă-i pe cei răi , 
În viaţa ce ni-i dată, suntem copiii Tăi, 
Dă-ne căldură-n suflet, dă-ne curaj şi minte. 
În trup şi în gândire să fie sănătate  - 
În miezul firii noastre sădeşte omenie  - 
Prin Tine, Bun Părinte, lumina noastră-i vie, 
Crezând în Tine,DOAMNE, trăim având de toate.
 

                                          
                 
 

                  SE TULBURĂ OGLINDA
 
 
                                                        Val ANDREESCU 
 
Cu privirea străpung 
ochiul de apă 
alintat de pădure 
sub vrăji de april 
boţul de om 
cu boţ de argilă lucrând 
un chip de copil. 
Regăsit în oglindă-i băiatul 
c-un univers de-ntrebări în priviri 
picurate-n lacrimi 
către zâna cea buună 
Pentru mine dansau 
iele în poiana pădurii 
când m-alinta palma căuş 
a vrăjitorului Timp. 
Snopul de vise curate 
 
legăna amintiri viitoare 
asediat de armatele-gânduri 
ronţăiam muguri şi frunze 
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trăim având de toate.  

 

SE TULBURĂ OGLINDA 

Val ANDREESCU – Vaslui 

din pomul Cunoaşterii. 
Mă-ngemănam cu Pădurea 
fluturi de zi albine ciuperci 
veveriţe bursuci ori sticleţi 
îi priveam ca pe fraţi. 
  
Apoi mi-au crescut aripi 
în umeri de gând 
sângele colorându-se-n verde. 
Amintiri ca lacrimi prelinse 
tulburându-mi oglinda  
din ochiul de apă 
şi mult  mai târziu  
mă alintau Zoroastru, Tagore…   
 
,,PE LÂNGĂ PLOPII ...” 
 
Pe lângă plopii fără soţi, 
Plimbându-ne pe-alee, 
Furând săruturi ca doi hoţi 
Ne cununam, femeie! 
 
Puneam iubirii noastre roţi, 
Eu crin, tu orhidee, 
Pe lângă plopii fără soţi 
Plimbându-ne pe-alee. 
 
Şi azi mă-ntreb, se-ntreabă toţi, 
De ce-ai plecat, femeie? 
Doreai un altul  mai cu moţ! 
De-atunci te văd pe-alee… 
 
Cu mulţi bărbaţi, dar… fără soţ! 
 
            RONDELUL NINSULUI ROMÂN
 
Ninge ca o veşnicie 
Cu alb curat peste român, 
Cel care nici pe sărăcie 
Nu este-n ţara lui stăpân! 
 
Nu-i nici un fulg de bucurie 
Din cei ce cad în dans păgân 
Când ninge ca o veşnicie 
Cu alb curat peste român! 
 
Când peste tot ninge cu drame 
Mai face haz al meu popor 
Cu câte-un păhărel  prin crame 
Râzând curat, molipsitor, 
 
Că-l ninge dens cu ... epigrame! 
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Mozaic 
 

                                                                                                                  
                                                    Georgian GHIȚĂ
 
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. 
 
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 cătu
 
Mă zgârcesc să mai ascult ceasurile ce-și îmbrățișează tic
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-
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  
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ȚĂ – Ploiești 

ții prășesc visele neîmplinite de mâine 
a închegat sângele 

o singură cătușă. 

și îmbrățișează tic-tac-

spre oceanul în care păsările întrebărilor se îneacă. 

-ul 

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.
 
 
 

Un ţipăt risipit
 
 

                              Irina Lucia MIHALCA
 

 În miresme de mai, fir de lumină  
 - suspendat în timp şi spaţiu -  
 am apărut din sclipirea undelor argintii  
 revărsate peste inima ta.   
 Asculţi respiraţia tandră şi caldă,   
 simţi pulsul sângelui, modulat ca un cântec, 
 ca un tresărit, ţi-am readus zâmbetul   
 desprins din matca sufletului   
 ce parcă uitase că viaţa-i un dar   
 ce trebuie primit.  
 Simţim la fel şi nu suntem slabi!   
   
 Un răspuns este viaţa, o literă vie, 
 mai puternică decât gravitaţia,  
 îşi urmează inima.  
 
 Treaptă pe drumul păzit de zei,  
 până-n adâncimile lăsate,  
 uneori neatinse, am ajuns, iar de-acolo 
 ne vorbeam într-o limbă nou răsărită  
 fără de care 
 nu ar fi fost niciun cuvânt, nicio poveste 
 - strop de rouă în vânt, topit de o rază de soare, 
 înmiresmează culoarele lumii,  
 lasă o urmă de cer peste genuni  
 şi ridică lumina nevăzută datorată, uneori, umbrelor 
   
 Mi-ai cuprins mâna în mâna ta,   
 ochii s-au regăsit în abisurile visate,  
 glasul sibilin ne-a fermecat,   
 cu un sărut am deschis porţile   
 ce ţineau cetatea trupului ca o citadelă. 
 La atingerea mea, pământul s-a zguduit  
 în inima ta,  iar totul s-a reaşezat.  
 Sunt doar al tău, am fost tot timpul,  
 ţi-am dăruit întregul meu,  
 cu tine sunt, acum şi mereu, când mă chemi! 
 Un cuvânt e de-ajuns să-ţi simt chemarea,  
 deschide-ţi braţele şi înfăşoară-mă,   
 cuprinde-mă şi ţine-mă lipit de inima ta, 
 acolo unde, în taina aprinderilor,  
 dorinţele aşteaptă să fie destăinuite.  

LiteraturLiteraturLiteraturLiteratură 

Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014 

și privesc lumina felinarului cum îmi gâdilă tibiile. 

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 
ștept să mai treacă prin mine doar un anotimp. 

Un ţipăt risipit 

Irina Lucia MIHALCA – București 

am apărut din sclipirea undelor argintii   

dulat ca un cântec,  
 

acolo  
 

nu ar fi fost niciun cuvânt, nicio poveste  
t, topit de o rază de soare,  

şi ridică lumina nevăzută datorată, uneori, umbrelor -  

ce ţineau cetatea trupului ca o citadelă.  
a zguduit   

m şi mereu, când mă chemi!  
ţi simt chemarea,   

 
mă lipit de inima ta,  
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 Lasă-mă, pentru o clipă, să văd cine eşti!  
   
 Un ţipăt din tine se stinge-n depărtări,  
 fulg neatins, ecoul revine în adâncurile tale...  
 
Unde este ziua de ieri?  
   
 Scăldată de albastrul cerului,  
 mă uit la florile-soarelui din întinsul zării,  
 legănate de briza mării, petale de petale,  
 se spală de culoare,  
 stropii galbeni de lumină, în inimă,  
 îmi trimit iubirea, 
 izvorul de viaţă nesecat.  
   
 În labirintul timpului,  
 curgerea lui nu se mai sfârşeşte,  
 azi caut ziua de ieri. 
 Undeva s-a ascuns, nu ştiu exact,  
 nedumerită privesc   
 în urma de boare a paşilor mei,  
 acolo am lăsat-o, e sigur,  
 dar unde anume  
 nu-mi amintesc. 
 Aripa vântului a risipit  
 fiece clipă pregătită să zboare  
 în miez adânc de taină.  
 Pe drumuri neumblate, 
 continui să merg, să caut, să caut,  
 după un timp, în răsărit de zori, 
 mă opresc  
 şi strig: - Vântule, vântule,   
 unde călătoresc clipele, spune-mi?  
 Vântule, năucule,  
 unde se duc gândurile trăirile, iubirile,   
 visele, miresmele, culorile 
 şi imaginile zilei trăite?  
 Vântule, vântule,  
 unde-mi sunt filele trecutului?  
 
 De parcă aş fi uitat drumul spre mine, 
 în umbra nemărginirii trec  
 prin unda oglinzii tăcute, 
 vreau să ies, prin coloana cerului,  
 din vârtejul acestui prim vis 
 spre celelalte ceruri,  
 ultima barieră o străbat 
 pe puntea îngustă 
 şi lungă cât un curcubeu.  
 
 Oare, clipa aceasta  
 o voi regăsi mâine 
 dispusă  
 să se nască din neuitare?  
 
Vorbeşte-mi, te rog, doar vorbeşte-mi 
 
Poetul va vedea, astăzi şi mâine, 
cu toţi ochii, prin toţi ochii. 
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Poetul va simţi, astăzi şi mâine, 
cu toate inimile, prin toate inimile. 
 
Poetul va râde şi plânge, astăzi şi mâine,
cu lacrimile noastre, prin lacrimile noastre.
 
Poetul va scrie, astăzi şi mâine, 
cu toate mâinile, prin toate mâinile. 
 
Poetul va trăi şi muri, astăzi şi mâine, 
cu toate morţile voastre, prin toate morţile voastre. 
 
Vorbeşte-mi, te rog, doar  vorbeşte-mi!
 
Vorbeşte-mi de mirajul noilor primăveri,
de prima sau ultima vară, 
Vorbeşte-mi de-a ta nestinsă flacără 
chiar dacă continui să râd şi să plâng pri
 
Vorbeşte-mi, te rog, doar vorbeşte-mi, 
dar nu lasă cuvintele iernii să ne viscolească inimile.
 
 
 

Acolo! 
 

                        Crina CIUBOTARIU 
 
Acolo unde nimeni n-a ajuns 
Lasate gândurile sunt! 
Le caut, uneori în plâns 
Şi le culeg prin lacrimi la apus! 
 
Acolo unde apa n-are rost 
Şi visele...sunt tot ce-a fost 
Lumina cade de prisos 
Noi ne îndreptăm....pe jos! 
 
Acolo unde nu sunt flori 
Cu flori plecăm şi fruntea sus 
Şi le zâmbim celor ce vor 
Să mai rămânem în decor! 
 
Le ştergem lacrimile..noi 
Prin amintiri...lasate-n răni 
Şi noi păşim din calea lor 
Spre nicăieri.....spre alte zări! 
 
Ce ar fi putut să fie! 
 
Asist la înfrângerea mea 
Văd cum alunec şi pierd 
Când în palme aş putea să mai ţin 
O zi... nimicul să fie întreg! 
Am lacrimi pe foaie 
Curg prin cuvinte 
mi-e gura pustie şi 
Devin amintire! Toate... 
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Poetul va râde şi plânge, astăzi şi mâine, 
cu lacrimile noastre, prin lacrimile noastre. 

 
cu toate morţile voastre, prin toate morţile voastre.  

mi! 

mi de mirajul noilor primăveri, 

chiar dacă continui să râd şi să plâng prin ninsoare. 

 
dar nu lasă cuvintele iernii să ne viscolească inimile. 

 

Crina CIUBOTARIU – Răducăneni, jud. Iași 
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Eu ...le privesc şi trec  
Prin lume ...şi lumea-i .... 
Cuvinte ...hârtie 
Ce-a fost.....şi ce ar fi putut să fie! 
Bolnavi de noi 
Ne-am căutat prin clipe 
Şi am găsit cuvinte goale 
O cheie şi multă hârtie! 
Asist la înfrângerea mea 
Văd cum aluneci şi pierd 
În palmă aş vrea să mai ţin 
O clipa sărutul să fie etern! 
                                                   
 

                              Cărarea 
 
 
                                                           Oleg Ioan URSU 
Găsesc adeseori cărarea 
Şi merg pe ea, apoi mă rătăcesc 
Ascult atent s-aud chemarea 
Ce ma ajută să o regăsesc. 
 
De ce mă pierd ca într-o junglă 
Când totul e atît de clar 
Pe o cărare mergi în umbră 
Pe alta e lumină de cristal. 
 
Sunt încercări nebănuite ce au lacăt 
Mergând pe ambele cărări 
Pe una-i bine, dar regreţi la capăt 
Pe alta mergi desculţ dar de vrei zbori. 
 
Pe o cărare-i foamete dar e şi pâine 
Pe alta bogaţie şi totul e al tău 
Dar una-i pentru încercări spre bine 
Şi alta pentru încercări spre rău. 
 
Pe aceste cărăruşe treci prin multe 
Să ştii că amândouă-s pentru tine 
Căci fără bine nu afli ce e rău 
Şi fără rău nu afli ce e bine. 
 
Pendula 
Am fost uitat în cârciuma mizeră 
Sub masa mea, la care am băut 
Alături de mine privindu-mă mut 
Tronează coniacul cu trei stele 
Pendula veche de mahon 
Atentă la tot ce se-ntâmplă, 
Priveste la mine uimită şi tâmpă 
Prin raze colorate de neon 
-Ce faci? M-întrebat… 
-Esti beat? Vorbeşte, de ce taci 
Eşti poate necăjit. 
Beţivi ca tine am văzut 
Şi nu mai bea. De ce ţi-o faci cu mâna ta. 
Răspunsul meu pendula la ghicit 
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URSU – Huși 

Află că toate pentru mine au murit 
Odată cu tine 
Odată cu noi, de atunci când din doi  
Am rămas eu 
Singur cuc, 
Beat mut 
Cu sticla mea de coniac 
 
Pendula mi-a răspuns 
Tic Tac, Tic Tac. 
 

 
 
 

Stihuri 
 

                        

                                                    Marian HOTCA 
 
Imediat o să ne găsească eternitatea 
în picioarele goale frământând 
cuvintele stoarse de păcatul rostirii, 
ar fi prea anost păcatul acesta 
dacă lacrima unei flori 
crescute în inima pustiului 
nu ar uda măcar o secundă 
visele noastre înțepenite 
în mijlocul nopții; 
parcă ne lăsăm în fiecare ceas nocturn 
câte o fărâmă de suflet, 
iar dimineața veșniciei 
ne va afla arzând 
sub un văl sfâșiat de stihuri indolente. 
 
poem simplu  
 
mulți bătrâni n-au părăsit satul niciodată;
s-au mulțumit cu liniștea bârnelor ancestrale,
au mâncat din același blid de lut cu strămoșii,
au băut aceeași apă din vad cu luna, 
au vorbit același grai ce miroase 
a pământ prășit și a tămâie 
și cu toate acestea au fost foarte fericiți
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Marian HOTCA - Baia Mare 

 

 

au părăsit satul niciodată; 
țumit cu liniștea bârnelor ancestrale, 

și blid de lut cu strămoșii, 

și cu toate acestea au fost foarte fericiți 
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primăvara moșnegii noștri 
înmuguresc deodată cu pomii, 
apoi înfloresc cu flori fragede de cais, 
unii vara chiar rodesc melancolii risipite în nori, 
iar toamna dorm sub frunza cimitirului 
visând că totuși și-au dorit odată 
o portocală amărâtă să o dea nepoților 
când va fi iarnă  
 
Univers poetic  
 
suntem șoapte de cuvânt ieșite din gura  
dumnezeirii calea pavată cu viață și vise 
străbătută de pașii ambigui 
pierduți prin meridianele soartei 
 
suntem rădăcinile trandafirului 
ce se hrănește cu vremea sângerândă 
din huma frământată  
de-o eternitate în noi 
 
închiși în propriul univers de cuvinte 
ne ducem existența precară  
printre mormane de așteptări 
și insalubre iluzii 
 
poetul scobește adânc între vorbe 
și scoate noi universuri ce-nțeapă 
cu armonie realitatea 
încătușată de griji și nevoi 
 
 

Petale de gând 
     

                                                 Corneliu VĂLEANU
 

Sunt sculptorul în paitră şi îmi cioplesc cuvâ
Ca forme noi să aibă şi multe înţelesuri,
Îi dau valori de mit şi vrajă de eresuri...

Metaforă de-a pururi cu care-apoi împresur.
Sunt sculptorul în piatră şi îmi cioplesc cuvântul.

***** 
Ce ţi-am cerut,Părinte,m-ai refuzat amar,
Mulţime de dorinţe îmi sfârtecă fiinţa,

Să pot obţine totul,îmi pun drept gaj credinţa,
Să strig apoi la lume: Aceasta-i biruinţa!

Ce ţi-am  cerut; Părinte, m-ai refuzat amar.
***** 

Deşarte visuri îmi ard pe jar fiinţa,
Să mă salvez, mă caţăr pe-o funie de foc,

Orbecăi într-o beznă ca-ntr-un bezmetic joc,
La capăt nu-i lumină, e chin şi nenoroc.

Deşarte visuri îmi ard pe jar fiinţa.
***** 

Fulgerător s-a stins în mine cineva,
Luând cu sine scumpa cutie cu-amintiri,

Mă-ntreb: unde-a-ngropat-o ,în ce neliniştiri
Sau a zvârlit-o în hăul de mari nemărginiri.
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Corneliu VĂLEANU - Iaşi 

Sunt sculptorul în paitră şi îmi cioplesc cuvântul 
Ca forme noi să aibă şi multe înţelesuri, 
Îi dau valori de mit şi vrajă de eresuri... 

apoi împresur. 
Sunt sculptorul în piatră şi îmi cioplesc cuvântul. 

ai refuzat amar, 
i sfârtecă fiinţa, 

Să pot obţine totul,îmi pun drept gaj credinţa, 
i biruinţa! 

ai refuzat amar. 

Deşarte visuri îmi ard pe jar fiinţa, 
o funie de foc, 
un bezmetic joc, 

e chin şi nenoroc. 
Deşarte visuri îmi ard pe jar fiinţa. 

a stins în mine cineva, 
amintiri, 

,în ce neliniştiri 
hăul de mari nemărginiri. 

Fulgerător s-a stins în mine cineva.
***** 

Întind spre tine braţul să vii să te cuprind,
Din depărtări de vreme să-ncheg o amintire,

Să pot să te sărut cu sete în neştire,
Să-mi scald a mea fiinţă în dulcea ta privire.
Întind spre tine braţul să vii să te cuprind.

 

Berbecul, ţapul şi lupul
(Fabulă) 

Într-un zăvoi
S-a pornit un război

Între un berbec şi un ţap,
Ambii fiind tare de cap.
Conflictul a început
De la iarba de păscut
Pe care fiecare  o vrea,

Spunând că e moştenire sadea
Cu acte de la înaintaşi
Pentru ei ca urmaşi.

Berbecul cu coarne-nvârtite
Şi gata de sărite,

Încortându-se-n picioare
S-a îndreptat spre ţapul care

Îl credea că e un laş
Şi se va lăsa păgubaş,

Dar ţapul cu coarnele-
Parcă din piatră cioplite
Era şi el gata de atac...

Lupul care stătea ascuns după un copac
A auzit şi a văzut totul

Şi şi-a zis că acum e norocul
Să facă dreptate

La cele două copitate,
Spunându-le că le poate fi de

Luându-l ca judecător.
Cornutele au fost de acord,
Iar lupul într-un timp record
I-a pedepsit pe amândoi,
Făcându-i pradă de război.

 
Morala este populară:

Când doi se ceartă, al treilea câştigă!
 
 

Logodna dintre  ape

( c o n t i nua r e  d i n  L ohanu l  n r .  3 0 )

  C o r ne l i u  LAZĂR  –  G u r a  B o h o t i n ,  j u d .  I a

          Mo ş  I o n  s u du i e  d e  t o ţ i  l u c e f e r i i  ş i
f a c e  a p a r i ţ i a  p e  c â n d  P e t r e  î l  t r a g e  î n  b a r c ă  p e  
V î r l a n  c ob z ă  d e  a p ă  g a t a  g a t a  s ă  d e a  o r t u l  
p o p i i .  
 -  C a u t ă - l  p e  c e l a l a l t  !  V e z i  c ă
s a l c i a  d e  c o l o  ş i - ş i  l i n g e  r ă n i l e . . .  A d u
s ă - i  l e g ăm  u nu l  d e  c e l ă l a l t  ş i  s ă  l e  d ăm  d r umu l  
p e  a p a  s âmb e t e i . . .  
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a stins în mine cineva. 

Întind spre tine braţul să vii să te cuprind, 
ncheg o amintire, 

Să pot să te sărut cu sete în neştire, 
mi scald a mea fiinţă în dulcea ta privire. 

e tine braţul să vii să te cuprind. 

ţapul şi lupul 

un zăvoi 
a pornit un război 

Între un berbec şi un ţap, 
Ambii fiind tare de cap. 

flictul a început 
De la iarba de păscut 
Pe care fiecare  o vrea, 

Spunând că e moştenire sadea 
u acte de la înaintaşi 
Pentru ei ca urmaşi. 

nvârtite 
Şi gata de sărite, 

n picioare 
a îndreptat spre ţapul care 
Îl credea că e un laş 
Şi se va lăsa păgubaş, 

-ascuţite, 
Parcă din piatră cioplite 

el gata de atac... 
Lupul care stătea ascuns după un copac 

A auzit şi a văzut totul 
a zis că acum e norocul 
Să facă dreptate 

La cele două copitate, 
le că le poate fi de-ajutor 

l ca judecător. 
Cornutele au fost de acord, 

un timp record 
a pedepsit pe amândoi, 

i pradă de război. 

Morala este populară: 
al treilea câştigă! 

Logodna dintre  ape 

( c o n t i nu a r e  d i n  L oh anu l  n r .  3 0 )  

Gur a  B o h o t i n ,  j u d .  I a ș i  

Moş  I on  s u d u i e  d e  t o ţ i  l u c e f e r i i  ş i - ş i  
f a c e  a p a r i ţ i a  p e  c â nd  P e t r e  î l  t r a g e  î n  b a r c ă  p e  
V î r l a n  c ob z ă  d e  a p ă  g a t a  g a t a  s ă  d e a  o r t u l  

l  p e  c e l a l a l t  !  V e z i  c ă - i  î n  
ş i  l i n g e  r ă n i l e . . .  A d u - l  a i c i  

i  l e g ăm  u n u l  d e  c e l ă l a l t  ş i  s ă  l e  d ăm  d r umu l  
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Aş e z a t  c u  b u r t a  p e s t e  s c a u nu l  b ă r c i i ,  V î r l a n  
v om i t ă  n u  n uma i  a p a  t u l b u r e  î n gh i ţ i t ă  d a r  ş i  
b ă u t u r a  d i n  e l  c e  c h i p u r i l e  avea  s ă - i  s p o r e a s c ă  
c u r a j u l . . .  A r e  mâ n e c a  t u n i c i i  s â n g e r â nd ă ,  
p o s i b i l  c ă  g h e a r a  me t a l i c ă  a  p r ă ş t i n i i  s ă - i  f i  
mu ş c a t  o  b u c a t ă  d e  c a r n e .  Mo ş  I o n  se dezbracă  
ş i  i n t r ă  î n  a p ă  s ă  î n t o a r c ă  barca r ă s t u r n a t ă  ş i  s -
o  g o l e a s c ă .  F o l o s i n d  n uma i ,  o vâslă ,  P e t r e  
împ i n ge  barca de l a  u n  copac la  a l t u l   ş i - l  c a u t ă  
p e  O no f r a ş .  Î l  g ă s e ş t e  g emâ n d  d e  d u r e r e  cu 
mâ n a  s t â n g ă  a g ă ţ a t ă  d e  s a l c i e  ş i  p â n ă  l a  g â t  î n  
a p ă .  A c um  o r i  c ă  n u  s e  p o a t e  c ă ţ ă r a  o r i  s t ă  
s c u f u n d a t  d e  g r o a z a  ţ â n ţ a r i l o r .  N uma i  e l  ş t i e .  
P e t r e  î l  î n ş f a c ă  d e  p ă r  ş i - l  t r a g e  î n  b a r c ă .  E s t e  
g o l  p u ş c ă  ş i  a r e  b r a ţ u l  d r e p t  r u p t  d e a s u p r a  
c o t u l u i  c ă  a b i a  s e  ţ i n e  î n  p i e l e .  
 -  S p un e ţ i - i  l u i  B î r l e a  c ă  n u  e u  l - am  u c i s  
p e  Gh i o r o t a r u ,  i a r  d a c ă  n u  c r e d e  c e e a  c e - i  
s p u n  n - a r e  d e c â t  s ă  v i n ă  c h i a r  e l  s ă  mă  
a r e s t e z e ,  l a  c e  b u n  v - a ș  m a i  f i  c r u ț a t  a c um  p e  
v o i  ș i  n u  v - a ș  f i  b ă g a t  c u  g â t u l  î n  m â l  c ă  
s u n t e ț i  ș i  v o i  l e p ă dă t u r i  d e  a c e l a ș i  s o i  c e  
s u g e ț i  c u  t o ț i i  d i n  a c e e a ș i  ț â ț ă .  N - am  u c i s  
n i c i o d a t ă  d a r  v o i  u c i d e  p e  c e l  c e  v a  î n d r ă z n i  s ă  
s e  a t i n g ă  d e  Ana .  Ţ i n e ţ i  m i n t e  ş i  s p u n e ţ i  
t u t u r o r  v o r b e l e  me l e . . .  
 Î i  z vâ r l e  a p o i  v â s l a  l u i  V î r l a n  ş i - l  
s c u i p ă  î n  o c h i  îm p i n g â n du - i  b a r c a  c u  p i c i o r u l .  
N e no r o c i t u l  moc n e ş t e  o  î n j u r ă t u r ă  s c â r b o a s ă  
d a r  o  m e s t e c ă  î n t r e  m ă s e l e  ş i  n u - i  d ă  d r umu l  
s ă  i a s ă .  C u r â n d  l i n i ş t e a  s e  r e f a c e  c a  v r eme a  
d u p ă  p l o a i e .  
La  m i e z u l  n op ţ i i  n o r i i  s e  d a u  l a  o  p a r t e  
d e z v e l i n d  f a ţ a  l u n i i  r um e nă  c a  o  p â i n e  a b i a  
s c o a s ă  d i n  c up t o r .  A ş c h i i  l u n g i  d i n  l um i n a  e i ,  
ţ â ş n e s c  p r i n t r e  r amu r i l e  d e s f ă c u t e  ş i  t r emu r  l a  
s u p r a f a ţ a  a p e i  p â n ă  c â n d  s e  s c u f u n d ă  î n  
î n t u n e r i c u l  d e d e s u p t .  
S e  p a r e  c ă  t o t u l  d o a rm e  d e  v r em e  c e  n i c i  
v â n t u l  n u  m a i  z b â r l e ş t e  s o l z i i  d e  a p ă  ş i  n i c i  
b r o a ş t e l e  n u  ma i  t u l b u r ă  c i o r b a  mâ l o a s ă  a  
l u n c i i .  D a r  n u . . . !  T â n ţ a r i i  r ă z l e ţ i  amor ţ i ţ i  d e  
r ă c oa r e a  n op ţ i i  î ş i  c â n t a  p a r t i t u r i l e  f a l s e ,  
d e z a c o r d a t e ,  s u b  a c op e r i ş  d e  f r u n z e  o r i  p u r  ş i  
s im p l u  s u b  c e r u l  l i b e r .  Î n  a ş t e r n u t u l  c a l d  a l  
A ne i ,  P e t r e  d e s c h i d e  o c h i i  d e  p a r c ă  a r  v r e a  s ă  
s e  c o n v i n g ă  d a c ă  n u  c umva  v i s e a z ă ,  p r i v e ş t e  
u n d e v a  î n  c r e a s t a  a c op e r i ş u l u i  ş i  n u  s im t e  
d u r e r e a  d i n  p i c i o r  c ă  t â n ă r a  f a t ă  l a  o b l o j i t  c u  
i e r b u r i  u s c a t e , a p o i  l - a  b a n da j a t  c u  p â n z ă  a l b ă  
d e  i n  t o p i t .  A n a  e  f o a r t e  a p r o a p e ,  l i p i t ă  c h i a r  
d e  e l  ş i - i  s im t e  r ă s u f l a r e a  î n  u r e c h e .  D i n  t ă l p i  
ş i  p â n ă - n  c r e ş t e t  î l  t r e c  f i o r i i  u n e i  p l ă c e r i  
n ema i c u n os c u t e ,   a d e vă r a t ă  b e ţ i e  a " d e s f ă t ă r i i ,  
d u l c e a ţ ă  ş i  p a r f um  d e  f r u c t  e x o t i c ,  m i r a c o l  ş i  
a d e v ă r   î n g emă n a t e ,  împ l i n i r e  n ă s c u t ă  d i n  
s p e r a n ţ ă ,  f a rme c  ş i  v r a j ă  l a o l a l t ă .  
 M i r o s  p l ă c u t  d e  m e n t ă  ş i  b u s u i o c  ump l u  
a c e a s t ă  î n c ă p e r e ,  c e a  ma i  b og a t ă  d i n  c â t e  i - a  

f o s t  d a t  s ă  v a d ă  a ş a  l i p s i t ă  f i i n d  d e  c a nd e l a b r e  
ş i  b o l ţ i  a u r i t e .  
 P r i n  g e amu l  d i n  a c op e r i ş  c a d e  p i e z i ş ă  
l u n a  v op s i n d  u n  c o l ţ  d e  ma s ă  ş i  c h i a r  p r o s op u l  
a t â r n a t  î n  c u i .  O  a l t ă  f e l i e  d e  l um i n ă  s c ă pa t ă  
p r i n t r - u n  c o l ţ  d e  u ş ă  t a i e  n em i l o a s ă  
î n t u n e r i c u l  î n c ă pe r i i  ş i - l  d e s f a c e  î n  d ou ă  p ă r ţ i  
a p r oa p e  e g a l e .  N i c i  e a  n u  d o a rme .  S e  b u c u r i  c a  
u n  c op i l  c ă  s u n t  îm p r e u n ă  î n  a c e e a ş i  j um ă t a t e  
d e  î n t u n e r i c .  Da c ă  l um i n a  i - a r  f i  d e s p ă r ţ i t  a r  f i  
f o s t  s emn  r ă u .  
D a r  n u !  Î ş i  l i p e ş t e  f r u n t e a  d e  u r e c h e a  l u i  ş i - l  
s ă r u t ă  p e  um ă r .  
 -  N u  d o rm i ?  
 - Nu. 
-  Slavă cerului şi împărăţiei lui că nu s-a întâmplat nimic rău cu 
tine. Gluma lui moş Ion a fost nemiloasă şi dură ca o piatră de 
râşniţă. M-a strivit si m-a adus în pragul nebuniei. N-am să te 
mai  las singură nici o clipă Ana! Îţi jur! 
 - Cine a tras cu puşca? 

 - Focurile de armă n-au fost o simplă glumă chiar dacă 
zgârietura din picior nu-i prea adâncă. 

      Au venit să mă ia la jandarmerie! Bestiile mă acuză de 
moartea lui Ghiorotaru. La mijloc, e cu totul altceva. Tata vrea 
să mă smulgă de-aici chiar de-o fi să mă vadă după gratii. 

      Ceva s-a pus la la cale şi trebuie să aflu ce! Cunosc afacerile 
lui mârşave cu prefectul şi sunt convins că tot ei au aranjat și cu 
ordinul meu de încorporare. După litera legii abia în toamnă pot 
fi săltat fiindcă abia atunci împlinesc anii. Nu te nelinişti draga 
mea . Până atunci se schimbă multe. Blestemat pe vecie fie cel 
ce va cuteza să mi te ia din acest pat. Blestemat fie cel ce va 
trăda legământul nostru cu apele. Am venit aici să mă bat pentru 
tine şi iată-mă rănit în prima mea încercare. Sunt fericit să mă 
vindec aici în casa ta, de mâinile tale, să pot fi gata oricând să te 
apăr! Viaţa, Ana, nu e tocmai uşoară cum pare a fi. E zămislită 
din durere şi patimă, mizerie şi duşmănie şi mult prea puţină 
dragoste. 

  Cum aş putea eu ucide când iubesc viaţa, când vreau sa trăiesc 
şi asta îmi este de ajuns! Ne-am născut din duşmănia lor şi ne-
am unit pentru a o înăbuşi. Ce poate fi mai curat şi mai înălţător 
decât asta? 

         - Judecata e mult prea curată şi dreaptă! Ştiam că nu va 
fi ușor si de aceea mă apăsau îndoielile! 

Te urmez Petre ori unde va trebui! 

 - Casa noastră va fi aici! Copiii noştri vor trăi aici! 

Mi-e frică însă de cel cu care n-o să mă pot bate! 

Numai dacă. Dumnezeu îmi va da putere să-l judec după legile 
lui, o voi face! Mi-e frică de tata şi asta numai pentru ca nu pot 
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fi ca el. Înainte să-l judec trebuie să-i vorbesc. Va trebui să-i 
trec pragul şi să-i spun aşa: 

    Ea e nevasta mea! Împotrivirea voastră nu are rost! Lăsaţi 
jandarmii şi omorâţi duşmănia dintre voi! E singura cale 
posibilă. 

După care ne-om lua rămas bun şi ne-om întoarce aici între ape. 

    Nu-şi mai vorbesc până la răsăritul soarelui de parcă n-ar mai 
avea ce. Se bucură însă de singurătatea care-i înconjoară de 
aerul înmiresmat al încăperii , de semiîntunericul nopţii cu luna, 
de prima lor minunată noapte de dragoste. 

Dimineaţa soseşte cu punctualitatea-i milenară fugărind 
întunericul prin unghere şi întinzând la soare perdele dantelate 
de lumină ca pentru uscăciune.  La scara cuibarului de cocostârc 
doi bătrâni gârbovi întind plasele, cârpesc găurile şi pregătesc 
ţăruşii văicărindu-se de dureri de cap şi blestemând pe cel cea 
adus ţuica pe faţa pământului.  Moş Ion are cearcăne zdravene 
la ochii; a dormit prost nu numai din cauza scandalului cu 
jandarmii cât mai ales din cauza ţânţarilor care l-au coşcovit 
toată noaptea. 

               - Vinul lui Petre m-a tras pe sfoară Iorgule că de 
rachiu n-aveam nici pe dracu. Le-am amestecată-n traista 
ţiganului si uite acum că-mi tremură şi inima din mine.  

Ptiu, drăcie! Trage coarda dedesubt şi umblă mai repede că se 
duce dracului tot peştele pe gâtul Prutului. 

 - Răbdare Ioane! De când ai început să te grăbeşti aşa? 
Te ştiam chitit şi cu scaun la cap şi... hodoronc tronc! Asta-i 
bună! Mulţumesc domnului că m-a învrednicit să mă ridic din 
pat şi să mai umblu pe ici pe colo că ieri eram una cu moartea. 

Moş Ion răscoleşte sub scaunul bărcii, bolboroseşte şi ascunde 
ulciorul cu rachiu în rufele mototolite să nu se spargă doamne 
fereşte şi urcă scara să coboare hârdăul cu apă adus din deal că 
el nu bea apa asta clocită ferit-a sfântul. S-ar plânge iară de 
crampe sub lingurar şi-ar scuipa toată ziua. 

   - Ei de acum la drum cu doamne-ajută. Mergem în 
ostrovul vulpii să punem eterele iar apoi închidem gârla 
Matciuc şi ne apucăm de crâsnicit. Si lasă-l Iorgule în pace pe 
Petru că şi-aşa i s-a părut noaptea scurtă. Când m-am însurat 
eu... 

 Și tot hodorogind ca o moară stricată moş Ion împinge 
barca în pădure acolo unde liniştea se scaldă în apele ei, acolo 
unde copacii încep sa se înalţe scuturându-şi trunchiurile de 
nămol. 

 Se făcuse de-acum ceasul amiezii pe când Petre şi Ana 
îşi mână barca spre sat după ce mai întâi au trecut pe la biserică 

de şi-au jurat credinţă veşnică în faţa sfântului altar şi tot acolo 
Petre s-a legat prin cuvânt, să poarte de grijă acestui sfânt lăcaş 
prin truda şi priceperea lui întreaga-i viaţă. Ana poartă acum o 
rochie nouă cu mâneci scurte şi poale în falduri până sub ge-
nunchi croită dintr-o pânză mult prea subţire ca să-i poată 
acoperi rotunjimile pline de farmec şi ispită. Alături de el 
aplecată peste marginea bărcii îşi plimbă degetele mâinii drepte 
în apa străvezie şi-i soarbe cu ochii culoarea. Nu adie fir de vânt 
la suprafaţa ca de oglindă pe care numai barca îndrăzneşte s-o 
zgârie de-a curmezişul dar ea se reface în urmă-i adunându-şi 
cioburile. Petre loveşte vâsla de apă şi-i stropeşte Anei nasul. 

Ea râde, râde, are dinţi frumoşi de porţelan şi strălucitori în 
lumina fierbinte a soarelui de mai. 

Pluteşte în aer atâta miros de verdeaţă încât nările ţi se deschid 
larg iar pieptul ţi se umflă să plesnea că de atâta lăcomie şi 
foame de vară. 

 Au urcat pieptiş cărăruia, dintre grădini ba chiar au 
trecut pârleazul dincolo la mătuşa Nastasia , rudă a ei dinspre 
mamă să guste ceva din cireşele date în pârgă, iar acum aşezaţi 
la umbră pe prispa din spatele casei stau de vorbă cu ghemul de 
babă ageră de mama focului, care nu numai că a terminat de 
hăcuit cătina pentru raţe dar s-a şi pus pe depănat de pe un 
ghem pe altul că nu-i zăreai mâinile. 

 - Panainte al meu , Dumnezeu să-l ierte, tot aşa nu s-a 
dat bătut de ape ca şi noi tot acolo am trăit iar după ce cu chin 
cu vai ne-am luat după turmă şi ne-am mutat aici, el s-a şi cu-
răţat sărmanul în câţiva ani. Și Doamne, Dumnezeule ce 
bunătate de om am mai avut. N-a dat în mine un deget, n-a făcut 
nimănui un rău,  nu s-a făcut niciodată de ocară în lume, n-a 
trândăvit până ce a căzut la pat că uite gospodărie ce-a ridicat 
aici şi nu uitaţi dragii mătuşii, că acolo pe malul Prutului apele  
au potopit și alta şi mai de soi. 

      Casa mătuşii Nastasia e mare, are patru odăi şi tindă între 
ele, prispă înaltă din piatră cioplită, pereţi groşi din ceamur și 
chiar o bucată de cerdac în faţă şindrilit şi sprijinit în patru furci 
de stejar. Pe la colţuri de acoperiş stuful s-a cam rărit dar nu 
într-atât încât să plouă pereţii. De altfel nici nu se cunoaşte să 
lipsească aici mână de bărbat că toate sunt aşezate la locul lor 
de ţi-e mai mare dragul să le priveşti. 

Și când vezi baba asta cât un ghem mai ca nu-ţi vine a crede să 
le poată face pe toate. 

- Măi băieți, ascultaţi la mine !  

  E mult mai greu, dragii mătuşii, să te ţii de gospodărie decât s-
o faci. 
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     Bătrâna se plânge apoi de singurătate. E drept că n-au avut 
copii,  moşneagul s-a dus de aproape cinci ani, dar Petre nu prea 
înţelege unde bate ea hadaragul. 

 - Ia spune Petre ce scandal a fost astă noapte în luncă 
de clocoteşte satul că s-au întors jandarmii noştri dezbrăcaţi 
puşcă şi coşcoviţi de ţânţari, ba încă unul şi cu oasele rupte... 

 Petre povesteşte totul. Ea deapănă până termină 
ghemul , ia apoi altul la rând şi tot aşa ascultându-l şi boldindu-l 
din când în când cu privirea-i piezişă şi tăioasă. 

 - Apoi s-aude că i-au prins pe ucigaşi ! - adaugă ea. 

Cine alţii să fi fost decât tot de teapa lui Ghiorotaru că şi el în 
tinereţea lui l-a ucis pe Gîrneci al lui Toader Baloş şi-a scăpat 
de ocnă numai şi numai cu banii tătânu-său adăvășiți tot cu 
hapca... Dumnezeu întârzie dar nu uită... dragii bunicii. 

Cât despre Iancu, taică-tău ce să zic... O fi vinovat aşa cum spui 
dar numai tu îl poţi face să-şi vadă, de treabă si nu altul. Uite, 
eu l-am bodogănit acum un an şi ceva în legătură cu mamă-ta, 
că ştii că-i frige zilele nu alta şi ştii ce mi-a făcut? 

M-a scuipat în ochi de faţă cu Florica lui Vasile Bratu de s-a 
prăvălit pe mine cerul de ruşine. Și cât l-a mai sfătuit şi omul 
meu când trăia, cât s-au ţinut de capul lui şi neamurile voastre 
dar degeaba. Nu prinzi în el cum nu lipeşti nuca de perete. Măta 
săraca dădea mai des pe la mine și se tot căina, ba de una ba de 
alta, dar de aproape două săptămâni n-a mai venit. El n-o lăsa să 
iasă din ogradă, ferit-a sfântul,  iar ea venea pe-ascuns. 

 - Mătuşă Nastasia noi ne-am luat fără voia tatii. Mi-e 
frică acum de el şi nu  ştiu cum să fac să nu intru într-o 
prăpastie. 

Nu vreau un băţ din averea lui şi mi-oi ridica singur gospodărie 
cum o da Dumnezeu numai să mă lase în pace. O sa merg la el 
că de oprit la dumneata s-o las aici pe Ana până m-oi întoarce. 

Bătrâna îi duce în odaia de curat şi le dă să mănânce dintr-o 
strachină miere de albini cu turte coapte pe plită ţinute în prosop 
sub pernă. 

 - În casa asta vinerea n-a mâncat nimeni de frupt şi de 
aceea ne-a ajutat Dumnezeu să avem de toate . Azi e vineri. 
Apoi a scârţâit uşa de la tindă şi s-a întors mai târziu c-o oală 
mare, ce-i drept, pe jumătate cu vin roşu ca sângele de iepure. 

In odaie e răcoare şi toate lucrurile de-aici sunt vechi. Din stiva 
cu ţesături de casă podite pe o ladă ferecată se împrăștie miros 
de naftalină . Intr-un colţ al încăperii un şoarece a găurit 
peretele dar gospodina i-a venit de bac înfundându-i gaura c-un 
ciocan de păpuşoi. 

 Șchiopătând uşor Petre iese pe portiţa din faţă inundată 
de buruieni lăsând-o pe Ana în grija ghemului de babă care s-a 
şi apucat în urma lui s-o dojenească şi s-o înveţe câte şi mai 
câte. De aici şi până la cârciumă nu-i cale prea lungă şi se aud 
bine câteva bocete ceea ce înseamnă că preotul Bogos n-a 
pecetluit încă groapa lui Giorotaru. Si nici până acasă n-ar fi 
cine ştie ce de mers şi-ar ajunge pe nerăsuflate dacă nu l-ar 
înjunghia încă durerile din picior. Uliţa principală e aproape 
goală acum la orele după-amiezi doar câteva găini în poarta 
unui gospodar se scaldă în ţărână făcând a ploaie. Iar după un 
gard înalt se ivește un cap îmbrobodit ce dispare îndată, 
auzindu-se dincolo, frânturi de șoapte. 

Nu s-a schimbat nimic acasă pentru că nici n-avea ce să se 
schimbe, în doar două zile cât a fost plecat. 

ÎI găseşte pe Iancu tolănit în fotoliul lui din salonul cu broderii 
aşa cum şi-a dorit avându-l în ospeţie pe Bîrlea. Duhoarea de 
tutun şi băutură l-a izbit în nas încă de când urca scările, iar 
discuţia aprinsă dintre ei s-a curmat brusc la jumătatea unei 
fraze. 

Nici un fel de salut şi nici măcar un schimb de priviri pentru că 
ochii lor curg acum în paharele lungi ţinute de la mijloc cu 
amândouă mâinile. Și totuşi dacă cineva devine palid şi 
îngrijorat de situaţie acesta trebuie să fie Bîrlea. El nu se ridică 
din fotoliu şi nici măcar nu se mişcă aşteptând fără îndoială 
întrebări. 

 - Cu dumneata tata am de discutat în patru ochi 
anumite chestiuni de familie dar fiindcă se află aici şi domnul 
Bârlea am să-mi permit să inversez ordinea şi să schimb cu el 
câteva cuvinte mai mult sau mai puţin plăcute. 

Domnule Bîrlea, îţi raportez mai întâi că nu eu l-am ucis pe 
Ghiorotaru şi-ţi cer acum dovezile cu care ai îndrăznit să mă 
arestezi astă noapte. Piciorul meu stâng sângerează încă de 
gloanţele voastre şi totuşi m-am târât până aici să-ţi uşurez 
ancheta. 

 - Nu am avut şi nici nu am dovezi împotriva ta, 
oamenii mei n-au venit să te aresteze.  Au venită să-l scoată pe 
şobolan din zona inundată iar tu i-ai atacat prin surprindere 
bănuind că-ţi curtează logodnica. 

 - Nu minţi lepădătură că-ţi rup picioarele să nu mai 
calci vreodată pe-aici! Oamenii tăi au spus clar rostul venirii lor 
şi dacă n-ar fi vrut să mă ia cu forţa nu i-aş fi schilodit şi-oi fi 
venit de bună voie. Iar dacă ei n-ar fi primit ordin de ia tine să 
mă aducă legat la picioarele tale i-aş fi băgat cu râtul în mâl 
lăsându-le numai călcâiele la soare. Să nu crezi cumva bestie că 
eu nu pricep planurile tale făţarnice. Pariez că sunteţi oricând 
gata să-mi daţi înapoi porţia,  dar ţine minte Bîrlea că cel ce va 
îndrăzni s-o facă, va putrezi legat cu lanţul în fundul Prutului. 
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N-am încălcat niciodată legile ţării aşa cum aţi făcut-o şi-o 
faceţi voi, oamenii lor. 

    - Cum de îndrăzneşti băiete să vorbeşti aşa cu domnul 
plutonier? - se amestecă Iancu. 

 - Ascultă domnule plutonier Bîrlea. Ana nu e 
logodnica mea. Ana e nevasta mea şi nu înţeleg amestecul 
vostru în propria mea viaţă. 

 - Dacă asta a fost chestiunea de familie, ce-aveai s-o 
rezolvi în patru ochi cu mine,  poţi pleca băiete. Nu mai este 
nevoie să mai aştepţi un alt răspuns de la mine. 

 - Nu tată ! N-am nevoie de consimţământul tău . Eu am 
venit să-ţi aduc la cunoştinţă hotărârea mea conform obligaţiei 
ce-mi revine ca fiind urmaşul tău. Iar dacă tu nu mai ai nici o 
obligaţie faţă de mine, eu am mai avut-o pe aceasta fie ea şi 
ultima. Nenorocul tău tată pentru neînţelegerea dintre noi e că 
eu nu pot fi ca tine niciodată. Locul meu e între oamenii tari, 
cinstiţi şi drepţi şi nicidecum aici între voi. Ce-aş putea eu 
învăţa eu de la voi? Afacerile voastre murdare? Beţia ori 
adulmecările de fuste? Trândăvia și fala goală pe dinăuntru ca o 
coajă de ou? Și-apoi cu ce vă încurcă plecarea mea dacă mie nu-
mi trebuie un pai de al vostru? Aha! Orgoliul… Ambiția… 
Vechea dușmănie… 

 Iorgu nu e ca tine tată. El e puternic, aşa calicit de ape. 
El e sănătos, așa bolnav. El e curat pe dinăuntru, aşa murdar pe 
dinafară. Și apoi ce mă doare pe mine de dușmănia voastră. 
Mie-mi place fata și  mă interesează altceva. 

         - Pleacă Petre! E timpul să pleci! Te rog lasă-ne-n 
pace. Avem probleme importante. 

         - Aveți grijă cum le rezolvați. Nu ca aseară. Și 
ține minte tată.  

  O altă greşeală pe măsura celei proaspete n-o să ţi-o mai ierte 
nici Dumnezeu din ceruri. 

 Iese şchiopătând cu lacrimi în ochi nu numai din cauza 
fumului de tutun al cărui iz îl va mai purta mult timp în haine. 
La capătul de jos al scării, plânsă şi ea îl aşteaptă mama. Se pare 
că de undeva de aproape a ascultat toată discuţia din salonul cu 
broderii ori poate că din din alta parte,  având ea presimţirile ei. 
El o prinde de braţ deasupra cotului şi străbate cu ea alee ce 
duce către poartă. 

 - Nu plânge mamă! În casa noastră ai plâns destul şi n-
ai greşit niciodată. Mi-aş dori din adâncul inimii ca Ana să-ţi 
semene numai ţie. Voi trece  mereu pe-a casă să te văd. Am 
adus-o şi pe ea în sat dar nu aici unde nepoftitul n-are scaun. 

Dacă vrei s-o vezi te-aşteptăm  la mătuşa Nastasia. Adu-mi te 
rog de-ale îmbrăcatului. 

 - Bine Petre. Vin îndată. 

Când s-au întors în luncă bătrânii tocmai că apăruseră şi ei, 
aveau în barcă peşte cât să încapă în două coşărci de lozie din 
cele mari pentru cules la vie şi erau veseli lăudându-se unul mai 
mult ca celălalt care şi cum au prins somnii, crapii ori plătica. 

 - Pute balta de peşte băiete şi să vezi tu cum dăm lo-
vitura îndată ce se dau malurile. 

 Mâine la răsăritul soarelui eu trebuie să fiu în târg la 
evreu să-i duc momeala şi să-l anunţ că începem negustoria. 

Aşa că după ce se întunecă vă las iar,  până atunci Ana schimbă-
ți  rochia asta de sărbătoare, leagă-ţi la brâu şorţul şi fugi la 
bucătărie să faci din somnul ăsta cea mai gustoasă ciorbă din 
câte am mâncat vreodată. Uite ai în ulcior apă în ulcior iar în 
traista din patul buruieni de tot felul şi nu uita că mie-mi place 
borşul gros cu mult pătrunjel şi leuştean. Am ştiut eu că 
zarzavaturile nu cresc ca mătasea broaştei. Și nu mai sta mult la 
chiteală ea mi s-a lipit burta de şira spinării şi-mi ghiorăie 
maţele de foame iar noi fuga după crengi uscate de plop că 
amarnic îmi mai plac cum plesnesc în flăcări. 

 S-au dus cu toţii la şură că aici e strâmt locul pentru 
ospăț,  şi-apoi acolo sunt de toate aşezate la locul lor cu bună 
orânduială. După două ceasuri de aşteptare fumul de pe ogeag 
se subţie, miroase pretutindeni a ciorbă iar bărbaţii se ridică de 
la umbră chemaţi fiind la masă. Încep cu rachiu. Moş Ion to-
astează scurt şi dă peste cap fără să ciocnească pentru că n-au 
decât o singură ulcică. Apoi îşi face cruce şi se apucă primul de 
horpăit . Ciorba e grozavă şi lângă mămăliga fierbinte Ana pune 
o strachină cu brânză de oaie şi câţiva ardei roşii uscaţi pe 
sfoară. 

 - Mâine dimineaţă îndată ce soarele scoate capul de du-
pă culme să fiţi acolo să scoateţi ietrele. Ai grijă Petre cum baţi 
ţăruşii şi nu le schimba locul că sunt agăţători şi n-o să le mai 
scoată nici dracu. La vremea amiezii mă întorc şi ne apucăm de 
crâsnicit. Voi aduce cuca, hodoroabele şi crâsnicul cel mare. 
Târguiala cu jidanul e la fel ca anul trecut. Adică: 10 kile 
untdelemn ori un sac de făină albă la coşarca de caras şi 
albitură. Un deca de vin alb la 10 kile de crap iar somnul 15 lei 
kg. Pentru ştiucă va aduce brânză de oi la burduf ori slănină. Iar 
plătica o vom vinde în sat să nu bată la ochi. 

          Negustorul o să-şi trimită căruţa în fiecare dimineaţă 
înaintea răsăritului, pe dig, zic eu tot la fântâna părăsită. 

Și mai avem o treabă importantă până s-or da malurile, vezi tu 
băiete, m-am tot socotit eu şi m-am chitit să-ţi dau ţie căpriorii , 
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grinzile şi scândura din cimitir să-ţi poţi ridica mai repede un 
bordei că poate mi le-i da tu înapoi vreodată. Și de aceea trebuie 
cărate aici acum cu barca până nu se subţie apele c-apoi mai 
durează să se zvânte şi să se facă drum de căruţă.  

 Moş Ion împarte bucuria acestei chibzuinţe tuturor în 
părţi egale, dar se pare că lui îşi lasă bucata cea mai-mare, căci 
aşa este el din fire bucuros peste măsură când poate fi de folos 
cuiva. 

 Ana pune bucăţi mari de carne în străchini şi aduce 
sare grunjoasă. 

 - Cel mai tânăr dintre bărbaţi să se ducă la pătul şi să 
aducă de-acolo, de după albie, ulciorul că-i pe jumătate cu vin şi 
mie drept să vă spun, mi s-a pus un os în gât şi n-am cu ce-l 
mâna la vale,  porunceşte moş Ion. S-au tolănit un ceas,  la 
umbra plopilor, în b ă r c i  cu burţile-n sus să se hodinească, 
după care moş Ion începe pregătirile de plecare. Are mâinile 
aspre, bătătorite şi leagă acum cu ele sacii cu peşte. 

 Când se lasă amurgul îşi face cruce de parcă s-ar teme 
de furtună ori de atacul piraţilor şi părăseşte locurile. După încă 
o săptămână şi trei zile apele s-au retras complet în propria albie 
lăsând pe alocuri ştioalne bâhlite ticsite de broaşte. Pământurile 
se zvântă greu şi miroase a peşte stricat iar lumina fierbinte a 
soarelui răscoleşte mâlul să scoată afară firele de iarbă. Cuibarul 
de cocostârci.  S-a suit hăt sus şi pare caraghios locului. Și-n tot 
acest timp nimeni şi nimic n-a tulburi liniştea de aici cu toate că 
peste tot se întind plase, umblă pescarii care şi încotro căutând 
locurile cele mai bune. 

 Negustoria lui moş Ion cu peştele merge strună. În 
numai câteva zile s-au adunat în șură provizii serioase iar azi 
dimineaţă i-a trimis vorbă evreului să plătească de-acum înainte 
marfa în bani gheaţă. I-a mai amintit şi de datoria ce-o are din 
urmă cu şunca afumată. În preajma cuibarului au început să 
răsară ca ciupercile după ploaie grămezi de lemne şi chiar 
căruţa lui moş Ion a fost adusă e aici azi dimineaţă. Mătuşa 
Safta, nevasta lui l-a cam ocărât ieri când a trecut pe acasă cum 
că umblă fleaura şi că viile-s în buruieni dar baba şi-a muiat 
clonţul îndată ce el a coborât din căruţă doi saci cu făină albă, 
brânză şi  doi deca de vin alb din cel ce-i place ei. Iar la urmă, 
colac peste pupăză, peşte pe săturate şi ceva mărunţiş . Petre nu 
mai şchioapătă. Rana i s-a închis şi numai poartă bandajul. Lui 
îi revine munca cea mai grea. Uneori se simte sleit de puteri mai 
ales atunci când plasele i se agăţa la fundul apei şi nu le poate 
scoate până nu se scufundă de zeci de ori. Apoi le schimbă locul 
sau le scoate pe mal să le scuture de gunoaie ca să nu mai 
spunem că toate acestea făcute în zorii zilei când apa e destul de 
rece nu face prea mare plăcere. Ce-i drept că somnul ori crapul 
trec numai prin mâinile lui pe când la crâsnic doar plătica, 
albitura şi carasul. Iată de ce moş Ion, şmecher de-i crapă 

pielea, se dă cu binişorul pe lângă el pentru că sigur n-ar mai 
face faţă la anii ce-i are. Petre, în schimb doarme noaptea liniştit 
în patul tinerii sale neveste pe când bătrânii trebuie să vegheze 
trăgând la funii, coşcoviţi de ţânţari. Vremea lor de hodină e 
dimineaţa după întoarcerea lui moş Ion de la ” Fântâna Părăsită 
” .  S-ar putea crede că-n tot acest timp, Ana, n-ar prea avea ce 
face.  Dar ar fi cu totul greşit. Mai întâi de toate ea trebuie să 
facă mâncare caldă ca moş Ion ar  tachina-o cu amintirile lui de 
pe front. Apoi mătură, scutură şi spală rufe, priponeşte iepele la 
movilă unde a încolţit iarba, duce mâncare către seară bătrânilor 
la gârlă şi câte şi mai câte. Ba într-o zi moş Ion i-a mai adus pe 
cap şi-o cloşcă cu 23 de pui abia ieşiţi din ouă zicând că acesta 
este darul lui de nuntă. 

  Sezonul de pescuit mai ţine încă o săptămână până când gârla 
începe să se taie, semn că negustoria trebuie aşezată pe chituci... 
După ploaia de joi dimineaţă, moş Ion se duce la târg să-şi facă 
socotelile cu evreul şi se întoarce locului a doua zi cu-n hârb de 
poloboc în corlație pentru afumat peştele. Beau vin sus în 
adăpost şi împart banii. 

 - Mai bine ca totdeauna şi mai râu ca la anul..., 
glumeşte bătrânul scoţând banii din sân. Jidanul a fost cinstit că 
a trimis şi slănina, dar tot jidan rămâne de vreme ce a coborât 
preţul cu doi lei faţă de anul trecut. 

      Din teancul de bani dă deoparte şase hârtii, apoi numără şi 
împarte în trei părţi egale. Suma e destul de frumoasă că nu zice 
nimeni ”pâs ” 

 -  A s t e a  şase hârtii se împart după cum u rme a z ă  -  
zice moş Ion. Trei, bucătăresei noastre pentru mâncărurile ei 
gustoase, una lui Petre pentru m un c ă  de ”înaltă calificare ”, şi 
câte una nouă pentru ”spor de noapte ” şi ”condiţii de ţânţari”!  

Se porneşte clocot de râs şi se toarnă vin prin oale... 

 - Din strânsura asta băiete poţi urni bolovanul iar dacă-
i drămăluieşti cu sclipuială , iarna n-o să-ţi facă de petrecanie... 

       Două zile mai târziu, adică duminică pe la vremea amiezii, 
moşul înhamă iepele şi-şi încarci ciuheele în corlăție. Etera 
mare şi barca le lasă aici în grija lui Iorgu. Din uşa adăpostului, 
Ana îşi flutură basmaua roşie privind cu rouă în ochi teleaga ce 
se depărtează şi duce cu ea un suflet atât de bun că n-ar putea fi 
uitat niciodată.... 

 - Învaţă-mă dumneata domnule prefect care ai 
învăţătură de carte şi le ştii pe toate. Ce să fac cu nenorocitul 
ăsta că râde satul de mine iar el mai vine şi-mi zvârle şi ţărâna-n 
ochi de faţă cu domnul comandant Bîrlea... 

 - Nu pot face nimic în situaţia asta Iancule. Și-aş vrea 
eu să te ajut chiar dacă tu ai încercat să mă tragi pe sfoară 
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vârându-mi sub nas cererea de înrolare semnată de tine iar eu 
m-am şi grăbit să completez ordinul. Când mi-a raportat Bîrlea 
situaţia din luncă, drept să-ţi spun, te-am înjurat de toţi sfinţi cu 
toată amiciţia noastră. Ascultă-mă Iancule să înţelegi şi tu odată 
pentru totdeauna . Regulamentul spune clar că încorporarea 
tinerilor pentru stagiul militar se face începând cu împlinirea 
vârstei de 18 ani. Ori feciorul tău abia în octombrie împlineşte 
această vârstă. Bine, bine, dar tot regulamentul mai spune că în 
caz de război sau condiţii de pace tinerii au dreptul să se 
înroleze voluntari chiar şi înaintea împlinirii vârstei dar numai 
la cerere. Dar cererea, Iancule, trebuie să fie semnată de el şi nu 
de tine că altfel mă bagi la bucluc. 

 Mă...! Eu nu ştiu ce să cred despre tine... Toţi amicii 
mei vin la mine şi pun cuvânt să amân cutare ordin, ori să clasez 
cutare tânăr din motivul cutare, iar tu o faci pe dos. Cred c-ai 
mai vrea să ţi-l duc şi undeva departe, la mama dracului, sau 
poate să-l trimit chiar pe front deşi s-a sfârşit războiul... Un 
lucru trebuie să-ţi fie clar Iancule. Fără voia lui n-am dreptul să-
l iau înainte de vârsta. Și cum n-am luat pe nimeni niciodată a 
doua zi după aniversare, fii convins că feciorul tău abia în vara 
următoare va dormi în tren pe valiză. Și zău nu văd nici o 
legătura între cătănie şi fusta logodnicii. Crezi tu oare că armata 
i-ar putea depărta unul  de altul dacă ei se iubesc? 

Și mai ales atunci când la mijloc ar mai putea fi şi-un copil? 
Este absurd ce gândeşti prietene... Mai bine aş zice eu să te 
linişteşti şi să-i laşi în pace. V-aţi pripit şi cu acuzaţia de crimă 
şi-aţi văzut ce-a ieşit până la urmă... Degeaba Onofraş umblă 
acum să-l vâre la răcoare că omul nevinovat fiind, trebuia să se 
apere. Vezi tu Iancule că-n viaţa asta se mai şi poate mişca din 
urechi dar toate  până la lege... Și-apoi Petre al tău nu prea 
poate fi adulmecat aşa cu una cu două. 

Mai bine Iancule vezi ce faci cu pământurile din  “lutărie” că 
uite impozitele nu le-ai plătit de trei ani şi-ai să le pierzi ca tot s-
aude să , se schimbe vremurile... Vinde-le mai bine de pe-acum 
c-o să te zgârii mai târziu. Cât despre ordinul acela pe care ţi l-a 
dat Bîrlea, rupe-l şi nu mai pune băiatul degeaba pe drumuri c-o 
să-ţi arunce iar cu ceva în ochi faţă de toată lumea. Iartă-mă 
prietene dar ţi-am spus adevărul. Pe undeva tot eu sunt vinovat 
ca dacă te trimeteam  măcar o săptămână pe front, n-ai mai fi 
dorit acum cătănie nici puiului de şarpe, ori-acum gustă din 
paharul acela, ce te-ai împietrit aşa de parcă s-a prăvălit cerul pe 
tine? Uite, dacă vrei, te iau pe tine la oaste dacă nu cumva ai 
împlinit vârsta cealaltă... din coadă, că tot n-ai fost și-o să pui 
lumii pumnul în gură... 

 - Râdeţi de mine domnule prefect! 

 - Mă Iancule, tu mă înnebuneşti nu alta ! Abia acum 
simţi că ai copii când vezi că nu te-ascultă !... Și ce-ai vrea mă 

rog să faci tu din Petre al tău că din câte ştiu  nu l-ai prea 
înghesuit cu cartea... Liceul doar pe jumătate... 

                 - Măcar că tot a luat-o să se ducă naibii în lumea 
largă, nu să stea “ popâc ” pe pământul lui socru-său aici în 
coasta satului ca să mă arate pe mine lumea cu degetul. Și-auzi 
c-ar mai avea poftă să-şi ridice şi casă nouă. Ptiu ! Afurisită 
treabă mai e şi asta... M-oi pomeni într-o zi şi cu Iorgu la poartă 
strigându-mă “cuscre” şi aducându-mi plozii fiică-si ! 

 - Linişteşte-te Iancule... Ți-a rămas o singură cale... Să-
l înţelegi pe băiat şi să-l ajuţi. Ori dacă aşa vrei, să nu-l ajuţi dar 
să-l laşi în apele lui. In felul acesta n-o să mai râdă satul de tine,  
şi-ai să ai o bătrâneţe tihnită...Mai lasă şi tu jocurile de cărţi şi 
băuturica şi ţine-te de nevastă că-i tânără încă şi tare mă tem c-
ai s-o scapi din mână.... 

      Iancu se supără şi iese. De necaz , mai că nu vede bine aleea 
şi calcă pe alături ca-n străchini, se sprijină de grilaj şi iese în 
stradă. Oraşul este aglomerat acum de dimineaţă dat fiind şi 
faptul că pe-aici pe-aproape trebuie să fie şi-o piaţă. Trotuarele 
sunt proaspăt stropite şi-n aerul răcoros pluteşte minunatul par-
fum al teilor înfloriţi. După colţul străzii îl aşteaptă trăsura. N-a 
dormit toată noaptea. Cum aţipea, îl şi visa pe Iorgu măsurându-
i pământurile ori acuzându-l de câte şi mai câte în procesul 
acela blestemat. Tresărea brusc şi aţipea iarăşi frământat de 
aceleaşi repetate visuri. Ba într-un timp a visat-o şi pe Maria 
nevastă-sa , goală cum a făcut-o mă-sa în pat cu Iorgu . S-a 
trezit lovind cu pumnii în pereţi şi a rămas aşa cu ochii deschişi 
până dimineaţă frământându-şi creierii ca pe-o bucată de aluat. 

 ” - Să dau foc şandramalelor din luncă ?.... Ce-ar ieşi 
de aici ? Nimic ! Doar un alt proces... Să ucid ? Pe cine e ? 

Aş intra apoi la răcoare şi satul ar râde cu gura până la urechi. 
Să bag vrajbă între ei până să se despartă....! Da ! Asta ar fi 
ceva... Dar cum? Cine să mă ajute? Onofraş sau Vîrlan, sau 
poate chiar Bîrlea... Nu ! Onofraş şi Vîrlan... Ei ar putea s-o 
facă , mai ales că.... Dar dacă au prins de frică? ... 

Ei să aibă frică?,... Nu se poate... Onofraş e bărbat bine şi-ar 
putea-o ademeni pe Ana... Dar cum? Unde? E clar... Numai 
după plecarea lui… Blestematul de prefect n-a pus umărul... E 
laş... 

   În schimb el l-a ajutat atunci la ananghie…Bestia…! Dar 
poate fi adulmecat și Petre, de ce nu ? Cine însă s-o facă  ?  

Nu ! El nu poate fi ademenit cu una cu două... cum spunea şi 
prefectul... Aşadar, Ana... Ana şi Onofraş... 

 A trecut repede vara cu zilele ei fierbinţi, stropite 
aproape în fiecare săptămâna de ploi repezi şi trecătoare ce-au 
spălat malurile din luncă şi le-au prefăcut în verdeaţă de toată 
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frumuseţea. S-au refăcut drumurile şi potecile, s-au îngrădit 
pământurile cu garduri noi, au apărut din deal şi turmele de vite 
şi chiar s-au ridicat câteva colibe în harbuzăriile oamenilor. 
Aproape că nu s-ar mai cunoaşte urmele viiturilor dacă nu s-ar 
ivi din loc în loc mormane de lut şi piatră năpădite de buruieni 
pe locurile caselor. Pe la sfârşitul lui iulie au venit aici 
ţârcovnicii bisericii în frunte cu Grigoriu să ridice clopotele 
bisericii şi să le ducă în noul lăcaş zidit în deal... Dar Petre s-a 
certat aspru cu ei şi nu le-a dat voie să intre în biserică iar a 
doua zi a şi plecat la Episcopia Huşilor de s-a întors cu hârtie 
parafată chiar de stareţ întru păstrarea şi îngrijirea bisericii, a 
mers atunci cu el şi moş Ion care a povestit stareţului cum că 
multă lume ar vrea să se întoarcă înapoi pe vechea vatră,  şi 
chiar el o s-o facă printre primii, a dispărut “ cuibarul de 
cocostârc ”, dar şura a rămas locului căci odată cu ridicarea 
casei de alături, Petre a plătit oameni de au bătut pari şi au 
învălătucit-o. A  fost aici multă lume la treabă iar la ridicarea 
pereţilor din ceamur, moş Ion a slobozit serios din pungă să 
plătească lăutarii aduşi la clacă trei zile de-a rândul. Harnici şi 
săritori sunt oamenii locurilor dar şi buni de glume şi vorbăreţi 
de nu simţeau oboseala lutului până noaptea după culcare. 
Mâncarea şi băutura a fost cu-ndestulare şi nimeni n-ar putea 
zice ceva. Au mai venit la clacă şi câţiva flăcăi cu fete cu tot 
meşteri la joc dar şi iuţi la treabă. Și-au tot glumit ei pe seama 
Anei şi chiar au învârtit-o la horă chiuind de clocoteau 
împrejurimile. Pentru că locul era mai înalt, pereţii au fost 
ridicaţi pe temelia veche peste care apele au trecut fără s-o 
clintească iar pentru lemnărie au fost aduşi meşteri moşneni pe 
care Petre i-a plătit cu ultimii bani ce-i mai avea şi care de fapt 
erau banii lui Iorgu. Oricum, venirea iernii avea să-i găsească la 
adăpost bun chiar dacă la el mai era mult de furcă. La culesul 
viilor, Petre şi Ana au mers în deal două zile de l-au ajutat pe 
moş Ion lăsându-l singur pe Iorgu cu toate ale casei . Ai 
doamne, mult au mai râs atunci pe seama şotiilor moşului că 
numai ce s-au trezit cu treaba terminată. 

Si nici diavolul de babă nu-i dădea pace şi-l tot stârnea.  În 
fiecare pas că tare-i mai plăcea şi ei gluma. Aveau bună vie în 
câmp la o zvârlitură de băţ de casă că atunci îşi aveau 
gospodăria la marginea satului. Pe hatul către deal avea 24 de 
nuci. La capătul dinspre drum o perie de salcâmi din care-şi 
făcea hăragii iar la celălalt capăt al viei semănătură de hâldani şi 
cânepă. 

Si-apoi toţi hăragii din vii erau retezaţi unul şi unul de se holbau 
drumeţii mai ales atunci când corzile stăteau să se rupă de 
încărcătura rodului. Au dormit o noapte în odaia de curat pe 
laviţa aşternută de Safta, după ce mai întâi au mâncat lapte cu 
mămăligă şi pui fript cu mujdei. Deşi joasă, cu grinzile 
încovoiate camera era primitoare cu văruiala proaspătă şi miros 
de lămâiţă. Avea mătuşa Safta broderii de borangic în geamuri 

împletite cu mâna ei şi cred că şi covorul de pe peretele de lângă 
pat tot de mâna ei a fost ţesut în tinerețe. 

 S-au dezbrăcat fără să mai aprindă lampa şi s-au vârât 
în aşternut. Ea s-a cuibărit la pieptul lui şi s-a lăsat sărutată 
îndelung. Nu se poate şti dacă pentru altcineva ar fi trecut atât 
de repede o vară ca aceasta. Și totuşi ea s-a dus. Acum e vremea 
roadelor şi belşugului iar sânii ei rotunzi ca pepenii miroase a 
copt şi au dulceaţa fagurilor de miere. 

 - Petre dragul meu! Ceva se schimbă în mine de la o zi 
la alta. Cred că vom avea un copil. O săruta pe ochi sorbindu-i o 
lacrimă sărată. 

 - Aștept de mult să-mi spui asta poate chiar din prima 
noastră noapte. Și iată că domnul ne aduce acum și această mare 
bucurie. Fie ce mai întâi tu să fii sănătoasă și să-i poți da viață, 
iar apoi el să vină pe lume la fel și să crească voinic să poată 
avea grija fraților și surorilor, și chiar a noastră la bătrânețe 
când vom  merge în cârjă…    

    Flacăra vie aţâţată de arşiţa pătimaşelor pofte se stinge la fel 
de repede ca de fiecare dată,  nu însă şi jăratecul ce mocneşte în 
ei şi nu se va mai stinge niciodată... 

 După culesul viei au coborât în luncă la vreme de seară 
cu teleaga lui moş Ion pentru că a doua zi, duminică, aveau să 
meargă la notarul primăriei şi să încheie actele de căsătorie . 

Toamna e pe sfârşite și brumele se îngroaşă tot mai mult odată 
cu stratul de frunze moarte aşternut peste întinderea de aramă. 
Pregătirile pentru iarnă sunt încă în toi şi de aceea nimeni nu stă 
locului cât îi ziulica de mare. Porumbul trebuie depănuşat şi suit 
în pod cu baniţa apoi lemnele de stivuit şi fânul de adunat şi 
clădit în căpiţe, gardul din faţa casei de terminat că n-a ajuns 
scândura şi-abia săptămâna viitoare va fi tăiată şi-apoi alte şi 
alte treburi mărunte că nu-ţi vezi capul nu alta. 

Nici Iorgu aproape că nu mai ştie unde s-apuce şi totuşi îşi 
găseşte timp dimineaţa să cotrobăiască locurile numai de el şti-
ute şi să se întoarcă c-o strachină de peşte proaspăt. Nopţile s-au 
răcorit iar ţânţarii parcă nici n-au mai fost pe aceste locuri. La 
ceasuri târzii se aud cocorii în înalturi iar în pădure urlă de 
câteva nopţi o vulpe prinsă în laţ. 

 “Toamna a fost lungă şi secetoasă iar dacă şi iarna va fi 
dezbrăcată, apoi să ştiţi că la anu-i secetă… ”  - le-a spus-o într-
o seară Iorgu. 

      Îndată însă natura n-a dat crezare proorocului că a doua zi s-
a şi pus pe ploaie măruntă  ”mocănească” şi chiar  lapoviţă şi iar 
ploaie, miroase lunca a putregai şi salcie amăruie, iar ei, când 
vântul bate dinspre câmpie, aduce arome de pelin şi ierburi 
uscate,  N u  ştim cum însă s-a întâmplat să se rătăcească o  zi 
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însorită de vară, din dulcea lor vară, şi să se amestece acum 
printre celelalte mohorâte ale sfârşitului de toamnă ca să bucure 
pe oricine şi să-l întinerească cu plăcutele ei aduceri aminte. 
n dimineaţa acestei minunate zile, Petre grăbeşte paşii pe malul 
gârlei secate spre "Cotu Vătafului " să adune brazdele în căpiţe. 
Din cauza ploilor săptămânii trecute toate i-au rămas baltă. 
Iorgu are de cărat porumbul din Cornu - Luncii că dau mistreţii 
şi-l fac ferfeniţă. 

   Ajunge odată cu răsăritul de soare şi începe adunatul. Are 23 
de brazde lungi şi trebuie să le termine că dacă mai dă o bură de 
ploaie se înnegresc şi dă mucegaiul. 

La vremea mesei (şi asta înseamnă aici înaintea amiezii cu
ceas, două) o vede pe Ana departe apropiindu-se greoi cu
de papură. E cald că ea se dezbracă lăsându-se în cămaşă iar el 
îşi stropeşte faţa cu apă rece din gârlă. Cerul e siniliu 
şi se sprijină pe dealuri fără să le strivească întocmai ca un 
capac ermetic pe gura oalei sale. Ajunge gâfâind şi se aşează pe 
brazda din umbra căpiţei. El se apropie din spate, se apleacă 
peste umărul ei şi o sărută pe frunte. 

 - Se-ngroaşă treaba Petre. Obosesc tot mai des şi am 
ameţeli... ! 

Îi pune să mănânce aşezând toate pe ştergarul
cânepă şi ghilit în apa Prutului. Gustă şi ea din plăcinta caldă iar 
apoi beau vin şi se sărută acoperindu-se unul pe altul cu brazde 
mirositoare. Li s-a prins în pâr puf de păpădie şi râd, râd 
hârjonindu-se ca doi copii. De la un timp s-au 
lungeşte în fân cu faţa în jos iar ea îi bagă spice uscate de iarbă 
sub gulerul cămăşii necăjindu-l. Nu se vede nicăieri ţipenie de 
om iar ea numără brazdele rămase neadunate.  

                                    (Va urma) 

Forme eminesciene în lirica stănesciană
                                                                                              
                                                   Elena LUPU 
 
 În perioada şaizecistă se observă un compor
diferit faţă de perioada interbelică. Tinerii poeţi îşi invocă aliaţi 
de mare prestigiu.  În această perioadă Eminescu este perceput 
unul dintre modelele fertile. Este simţit un poet modern, de o 
poeticitate comună cu epoca modernă. El ajunge să fie
care poate fi opus ideologiilor comunismului şi se purcede la o 
autohtonizare a comunismului.  

Eminescu, plasat într-o poziţie canonică este reinvocat 
pentru prestigiul iradiant unei generaţii luptătoare pe teren 
estetic. El este invocat în titluri, în citate, în dedicaţii. 

Generaţia ‘60 duce o luptă cu inerţia. Astfel, este 
reinventat un nou Eminescu de către o nouă generaţie. El devine 
astfel un fel de pseudonim al poeziei înseşi. 
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l întinerească cu plăcutele ei aduceri aminte. Și-
minunate zile, Petre grăbeşte paşii pe malul 

gârlei secate spre "Cotu Vătafului " să adune brazdele în căpiţe. 
au rămas baltă. 

Luncii că dau mistreţii 

Ajunge odată cu răsăritul de soare şi începe adunatul. Are 23 
de brazde lungi şi trebuie să le termine că dacă mai dă o bură de 

La vremea mesei (şi asta înseamnă aici înaintea amiezii cu-n 
se greoi cu-n coş 

se în cămaşă iar el 
îşi stropeşte faţa cu apă rece din gârlă. Cerul e siniliu - liliachiu 
şi se sprijină pe dealuri fără să le strivească întocmai ca un 

oalei sale. Ajunge gâfâind şi se aşează pe 
brazda din umbra căpiţei. El se apropie din spate, se apleacă 

ngroaşă treaba Petre. Obosesc tot mai des şi am 

Îi pune să mănânce aşezând toate pe ştergarul alb ţesut din 
cânepă şi ghilit în apa Prutului. Gustă şi ea din plăcinta caldă iar 

se unul pe altul cu brazde 
a prins în pâr puf de păpădie şi râd, râd 

au aciuat. Petre se 
lungeşte în fân cu faţa în jos iar ea îi bagă spice uscate de iarbă 

l. Nu se vede nicăieri ţipenie de 

ne în lirica stănesciană 
                                                                                                                    

Elena LUPU - Huşi 

În perioada şaizecistă se observă un comportament 
diferit faţă de perioada interbelică. Tinerii poeţi îşi invocă aliaţi 
de mare prestigiu.  În această perioadă Eminescu este perceput 
unul dintre modelele fertile. Este simţit un poet modern, de o 
poeticitate comună cu epoca modernă. El ajunge să fie un nume 
care poate fi opus ideologiilor comunismului şi se purcede la o 

o poziţie canonică este reinvocat 
pentru prestigiul iradiant unei generaţii luptătoare pe teren 

i, în citate, în dedicaţii.  
Generaţia ‘60 duce o luptă cu inerţia. Astfel, este 

reinventat un nou Eminescu de către o nouă generaţie. El devine 

Opera stănesciană trimite la uitare de sine şi la 
pătrunderea în imaginarul poetic, în spaţiul în care cuvintele 
vorbesc, iar imaginile artistice încarcă sufletul cititorului cu 
emoţie.  

Nichita Stănescu este poetul care ne propune o poezie 
profundă, încărcată de un limbaj nou; astfel, poetul devine un 
model în perioada şaizecistă, încărcat de vitalitate, energie şi 
echilibru.   

O asemănare între poetul Nichita Stănescu şi colegii 
săi de generaţie ţine  de faptul că acesta a impus un mod de a 
scrie şi aproape l-a transformat într-o normă. 

“Ivirea poeziei sale, vers după
obiectivă, asemenea unui fenomen natural. Pe Nichita Stănescu 
nu ni-l putem imagina compunând poeme, cid oar realizând o 
neîntreruptă emisie de lirism. Această continuitate nu 
plictiseşte, deoarece reprezintă o sinteză de infinite 
jocul de apă al unei fântâni arteziene. O poţi privi oricât, iar 

când trebuie să-ţi întrerupi contemplaţia regreţi.
În opera sa, Eminescu este prezent prin ipostaza 

poetică, dezvoltată prin citate şi imagini, prin replici, idei şi 
viziuni. Încă din primul său volum, Sensul iubirii
observă apariţia lui Eminescu în poezia de tinereţe, 
în zori.  Apelând la un dialog intertextual, Nichita Stănescu 
descoperă un Eminescu  modern, un poet  în care el se poate 
regăsi. Această poezie se raportează chiar la poezia eminesciană 
cu acelaşi nume, înserând în titlu dedicaţia: “Lui Eminescu 
tânăr”. Stănescu vede în această poezie crearea individualităţii 
poetice, vede naşterea poeziei.  

La Mihai Eminescu, spune Alain Guillermou
călărire în zori exploatează tema romantică a cavalcadei 

îndrăgostiţilor.” 2 Poetul prezintă un cuplu de îndrăgostiţi în 
care fata doarme pe sânul tânărului băiat care suspină şi cântă: 
O dalbă fecioară adoarme pe sînul/ De

cum dormită oftarea, suspinul/ În cântul duios;
fată ar fi zefir, iubitul s-ar schimba în frunză sau în floare, dacă 
ar fi noapte, el s-ar face lumină; vrea să fie un râu pentru a o 
scălda. Râul este reluat în ultima strofă şi poezia se încheie cu 
un ecou ce produce un efect proaspăt, fericit. O altă notă fericită 
pe care o invocă Eminescu în această poezie este apariţia calului 
înconjurat de roiul de fluturi.  

Opera cu acelaşi nume a lui Stănescu este una a ieşirii, 
a scoaterii în evidenţă a geniului, mode
vizionară a tânărului Eminescu.  

Ideea transmisă de titlu dezvoltă exprimarea unei stări 
de fericire absolută, ce este asociată cu imaginea răsăritului, 
sugerând iubirea de lume, iubirea de inceput : 
către soare unicul meu chip,/ umerii mei smulg din goană 
frunzişe./ Câmpul tăindu-l, pe două potcoave / calul meu saltă 

                                                             
1 Alex Ştefănescu, Introducere în opera lui Nichita Stănescu

201 
2 Alain Guillermou, Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu, 

Gabriela Pîrvan, Ed. Junimea, Iaşi, 1997, p.38 
3 Mihai Eminescu, Poezii, (O călărire în zori) Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, p.
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profundă, încărcată de un limbaj nou; astfel, poetul devine un 
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O asemănare între poetul Nichita Stănescu şi colegii 
săi de generaţie ţine  de faptul că acesta a impus un mod de a 

o normă.  
“Ivirea poeziei sale, vers după vers, este, s-ar spune, 

obiectivă, asemenea unui fenomen natural. Pe Nichita Stănescu 
l putem imagina compunând poeme, cid oar realizând o 

neîntreruptă emisie de lirism. Această continuitate nu 
plictiseşte, deoarece reprezintă o sinteză de infinite fluctuaţii, ca 
jocul de apă al unei fântâni arteziene. O poţi privi oricât, iar 

ţi întrerupi contemplaţia regreţi.1  
În opera sa, Eminescu este prezent prin ipostaza 

poetică, dezvoltată prin citate şi imagini, prin replici, idei şi 
Sensul iubirii, (1960), se 

observă apariţia lui Eminescu în poezia de tinereţe, O călărire 
.  Apelând la un dialog intertextual, Nichita Stănescu 

descoperă un Eminescu  modern, un poet  în care el se poate 
poezie se raportează chiar la poezia eminesciană 

cu acelaşi nume, înserând în titlu dedicaţia: “Lui Eminescu 
tânăr”. Stănescu vede în această poezie crearea individualităţii 

La Mihai Eminescu, spune Alain Guillermou O 
exploatează tema romantică a cavalcadei 

Poetul prezintă un cuplu de îndrăgostiţi în 
care fata doarme pe sânul tânărului băiat care suspină şi cântă: 
O dalbă fecioară adoarme pe sînul/ De-un june frumos,/ Asfel 

ftarea, suspinul/ În cântul duios;3 Dacă tânăra 
ar schimba în frunză sau în floare, dacă 

ar face lumină; vrea să fie un râu pentru a o 
scălda. Râul este reluat în ultima strofă şi poezia se încheie cu 

ce produce un efect proaspăt, fericit. O altă notă fericită 
pe care o invocă Eminescu în această poezie este apariţia calului 

Opera cu acelaşi nume a lui Stănescu este una a ieşirii, 
a scoaterii în evidenţă a geniului, modelat conform cu atitudinea 

Ideea transmisă de titlu dezvoltă exprimarea unei stări 
de fericire absolută, ce este asociată cu imaginea răsăritului, 
sugerând iubirea de lume, iubirea de inceput : Mi-am întors 

l meu chip,/ umerii mei smulg din goană 
l, pe două potcoave / calul meu saltă 

Introducere în opera lui Nichita Stănescu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986, p. 

Geneza interioară a poeziilor lui Eminescu, traducere de Gh. Bulgăr şi 

Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984, p. 59 
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din lut, fumegând. Versurile eminesciene Pe câmp se văd două 
fiinţe uşoare/ Săltânde pe-un cal devin la Stănescu Calul meu 
saltă pe două potcoave. Din versurile poemului lui Eminescu nu 
se reţine decât saltul, un motiv care la Stănescu  este un salt al 
fiinţei, un salt spre cunoaştere, o deschidere către lume, către 
lumină.  

Starea de fericire se revarsă asupra universului, iar 
sufletul eului se integrează în ritmul cosmic: Soarele saltă din 
lucruri, strigând / clatină muchiile surde şi grave./ Sufletul meu 
îl întâmpină, ave!. Soarele este personificat, lumina devine 
motivul central al poeziei. 

Alex Ştefănescu e de părere că Nichita Stănescu nu 
preia nimic din O călărire in zori de Mihai Eminescu. „Scris 
sub impresia unor lecturi de Dimitrie Bolintineanu şi Vasile 
Alecsandri, poemul eminescian este idilic, convenţional şi 
contează mai mult ca document de istorie literară: Pe câmp se 
văd două fiinţe uşoare / Săltânde pe-un cal, /Pe care le-ncinge 
de flutură-n boare / Subţire voal; / Ca Eol ce zboară prin valuri 
şi ţipă, / Fugarul uşor / Nechează, s-aruncă de spintecă-n pripă 
/ Al negurei flor, / O dalbă fecioară adoarme pe sânul  / De-un 
june frumos, Astfel cum dormită oftarea, suspinul, / În cântul 
duios.  

La Nichita Stănescu dispare „dalba fecioară”, iar 
„junele frumos” ni se adresează direct, la persoana întâi, 
exprimând o bucurie de a trăi imensă, aproape copleşitoare, un 
preaplin al tinereţii: Soarele rupe orizontul în două. / Tăria îşi 
năruie sfârşitele carcere. / Suliţe-albastre, fără întoarcere, / 
privirile mi le-azvârl, pe-amândouă, / să-l întâmâmpine fericite 
şi grave./ Calul meu saltă pe două potcoave. / Ave maree-a 

luminilor, ave!1 
 Acesta prezintă în continuare faptul că se observă în 

versurile citate o precizie tăioasă, de laser – specific 
nichitastănesciană – a imaginilor, ca şi o tendinţă de a păstra 
comparaţiile chiar şi după ce şi-au îndeplinit menirea de a 
explica o anumită realitate.  
 În poezia Elegia a 10-a , care face parte din volumul 
11 Elegii , apărut în 1996, punctul de plecare îl reprezintă 
dualitatea dintre fiinţa şi elementele sale. Poetul este bolnav, 
simte o lipsă, o dispariţie înlocuită cu organele clasice, el este 
afectat fizic. Un sentiment de frustrare este manifestat în două 
planuri: cel intim şi cel cosmic. “Suavă plângere, Elegia a 10-a 
, subintitulată  Sunt , reia subtitlul în primul emistih, 
amplificându-l, în Sunt bolnav. Mizând, ca-n numeroase alte 
ocazii, pe jocul între valoarea categorematică si cea 
sincategorematică a verbului a fi, subtitlul promite o elegie a 
fiinţei, iar primul emistih motivează tonalitatea elegiac atribuind 
eului, ca o categorie existenţială definitorie, boala- pe care o 
echivalează mai apoi cu trauma rupturii şi cu discontinuitatea 
cunoaşterii umane, incapabilă să pătrundă tonalitatea existenţei, 

                                                             
1  Alex Ştefănescu, Introducere în opera lui Nichita Stănescu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986, p. 
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marcată de nostalgia organelor sferei”2: Sunt bolnav de ceva 
între auz şi vedere, de un fel de ochi, un fel de ureche 
neinventată de ere.  
 Boala fiinţei – limitarea este adaptată, în viziune 
eminesciană, ca suferinţă, tânjire după tonalitatea existenţei:  
Iată-mă, stau întins peste pietre şi gem, /organelle-s sfărâmate, 
maestrul, / ah, e nebun căci el suferă / de-ntreg universal. 
 O temă pe care o găsim atat la Eminescu, cât şi la 
Nichia stănescu o constinuie erosul. Erotica lui Stănescu se 
constituie într-o alternativă la accepţia eminesciană a erosului 

dominat de instinctul “orb schopenhaurian”3.Atât în trăirea, cât 
şi în amintirea erosului, poetul adună elementele la modul 
eminescian Şi dacă… Numai că aici atitudinea sa e opusă 
înseninării şi păcii memoriei. Impune o gestică de cuceritor în 
lupta cu elementele: Dar eu abuream trântit în zăpada / ce se 
topea, mi se topea sub trup. / Apoi se topea pământul şi piatra, / 
Şi m-aş fi agăţat de cer,/ dar mi-era teamă că-l rup. Elementele 
sunt dominate şi transformate, pentru ca la final să fie 
identificat cu ele sub stăpânirea focului. “Descătuşând poezia, el 
permite atingerea condiţiei demiurgice pe câmpul unde în 

vechime Zeii n-au trecut decât călări… “ 4 
 Dorul de moarte asociat de Eminescu amintirii devine 
in poezia erotică stănesciană o dulce obsesie, declanşatoare de 
conflicte între contrarii.  
 O creaţie stănesciană care se regăseşte în opera lui 
Eminescu o reprezintă Dialog cu odă în metru antic, publicată 
în volumul Opere imperfecte, este o replică la poezia Odă în 
metru antic şi opune chinului pentru dobândirea seninătăţii, din 
textul model, un refuz tragic al întoarcerii în sine (“de verb mă 
rog”). În poezia lui Eminescu,  pentru eul liric “învăţarea 
morţii” are aceeaşi valoare cu existenţa. Poezia lui Eminescu a 
apărut în anul 1883. Iniţial, poezia a fost o odă dedicată lui 
Napoleon. Apoi, a trecut prin multe schimbări; iniţial a avut 13 
strofe, apoi a rămas la cinci în forma definitivă. 
  În varianta finală, poezia a devenit o odă a solitudinii, 
a înstrăinării omului de geniu. Eul artistic ignoră moartea, ea 
este departe de om, iar eul liric adoptă o atitudine visătoare : 
“Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată” , sau “ochii mei nălţam 
visător  la steaua singurătăţii.” Este vorba de un traseu iniţiatic 
care începe cu scindarea morţii, şi se încheie prin  reintegrarea 
sinelui care s-a cunoscut ca fiinţă spre moarte. (“Când deodată 
tu răsărişi în cale-mi, / Suferinţă tu, dureros de dulce…./ Pân-în 
fund băui voluptatea morţii / Neîndurătoare.”) 
 “E imposibil de negat că ne găsim aici în prezenţa unei 
arte foarte sigure: spontaneitatea nu lipseşte, dar ea apare mai 
curând dintr-o neaşteptată apropiere de teme tratate déjà până la 
monotonie, decât dintr-o invenţie imediată. Munca este aceea a 

                                                             
2 Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti, Ed. Dacia, Cluj-Npoca, 1989, p. 
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3 Horia Avrămuţ, Nichita stănescu în Sinele tragic , Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 

Iaşi, 2002 
4 Idem 6, p.28 
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unui bijutier care printr-o asamblare nouă de pietre îndelung 

purtate, te face să ai sentimentul unei bijuterii noi.”1 
 Despărţirea de versurile eminesciene în Dialog cu odă 
în metru antic  se evidenţiază în acest poem al supliciului de a 
trăi în timpul absorbitor. Eul liric vorbeşte în numele fiinţei 
torturate în spaţiul închis al timpului şi a spaţiului profan,  
(„Cea mai mare pedeapsă a noastră, / a nouă cei care suntem,/ e 
lumina prin care fluieră un/ răsucit de înger / tulburător”) şi 
apăsată de un tablou sumbru: „halucinantă natură”, „mirosul de 
viaţă pe care-l are fiecare secundă”.  
 Trimiterile la creaţia lui Eminescu apar în opera lui 
Stănescu legate de marile sale teme. Una dintre ele o constituie 
tema extincţiei, care demonstrează faptul că pemtru poetul care 
şi-a dorit ca el să se transforme în cuvânt, nu moartea reprezintă 
adevărata experienţă tragică, ci învăţarea acesteia : „Supuşi 
cuvântului, de verb mă rog, / du-mă odată din groaza vieţii, / 
du-mă, du-mă, / şi nu mă mai pedepsi / şi mie nu mă mai redă-
mă!”  
 Intertextul în poezia lui Stănescu apare ca un fel de 
limbaj al fiinţei, reactivat, fie şi prin confruntare, într-o nouă 
rostire individual. Ioana Em. Petrescu, in studiul său Eminescu 
şi mutaţiile poeziei româneşti evocă faptul că Nichita Stănescu 
extinde utilizarea citatului în două direcţii, extreme de 
caracteristice pentru modul de articulare a gândirii sale poetice. 
O primă direcţie o constituie folosirea autocitatului- care, spune 
autoarea, nu este autopastişa, nici semn al secăturii fibrei 
poetice, ci este rezultatul dedublării eului liric, o formă a 
dialogului sinelui cu sinele.  O a doua direcţie de extindere a 
sferei citatului o reprezintă falsele citate, de tipul motto-ului la 
ciclul Cercetarea lui Euclid din Laus Ptolemaiei, prezentat cu 
un “Fals citat din Euclid”. Falsul citat trebuie legat de critica 
măştilor: Ptolemeu, Euclid, Cantor.  
 Ioana Em Petrescu face trimiteri  la poezia Clipa cea 
repede a poetului Nichita Stănescu. Aici întregul text stănescian 
se înscrie ca o digresiune internă, explicativă, între două versuri  
eminesciene din Stelele-n cer ,  versurile finale dintr-o poezie a 
cărei ultimă strofă este expresia motivului horaţian “carpe 
diem”: Nu e păcat / Ca să se lepede / Clipa cea repede / ce ni s-
a dat?.  
Construcţia textului stănescian Clipa cea repede este 
următoarea: S.-a pus la îndoială piatra / ca vorbire / Au zis de 
future că este / o respirare, - / de cartof, de porumb şi de prună, 
/ strigăt de nefiind, - / la fel de porc, de capră şi de lună, / del 
de mestecând / Ei n-au ştiut să citească / leul în alergare, / că 
literă preeste şi ziească. / N-au descifrat câmpia mare, / marea 
cea mare, / viaţa prea singura / ce ni s-a dat.  
 Aşadar, atât Nichita Stănescu, cât şi Mihai Eminescu 
ocupă şi reprezintă moment importante în istoria literaturii 
române. Asemănarea lor, este de părere Alex Ştefănescu în 

                                                             
1 Idem 2, p. 459 

studiul său, este faptul că au realizat o sinteză artistică a 
sensibilităţii epocii lor.  
 Putem afirma faptul că Nichita Stănescu rămâne un 
prototip al modernităţii tocmai prin ideea că a inventat un nou 
spaţiu, numai al lui.  
 „Ca un magician, el scoate din cutia neagră a 
inspiraţiei întâi o eşarfă de altă culoare, un porumbel, apoi, când 
te-ai aştepta la un doi porumbei, un roi de fulgi de zăpadă, apoi 
când te-ai aştepta la un nor, cutia neagră însaşi, întoarsă pe 

dos.”2 
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BIBLIORAFT (IV) 
       (Autori din zona Huşilor) 

 

                               Lina CODREANU – Huși 

A. Apariţii editoriale: 2010-2014 

2010 

1. Guţu, Mihaela. Pasat, Ionel-Marius. Activităţi didactice 
în grădiniţă în scopul însuşirii noţiunii de număr natural. 
Iaşi, Ed. PIM, 2010, 89 p. [Cercetare didactico-
pedagogică]. 
Din Cuprins: Argument; Cap. I. Particularităţile 
procesului de formare a reprezentărilor matematice la 
preşcolari; Cap. II. Mulţimi; Cap. III. Metodologia 
formării conceptului de număr natural la grădiniţă; Cap. 
IV. Învăţarea prin cooperare privind conceptul de număr la 
grădiniţă; Bibliografie. 

2011 

1. Cocuz, Angela. Turculeţ, Marilena. Ridicaţi cortina! 
Drag mi-i jocul românesc. Iaşi, Ed. PIM, 2011, 84 p. 
[Programe artistice şi dansuri populare din folclorul 
moldovenesc]. 
Din Cuprins: Prefaţă; Cuvânt înainte; Îndemnaţi copiii să 
danseze!; I. Programe artistice; II. Dansuri populare; III. 
Bibliografie.  

2012 
 

                                                             
2 Alex Ştefănescu, Introducere în opera lui Nichita Stănescu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986, p. 
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1. Săndulache, Luminiţa. Yon. Roman de dragoste. Iaşi, 
PIM, 2012, 136 p. [Roman]. Computerizare: Angela 
Zugravu. 

2013 
 

1. Patraşcu, Luiza. Deschideţi porţile copilăriei prin 
ecologie. Iaşi, Ed. PIM, 2013, 98 p. [Cercetare didactică. 
Culegere de poezii, cântece, scenete şi jocuri cu conţinut 
ecologic]. 
Din cuprins: Argument; Modalităţi de integrare a 
conţinuturilor prin activităţi de ecologie; Forme e 
organizare a activităţilor ecologice în învăţământul 
preşcolar; Jocuri cu caracter ecologist; Poezii.  

2. Ţoncu, Georgică. Ţoncu, Adrian. Ţoncu, Mihai. Istoria 
Premiilor Nobel. 1969-2013. Laureaţii pentru economie. 
Iaşi, Ed. Alfa, 2013, 204 p. Editor: Nicolae Panaite. 
Redactor: Elena Hermezeu. Prepress şi copertă: Filaret 
Iurniuc. Tehnoredactare computerizată: Petru Adrian 
Ţoncu, Mihai Cătălin Ţoncu. Corector: Magdalena Ţoncu. 
[Dicţionar al personalităţilor într-un domeniu de cercetare – 
economie].  
Din Cuprins: Partea I. Premiul Nobel. Economie; 
Argument; Alfred Nobel – simbol al umanităţii; Premiul 
Nobel (Adrian Petru Ţoncu); Articole de dicţionar (Numele 
nobeliştilor ordonate cronologic); Partea a II-a. Premiul 
Abel. Matematică; Bibliografie.  

3. Ţoncu, Georgică. Ţoncu, Adrian. Ţoncu, Mihai. Istoria 
Premiilor Nobel. 1901-2013. Laureaţii pentru fizică. Iaşi, 
Ed. Alfa, 2013, 272 p. Editor: Nicolae Panaite. Redactor: 
Elena Hermezeu. Prepress şi copertă: Filaret Iurniuc. 
Tehnoredactare computerizată: Petru Adrian Ţoncu, Mihai 
Cătălin Ţoncu. [Dicţionar al personalităţilor într-un 
domeniu de cercetare – fizică].  
Din Cuprins: Cuvânt înainte (Constantin Toma); 
Argument; Alfred Nobel – simbol al umanităţii; Premiul 
Nobel (Adrian Petru Ţoncu); Articole de dicţionar (Numele 
nobeliştilor ordonate cronologic. În anumiţi ani nu s-a 
acordat acest premiu); Bibliografie. 

4. Ţoncu, Georgică. Ţoncu, Adrian. Ţoncu, Mihai. Istoria 
Premiilor Nobel. 1901-2013. Laureaţii pentru pace. Iaşi, 
Ed. Alfa, 2013, 160 p. Editor: Nicolae Panaite. Redactor: 
Elena Hermezeu. Prepress şi copertă: Filaret Iurniuc. 
Tehnoredactare computerizată: Petru Adrian Ţoncu, Mihai 
Cătălin Ţoncu. Corector: Magdalena Ţoncu. [Dicţionar al 
personalităţilor în domeniul păcii].  
Din Cuprins: Cuvânt înainte (Costin Clit); Argument; 
Alfred Nobel – simbol al umanităţii; Articole de dicţionar 
(Numele nobeliştilor ordonate cronologic); Bibliografie.  

5. Ţoncu, Georgică. Ţoncu, Adrian. Ţoncu, Mihai. Istoria 
Premiilor Nobel. 1901-2013. Laureaţii pentru chimie. 
Iaşi, Ed. Alfa, 2013, 230 p. Editor: Nicolae Panaite. 
Redactor: Elena Hermezeu. Prepress şi copertă: Filaret 
Iurniuc. Tehnoredactare computerizată: Petru Adrian 

Ţoncu, Mihai Cătălin Ţoncu. Corector: Magdalena Ţoncu. 
[Dicţionar al personalităţilor dintr-un domeniu de cercetare 
– chimie].  
Din Cuprins: Cuvânt înainte (Constantin Toma); 
Argument; Alfred Nobel – simbol al umanităţii; Premiul 
Nobel (Adrian Petru Ţoncu); Articole de dicţionar (Numele 
nobeliştilor ordonate cronologic); Bibliografie. 

6. Ţoncu, Georgică. Ţoncu, Adrian. Ţoncu, Mihai. Istoria 
Premiilor Nobel. 1901-2013. Laureaţii pentru literatură. 
Iaşi, Ed. Alfa, 2013, 218 p. Editor: Nicolae Panaite. 
Redactor: Elena Hermezeu. Tehnoredactare computerizată: 
Petru Adrian Ţoncu, Mihai Cătălin Ţoncu. Corector: 
Magdalena Ţoncu. [Dicţionar al personalităţilor dintr-un 
domeniu de cercetare – literatură].  
Din Cuprins: Argument; Alfred Nobel – simbol al 
umanităţii; Premiul Nobel (Adrian Petru Ţoncu); Articole 
de dicţionar (Numele nobeliştilor ordonate cronologic); 
Bibliografie. 

7. Ţoncu, Georgică. Ţoncu, Adrian. Ţoncu, Mihai. Istoria 
Premiilor Nobel. 1901-2013. Laureaţii pentru medicină. 
Iaşi, Ed. Alfa, 2013, p. 480. Editor: Nicolae Panaite. 
Redactor: Elena Hermezeu. Tehnoredactare computerizată: 
Petru Adrian Ţoncu, Mihai Cătălin Ţoncu. Prepress şi 
copertă: Filaret Iurniuc. Tehnoredactare computerizată: 
Petru Adrian Ţoncu, Mihai Cătălin Ţoncu. [Dicţionar al 
personalităţilor dintr-un domeniu de cercetare – literatură].  
Din Cuprins: Argument; Alfred Nobel – simbol al 
umanităţii; Premiul Nobel (Adrian Petru Ţoncu); Articole 
de dicţionar (Numele nobeliştilor ordonate cronologic); 
Bibliografie. 

2014 

1. Brumă, Petru. Cu mingea la picior prin două veacuri. 
Itinerar liric. Constanţa, Ed. Dobrogea, 2014, 144 p. 
Ilustrare grafică – Leonte Năstase. Coperta I şi IV, 
caricaturile şi portretele: Leonte Năstase – grafician. 
Emblema jubiliară: Alexandru Nistorescu – ceramist. 
Crochiuri în peniţă: Dragoş Bojin. Tehnoredactare copertă: 
Adrian Mărunţoiu. Tehnoredactare carte: Gloria Precup. 
Lector de carte: Victor Ciupină. Volum editat la 
semicentenarul Clubului de Fotbal Academicus. [Creaţii 
lirice: Petru Brumă].  

 În Cuprins, opt capitole „Club Academicus 1964”: La 
Semicentenar; Sesiuni aniversare; Sesiuni estivale; Sesiuni 
sezoniere; Sesiuni omagiale; Sesiuni foto; Panopticum de 
oameni virtuoşi; Voci din teren. Vociferări din tribună; 
Indici de nume. 

2. Clit, Costin (coordonator). Colegiul Naţional "Cuza 
Vodă" din Huşi. 95 de ani de învăţământ liceal. Iaşi. 
Editura PIM, 2014, 202 p. Tehnoredactare: Lucian Clit. 
Fotografii: Costin Clit. [Cercetare monografică]. 
În cuprins (alfabetic), articole semnate de: Ionela Badea, 
Dumitru Bahnaru, Costin Clit, Lina Codreanu, Theodor 
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Codreanu, Ovidiu Iulian Corozel, Stela Ghiţă Enache, 
Ivona Grigorescu, Manuela Iacob, Petru Ioan, Mihaela 
Rodica Luca, Mirela Marin, Petru Matei, Adrian Talaşman, 
Elena Talaşman, Constantin Toma, Constantin Vasluianu. 

3. Clit, Costin. Documente huşene. (1595-1884). Iaşi, 
Editura PIM, 2014, 612 p. Volumul III întocmit de Costin 
Clit. Coperta I: Sigiliul şoltuzului de Huşi, Ioan (3 august 
1673). Coperta IV: Sigiliul Episcopului Ioan de Huşi (3 
august 1673). Culegere text: Costin Clit. Tehnoredactare: 
Lucian Clit. [Cercetare documentară].  

 Din Cuprins: Cuvânt înainte; Rezumatul documentelor; 
Documente; Indice toponimic; Facsimile. 

4. Codreanu, Lina. Poştalionul. Iaşi, Ed. Junimea, 2014, 214 
p. Coperta: Florentina Vrăbiuţă. Tehnoredactor: Dragoş 
Codreanu. Redactor: Viorel Dumitraşcu. [Proză scurtă].  

 Cuprins: Proza cu ape tulburi şi cu scriitură ageră (prefaţă 
de Constantin Trandafir); Catedrala de sare; Poştalionul; 
Pantofii; Semne de primăvară; Ritmuri; Ocheanul lui 
Dominic. 

5. Codreanu, Lina. Studii şi interpretări. Râmnicu Sărat, Ed. 
Rafet, 2014, 280 p. Coperta: Constantin Marafet. 
Tehnoredactor: Dragoş Codreanu. Redactor: Mioara Bahna. 
[Studii şi critică literară].  

 Din Sumar: Argument; I. Interferenţe spirituale [eseuri 
despre casă, vatră, proverb şi epigramă, texte de escortă, 
reviste şi personalităţi]; II. Interpretări critice [cronici 
literare despre cărţile autorilor: Mihai Cimpoi, Daniel 
Corbu, Nicolae Dabija, Theodor Codreanu, Adrian 
Lesenciuc, Emilian Marcu, Zina Cenuşă, Ion Gh. Pricop, 
Viorel Dinescu, Constantin Marafet, Gheorghe Neagu, Ioan 
Petru, Ion Filipciuc, Mihai Sălcuţan]. 

6. Codreanu, Theodor. Caragiale – abisal. Bucureşti, Ed. 
Muzeul Literaturii Române, 2014, 222 p. Redactor: 
Eugenia Ţarălungă. Coperta: Mircia Dumitrescu. 
Tehnoredactare: Gelu Iordache. Ediţia a doua revăzută şi 
adăugită. [Studiu exegetic despre Caragiale].  

 Din Cuprins: În loc de introducere: De la Eminescu la 
Caragiale; I. A fost Caragiale „antiromân”?; II. 
Naţionalismul lui Caragiale; III. Cronotopia; IV. Poezia 
oglinzilor sferice; V. Focul; VI. Stilul hiperlitotic; VII. 
Moftul sau antitezele eşuate; VIII. Norocul: De la moft la 
destin; IX. Caragiale – abisal; X. „Revoluţia” kynică; XII. 
Violenţa; XII. În loc de încheiere: De la Caragiale la 
Bacovia; Indice de nume. 

7. Codreanu, Theodor. Eminescu incorect politic. 
Bucureşti, Ed. Scara, 2014, col. Institutul „Mihai 
Eminescu”, 390 p. Grafica: Valeriu Pantelimon. Coperta: 
desen Valeriu Pantelimon. [Critică şi istorie literară].  

 Din Cuprins: Argument; Caragiale, Eminescu şi Moftul; 
Culianu, Eminescu şi patologia „corectitudinii politice”; 
Eminescu şi canonul occidental; A.C. Cuza şi romantismul 

eminescian; Altă culpă a lui Eminescu; George Munteanu, 
eminescologul; Mărul de aur: Eminescu; Victor Teleucă şi 
Eminescu, Eminescu şi cartea; Peste mode şi timp. 

8. Codreanu, Theodor. Numere în labirint, IV. Bucureşti, 
Ed. Detectiv literar, 2014, 298 p. Coperta: Victor Ilie. 
Tipărit la: Cormina Text. [Însemnări cu caracter jurnalistic, 
literar, estetic, istoric, filosofic, de călătorie].   
Din Cuprins: Notă asupra ediţiei; I. Ianuarie-decembrie 
1985; II. Ianuarie-decembrie 1986; III. Ianuarie-decembrie 
1987; IV. Ianuarie-decembrie 1988; V. Februarie-
decembrie 1989; VI. Ianuarie-decembrie 1990; VII. 
Ianuarie-decembrie 1991.  

9. Cordaş, Aurel. Cultura, economia şi viaţa (partea a II-a). 
Iaşi, Editura Stef, 2014, 420 p. Redactare: Aurel Cordaş. 
Tehnoredactare: Gabriel Folescu. Lectura: Maria Cordaş. 
Asistenţă informatizată: Carmen Catană. Asistenţă 
editorială: Editura Stef Iaşi. [Studiu de specialitate despre 
etica financiară în raport cu piaţa monetară, piaţa 
financiară, piaţa muncii în viziunea lumii contemporane].  

 Din Cuprins: Argumentum (Vicu Merlan); Prietenia în 
Cartea Proverbelor lui Solomon; Etica biblică şi coranică 
în viaţa economică; Şase mii de ani de istorie şi de 
activitate bancară; Scurtă istorie a românilor şi a 
serviciilor de poştă; Uniunea Europeană, liberalizarea 
contului de capital, moneda unică şi România; Analiza 
evoluţiei macroeconomice în România ultimilor ani. 

10. Cordaş, Aurel. Evoluţia monedei naţionale şi a 
sistemului monetar în România. Iaşi, Ed Stef, 2014, 230 p. 
Redactor: Aurel Cordaş. Tehnoredactare: Gabriel Folescu. 
Asistenţă informatizată: Carmen Catană, Adrian Humă. 
Lectura: Maria Cordaş. Editor coordonator: Elena Necula. 
Editor tehnic: Alin Gheorghe. Carte cu dedicaţie: „Soţiei, 
copiilor şi nepoţilor mei…”. [Cercetare istorică asupra 
aspectelor monetare în România].  

 Din Cuprins (selectiv): Scurtă introducere; I. Necesitatea 
apariţiei banilor; II. Moneda în antichitatea dacică, greacă 
şi romană; III-XI. Circulaţia monetară, apariţia şi evoluţia 
sistemului monetar între secolele al XI-lea - al XIX-lea în 
Moldova, Ţara Românească şi Transilvania; XII. Primele 
reglementări monetare în Principate, ducatul de aur şi 
sfanţul de argint. Epoca Regulamentelor Organice (1834-
1848). Încercarea de introducere în Principate a monedei 
ruseşti, sorocovăţul; XIII-XIV. Monedele în circulaţie şi 
problemele monetare în sec. XVIII-XIX, în Moldova şi 
Transilvania; XV. „Romanatul” lui Alexandru Ioan Cuza, 
domn al Principatelor (1859) şi domn al României (1862-
1866). Încercările de înfiinţare a sistemului monetar 
naţional; XVI-XIX. Evoluţia monetară în timpul regatului 
– Carol I (domnitor şi primul rege al României), Ferdinand 
I, Mihai I (sub regenţă), Carol al II-lea. Leul românesc. 
Prima lege monetară (1867). Legea de înfiinţare a BNR 
(1880). Primele bancnote româneşti. Unificarea monetară. 
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Emisiuni monetare uzuale; XX. Mihai I, redevenit 
rege.(1940-1947). Perioada celui de al Doilea Război 
Mondial şi a anişor interbelici; XXI-XXII. Sistemul 
monetar de tip dejist şi al României după 1989.  

11. Dan, Aura. Poem închis. Iaşi, Ed. Timpul, 2014, 128 p. 
Coperta I: Nud, Iacob Lazăr. Coperta III: Maci, Rodica 
Lazăr. Tehnoredactare: Gabriel Folescu. [Poezii]. 

 În Cuprins: partea I – Perdeaua de nisip; partea a II-a – 
Poem închis.  

12. Darie, Niculae. Vremea amintirilor. Iaşi, Ed. Junimea, 
2014, 97 p. Coperta: Niculae Darie. Redactor: Viorel 
Dumitraşcu. Tehnoredactor: Florentina Vrăbiuţă. [Proză 
memorialistică]. 
Cuprins: Argument; Pomană şi râs; La Ivăneşti; Potcoava 
de argint; Nucul rusului, copacul cu proşti; Cucul gol; 
Amintiri cu parfumul florilor de tei; E vară; Amintiri dintr-
o călătorie cu trenul; Speriatu’; A lu’ şefu’ de gară; La 
barieră; Meleagurile copilăriei.  

13. Ion Gheorghe Pricop – 70. Bârlad, Ed. Sfera, 2014, 122 p. 
Culegere de texte şi tehnoredactare: Lina Codreanu, Livia 
Andrei. [Ediţie omagială îngrijită de Lina Codreanu şi 
Livia Andrei].  

 Capitole din Cuprins: Pro amicitia. „Şcoala de la Huşi”; 
Ion Gheorghe Pricop – scriitorul; La aniversară (Articole 
de referinţă critică semnate de Theodor Codreanu, Teodor 
Pracsiu, Petruş Andrei, Lina Codreanu); Alte referinţe 
critice: Prozatorul; Poetul; Tabel cronologic; File din 
albumul prieteniei. 

14. Luncaşu Trifan, Olguţa. 43. Verguleasa, Ed. Kitcom, 
2014, 184 p. Grafică: Dragoş Vasilache. Imagini: Internet. 
[Poezii].  
Din Cuprins: Ne curge timpul… (Constantin Marafet); Un 
început promiţător (Puiu Răducanu); Versuri izvorâte din 
suflet (Marian Malciu); Cuvântul autorului; 43 de poezii 
(selectiv): Prin gura timpului; Clepsidra vieţii; Bucuriile 
vieţii; Iubire pură; Nostalgie de toamnă; Viaţa ca un râu; 
Existenţa fatidică; Noapte bună!  

15. Munteanu Vlase, Elena. Nuanţe. Poezii. F.ed., 2014, 76 
p. [Lirică].  
Din cuprins – 72 de poezii (selectiv): Bucuria apei; 
Crizantema; Fântâni; Se-ntorc rătăcitorii…; Mai vine 
primăvara?; Aurul pământului; Clopotul sufletului; Timp 
mut; Inima pământului. 

16. Ţoncu, Georgică P. Enciclopedie de cultură generală. 
Analecte I. Divinitate, cosmos, natură. Iaşi, Ed. Alfa, 2014, 
448 p. Editor: Nicolae Panaite. Redactor: Elena Hermezeu. 
Prepress şi copertă: Filaret Iurniuc. [Enciclopedie 
tematică].  
Din Cuprins: I. Omul şi divinitatea; Spirit şi materie; 
Calea Domnului; Fiul Domnului – Iisus Hristos; 

Creştinism; Alte religii; Cele 7 minuni ale lumii antice; 
Şapte minuni ale lumii moderne; II. Astrologia; III. 
Astronomia; Termeni uzuali folosiţi în astronomie; Date 
generale; Sistemul solar; IV. Terra, planeta albastră; V. 
Cadrul natural; VI. Biosfera; VII. Ocrotirea naturii; 
Bibliografie. 

17. Ţoncu, Georgică. Comuna Arsura (natură, om, 
societate). Iaşi, Ed. Alfa, 2014, 360 p. Editor: Nicolae 
Panaite. Redactor: Elena Hermezeu. Copertă şi prepress: 
Filaret Iurniuc. Tehnoredactare computerizată: Petru 
Adrian Ţoncu. Dedicaţie: „Urmaşilor mei arsureni”. 
[Cercetare monografică].  

 Din Cuprins: Cuvânt înainte; Generalităţi: aşezare, limite, 
vecini; Scurt istoric; Istoricul cercetărilor geografice; Cap. 
I: Cadrul natural; Cap. II. Economia; A. Agricultura; B. 
Meşteşugurile; C. Transporturile; D. Comerţul; Cap. III. 
Populaţia; Cap. IV. Tradiţii şi obiceiuri; Cap. V. 
Personalităţi; Anexă; Bibliografie. 

18. Vicu Merlan. Monografia comunei Bunești-
Averești. Iași, Ed. Stef, 2014, 638 p. Din Cuprins: 
Argument; Istoricul cercetărilor istorice și geografice; 
Cap. II: Cadrul natural; Cap. III. Așezările umane; 
Cap. IV. Populaţia; Cap. V. Aspecte economice; Cap. 
VI. Aspecte etnografice și de folclor; Cap. VII. 
Aspecte cultural; Cap. VIII. Școala; Cap. IX. Religia; 
cap. X. Asistența sanitară; Cap. XI. Primăria; Cap. XII. 
Aspecte politice și militare; Cap. XIII. Poliția; Cap. 
XIV. Personalităţi; Anexă; Bibliografie. 

19. Vicu Merlan. Carst și pseudocarst în Podișul 
Moldovei între Carpați și Nistru. Iași, Ed. Stef, 2014, 
221 p. Din Cuprins: Argument; Istoricul cercetărilor 
geografice; Cap. II: Cadrul natural; Cap. III. Procese 
și condiții de dezvoltare a carstului; Cap. IV. 
Descrierea particular a formațiunilor carstice din 
Moldova; Cap. V. Cascade și pseudocarst; Cap. VI. 
Peșterile în loess; Cap. VII. Pseudocarst vulcanic 
noroios; Anexă; Bibliografie. 

             B.   Publicaţii huşene (I) 

2014 

• „Lohanul” – magazin cultural-ştiinţific, anul VIII:  
- nr. 1 (29), martie 2014, 282 p.;  
- nr. 2 (30), iulie 2014, 286 p.;  
- nr. 3 (31), octombrie 2014, 276 p.; 
- nr. 4 (32), decembrie 2014, 280 p. 

Fondator: Vicu Merlan. Redactor: Vicu Merlan. Secretar de 
redacţie: Eliza Merlan. 

Autori (selectiv): Aurel Cehan, Aurel Cordaş, Avram D. 
Tudosie, Corneliu Văleanu, Cosmina Marcela Oltean, 
Costin Clit, Cristina Bordeianu, Dragoș Curelea, Elena 

LiteraturLiteraturLiteraturLiteratură 
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Olariu, Ion N. Oprea, Lina Codreanu, Lorin Cantemir, 
Mariana-Cristiana Traian, Maruca Pivniceru, Mihai Batog
Bujeniţă, Mihai Popescu, Neculai Rotaru, Nicolae 
Ursulescu, Petruş Andrei, Ştefan Plugaru, Theodor 
Codreanu, Val Andreescu, Vasile D. Cârcotă, Veniamin V. 
Boțoroga, Vicu Merlan.  

Din cuprinsul revistei, rubricile (alfabetic): 
Arheologie, Artă, Astrologie, Astronomie, Biologie, 
Dezbateri, Ecologie şi actualitate, Ecologie, Economie, 
Estetică, Eveniment, Geografie, In memoriam, Istorie, 
Literatură, Matematică, Mecanică, Medicină naturală, 
Medicină, Muzică, Numismatică, Oenologie, 
Pedagogie,Psihologie, Spiritualitate.  

•  „Prutul” – revistă de cultură, serie nouă, anul IV (XIII), 
nr. 1 (53), 2014, 162 p. Fondator Costin Clit. Colegiul 
ştiinţific: prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru, cercetător dr. 
Silviu Văcariu, cercetător dr. Cătălin Turliuc. Colectivul 
redacţional: redactor şef – Costin Clit, redactor şef adjunct 
– Gheorghe Gherghe, Dr. Lucian-Valeriu Lefter, 
tehnoredactor – Lucian Clit.  
Din cuprins: Studii şi articole (autori: Vicu Merlan, Mircea 
Ciubotaru, Petru V. Matei, Adrian Butnaru, Costin Clit, 
Andrei Creţu, Cătălin Turliuc, Lucian-Valeriu Lefter, 
Theodor Codreanu); Recenzii şi note bibliografice
Mircea Ciubotaru, Costică Asăvoaie, Cecilia Maticiuc, 
Costin Clit).  

• „Cadenţe peste timp” – revista cadrelor militare în rezervă 
şi a veteranilor de război din judeţul Vaslui, anul II, nr. 1 
(3), 2014, Iaşi, Ed. PIM, 208 p. Comitetul de redacţie: 
Costin Clit, colonel (r) ing. Nicu Şapcă, colonel (r) Martin 
Cata. Tehnoredactor: Lucian Clit.  
În cuprins, articole semnate de: Nicu Şapcă, Petru Blaga, 
Martin Cata (interviu cu col. Lucian Petrescu), Lorin 
Cantemir, Cristina Bordeianu, Vitalie Josanu, Dorel 
Ursachi, Cosmin Niţă, Iosif Simion, Gheorghe Gherghe, 
Marian Boldun, Costin Clit, Ciprian Grigoraş, Petru 
Ujeuca, Ştefan Plugaru. 

• „Vânătorul şi pescarul huşean” – revistă editată de 
Asociaţia Clubul Sportiv de Tir „Condorul” Huşi, serie 
nouă: 

- nr. 1 (8), 2014, Iaşi, Ed. PIM, 22 p.; 
- nr. 2 (9), 2014, Iaşi, Ed. PIM, 24 p. 

Fondator: Vasile Marian. Colectivul de redacţie: Sergiu 
Marian – editor, Costin Clit – redactor şef, Costică 
Moişanu – redactor, Martin Cata – redactor, ing. Ioan 
Şerban – consilier tehnic, Serghei Coloşenco 

În cuprins (alfabetic), articole tematice semnate de: Dorin 
Agheorghiesei, Virgil Agheorghiesei, Laurenţiu Antici, 
Casian Balabasciuc, Martin Cata, Costin Clit, Theodor 
Codreanu, Serghei Coloşenco, Ioan Alexandru Corjinschi, 
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Codreanu, Lorin Cantemir, 
Cristiana Traian, Maruca Pivniceru, Mihai Batog-

Bujeniţă, Mihai Popescu, Neculai Rotaru, Nicolae 
Ursulescu, Petruş Andrei, Ştefan Plugaru, Theodor 
Codreanu, Val Andreescu, Vasile D. Cârcotă, Veniamin V. 

cuprinsul revistei, rubricile (alfabetic): Actualitate, 
Arheologie, Artă, Astrologie, Astronomie, Biologie, 
Dezbateri, Ecologie şi actualitate, Ecologie, Economie, 
Estetică, Eveniment, Geografie, In memoriam, Istorie, 

ică, Medicină naturală, 
Medicină, Muzică, Numismatică, Oenologie, 

revistă de cultură, serie nouă, anul IV (XIII), 
nr. 1 (53), 2014, 162 p. Fondator Costin Clit. Colegiul 

Ciubotaru, cercetător dr. 
Silviu Văcariu, cercetător dr. Cătălin Turliuc. Colectivul 

Costin Clit, redactor şef adjunct 
Valeriu Lefter, 

(autori: Vicu Merlan, Mircea 
Ciubotaru, Petru V. Matei, Adrian Butnaru, Costin Clit, 

Valeriu Lefter, 
Recenzii şi note bibliografice (autori: 

Mircea Ciubotaru, Costică Asăvoaie, Cecilia Maticiuc, 

revista cadrelor militare în rezervă 
şi a veteranilor de război din judeţul Vaslui, anul II, nr. 1 
(3), 2014, Iaşi, Ed. PIM, 208 p. Comitetul de redacţie: 
Costin Clit, colonel (r) ing. Nicu Şapcă, colonel (r) Martin 

În cuprins, articole semnate de: Nicu Şapcă, Petru Blaga, 
Martin Cata (interviu cu col. Lucian Petrescu), Lorin 
Cantemir, Cristina Bordeianu, Vitalie Josanu, Dorel 
Ursachi, Cosmin Niţă, Iosif Simion, Gheorghe Gherghe, 

oldun, Costin Clit, Ciprian Grigoraş, Petru 

revistă editată de 
Asociaţia Clubul Sportiv de Tir „Condorul” Huşi, serie 

 
 

Fondator: Vasile Marian. Colectivul de redacţie: Sergiu 
redactor şef, Costică 

redactor, ing. Ioan 
consilier tehnic, Serghei Coloşenco – rebusist.  

tematice semnate de: Dorin 
Agheorghiesei, Virgil Agheorghiesei, Laurenţiu Antici, 
Casian Balabasciuc, Martin Cata, Costin Clit, Theodor 
Codreanu, Serghei Coloşenco, Ioan Alexandru Corjinschi, 

Neculai-Marcel Flocea, Florin Hâj, Dan Lungu, Laurenţiu 
Merlă, Constantin Moişanu, Cătălin P. Rang, Ioan Şerban, 
Constantin Vătavu, Adrian Ventoneac.

Notă de autor: Adăugăm Biblioraftului
număr al revistei „Lohanul”, date despre apariţiile 
publicistice din zona oraşului Huşi. Deoarece revistele şi 
cărţile pot ajunge la cunoştinţa noastră tardiv, adăugăm, de 
fiecare dată, titlurile neincluse în lista precedentă, cu 
descrierea bibliografică corespunzătoare. Seria 
cuprinde doar apariţiile editoriale ale autorilor din zona 
culturală a Huşilor, începând cu anul 2010 şi are, până în 
prezent, următoarele apariţii anuale, stabilite pentru ultimul 
număr din an (de obicei, în luna decembrie) al revistei 
„Lohanul”: 

• Biblioraft, [I], „Lohanul”, anul V, nr. 5 (20), 
decembrie 2011, p. 107-109 (Literatură).

• Biblioraft, [II], „Lohanul”, anul VI, nr. 4 (24), 
decembrie 2012, p. 113-116 (Literatură). Fotocoperte;

• Biblioraft, [III], „Lohanul”, anul VII, nr. 4 (28), 
decembrie 2013, p. 169-171 (Literatură). Fotocoperte;

• Biblioraft (IV), „Lohanul”, anul
decembrie 2014 (Literatură). 

 

Crăciun la Hu
 

                                  Romeo PIVNICERU 

 (…) Prin anii 41 - 43, în Hu
școala primară  nr. 4 de băieți, unde tata era director, căminul 
cultural ,,Lumina Vieții”. În acei ani, acest cămin cultural a 
desfășurat o activitate strălucită, remarcându
orășelul nostru izolat, dar și prin regiunile învecinate. Devenise 
o adevărată lumină pentru hușeni. Manifestările culturale, 
organizate periodic, reprezentau evenimente remarcabile în 
viața orașului nostru. Acestea aveau loc, de regulă, la sala de 
cinematografului din grădina publică. Participau notabilită
orașului și o mare afluență de public. Programul era axat pe un 
repertoriu constând în general în recitări 
întotdeauna de cuvântul unui conferen
prestigiu, care trata fie teme literare, fie filozofico
mult sau mai puțin legate de actualitate.
 Mult suflet pentru reușita acestor spectac
părintele Cehan. Se zbătea în toate păr
căutând să le organizeze cât mai bine, să aducă conferen
gustați de public și chiar să organizeze turnee. Mai zăbovesc cu 
câteva amănunte asupra formației corale a căminului, c
știu dacă în proiectata mea lucrare autobiografică voi mai 
ajunge să vorbesc despre ea. De fapt, aceasta întruchipa cea mai 
rodnică și poate singura activitate de bază a căminului cultural. 
În această privință, meritele deosebite reveneau direcției 
artistice deținute de părintele Alexandru, în calitate de dirijor al 
corului. Om de o formație culturală deosebită, cu o pregătire 
muzicală de excepție (conservator, studii de specialitate în 

LiteraturLiteraturLiteraturLiteratură 
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Marcel Flocea, Florin Hâj, Dan Lungu, Laurenţiu 
onstantin Moişanu, Cătălin P. Rang, Ioan Şerban, 

Constantin Vătavu, Adrian Ventoneac. 

Biblioraftului, începând cu acest 
număr al revistei „Lohanul”, date despre apariţiile 
publicistice din zona oraşului Huşi. Deoarece revistele şi 

rţile pot ajunge la cunoştinţa noastră tardiv, adăugăm, de 
fiecare dată, titlurile neincluse în lista precedentă, cu 
descrierea bibliografică corespunzătoare. Seria Biblioraft 
cuprinde doar apariţiile editoriale ale autorilor din zona 

începând cu anul 2010 şi are, până în 
prezent, următoarele apariţii anuale, stabilite pentru ultimul 
număr din an (de obicei, în luna decembrie) al revistei 

[I], „Lohanul”, anul V, nr. 5 (20), 
109 (Literatură). Fotocoperte; 

[II], „Lohanul”, anul VI, nr. 4 (24), 
116 (Literatură). Fotocoperte; 

[III], „Lohanul”, anul VII, nr. 4 (28), 
171 (Literatură). Fotocoperte; 

„Lohanul”, anul VIII, nr. 4 (32), 
 

ciun la Huși 

Romeo PIVNICERU – București 

43, în Huși luase ființă pe lângă 
școala primară  nr. 4 de băieți, unde tata era director, căminul 

ții”. În acei ani, acest cămin cultural a 
șurat o activitate strălucită, remarcându-se nu numai în 

șelul nostru izolat, dar și prin regiunile învecinate. Devenise 
șeni. Manifestările culturale, 

riodic, reprezentau evenimente remarcabile în 
ța orașului nostru. Acestea aveau loc, de regulă, la sala de 

cinematografului din grădina publică. Participau notabilitățile 
șului și o mare afluență de public. Programul era axat pe un 

d în general în recitări și coruri, precedate 
întotdeauna de cuvântul unui conferențiar sau scriitor de 
prestigiu, care trata fie teme literare, fie filozofico-morale mai 

țin legate de actualitate. 
șita acestor spectacole, punea 

părintele Cehan. Se zbătea în toate părțile pentru reușita lor, 
căutând să le organizeze cât mai bine, să aducă conferențiari 

ți de public și chiar să organizeze turnee. Mai zăbovesc cu 
ției corale a căminului, căci nu 

știu dacă în proiectata mea lucrare autobiografică voi mai 
ajunge să vorbesc despre ea. De fapt, aceasta întruchipa cea mai 

și poate singura activitate de bază a căminului cultural. 
ță, meritele deosebite reveneau direcției 

ținute de părintele Alexandru, în calitate de dirijor al 
ție culturală deosebită, cu o pregătire 
(conservator, studii de specialitate în 
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Franța), cu calități didactite și dirijorabile de un înalt nivel, era 
persoana cea mai nimerită pentru a ocupa această funcție, în 
fond benevolă și onorifică. Prin strădaniile și entuziasmul său 
și-a depășit cu mult țelurile propuse, reușind să scoată din 
gruparea corală o formație cu performanțe profesioniste de se 
dusese vestea. 
 Este drept că la acesta contribuiau și membrii corului. 
Ei participau cu tot sufletul la numeroasele repetiții, unde 
părintele Alexandru cizela cu migală fiecare nuanţă a pieselor 
corale, până ajungea la forma desăvârşită. Acţiunea pornită 
timid la început, a produs după primele succese promiţătoare un 
val de satisfacţie şi de curiozitate în rândul cetăţenilor huşeni 
mai sensibili la vibraţiile artei. Care mai de care, dispunând de 
aptitudini vocale, a început să vina la căminul cultural, cu 
dorinţa de a fi primit în cor. După o sumară verificare, părintele 
Alexandru, bucuros că are de unde alege, îi coopta pe unii 
dintre ei. Aşa se face că efectivul număra cam în jur de 70 de 
persoane de toate vârstele şi ocupaţiile, dar toate cu voci 
remarcabile. Veneau cu toţii, supunându-se cu plăcere aceleiaşi 
discipline: elevi, învăţători, cucoane, preoţi, funcţionari. Printre 
aceştia mă număr şi eu cântând la tenori. Pe tata şi pe mama nu-
i mai pun la socoteală căci erau ,,de-ai casei’’. Merită de amintit 
un preot tânăr, părintele Ardeleanu, cu o foarte frumoasă voce 
de tenor. El era de altfel şi solistul principal al 
ansamblului.Vocea lui cristalină dădea o strălucire deosebită 
unor piese corale mai dificile, cum era ,,Negruţa’’ de Vidu sau 
,,Noël’’ de Adolphe Adam. 
  Din repertoriu, mi-aduc aminte cu plăcere de două 
concerte corale cu neasemuite armonii ce se cântau celor două 
mari sărbători creştineşti: ,,Concertul de la Naşterea 
Mântuitorului’’şi ,,Concertul de Paşti’’. Cred că efectul artistic 
stârnit în mulţimea auditorilor era deosebit, dar mai deosebit era 
ce simţeam eu, care mă găseam chiar în mijlocul chiar acelei 
polifonii. Erau pasaje contrapunctice complexe, în care simţeam 
efectiv cum resursele proprie mele voci se amplifică, se 
îngemănează cu vocile başilor din dreapta mea, cu ale 
sopranelor şi altistelor din faţă, producându-mi o vibraţie 
interioară ce aş îndrăzni să o numesc beatitudine. Mă înfioram 
treptat, purtat parcă de valurile unui flux asemănător unei fugi 
de Bach. Auzeam cum tunau în arpegii grave başii, în vreme ce 
versurile incantate de soprane răsunau ca un clichet argintiu de 
clopoţei. 
 Mulţumescu-Ţi Ţie Doamne că m-ai făcut să gust 
asemenea emoţii înălţătoare, dar mai cu seamă că m-ai făcut 
creştin. Aşa păcătos, dar cu sensibilitate profund religioasă. 
Măcar pentru aceste rezonanţe ale sufletului meu şi tot sunt mai 
câştigat decât acela ce nu ştie ce e credinţa. Un ateu va asculta 
aceste piese religioase, se va delecta poate în bună parte 
auzindu-le, dar trepta aceea de pe care melodia capătă capătă o 
înaripare mistică n-o va atinge niciodată. 
 Pe lângă aceste concerte dificile, cu ocazia Crăciunului 
repertoriul era completat cu cele mai frumoase colinde, în cele 
mai reuşite aranjamente pentru cor. Îmbrăcate ca în straie noi şi 
pline de strălucire, răsunau: ,,O! Ce veste minunată!’’, ,,Ziurel 
de ziuă’’, ,,Trei păstori se întâlniră’’, ,,Moş Crăciun’’ pe 
versurile lui Octavian Gogaşi multe alte colinde ce nu-mi mai 
vin acum în minte. Şi cum să-ţi mai vină în minte, când timp de 
patruzeci de ani şi mai bine toate aceste minunăţii au fost 
proscrise? Alungate din şcoli, din cadrul oricărei instituţii 
publice, aceste colinde mai puteau fi ascultate pe la unele 

biserici mai răsărite, care având şi coruri le cântau pe la sfintele 
sărbători. Încolo, dacă ne mai amiteam de ele, le mai intonam în 
cerc restrâns la reuniunile familiale, pe la vreun pom de Crăciun 
sau de Anul Nou. Dar şi aşa, cu trecerea anilor, cu îmbătrânirea 
generaţiilor noastre, se părea că nu mai are cine să poarte mai 
departe tradiţia acestor  neasimuite piese muzicale.  
 Revenind la activitatea corului căminului cultural, ţin 
să mai amintesc că repetiţiile se făceau într-una din sălile de 
clasă ale şcolii de băieţii nr. 4. Dacă ţin bine minte, şi cred că nu 
mă-nşel, era chiar sala în care terminasem eu clasa IV-a 
primară, cea din capătul culoarului dinspre piaţa şcolii. În 
aparenţă, acest detaliu pare a fi banal şi lipsit de orice 
semnificaţie pentru a fi menţionat în pagini memorialistice. S-ar 
putea să fie aşa. Numai că memoriile, înţelegând prin aceasta 
scrierea lor, alcătuiesc o lucrare cu totul aparte, care diferă ca 
substanţă spirituală de ceea ce este o oricare specie a genului 
epic. Într-un roman ori nuvelă poţi alege ceea ce e mai 
semnificativ şi poţi da la o parte ceea ce ţi se pare banal, când e 
vorba însă de viaţa ta de clipele conştiente pe care le-ai trăit, 
vezi că toate îţi sunt la fel de scumpe şi a renunţa să descrii 
vreuna din ele e ca şi cum ai renunţa la un crâmpei din viaţa ta. 
Eu, cel puţin, aş vrea să scriu despre mine tot, şi părţile mele 
bune, şi cele rele. Să nu omit nici o scenă pe care memoria a 
reţinut-o. Ori fiecare fiinţă omenească, în afară de viaţa ei 
fenomenală, vreau să spun ca participantă direct la evenimentele 
fizice la care este obligată de soartă, are o tărie emoţională, 
spirituală ce se desfăşoară paralel cu prima. Se întâmplă 
câteodată ca cele mai intense trăiri spirituale să coincidă şi să fie 
legate, nu cauzal, ci printr-un simplu joc al hazardului cu o 
circumstanţă banală oarecare de care rămâne definitiv şi intim 
sudată. Aşa s-a întâmplat în cazul meu cu imaginea acelei săli 
unde se făceau repetiţiile la cor. O am în faţa ochilor în toată 
claritatea ei.  
 Era într-o după-amiază de început de decembrie. Afară 
se întuneca şi o ninsoare ce începuse să cadă de câteva zile 
părea să amintească cu insistenţă că se apropia Crăciunul. În 
sala de clasă băncile erau ocupate de corişti. În faţă, părintele 
Alexandru într-o reverendă cenuşie, cu copca descheiată la gât, 
cu mânecile suflecate şi cu un diapazon într-o mână, aţintindu-
ne prin ochelarii cu rame negre, ne comunica prin gesturi 
mlădioase mesajul artistic ce trebuie să-l reproducem aidoma. 
Să spun că înăuntru era cald şi bine? Să spun că o lumină 
gălbuie, de la o lampă spânzurată în tavan ne învăluia pe toţi? 
Dar toate astea nu pot lămuri pe nimeni  de bucuria 
inexplicabilă ce-mi inunda sufletul atunci. Să fi fost oare 
armoniile colindelor de vină? Să  fi fost oare cei cincisprezece 
ani ai mei? Zăpada de afară poate? Sau mult îndrăgitele 
sărbători ce le simţeam plutind în aer? Nu ştiu! Ştiu doar că 
eram fericit, şi fericirea mea o găseam materializată acolo, în 
sala aceea, pe timpul unei repetiţii. 
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Repatrierea 
(Întoarcerea prizonierului acasă, în 

Mândreşti) 
 

                                                                                                            
                                                         Lina CODREANU
 

Fragment din cartea document Viaţa ca o poveste, 
lagărul – un coşmar. Cap. Docoment orighinal

despre prizonierat, notate de Panaite T. Ionică 

poi am ajuns în oraşul meu natal – Tecuci, unde m
cunoscut toţi cei care m-au ştiut. Mare bucurie era 
pentru mine când am ajuns în oraş, căci m

mulţi oameni din sat, după care am găsit o căruţă cu cai, pe moş 
Constantin Munteanu de m-a luat şi pe mine în căruţă, de am 
putut ajunge acasă la soţie şi cei 3 copilaşi pe care îi aveam. Că 
faptul care era? Eu am lăsat 2 copii şi am găsit 3 copii, căci 
unul, al 3-lea, l-a născut la 2 luni după ce eu am fost prins şi 
luat ca prizonier de război în Rusia. Apoi am avut de discutat cu 
ai mei cei dragi, familia şi toţi cei care mă doreau să mă vadă.

Nu a trecut mult timp şi 
m-am pomenit bolnav acasă. Ce 
fel? Am făcut febră din cauza 
aerului schimbat, a hranei şi 
schimbul de trai faţă de cum îl 
petrecusem pe cel greu în 
prizonierat, care nu a fost aşa de 
uşor, cu multe greutăţi, chinuiţi, 
plini de mizerie şi păduchi şi 
hrăniţi cu tot felul de ierburi şi 
mâncăruri proaste. Foarte mulţi 
din cei prinşi au murit de 
mizerie, păduchi şi foame. 
Majoritatea din noi au murit în 
iarna lui 1944-1945, când a fost 

un ger, aşa ce[va] nu am mai avut şi nici nu am mai auzit până 
în zilele mele. Era timpul, în aceşti ani 1944-
cauza mizeriei şi a păduchilor s-a ivit tifosul exantematic, unde 
[când], după multe controale medicale şi mortalitate s
Lagărul Nr. 6, [în] care eram eu cu un număr de circa 3000 [de] 
prizonieri români, nemţi, italieni şi unguri. Toţi eram într
singur lagăr, căci eram aşa de mulţi prizonieri, de nu mai aveau 
unde să ne cazeze şi să ne dea de mâncare, deoarece războiul nu 
era terminat. Hrana pentru noi prizonierii se făcea foarte greu, 
căci nu mai aveau de unde aduce. Toată avuţia şi tot ce fusese 
depozitat au cărat nemţii şi au dus în Germania. Deci noi, 
prizonierii eram muritori de foame, trăiam numai cu 500 gr. de 
pâine pe zi, 1 polonic de 600 gr. [cu] supă la masă, supă care era 

A
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(Întoarcerea prizonierului acasă, în 

                                                                            
Lina CODREANU – Huși 

Viaţa ca o poveste, 

Docoment orighinal (Memorii 
despre prizonierat, notate de Panaite T. Ionică – manuscris) 

Tecuci, unde m-au 
au ştiut. Mare bucurie era 

pentru mine când am ajuns în oraş, căci m-am găsit cu 
am găsit o căruţă cu cai, pe moş 

a luat şi pe mine în căruţă, de am 
putut ajunge acasă la soţie şi cei 3 copilaşi pe care îi aveam. Că 
faptul care era? Eu am lăsat 2 copii şi am găsit 3 copii, căci 

uni după ce eu am fost prins şi 
luat ca prizonier de război în Rusia. Apoi am avut de discutat cu 
ai mei cei dragi, familia şi toţi cei care mă doreau să mă vadă. 

Nu a trecut mult timp şi 
am pomenit bolnav acasă. Ce 

fel? Am făcut febră din cauza 
i schimbat, a hranei şi 

schimbul de trai faţă de cum îl 
petrecusem pe cel greu în 
prizonierat, care nu a fost aşa de 
uşor, cu multe greutăţi, chinuiţi, 
plini de mizerie şi păduchi şi 
hrăniţi cu tot felul de ierburi şi 
mâncăruri proaste. Foarte mulţi 

i prinşi au murit de 
mizerie, păduchi şi foame. 
Majoritatea din noi au murit în 

1945, când a fost 
un ger, aşa ce[va] nu am mai avut şi nici nu am mai auzit până 

-1945 când, din 
a ivit tifosul exantematic, unde 

[când], după multe controale medicale şi mortalitate s-a închis 
Lagărul Nr. 6, [în] care eram eu cu un număr de circa 3000 [de] 
prizonieri români, nemţi, italieni şi unguri. Toţi eram într-un 

ci eram aşa de mulţi prizonieri, de nu mai aveau 
unde să ne cazeze şi să ne dea de mâncare, deoarece războiul nu 
era terminat. Hrana pentru noi prizonierii se făcea foarte greu, 
căci nu mai aveau de unde aduce. Toată avuţia şi tot ce fusese 

rat nemţii şi au dus în Germania. Deci noi, 
prizonierii eram muritori de foame, trăiam numai cu 500 gr. de 
pâine pe zi, 1 polonic de 600 gr. [cu] supă la masă, supă care era 

fiartă cu cartofi necurăţaţi şi tocaţi la maşină în amestec cu 
varză murată, castraveţi muraţi, pătlăgele murate şi în amestec 
cu făină sau uruială de orz, soia sau mazăre fiartă în amestec cu 
toate. Şi o dădea la 2 prânzuri numai supă şi la un prânz cafea 
de orz prăjit cu 200 gr. pâine sau suhari. Ajunsese timpul că 
vara mâncam tot felul de ierburi, căci munceam obligatoriu şi 
munca era grea şi foarte mari şi noi eram secătuiţi şi slabi de 
foame. 

Tot în această iarnă a anului 1944
Crăciunului pe care l-am făcut primul în Lagărul nr. 6 , din 
cauza lipsei de mâncare lucram la turnătoria de fier în fabrica 
din malul Volgăi, în oraşul Stalingrad. Căram cu spinarea saci 
de ciment şi cărămizi de zid din vapor în fabrică toată ziua şi 
eram mai mult morţi de foame. Nu găseai nimic să mănânci, 
căci era iarna geroasă. Mai ceream de 
nu aveau nici ei, erau săraci şi înfometaţi. Aduceau oase de 
picior de bou sau vacă cu piele cu tot şi le pârlea de păr pe fiare 
fierbinţi, le dezbrăca de copite şi dacă se încălzeau pe fiare 
fierbinte se [în]muiau, le scoteau şi le aruncau. Noi, prizonierii, 
le adunam căci ne era tare foame, le puneam pe fiare fierbinte, 
le încălzeam şi le luam în gură. Toată ziua umblam cu copita în 
gură, ziceam că să ne treacă pofta de foame. Şi toată ziua căram 
cu spatele ciment şi cărămizi de zid pentru fabrică.

După cum am mai arătat, după atâtea 
mizerie – s-a ivit tifosul, [când] unde nu mai eram scos la lucru, 
căci eram tare bolnav, [îmi] pierise pofta de mâncare, aveam 
temperatura 41-42 gr., şedeam numai culcat în pat şi c
beau apă, dar nu era voie, căci, cum beam apă rece, făceai 
diaree şi apoi diaree cu sânge şi erai mort. Eram, în una din 
nopţi petrecute, bolnav – cam era gata să mor, mă dăduse în 
zăpăceală, vedeam numai răutăţi înaintea ochilor şi era şi 
noaptea pe la ora 11, când venea un infirmier de scria şi dădea 
la fiecare bolnav câte 2 linguriţe de griş şi un pahar de ceai 
dulce.  

Tot atunci, în timpul nopţii mi-
primit ceaiul şi grişul şi am început să-
mi dea apă rece şi ei au chemat doctorul. Era un băiat tânăr, 
neamţ, doctor. Eu m-am răcnit şi la el. Atunci au adus seringa şi 
mi-a făcut 2 injecţii la amândouă mâinile, căci [altfel] trebuia să 
mă dea în nebuneală, aşa forme grave făcea [boala]. Care făceau
şi diaree cu sânge [îndată] şi mureau. A doua zi mi
temperatura şi m-am simţit mai binişor, după care mi
binişor, după ce trecusem prin perioade de imunitate a bolii de 
tifos. Deci pe la începutul lunii martie 1945, am început să 
umblu, dar nu puteam merge de slab ce eram. Şedeam toată ziua 
pe iarbă, toţi cei zăcuţi de tifos. După care timp a început să
fie mai bine, m-au scos la lucru pe la bucătărie, pe la curăţenie 
prin lagăr. Dar am scăpat prea puţini, cam 8
rămas, foarte puţini, 1-2 din dormitor. Aceasta a fost cea mai 
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fiartă cu cartofi necurăţaţi şi tocaţi la maşină în amestec cu 
aveţi muraţi, pătlăgele murate şi în amestec 

cu făină sau uruială de orz, soia sau mazăre fiartă în amestec cu 
toate. Şi o dădea la 2 prânzuri numai supă şi la un prânz cafea 
de orz prăjit cu 200 gr. pâine sau suhari. Ajunsese timpul că 

ul de ierburi, căci munceam obligatoriu şi 
munca era grea şi foarte mari şi noi eram secătuiţi şi slabi de 

Tot în această iarnă a anului 1944-1945, în zilele 
am făcut primul în Lagărul nr. 6 , din 

la turnătoria de fier în fabrica 
din malul Volgăi, în oraşul Stalingrad. Căram cu spinarea saci 
de ciment şi cărămizi de zid din vapor în fabrică toată ziua şi 
eram mai mult morţi de foame. Nu găseai nimic să mănânci, 

 pe la civili câte ceva, dar 
nu aveau nici ei, erau săraci şi înfometaţi. Aduceau oase de 
picior de bou sau vacă cu piele cu tot şi le pârlea de păr pe fiare 
fierbinţi, le dezbrăca de copite şi dacă se încălzeau pe fiare 

şi le aruncau. Noi, prizonierii, 
le adunam căci ne era tare foame, le puneam pe fiare fierbinte, 
le încălzeam şi le luam în gură. Toată ziua umblam cu copita în 
gură, ziceam că să ne treacă pofta de foame. Şi toată ziua căram 

de zid pentru fabrică. 

După cum am mai arătat, după atâtea – suferinţe şi 
a ivit tifosul, [când] unde nu mai eram scos la lucru, 

căci eram tare bolnav, [îmi] pierise pofta de mâncare, aveam 
42 gr., şedeam numai culcat în pat şi căutam să 

beau apă, dar nu era voie, căci, cum beam apă rece, făceai 
diaree şi apoi diaree cu sânge şi erai mort. Eram, în una din 

cam era gata să mor, mă dăduse în 
zăpăceală, vedeam numai răutăţi înaintea ochilor şi era şi 

pe la ora 11, când venea un infirmier de scria şi dădea 
la fiecare bolnav câte 2 linguriţe de griş şi un pahar de ceai 

-a fost foarte greu, nu am 
-l ocărăsc pe infirmier să-

dea apă rece şi ei au chemat doctorul. Era un băiat tânăr, 
am răcnit şi la el. Atunci au adus seringa şi 

a făcut 2 injecţii la amândouă mâinile, căci [altfel] trebuia să 
mă dea în nebuneală, aşa forme grave făcea [boala]. Care făceau 
şi diaree cu sânge [îndată] şi mureau. A doua zi mi-a mai scăzut 

am simţit mai binişor, după care mi-a fost mai 
binişor, după ce trecusem prin perioade de imunitate a bolii de 
tifos. Deci pe la începutul lunii martie 1945, am început să 
mblu, dar nu puteam merge de slab ce eram. Şedeam toată ziua 

pe iarbă, toţi cei zăcuţi de tifos. După care timp a început să-mi 
au scos la lucru pe la bucătărie, pe la curăţenie 

prin lagăr. Dar am scăpat prea puţini, cam 8-10 la sută am 
2 din dormitor. Aceasta a fost cea mai 
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grea şi periculoasă viaţă din tot timpul de pe atunci şi din 
întreaga viaţă pe care am trăit-o eu în zilele mele. 

În interior [suflet, gânduri] au mai rămas multe de 
amintit şi persoane; deci eu am cuprins aici în document, ce a 
fost mai grav, periculos şi important din cele întâmpinate în 
aceşti ani de suferinţă, care nu au fost aşa de uşor să
să-i înduri şi să scapi cu viaţă până în zilele de azi. Tot ce este 
scris este un rezumat din cele petrecute şi cele mai importante 
întâmplări din tot timpul războiului, care a durat o perioadă 
îndelungată, de la 1939 până în anul 1948. 

Deci, după cum am arătat în acest document, să se ţină 
cont un singur lucru că cele scrise de mâna mea personal 
sunt aflate sau citite din cărţi, sunt realităţi petrecute şi îndurate 
de mine personal. Ar mai fi multe de arătat şi scris, căci, cum 
am mai arătat tot în acest document, [sunt] lucruri curioase din 
cele îndurate în aceşti ani de suferinţe, dar nu vrea
prea mult pe toţi acei fii ai mei care vor să ştie şi ei ceva de la 
un tată, bunic sau moş al toţi acelora care vor dori să citească.

Vă sărut cu drag,  

 Panaite Ionică [ss indescifrabil] 

20 februarie 1986 

În încheiere, anexez şi Ordinul de repatriere
unde am fost repatriat la data de 13.V.1948. 

 Notă de autor: Docomentul orighinal al prizonierului în 
lagărele sovietice – Panaite T. Ionică – a fost integrat în cuprinsul cărţii
Viaţa ca o poveste, lagărul – un coşmar (Galaţi, Ed. Axis libri, 2013), 
constituind nucleul în jurul căruia s-a ţesut povestea unui om, a unei 
familii, a unui sat românesc. Nu e un caz singular, din nefericire, dar 
devine pilduitor prin dragostea de patrie, dorul de neam 
în credinţă pe care le-a trăit generaţia de sacrificiu, vrând
împinsă, direct şi colateral, în malaxorul celui de-Al Doilea Război 
Mondial de la jumătatea secolului al XX-lea (începând cu invadarea 
Poloniei – 1939 şi terminându-se, documentar în 1945, însă cu 
dezastruoase urmări pentru omenire. Am în vedere, soarta prizonierilor 
de război, foametea indusă, bolile devastatoare, naţionalizarea 
mijloacelor de producţie, colectivizarea agriculturii, arestarea, umilirea 
şi uciderea intelectualităţii ş.a.).  

 
Colecţionarul  cleptoman

 
 
        Corneliu  VĂLEANU 
 
 Ca pensionar, mă respect  conform  indicaţiilor  date  
zilnic  în  mas-media: plimbare, plimbare  şi iarăşi  plimbare  de 
cel  puţin  două  ore, dacă pun  la socoteală  trimiterile  de  două  
sau  trei ori  la  piaţă sau magazine  de  consoartă  care   uită  să  
mai  adauge  un  produs  la  lista   de  cupărături.
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grea şi periculoasă viaţă din tot timpul de pe atunci şi din 
o eu în zilele mele.  

În interior [suflet, gânduri] au mai rămas multe de 
am cuprins aici în document, ce a 

fost mai grav, periculos şi important din cele întâmpinate în 
aceşti ani de suferinţă, care nu au fost aşa de uşor să-i petreci, 

i înduri şi să scapi cu viaţă până în zilele de azi. Tot ce este 
cele petrecute şi cele mai importante 

întâmplări din tot timpul războiului, care a durat o perioadă 

Deci, după cum am arătat în acest document, să se ţină 
cont un singur lucru că cele scrise de mâna mea personal nu 
sunt aflate sau citite din cărţi, sunt realităţi petrecute şi îndurate 
de mine personal. Ar mai fi multe de arătat şi scris, căci, cum 
am mai arătat tot în acest document, [sunt] lucruri curioase din 
cele îndurate în aceşti ani de suferinţe, dar nu vreau să plictisesc 
prea mult pe toţi acei fii ai mei care vor să ştie şi ei ceva de la 
un tată, bunic sau moş al toţi acelora care vor dori să citească. 

e repatriere de la Focşani, 

al prizonierului în 
a fost integrat în cuprinsul cărţii 

Ed. Axis libri, 2013), 
a ţesut povestea unui om, a unei 

familii, a unui sat românesc. Nu e un caz singular, din nefericire, dar 
dragostea de patrie, dorul de neam şi statornicia 

a trăit generaţia de sacrificiu, vrând-nevrând 
Al Doilea Război 

lea (începând cu invadarea 
se, documentar în 1945, însă cu 

ruoase urmări pentru omenire. Am în vedere, soarta prizonierilor 
de război, foametea indusă, bolile devastatoare, naţionalizarea 
mijloacelor de producţie, colectivizarea agriculturii, arestarea, umilirea 

l  cleptoman 

Corneliu  VĂLEANU – Iași 

Ca pensionar, mă respect  conform  indicaţiilor  date  
plimbare  şi iarăşi  plimbare  de 

dacă pun  la socoteală  trimiterile  de  două  
la  piaţă sau magazine  de  consoartă  care   uită  să  

mai  adauge  un  produs  la  lista   de  cupărături. Şi, astfel, la 

una  dintre plimbările  mele  prin  marele  oraş, că nu  fac  
mereu  acelaşi  traseu, ca  să  nu  mă  plictisesc, mergeam  fără  
o ţintă  anume, când  în  faţă  mă  opreşte  o  persoană  cam  de  
aceeaşi  vârstă  cu  mine. 
 -Ce  mai faci, do’mle, că  nu ne
un  car  de  ani, cred  că  de  vreo  treizeci  şi ceva, după  cum  
îmi  aduc  eu  aminte? N-ai  îmbătrânit
dar  memoria  îmi  joacă  feste. Nu
înfipsesem  privirea  adânc  pe  chipul  lui.
 -Te  uiţi  la  mine  şi  nu mai  ştii  cine  sunt, spune  
drept! 
  -Cam  aşa-i!... 
 -Do’mle, ai  uitat  că  am fost  buni 
 -Te  cred, dar...În  mintea  mea  se  înfiripeau  tot  felul  
de  idei. Cum  să  mă  acosteze, aşa  din senin, un individ  de  
care  nu-mi  mai  aduc  aminte? 
 -Tu  eşti...Eu  sunt...Ha, acum  ce  zici?...
 -Ce  să  zic, cam  ai  dreptate!..
 -Păi, cum  să  nu! Soţiile  noastre  au  fost  colege  de  
liceu  împreună  cu  soţia  lui...Ţi-l  mai  aduci  aminte?...
 -Numele  îmi  spune ceva, dar  nu  l
şi pe  tine, cam  de  când  grupul  nostru  s
căpuşorul  meu  filmul  se  developează  rapid.
 -Da, da, e  adevărat  ce  spui!...
 -Atunci, hai  să  intrăm în  barul  de  colo  şi  să...Timp 
am  ca  şi  tine, că  doar  suntem  venerabili pensionari.
 Dau  curs  invitaţiei  şi intrăm  în  local. Facem  
comandă  de  câte  o bere, ciocnim  şi  începem  să  ne  aducem  
aminte  de  anii  frumoşi  ai  amiciţiei.
să  pătrunzi  în  trecut, unde  sunt  stocate  atâtea  şi  atâtea  
evenimente  pe  care  le-ai  trăit  tu  şi  amici
apropierea ta. El, fiind  mai  guraliv,
începe  să-i  turuie gura ce  a făcut  de când  nu  ne
văzut, cine  a  plecat  dincolo, în  lumea umbrelor  sau  în  
uitare, cine  mai  trăieşte, cine  a sărăcit, cine  s
noul  regim  etc., etc!...Îl  ascult  cu  atenţie, mai  şi  râdem.
Timpul   se  scurge  cu  întrebări, cu  răspunsuri, cu  suspansuri, 
cu... 
 -Do’mle, m-am întâlnit  acum  o  săptămână  cu  foarte  
bunul  nostru  amic  Gigel  Hârciog, ingineraşu
Nu-l  mai  văzusem  de  multă  vreme.
imediat, deşi  l-am  întâlnit  într-o  forfotă  de  oameni la 
talciocul duminical. Mă dusesem să caut o piesă pentru Dacia 
mea bătrână. Cum  l-am  zărit, să  nu
mână. El  prezentabil  ca  întotdeauna. Îmbrăcat  la  patru  ace,
cum  ştii  că-i  plăcea  să  arate  în  lume.
recunoscut!... 
 -Şi?... 
 -Păi, am  intrat  într-un  bar  din  apropiere  ca  şi  cu  
tine acum. Şi  dă-i  pe  calea  întâmplăr
descarce  sufletul sau  să  mă  impresioneze.
mine. Mi-a  spus  că  prin  1990, nevastă
rămas  singur  în  apartamentul  decomandat  cu  trei  camere  
pe  care-l  aveau  într-un  bloc  turn  la  ultimul  etaj.
 -Da’  de  ce  s-au  despărţit?  Îl  întreb  eu.
 -E  o  poveste  urâtă. Nevastă
frumoasă  şi  ţinea  să  fie   îmbrăcată cât  mai şic, la  patru  ace, 
ca  şi el. Cum  banii  nu-i  prea  împungeau,
o  boală  idioată  pe care  puţin  o  pot  lua  unii  dintre  semenii  
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una  dintre plimbările  mele  prin  marele  oraş, că nu  fac  
mereu  acelaşi  traseu, ca  să  nu  mă  plictisesc, mergeam  fără  
ţintă  anume, când  în  faţă  mă  opreşte  o  persoană  cam  de  

că  nu ne-am  mai  întâlnit  de  
cred  că  de  vreo  treizeci  şi ceva, după  cum  

ai  îmbătrânit  deloc! Mă  uit  la  el , 
Nu-l  recunosc, deşi  îmi  

înfipsesem  privirea  adânc  pe  chipul  lui. 
Te  uiţi  la  mine  şi  nu mai  ştii  cine  sunt, spune  

Do’mle, ai  uitat  că  am fost  buni  amici, că... 
dar...În  mintea  mea  se  înfiripeau  tot  felul  

Cum  să  mă  acosteze, aşa  din senin, un individ  de  

acum  ce  zici?... 
cam  ai  dreptate!... 

Păi, cum  să  nu! Soţiile  noastre  au  fost  colege  de  
l  mai  aduci  aminte?... 
dar  nu  l-am  mai  văzut  ca  

cam  de  când  grupul  nostru  s-a  despărţit. În  
meu  filmul  se  developează  rapid. 

e  adevărat  ce  spui!... 
hai  să  intrăm în  barul  de  colo  şi  să...Timp 

că  doar  suntem  venerabili pensionari. 
Dau  curs  invitaţiei  şi intrăm  în  local. Facem  
de  câte  o bere, ciocnim  şi  începem  să  ne  aducem  

aminte  de  anii  frumoşi  ai  amiciţiei. Căci  ce  e  mai  frumos  
să  pătrunzi  în  trecut, unde  sunt  stocate  atâtea  şi  atâtea  

ai  trăit  tu  şi  amicii  sau  alţii  din  
El, fiind  mai  guraliv, cum  îl  ştiam, începe, 

i  turuie gura ce  a făcut  de când  nu  ne-am  mai  
în  lumea umbrelor  sau  în  

uitare, cine  mai  trăieşte, cine  a sărăcit, cine  s-a  îmbogăţit  în  
etc!...Îl  ascult  cu  atenţie, mai  şi  râdem. 

Timpul   se  scurge  cu  întrebări, cu  răspunsuri, cu  suspansuri, 

am întâlnit  acum  o  săptămână  cu  foarte  
bunul  nostru  amic  Gigel  Hârciog, ingineraşul constructor. 

l  mai  văzusem  de  multă  vreme. L-am recunoscut  
o  forfotă  de  oameni la 

Mă dusesem să caut o piesă pentru Dacia 
am  zărit, să  nu-l  pierd, l-am  prins  de  

El  prezentabil  ca  întotdeauna. Îmbrăcat  la  patru  ace, 
i  plăcea  să  arate  în  lume. Ce  crezi? M-a  

un  bar  din  apropiere  ca  şi  cu  
i  pe  calea  întâmplărilor. Poate  a  dorit  să-şi  

descarce  sufletul sau  să  mă  impresioneze. A  fost  sincer  cu  
a  spus  că  prin  1990, nevastă-sa  l-a  părăsit şi  a  

rămas  singur  în  apartamentul  decomandat  cu  trei  camere  
oc  turn  la  ultimul  etaj. 

au  despărţit?  Îl  întreb  eu. 
E  o  poveste  urâtă. Nevastă-sa  ştii  că  era  o  femeie  

frumoasă  şi  ţinea  să  fie   îmbrăcată cât  mai şic, la  patru  ace, 
i  prea  împungeau, s-a  trezit  în  el  cu  

o  boală  idioată  pe care  puţin  o  pot  lua  unii  dintre  semenii  
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noştri. Mi-a  mărturisit  că  a  devenit  cleptoman, boală  de  
care  nu  poate  scăpa. 
 -Adică  hoţ!... 
 -Cam  aşa. DEX-ul  spune  clar  că  acest  gen  de  h
nu  fură  pentru  profit, ci  pentru  plăcerea  de  a  mangli  ce  
nu-i  aparţine. 
 -Da, am  auzit  de  asemenea  persoane, chiar  din  
lumea  bună, cum  ar  fi  staruri  de  film, vedete  de  muzică  
uşoară, chiar  şi  poliţişti şi  politicieni  etc. 
 -Ei, dar el...Ce  mai!..Mi-a  mărturisit  sincer  că  s
lipit  de  un  circar  de  la  alba-neagră  care  l-a iniţiat  în arta  
prestigitaturii. La început  subtiliza  articole  de  damă  care  
erau  puse   la uscat  pe  sârmă  pe  sub  geamurile  de  
parterul blocurilor. Chiloţi  de  damă, sutiene şi  furouri.
lua  le oferea  cadou  soţiei. Ea  la început  se  bucura  până  
într-o zi  când  i-a  adus  un  mantou  de  blană. Întrebându
unde-l  are, s-a bâlbâit. 
 -Eşti  un  hoţ! Furi  pentru  mine  şi-
cumperi  din  economiile  pe  care  le  faci!...A  urmat  ceartă  şi  
iar  ceartă cu  el, plâns  şi  iar  plâns. Atunci ea  s
urmărească, decoperind că dragul ei soţ  Gigel  Hârciog  
devenise  cleptoman. S-a  speriat  că  va  fi  prins  şi  va  deveni  
soţia  unui  puşcăriaş… A  părăsit  apartamentul  şi  cum  nu 
aveau  copii,  a  divorţat, lăsându-i  lui  totul.
proverbul „azi  furi  un  ou, mâine  un  bou” prietenul  nostru 
comun de  altădată  a   început  să profeseze  cu  ajutorul  bolii  
intrată  în  el  ca  într-un  incubator  şi  acolo a  rămas şi  o  
poartă  şi  astăzi. 
 -Bine, poate  ţi-a  spus  aşa  ca  să  te  impresioneze!...
 -Nu!  M-a  invitat la el  să  constat  cu  ochii  mei  
putut  să  adune. Am  acceptat, dar  în  gând  mi
poate  a  devenit  şi  homosesual,  mai  ştii? Însă  cum  mă  vezi  
că  sunt  ca  un  luptător  de 100  de  kilograme  şi  el  aproape  
la jumătatea  mea, n-avem  a  mă  teme  de  vreo  ag
sexuală,  doar   dacă  are  şi  pistol  cu  care  să  mă  ameninţe. 
L-am  studiat  atent  după  ce  mi-a  făcut  invitaţia  şi  niciun  
rictus  al  feţii  nu-l  trăda  de  ceva  anormal. Ca   să  nu  mai  
lugesc  vorba, am  acceptat  invitaţia  şi  m-am  dus.
la  apartamentul  lui  aflat  chiar  la ultimul  etaj. La  intrare  
avea  o  cameră  de  supraveghere  conectată  la  calculator, o  
uşă  blindată  cu  trei încuietori. Deschide  uşa  şi  din  prag  mă  
izbeşte un  miros  de  muzeu  neaerisit. Pe  hol rafturi  
suprapuse  cu  tot  felul  de  obiecte  aranjate  în  ordine, dar  
fără  etichete. Îmi  spune  să  le  studiez şi  să-mi  spun  părerea.
Spun  ceva. Apoi  deschide  uşa  de  la  sufragerie.
colecţie  de  cărţi  şi  tablouri  cu  reproduceri  ale  marilor  
pictori  români  şi  ale  unor  pictori  celebri  din toate  şcolile
europene.Pe  un  raft  avea  monede  şi  bancnote  româneşti  şi  
străine. În  primul  dormitor  rafturi  pline  cu  aparate  
electronice  mai  mari  sau  mai  mici. Pe  două  rafturi 
suprapuse avea şuruburi, piuliţe, şaibe de tot felul, carcase,
bomfaiere, maşini  de  găurit, burghie  şi  câte  altele.
introdus  în  bucătărie  unde  pereţii  erau  tapetaţi  cu  oale, 
tigăi, farfurii  de  tot  felul, castroane, căni,  electrocasnice  
pentru  făcut  cafea, ceai  şi  de  pregătit  mâncare.
lipită  de  perete  unde  mi-a  spus  că  doarme.Surpriza  cea  
mai  mare  a  venit  când  m-a  introdus  în  fostul  domitor  
conjugal.Ce  mai! Un  întreg  raion  cu  articole  de  damă: 
parfumuri. rujuri,brăţări, lănţişoare, medalioane, cercei, 
pandative, chiloţi  de  damă modele  mai  vechi,
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a  mărturisit  că  a  devenit  cleptoman, boală  de  

ul  spune  clar  că  acest  gen  de  hoţ  
ea  de  a  mangli  ce  

am  auzit  de  asemenea  persoane, chiar  din  
lumea  bună, cum  ar  fi  staruri  de  film, vedete  de  muzică  

a  mărturisit  sincer  că  s-a  
a iniţiat  în arta  

La început  subtiliza  articole  de  damă  care  
erau  puse   la uscat  pe  sârmă  pe  sub  geamurile  de  la  

Chiloţi  de  damă, sutiene şi  furouri. Tot  ce  
Ea  la început  se  bucura  până  

Întrebându-l  de  

-mi spui  că  le  
cumperi  din  economiile  pe  care  le  faci!...A  urmat  ceartă  şi  

Atunci ea  s-a  hotărât  să-l  
că dragul ei soţ  Gigel  Hârciog  

a  speriat  că  va  fi  prins  şi  va  deveni  
A  părăsit  apartamentul  şi  cum  nu 

i  lui  totul. Şi, ca  în  
proverbul „azi  furi  un  ou, mâine  un  bou” prietenul  nostru 

eze  cu  ajutorul  bolii  
un  incubator  şi  acolo a  rămas şi  o  

a  spus  aşa  ca  să  te  impresioneze!... 
a  invitat la el  să  constat  cu  ochii  mei  ce a 
Am  acceptat, dar  în  gând  mi-am  zis  că  

Însă  cum  mă  vezi  
că  sunt  ca  un  luptător  de 100  de  kilograme  şi  el  aproape  

avem  a  mă  teme  de  vreo  agresiune  
sexuală,  doar   dacă  are  şi  pistol  cu  care  să  mă  ameninţe. 

a  făcut  invitaţia  şi  niciun  
Ca   să  nu  mai  

am  dus. Am  urcat  
la  apartamentul  lui  aflat  chiar  la ultimul  etaj. La  intrare  
avea  o  cameră  de  supraveghere  conectată  la  calculator, o  
uşă  blindată  cu  trei încuietori. Deschide  uşa  şi  din  prag  mă  

Pe  hol rafturi  
suprapuse  cu  tot  felul  de  obiecte  aranjate  în  ordine, dar  

mi  spun  părerea. 
Apoi  deschide  uşa  de  la  sufragerie. O  adevărată  

tablouri  cu  reproduceri  ale  marilor  
pictori  români  şi  ale  unor  pictori  celebri  din toate  şcolile 
europene.Pe  un  raft  avea  monede  şi  bancnote  româneşti  şi  
străine. În  primul  dormitor  rafturi  pline  cu  aparate  

Pe  două  rafturi 
şaibe de tot felul, carcase, 

maşini  de  găurit, burghie  şi  câte  altele. M-a  
introdus  în  bucătărie  unde  pereţii  erau  tapetaţi  cu  oale, 

căni,  electrocasnice  
pentru  făcut  cafea, ceai  şi  de  pregătit  mâncare. O  canapea 

a  spus  că  doarme.Surpriza  cea  
a  introdus  în  fostul  domitor  

întreg  raion  cu  articole  de  damă: 
parfumuri. rujuri,brăţări, lănţişoare, medalioane, cercei, 

chiloţi  de  damă modele  mai  vechi, dar  şi  noi, 

sutiene  de  toate  culorile  şi  felurile,
deasupra  fostului  pat  conjugal  avea  o  pereche  de  gogoşari,
chiloţi  din  aceea  pe  care îi  poartă  femeile bătrâne  de  la  
ţară  când  dă  frigul, iar  desupra  două  silicoane aranjate  într
un  sutien  roz  bombon. A  fost  sincer,
este în  dormitor, e în  amintirea  fostei  consoarte.
aproape  două  ore  ca  să-mi explice,
cafea. La  despărţire, în  virtutea  fostei  noastre  amiciţii,
pus  să  jur  că  nu-l  voi  denunţa  la  poliţie  şi  că  are  
încredere  în  mine. L-am  asigurat  că  nu  voi  face  niciun  
denunţ. De  când  l-am  întâlnit, mă  frămâtă  gândul  cum dintr
un  om  integru, cum  îl  ştiam,  a  ajuns  ce  a  ajuns.
ce  spui? Nu  am  fabulat  nimic. Ţi
despre  Gigel  Hârciog. 
 -Ce  să  zic?...În  rândul  semenilor  noştrri  se  petrec  
atâtea  anomalii, încât  rămâi  interzis  când  le  auzi. Povestea  
este  tristă  şi cred  că  n-am  să  i-o  po
ştii  cum  sunt  femeile  când  se  întâlnesc  între  ele,
dacă  sunt  prietene. Nu pot  ţine  un  secret. Aşa, că  fii  liniştit  
tu  şi amicul  Hârciog. 
 -Am  uitat  un  amănunt. Când  m
am  întrebat  că  dacă  moare  subit  în  apartament ce  se  va  
întâmpla. Cu o faţă împietrită şi cu o privire pierdută în gol,
a  răspuns  rece.Voi  putrezi  până  când  cineva  va  forţa  uşa  
şi-l  va  găsi   în  descompunere  şi  se  vor  pune  tot  felul  de  
întrebări  legate  de existenţa  lui: cine  a fost, 
ce. Misterul  trecerii  lui  prin  lume ca  atâţia  alţii.
mister  amice!... 
       Sorbim  ultimile  picături  de  bere  şi  ne  despărţim.
într-o  parte, el  în  altă  parte  a  bulevardului,  pierzându
forfota marelui oraş  la vremea când ziua parcă  a obosit şi 
aşteaptă venirea nopţii spre a  se odihni  pentru a  relua  ciclul  
vieţii  eterne. 

 
FATA DIN VIS 

 
                                    Irina Lucia M

 

Noli foras ire, in interiore homine veritas! (Nu vă duceţi în afară, în omul 
interior locuieşte adevărul!) 
„Fiecare este o oglindă pentru celălalt, în care se vede pe sine însuşi.”
Shakespeare 
"Visul pe care îl visezi singur rămâne doar un vis, visul pe care îl visezi cu alţii 
devine realitate" din scripturile antice tibetane 

     În serile calde de mai, prin fereastra camerei lui, aerul e plin 

de miresmele dulci de regina nopţii, suave arome de levănţică, 

parfum de iasomie, trandafiri, caprifoi şi mentă. 

În faţa casei un tei îşi răspândeşte grăbit florile, corcoduşul şi

apleacă ramurile încărcate în adierea vântului printre crenguţele 

zvelte de liliac. Miroase a linişte şi a fluturi de vis. Dinspre 

marginea oraşului năvăleşte noaptea şi ţârâitul greierilor.

Adolescentul prefera nopţile astea pe

reflectată în tăcere. Câte un ţipăt pierdut în depărtări. Citea, 
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sutiene  de  toate  culorile  şi  felurile, iar  pe  perete, chiar  
conjugal  avea  o  pereche  de  gogoşari, 

chiloţi  din  aceea  pe  care îi  poartă  femeile bătrâne  de  la  
ţară  când  dă  frigul, iar  desupra  două  silicoane aranjate  într-

A  fost  sincer, spunându-mi  că  tot  ce 
rmitor, e în  amintirea  fostei  consoarte. Am  stat  

mi explice, servindu-mă  şi  cu o  
La  despărţire, în  virtutea  fostei  noastre  amiciţii, m-a  

l  voi  denunţa  la  poliţie  şi  că  are  
am  asigurat  că  nu  voi  face  niciun  

am  întâlnit, mă  frămâtă  gândul  cum dintr-
un  om  integru, cum  îl  ştiam,  a  ajuns  ce  a  ajuns. Tu, amice, 

-am  spus  purul  adevăr  

Ce  să  zic?...În  rândul  semenilor  noştrri  se  petrec  
atâtea  anomalii, încât  rămâi  interzis  când  le  auzi. Povestea  

o  povestesc  nici  soţiei, căci  
e  întâlnesc  între  ele, mai  ales  

dacă  sunt  prietene. Nu pot  ţine  un  secret. Aşa, că  fii  liniştit  

Când  m-a  servit  cu  cafea, l-
am  întrebat  că  dacă  moare  subit  în  apartament ce  se  va  
întâmpla. Cu o faţă împietrită şi cu o privire pierdută în gol, mi-
a  răspuns  rece.Voi  putrezi  până  când  cineva  va  forţa  uşa  

l  va  găsi   în  descompunere  şi  se  vor  pune  tot  felul  de  
cine  a fost, ce  a  făcut  şi  de  

Misterul  trecerii  lui  prin  lume ca  atâţia  alţii. Mister, mare  

Sorbim  ultimile  picături  de  bere  şi  ne  despărţim. Eu  
el  în  altă  parte  a  bulevardului,  pierzându-ne  în  

fota marelui oraş  la vremea când ziua parcă  a obosit şi 
aşteaptă venirea nopţii spre a  se odihni  pentru a  relua  ciclul  

FATA DIN VIS  

Irina Lucia MIHALCA 

(Nu vă duceţi în afară, în omul 

„Fiecare este o oglindă pentru celălalt, în care se vede pe sine însuşi.”- 

"Visul pe care îl visezi singur rămâne doar un vis, visul pe care îl visezi cu alţii 

În serile calde de mai, prin fereastra camerei lui, aerul e plin 

de miresmele dulci de regina nopţii, suave arome de levănţică, 

parfum de iasomie, trandafiri, caprifoi şi mentă.  

ăbit florile, corcoduşul şi-

apleacă ramurile încărcate în adierea vântului printre crenguţele 

zvelte de liliac. Miroase a linişte şi a fluturi de vis. Dinspre 

marginea oraşului năvăleşte noaptea şi ţârâitul greierilor. 

Adolescentul prefera nopţile astea pentru lumina mistică 

reflectată în tăcere. Câte un ţipăt pierdut în depărtări. Citea, 



 

    p. p. p. p. 127127127127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014 
       

 

citea enorm pentru vârsta lui. Un tânăr, diferit de ceilalţi, îşi 

crea propriul univers prin cuvinte ce nu trebuiau rostite decât 

pentru sine. Găsea imposibilă calea de a-şi face prieteni şi chiar 

o iubită. Aplecat la masa din cameră încerca să-şi scrie 

gândurile prin fragmente de romane începute.  

Să fie vis sau aievea glasul ce răzbătea tânguitor din grădina 

casei? Să fie vis sau realitate? 

Se ridică, din câţiva paşi ajunse afară. Nedumerit, încercă să 

afle de unde venea acea chemare abia şoptită. În curtea casei, 

cumpăna fântânii despica luna plină.  

Încet, un glas suav îl chema:  "Vino, hai vino! ”.  

Înaintă mirat, pe urmele glasului fetei, pe aleea ce ducea spre 

fântâna din care se răcorea încă de mic. Aplecându-se, în 

oglinda ei se reflecta chipul melancolic al unei fete de o 

fermecătoare inocenţă, luminat de razele lunii. 

La vederea lui schiţă un zâmbet şi-i spuse:  

 "Ai venit! Sunt eoni de timp printre timp de când te caut. Nu-ţi 

fie teamă, hai cu mine, hai vino, vino în Oraşul Solar, 

Heliopolis, păşeşte aici, ai să-l recunoşti, ai să-ţi reaminteşti.” 

Fata îi făcu un semn cu mâna, îl chemă încă o dată. Pâlpâiri de 

lumină irizau prin pletele ei, pe chipul ei frumos. I se părea 

cunoscută, nu-şi amintea cum şi de unde.  

O mai văzuse, era sigur, simţea asta  intens, dar unde şi cum, 

căci totul părea un vis real, încă neînţeles. Ca în transă, începu 

să coboare treptele ce duceau spre adâncul fântânii, spre oglinda 

apei. 

Păşi prin oglinda apei trecând printr-un tunel la capătul căruia 

printr-o lumină albastră se deschise Poarta Stelară spre o lume 

paralelă scăldată într-o lumină neobişnuită, intensă şi pură. 

Fata cu trăsături asiatice îl luă de mână, îl privi adânc. 

Zâmbindu-i îi spuse:  

” De când te-aştept, Chanchala Sarvaga, tu ştii asta, priveşte 

şi-ncet vei recunoaşte totul de când ai plecat de Acasă. Bucură-

te de această călătorie prin timp! ” 

Ciudată senzaţie de linişte, un sentiment de pace interioară şi 

încetinire a curgerii timpului! 

Ce ciudat, îşi aminti numele fetei, Shanti Ramya! 

Din văzduh se apropie, plutind inefabil, o pajură de o rară 

frumuseţe. Pasărea Phoenix, cu aripi învăluite într-un cerc de 

azur, cu pene strălucitoare ca flacăra, cu pete de purpură şi aur, 

iar în ochi îi scânteia o tainică lumină. Privindu-i adânc, le 

transmise mental să se urce pe aripile ei, spre ţinutul Soarelui-

Răsare al Templului de Aur. 

Cu viteza gândului trecuseră peste ţinuturi cu o magnifică 

natură tropicală, peste câmpii întinse şi păşuni, peste vegetaţii 

luxuriante brăzdate de fluvii şi râuri ale căror maluri erau 

mărginite de palmieri şi ferigi uriaşe. 

Ajunseră într-o frumoasă grădină cu fântâni arteziene. La 

mijloc, străjuită de arbori ornamentali, o alee pornea spre Poarta 

Principală, asemănătoare unui văl, care odată deschisă reda din 

curtea interioară "o lacrimă pe obrazul timpului", un templu 

magnific aşezat pe o terasă de marmură albă, o bijuterie ce 

strălucea în lumina soarelui înconjurată de construcţii 

impunătoare. 

Templul n-avea acoperiş pentru ca razele Soarelui-Ra să 

pătrundă în el. Pasărea îi lăsă în faţa templului şi dispăru tot aşa 

cum apăruse. 

Era templul alb din visele ce i se succedau periodic prin timp. 

Cu paşi mici, Shanti Ramya porni spre templu însoţită de 

tânărul cu ochii negri, strălucitori. 

Intrară în templu, aprinseră okoro, beţişoare parfumate de 

tămâie, smirnă şi santal, priviră fuioare de lumină ridicându-se 

în încercarea de a îmbuna zeii prin rugăciuni înmiresmate, 

depuseră ofrande de flori, simţiră pacea şi albul liniştii 

lăuntrice, făcură câţiva paşi în faţă şi îngenuncheară, ţinându-se 

de mână. 

Privind, prin ochii ei, se derula trecutul unei poveşti, povestea 

vieţii lor. 

Ştia că a mai fost aici, o recunoştea ca fiind sufletul-pereche, 

ştia aceste locuri şi viaţa prin care a mai trecut cândva, asemeni 

unei pelicule derulate in viteză. 

În inimă simţi o durere sfâşietoare, un dor imens, un ţipat 

lăuntric, golul pe care nu-l putuse umple cu nimic. Lacrimi îi 

inundară ochii, îşi revedea întreaga acea viaţă, totul, inclusiv 
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despărţirea care le-a fost dat să fie, ruptura firului lor de teama 

lui în faţa iubirii, de oscilaţia şi neîncrederea lui. 

[ Omul înfruntă moartea după o durată foarte mică a vieţii sale, 

iar viaţa lui pare să nu fi valorat prea mult. Chiar nimic! 

Slăbirea vederii ne face să credem că soarele, luna şi stelele sunt 

mai palide. Timpul zboară, experienţele triste urmează una după 

alta, norii se întorc după ploaie. ] 

Ieşiră din templu scăldaţi de lumina blândă a apusului de soare. 

Totul căpătă un farmec aparte atunci când se lăsă seara. Porniră 

spre aleea de unde veniră, ca Pasărea de Foc să reapară din 

văzduh, ducându-i la capătul Porţii Stelare. 

Cu lacrimi in ochi, Shanti Ramya îl îmbrăţişă strâns, îi mângâie 

chipul şi-l sărută, redându-i gustul tuturor primăverilor, acel dor 

nedesluşit după care tânjea. 

"- Ne vom reîntâlni, nu plânge, nu te-ntrista, hai zâmbeşte, 

Chanchala Sarvaga. Ştii doar că      ţi-am înţeles frica, te-am 

înţeles şi te-am iertat, doar tu trebuie să reuşeşti să te ierţi, să 

fii liber, dar singur va trebui sa descoperi paşii pierduţi. Ai 

repetat lecţia prin atâtea vieţi şi-o vei repeta până o vei 

parcurge. Eu te voi aştepta, voi avea răbdare. Nu plânge, ne 

vom reîntâlni!” 

Tânărul trecu prin oglinda apei fântânii şi, fără să-şi dea seama, 

se trezi la masa de lucru, în camera sa.  

Să fi fost totul un vis atât de real? Atunci de unde durerea 

lăuntrică, de ce simţi lacrima curgându-i pe obraz? Şi parfumul 

ei, şi chipul, şi gustul ei, totul sa fie doar vis? 

Pe masă o floare albastră de nu-mă-uita şi-o foaie de hârtie în 

care, caligrafic, era pictat cu cerneală, asemeni unei ideograme: 

" Ne trezim amândoi  

dintr-o altă realitate 

încercând să oprim clipa, 

continuarea unui alt timp, 

 în acest timp. ” 

 

iar dedesubt el completase: 

Oare ne vom întoarce?  

Oare ne vom regăsi, mai tineri  

decât moartea ce ne-a chemat, 

despărţindu-ne,  

mai curaţi decât cerul primăverii? 

Copil plutind în lacrima timpului, 

ţipând după mireasma gândului tău! 

Oare ce-naltă iubire ne-a pedepsit cu uitarea? 

Te văd alergând lângă mine 

 cu surâs de mărgele, 

cu privirea ta caldă,  

întinzând mâna să-mi prindă suflarea, 

să-mi alunge întristarea...  

Oare vom mai fi NOI? 

Oare visele, trăirile avute, pot fi visate de două ori, precum 

scăldatul în acelaşi fluviu de două ori sau va trebui să renunţi la 

ele? 

Amintirile, temelia pe care poţi zidi înscrisurile culese de-a 

lungul întâmplărilor, preţioase fragmente, cu care poţi întregi 

tot! 

O coloană trunchiată, un capitel sfărâmat, treptele pe care 

încerci sa le urci îţi amintesc de splendoarea unui templu Toate 

alcătuiesc comoara de absolut necesară unui suflet. 

Viziunea, oricât de puternică ar fi, doarme dacă nu e deşteptată 

prin întâmplare de un lucru de nimic, care a concretizat-o... şi, 

când nu le mai ai, toate acestea, e greu să te regăseşti. 

Ca-ntr-un obscur subteran, trebuie să cobori în sufletul tau 

proiectând lumini, ca să poţi afla ceva. Te-apleci asupra inimii 

şi-asculţi cum bate în ea trecutul, ca şi cum ai pune urechea la 

pământ, ca să auzi din depărtare un zgomot surd. 

Inima bate, mintea nu poate uita câte a adunat, culori, arome, 

sunete şi forme; văzul şi auzul urmează să le păstreze; scânteia 

aceea ce a dormit, o clipă, sub cenuşa parfumată, scânteia aceea 

mică, energia, iar odată cu primăvara, cu vântul care bate, simţi 

că va renaşte. 

(povestea, poate, va continua) 

 

 

 

 

 

LiteraturLiteraturLiteraturLiteratură 



 

    p. p. p. p. 129129129129                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

 
MARUCA PIVNICERU ÎN DIALOG CU
ALICE MAVRODIN – muzicolog

 

 M.P. – Este o iniţiativă temerară să vreau să cuprind în 

câteva pagini o astfel de activitate ca a dvs. Dorinţa de a vă 

dedica unei cariere muzicale o datoraţi şi mamei dvs., Viorica 

Mavrodin. 

 A.M. – Da. Mama îmi cânta la pian piese de Chopin, 

Schumann, Beethoven când eu încă nici nu ştiam să merg sau să 

vorbesc. Voia să-mi formez gustul artistic în ambianţa muzicii 

bune. La 6 ani mi-a luat o profesoară de pian. 

 M.P. – Dar gustul literar tot mama dvs. vi l

 A.M. – Da. Cu basmele populare pe care totdeauna le

a considerat ca aparţinând marii literaturi. Iar când i

pe Ispirescu şi pe Creangă, a trecut la mitologie: războiul t

Cântarea nibelungilor. Siegfried a fost marele meu erou pe când 

eram la şcoala primară. 

 M.P. – Să fie oare vreo legătură între familiarizarea de 

copil cu mitologia scandinavă şi pasiunea de adult pentru 

muzica lui Wagner în general şi a Tetralogie

nibelungului” în special? 

 A.M. – O, da! Când m-am hotărît să analizez 

leitmotivele Tetralogiei am avut senzaţia că mă întorc de unde 

am plecat, că închid un cerc. De altfel, tot Mama mi

prima oară de Wagner şi de leitmotivele sale, pe c

cânta la pian.            

   M.P. – Dar ce pregătire avea mama dvs.? Era pianistă?

 A.M. – Mama a urmat facultatea de Litere şi Filozofie, 

avându-l ca profesor de estetică pe Mihail Dragomirescu, a 

cărui asistentă a fost apoi timp de un an, după absolvire. Dar s

căsătorit şi a plecat la ţară pentru a se ocupa de mica fermă a 

tatălui meu. Încă din facultate o pasiona mitologia comparată pe 

care o asocia cu eposul popular şi cult. A continuat să se 

documenteze în acest do-meniu şi am găsit apoi, printre hârtiile 
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ÎN DIALOG CU 
muzicolog 

Este o iniţiativă temerară să vreau să cuprind în 

câteva pagini o astfel de activitate ca a dvs. Dorinţa de a vă 

zicale o datoraţi şi mamei dvs., Viorica 

Da. Mama îmi cânta la pian piese de Chopin, 

Schumann, Beethoven când eu încă nici nu ştiam să merg sau să 

mi formez gustul artistic în ambianţa muzicii 

Dar gustul literar tot mama dvs. vi l-a format? 

Da. Cu basmele populare pe care totdeauna le-

a considerat ca aparţinând marii literaturi. Iar când i-a terminat 

pe Ispirescu şi pe Creangă, a trecut la mitologie: războiul troian, 

Cântarea nibelungilor. Siegfried a fost marele meu erou pe când 

Să fie oare vreo legătură între familiarizarea de 

copil cu mitologia scandinavă şi pasiunea de adult pentru 

muzica lui Wagner în general şi a Tetralogiei „Inelul 

am hotărît să analizez 

leitmotivele Tetralogiei am avut senzaţia că mă întorc de unde 

am plecat, că închid un cerc. De altfel, tot Mama mi-a vorbit 

prima oară de Wagner şi de leitmotivele sale, pe care mi le 

Dar ce pregătire avea mama dvs.? Era pianistă? 

Mama a urmat facultatea de Litere şi Filozofie, 

l ca profesor de estetică pe Mihail Dragomirescu, a 

imp de un an, după absolvire. Dar s-a 

căsătorit şi a plecat la ţară pentru a se ocupa de mica fermă a 

tatălui meu. Încă din facultate o pasiona mitologia comparată pe 

care o asocia cu eposul popular şi cult. A continuat să se 

şi am găsit apoi, printre hârtiile 

ei, schiţe ale unor studii – neterminate, din păcate 

originile mitologice ale basmului şi despre naşterea epopeii.

 M.P. – Dar cum s-a născut cartea pe care mi

o şi care poartă titlul oarecum sur-prinz

Roza Cruce”? 

 

ALICE MAVRODIN

 A.M. – Mama dorea să-mi explice „Faust” de Goethe 

şi a început prin a-şi pune ideile pe hârtie. Numeroasele ei 

lecturi au dus-o la concluzia că poemul goethean nu poate fi 

înţeles cu adevărat decât din perspectiva cosmo

rozicruciene, pe care autorul o cunoştea bine fiind el 

rozicrucian. Cercetările i-au fost mult facilitate 

credeţi! – de dirijorul Igor Markevitch. Eu lucram cu Maestrul de 

câţiva ani şi îi vorbisem despre proiectele Mamei,

ideea să-i ofere o călătorie la Paris pentru a se documenta la 

Biblioteca Naţională. Revenind în ţară, Mama s

pentru a cerceta arhiva Goethe. Rezultatul a fost cartea pe care o 

vedeţi.  

              M.P. – Când a fost asta? 

 A.M. – La începutul anilor '70. Dar cartea am putut

tipări abia în 2010. 

 M.P. – Despre colaborarea dvs. cu Igor Markevitch 

LiteraturLiteraturLiteraturLiteratură 
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neterminate, din păcate – despre 

originile mitologice ale basmului şi despre naşterea epopeii. 

a născut cartea pe care mi-aţi arătat-

prinzător „Goethe, Faust şi 

 

ALICE MAVRODIN 

mi explice „Faust” de Goethe 

şi pune ideile pe hârtie. Numeroasele ei 

o la concluzia că poemul goethean nu poate fi 

înţeles cu adevărat decât din perspectiva cosmogoniei 

rozicruciene, pe care autorul o cunoştea bine fiind el însuşi 

au fost mult facilitate – n-o să vă vină să 

de dirijorul Igor Markevitch. Eu lucram cu Maestrul de 

câţiva ani şi îi vorbisem despre proiectele Mamei, iar el a avut 

i ofere o călătorie la Paris pentru a se documenta la 

Biblioteca Naţională. Revenind în ţară, Mama s-a oprit la Weimar 

pentru a cerceta arhiva Goethe. Rezultatul a fost cartea pe care o 

La începutul anilor '70. Dar cartea am putut-o 

Despre colaborarea dvs. cu Igor Markevitch 
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vom vorbi mai târziu. Acum aş dori să-mi spuneţi ceva despre 

tatăl dvs., Vasile Mavrodin.  

 A.M. – Tata a fost militar. A luptat în Primul Război 

Mondial ca artilerist – inclusiv la Mă-răşeşti – şi a primit mai 

multe decoraţii. Din păcate, a suferit de pe urma gazelor toxice 

utilizate de nemţi, fiind apoi pensionat ca invalid de război. În 

cursul anilor a fost avansat în grad: colonel şi, în final, general. 

 

 

Compozitorul Liviu Comes 

 M.P. – Dvs. ce studii aţi urmat? 

 A.M. – După liceul teoretic, am intrat, în 1960, la 

Conservatorul „Ciprian Porumbescu” (actuala Academie de 

muzică), pe care l-am absolvit după cinci ani ca şef de promoţie. 

Am fost angajată imediat la Radiodifuziunea Română, în 

calitate de redactor la secţia simfonică a Direcţiei muzicale. Am 

activat în această instituţie timp de 34 de ani, până la 

pensionare, cu singura variaţie că am trecut de la Direcţia 

muzicală la cea de Schimburi muzicale cu străinătatea. 

 M.P. – Dar cum aţi ajuns să colaboraţi cu Igor 

Markevitch? 

 A.M. – Lucram de câteva luni la Radio când Maestrul 

a fost invitat să dea un concert cu orchestra noastră. Nu a fost 

nici o problemă să cobor câteva etaje, să mă strecor pe scenă şi 

să asist la toate repetiţiile iar apoi la concert. A fost o experienţă 

copleşitoare – nu mai văzusem niciodată un artist de o 

asemenea anvergură, iar modul cum îşi organiza repetiţiile ca pe 

un adevărat curs de orchestră, mergând de la simplu la complex, 

de la acurateţea execuţiei, treptat, spre subtilităţi de frazare, 

culoare timbrală şi raporturi sonore a fost pentru mine o 

adevărată revelaţie. Câţiva ani mai târziu, lucrând la un ciclu de 

emisiuni despre marii dirijori, i-am scris pentru a-i supune 

proiectul emisiunii şi a-i cere câteva lămuriri suplimentare. Nu 

mi-a răspuns la nici o întrebare, în schimb m-a invitat la vila sa 

din sudul Franţei pentru a-l ajuta ca secretată şi pentru a asista 

la cursul de dirijat pe care-l ţinea la Monte Carlo. Iar când după 

vreo doi ani s-a hotărît să publice o ediţie critică şi anali-tică a 

celor nouă Simfonii de Beethoven, eu am fost un fel de 

„redactor de carte” bătând textul la maşină şi discutându-l punct 

cu punct: nu prea eram de acord cu afirmaţiile Maestrului iar el 

trebuia să pledeze, să mi le explice, să le reformuleze de multe 

ori. Asta l-a obligat pe el însuşi să-şi clari-fice ideile ceea ce se 

pare să i-a fost de foarte mare ajutor. În final a apelat la mine 

pentru a face prefaţa întregii lucrări. 

 M.P. – Putea să-l solicite pe unul din colegii săi 

muzicieni. 

 A.M. – Desigur, dar uite că m-a solicitat pe mine! Dar 

cu adevărat important a fost faptul că am învăţat de la 

Markevitch ce înseamnă cu adevărat analiza muzicală: cum 

identifici forma, cum apreciezi filiaţiile tematice, ce trebuie să 

cauţi într-o partitură, cum evaluezi ceea ce găseşti… Toată 

activitatea mea de muzicolog, care a culminat cu analiza pe care 

am făcut-o leitmotivelor din opera „Amurgul zeilor” de 

Wagner… 

 M.P. – O analiză pentru care aţi luat Premiul 

Academiei… 

 A.M. – Da, anul trecut. Ei bine, ea nu ar fi fost posibilă 

fără această „şcoală” de analiză pe care am făcut-o pe lângă 

Markevitch. 

 M.P. – Din discuţiile prealabile cu dvs. am înţeles că, 

în afară de Mama şi de Igor Marke-vitch, a mai existat o 

persoană care v-a influenţat în mod hotărîtor… 
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 A.M. – Da. A fost soţul meu, compozitorul Liviu 

Comes. Pe plan uman, în primul rând: era un om extraordinar şi 

am intrat, prin el, într-o familie de aceeaşi calitate. Trebuie spus 

că soţul meu a desfăşurat simultan două cariere: de medic şi de 

muzician, pe care le-a dus „de front” aproape două decenii. Din 

1965 încolo s-a dedicat exclusiv muzicii – ca profesor, 

compozitor şi muzicolog. A fost rector al Conservatorului din 

Cluj, succedându-i profesorului său Sigismund Toduţă, şi pro-

rector al Conservatorului din Bucureşti. 

 M.P. – L-aţi avut profesor? 

 A.M. – Nu, când a venit el la Bucureşti, eu absolvisem 

de mult! Într-un fel mi-a fost totuşi profesor. Soţul meu a fost 

un mare specialist al lui Palestrina şi al contrapunctului 

renascentist – monografia lui despre melodica palestriniană a 

luat Premiul Academiei. 

 M.P. – Acelaşi premiu pe care l-aţi luat şi dvs.! 

 A.M. – Doar că patru decenii mai târziu… De precizat 

că este un premiu care ţi se acordă o singură dată în viaţă. În ce 

priveşte pregătirea mea în domeniul contrapunctului, ea era 

destul de slabă. Dacă la armonie avusesem parte, la 

Conservator, de un profesor cu care într-adevăr am făcut muzică 

– e vorba de Ion Dumitrescu –, la contrapunct n-a fost deloc 

aşa. Abia de la Liviu am învăţat ce înseamnă contrapunct. Prin 

anii '70 realizam la Radio un ciclu de istoria muzicii şi colegii 

mi-au sugerat să apelez la Maestrul Comes pentru a prezenta 

polifonia Renaşterii. 

 M.P. – Atunci l-aţi cunoscut? 

 A.M. – Îl ştiam din vedere, dar atunci am vorbit prima 

oară. După mai mulţi ani ne-am reîntâlnit şi m-a rugat să-i văd 

şpalturile Tratatului de Contrapunct pe care tocmai îl terminase. 

Asta a fost pentru mine hotărîtor: am înţeles în sfârşit că 

disciplina contrapunctului nu e o colecţie de reguli stupide ci 

arta de a obţine sonorităţi frumoase prin conducerea simultană a 

mai multor voci; elevul nu trebuie să-şi mai bată capul cu 

vânătoarea fără sens de cvinte şi octave consecutive ci să înveţe 

a îmbina formule melodice pentru rezolvarea optimă a 

disonanţelor. Pe scurt, contrapunctul nu e o problemă de 

statistică ci una de compoziţie, de creaţie muzicală. De prisos să 

mai spun că experienţa câştigată mi-a folosit când m-am aplecat 

asupra creaţiei wagneriene. 

 M.P. – Bănuiesc că nu vă ocupaţi numai de muzică. 

Aveţi vreun hobby? 

 A.M. – Am avut mai multe în cursul timpului. Păstrez 

şi acum cu drag o colecţie de timbre cu reproduceri de pictură. 

În adolescenţă mă fascina Evul Mediu. 

 M.P. – În legătură cu Siegfried, presupun, care a fost 

eroul dvs. 

 A.M. – Siegfried, cavalerii, muzica trubadurilor, 

arhitectura gotică… Dar o atracţie care nu numai că nu s-a 

estompat cu timpul dar s-a accentuat a fost cea pentru Egiptul 

Antic. Cărţi de istorie, albume, două gramatici, dicţionare, texte 

bilingve… 

 M.P. – Vreţi să învăţaţi limba egipteană? 

 A.M. – Încerc şi eu „marea cu degetul”, cum se spune. 

 M.P. – Dar proiecte muzicale aveţi? 

 A.M. – După ce am realizat în 2013 pentru Radio un 

ciclu de emisiuni despre Verdi şi Wagner, prezentaţi sub formă 

de „vieţi paralele”, m-am gândit să studiez mai temeinic 

concepţia dramaturgică a lui Verdi, modul cum a evoluat ea de 

la „Oberto” la „Falstaff”. Ar putea fi subiectul unui eseu. 

 M.P. – Despre Verdi aţi mai scris, dacă nu mă înşel. 

 A.M. – Am scris o mică monografie despre Verdi şi 

una despre Rameau, dar acelea au fost lucrări de popularizare. 

Acum mă gândesc la un studiu mai aprofundat. 

 M.P. – Este un proiect interesant pentru realizarea 

căruia vă urez mult succes! 
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Ion N. Oprea – o voce distinctă a 
scriitorilor români contemporani

 

                                                   Gheorghe CLAPA 

      Moto: ”Frica de nereuşită poate frânge visul oricu
duce o viaţă cu adevărat remarcabilă. Iar  modul  în care poţi 
învinge această teamă este  să ai încredere în pasiunea ta”.

                                                                       Bill Stickland

         Puţini dintre noi pot trăi fără cartea tipărită pe hârtie. 
Cartea rămâne o bucurie pentru mulţi cititori care doresc să se 
informeze, dar şi să simtă în mână  preţiosul  volum cu foşnetul 
paginilor şi mirosul  inconfundabil de hârtie şi cerneală 
tipografică. Când e şi frumoasă, dar şi bine realizată editorial, 
nu-ţi mai poţi dori decât răgazul  să-ţi petreci nu un strop de 
vreme, ci poate chiar o noapte, umplându-ţi  sufletul de nesecate 
bucurii. Cartea este o apariţie necesară care reuşeşte să facă 
lumină într-o zonă a cunoaşterii unde nu rareori amatorismul 
este la el acasă. Frumos sistematizată şi bine organizată ca 
structură, cartea promite să devină un instrument important în 
utilizarea informaţiei, în egală măsură pentru specialist şi 
utilizatorul  obişnuit. Orice informaţie este bună, dar cea care 
provine dintr-o carte este baza. 

 Ion N. Oprea este un adevărat Negruzzi contemporan 
care a reuşit să pună la dispoziţia noastră un  material atât de 
vast şi de cuprinzător, care altfel ar fi rămas înmormântat în 
arhive şi peste el s-ar fi  aşternut un şi mai gros şi greu „colb” al 
uitării. Scriitor-cetăţean, s-a identificat organic cu viaţa locală,  
cu durerile, bucuriile şi aspiraţiile autohtonilor, şi
conştient şi consecvent talentul  şi munca în slujba adevărului, 
purtând şi ducând cu el mesajul social-uman care a dat sens 
condiţiei umane şi destinului istoric în epocă.    

 Cititorii cărţilor lui Ion N. Oprea, valoros scriitor de 
literatură documentară, vor găsi în ele adevărate cronici ale 
vremurilor de altădată,  vor afla lucruri interesante şi inedite 
care îi vor ajuta să înţeleagă mai bine lumea în care trăiesc. 
Scriitorul Ion N. Oprea este un deschizător  de noi orizonturi în 
cercetarea documentară, domeniu nu îndeajuns explorat. 
Autorul se mişcă mai mult singur în toate ipostazele, şi prin 
toate locurile labirintice, atât cele îndepărtate în timp,  unele din 
perioada dacică,  altele mai apropiate aducându
actualitate pentru „tânărul cercetător de mâine,” care va dori să 
„ştie cine suntem” şi  „de unde venim”. Este fidel scotocitor 
coborând în subsolurile Arhivelor de stat şi ale marilor 
biblioteci, alergând în variate locuri istorice, localităţi, scoţând 
la lumină evenimente şi oameni uitaţi, rătăciţi, neglijaţi în 
negura vrafului şi a timpului cert;  dar mereu erodant, 
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Bill Stickland 
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utilizarea informaţiei, în egală măsură pentru specialist şi 
utilizatorul  obişnuit. Orice informaţie este bună, dar cea care 

Ion N. Oprea este un adevărat Negruzzi contemporan 
care a reuşit să pună la dispoziţia noastră un  material atât de 
vast şi de cuprinzător, care altfel ar fi rămas înmormântat în 

ar fi  aşternut un şi mai gros şi greu „colb” al 
a identificat organic cu viaţa locală,  

cu durerile, bucuriile şi aspiraţiile autohtonilor, şi-a pus 
conştient şi consecvent talentul  şi munca în slujba adevărului, 

uman care a dat sens 

Cititorii cărţilor lui Ion N. Oprea, valoros scriitor de 
literatură documentară, vor găsi în ele adevărate cronici ale 
vremurilor de altădată,  vor afla lucruri interesante şi inedite 

nţeleagă mai bine lumea în care trăiesc. 
Scriitorul Ion N. Oprea este un deschizător  de noi orizonturi în 
cercetarea documentară, domeniu nu îndeajuns explorat. 
Autorul se mişcă mai mult singur în toate ipostazele, şi prin 

cele îndepărtate în timp,  unele din 
perioada dacică,  altele mai apropiate aducându-le spre  
actualitate pentru „tânărul cercetător de mâine,” care va dori să 
„ştie cine suntem” şi  „de unde venim”. Este fidel scotocitor 

de stat şi ale marilor 
biblioteci, alergând în variate locuri istorice, localităţi, scoţând 
la lumină evenimente şi oameni uitaţi, rătăciţi, neglijaţi în 
negura vrafului şi a timpului cert;  dar mereu erodant, 

comentându-le şi evidenţiindu-i. Ca rezultat 
dorinţei şi voinţei de a-şi însuşi şi folosi mai direct tainele 
Internetului, are realizate 46 de cărţi cu circa 40.000 de pagini, 
plus zece ca îndrumător sau colaborator la proiect, unele scoase 
de la „subsol” şi după 20-25 de ani de
arhivele instituţiei abilitate.   

 Scrisul înseamnă sensul vieţii sale. Munca şi scrisul îl 
vor face „nemuritor” pentru că  „nemurirea este un fel de viaţă 
pe care o dobândeşti în memoria oamenilor”. Cărţile lui cuprind 
o tematică variată care place cercetătorilor. Înşiruirea 
elementelor de cultură sau cu referire la istoria sau  literatura 
documentară,  toate îmbrăcate în citate ca exemplificare şi 
susţinere ştiinţifică,  extrase adesea din  presa scrisă sau din 
cărţile consultate, abundă, atrag, interesează şi  conving 
cititorul. Cartea, în viaţa lui Ion N. Oprea, este suverană, este 
instrument de studiu dar şi de lucru. Analiza documentară cu 
care se ocupă face parte din metodologia utilizată în ştiinţele 
filologice.  Totul cuprins în accepţiunea de  „cercetare a textelor 
scrise” (ziare, cărţi, legislaţia timpului, arhivele, în general), iar 
din punct de vedere al autenticităţii, el se foloseşte  de datări şi 
localizări în spaţiu şi timp, apelând şi la comparaţii cu alte 
versiuni asemănătoare. Uneori sintetizarea informaţiei obţinute 
nu se limitează  numai la  semnalarea simplă (autor, titlu, date 
editoriale),  ci se apleacă asupra consultării textului, a 
conţinutului de idei, şi-l interpretează ca un analist în 
specialitatea sa. Nu-şi arogă niciodată titlul de autor al descrierii 
bibliografice, încât pentru  cercetătorul interesat  de subiect,  el 
rămâne un anonim sau un simplu… intermediar. În cartea 
respectivă,  informaţia obţinută cu atâta migală este oferită cu 
multă plăcere şi gratuit, şi numai el se bucură că a putut fi util 
cititorului prezent şi posterităţii.  

 Enorma cantitate de informaţie a fost colectată,  
prelucrată şi pusă în operă în circa un deceniu, privirile sale prin 
arhive şi  biblioteci au zburat peste zeci de mii de p
documentare, la car se mai adaugă un număr impresionant de 
colaborări la ziare, reviste, almanahuri şi publicaţii de 
specialitate.  Ion N. Oprea citeşte şi scrie zi şi noapte, taie şi 
adaugă, cântăreşte şi apoi scoate la lumină doar ce este luminos. 
Activitatea sa,  manifestată într-un ritm susţinut, circa cinci cărţi 
publicate anual, a coincis şi cu lupta acerbă pe care o dă pentru 
depăşirea tacită pentru a învinge unele suferinţe fizice, dincolo 
de cele morale, care nu-s puţine. Neobosita sa muncă 
sa abnegaţie pentru reuşita scrisului său au reliefat tocmai 
calitatea de împătimit al „universului cărţilor sale”.   

 A avut de rezolvat şi disputele privind supravieţuirea 
cărţilor scrise în concordanţă  cu electronbooks
energie, ce nouă ni se pare a-i fi inepuizabilă, filon genealogic, 
poate, cu o responsabilitate pe măsură a cuvântului scris, ion N. 
oprea şi-a impus trecerea de la scrierea cărţilor în manuscris la 
scrierea direct pe calculator, câştigând timp în ultimii cinci ani,
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cucerind performanţe. Reuşeşte îndeplinirea cu succes a 
idealului  ce şi-l propune, pus în binele şi a celor din universul 
său scriitoricesc, a prietenilor şi a tuturor cunoscuţilor săi. Nu a 
avut întotdeauna timp material  pentru lansarea cărţilor. Astfel 
de manifestări mai necesită şi „obligaţii” de care nu dispune un 
„simplu’ şi „solo”  pensionar care aşteaptă în fiecare lună 
poştaşul. 

 Trăieşte în lumea lui interioară, aparent uneori 
stingher, fără pretenţii  ambiţioase, ceea ce înseamnă că a fost şi 
va rămâne un singuratic în lumea lui de idealuri, cu suflet larg, 
iertător şi profund înţelegător a tot ce este omenesc.  Aproape 
de cărţi, nu are timp pentru  amiciţie ieftină, aducătoare de 
avantaje nici morale, nici materiale, nu-i plac „intervenţiile”, 
nici manifestările de ordin protocolar, fie şi în aşteptatul în ante-
cameră. Cărţile lui niciodată nu ne-au fost prezentate prin 
lansări zgomotoase, de el organizate şi susţinute în scop 
comercial.  

 Are destule volume care înseamnă operă literară, 
comentarii, recenzii şi prezentări de cărţi, opinii prezentate în 
contradictoriu cu alţi autori, lucrări realizate în colaborare, 
prefeţe sau postfeţe la cărţile autorilor. Cititorii cărţilor lui Ion 
N. Oprea, valoros scriitor de literatură documentară, găsesc  în 
ceea ce  scrie şi publică, adevărate cronici ale vremurilor de 
altădată,  aşa cum  au fost ele  prezentate atunci, lucruri 
interesante, chiar inedite, care îi pot ajuta, mai ales pe tineri, să 
înţeleagă mai bine lumea şi vremea de astăzi.  

 Pornind de la prezentarea unor elemente de cercetare şi 
interpretare locală, unele chiar inedite, el a ajuns la descrieri de 
natură integrate în fapte petrecute nu numai în locurile sale 
natale, la realizarea a numeroase recenzii de cărţi cu 
semnificaţii majore, eseuri şi monografii, portretizări cu 
deosebite valori, epistole şi memorii, întâmplări cu povestiri de 
război, acte legislative cu forme de măsuri punitive, scrieri cu 
tematică nu numai literar-istorice, ci şi religioasă, multe alte 
descrieri introduse în cărţi, unele cu elemente de critică literară 
pertinentă. Multitudinea tematică, descrierile calde,  uneori 
încărcate de duioşie, sunt regăsite şi în multele articole 
publicate în periodicele şi revistele prezente. Unele dintre ele 
tratează şi probleme din actualitate, despre bulversările acestei 
perioade de „continuă tranziţie”, cum o numeşte el cu 
amărăciune şi reproş justificat, probleme de educaţie, de morală, 
de comportare a celor incluşi în viaţa scriitoricească, folosindu-
se chiar de replicile unor specialişti, analişti, unii cu pretenţii, 
dar cu lipsa unor competenţe necesare pentru a convinge.  Ion 
N. Oprea apelează uneori, într-un mod inedit,  la procedeul unor 
enumerări de termeni sau de nume, fapte şi oameni care 
derulându-se în lecturile noastre, ca într-un film, sugerează 
obiectiv tocmai gravitatea acelor probleme insurmontabile 
majorităţii populaţiei româneşti la momentul respectiv.   

 Uneori scrie articole care doar notează, semnalează 
evenimentul, interesele partizane ale celor din conducerea 
diferitelor sectoare, probleme care, astfel tratate, rămân în 
aşteptare…spre rezolvare. Cărţile lui I.N.O., cum îi zicem noi 
prietenii, evidenţiază la unison , iubirea de ţară şi de neam, 
tradiţionalismul pe care îl îmbrăţişează. Din fiecare intervenţie 
şi opinie exprimată, citim tăria de caracter a românului.  El este 
cititorul ce se exprimă, îşi reliefează plenar capacitatea 
intelectuală şi sensibilitatea covârşitoare a românului 
responsabil pentru păstrarea, valorificarea cât mai deplină, prin 
punerea în pagină a limbii române, mereu generatoare de 
noutate şi dorinţa expresă a românului de a depăşi vicisitudinile.  
Promovarea graiului simplu, dar pitoresc şi firesc, cu o curgere 
a cuvintelor într-o consecventă armonie în limbajul folosit de 
Ion N. Oprea are elemente corecte, predilecte  epocii la care se 
referă naraţiunea. Respectând regulile limbii literare, el ne 
transferă grija pe care trebuie să o manifestăm pentru impunerea 
ei în conştiinţa naţională, ca purtătoare a solidarităţii şi 
continuităţii poporului român. Scrierile sale, sub raportul 
respectării limbii române, evidenţiază însuşi profilul său moral-
cetăţenesc, de luptător împotriva cuvintelor denigratoare, a 
temelor sau subiectelor “mici”, a vulgarităţii strecurate de unii 
literaţi în  propriul lor spaţiu, oferit de edituri şi conducerea nu 
suficient exigentă a unora. Onestitatea în scris şi în faptă sunt 
atribute care conţin la Ion N. Oprea vocaţia adevărului şi simţul 
gratitudinii faţă de locurile şi limba strămoşilor. Cartea i-a fost 
şi i-a rămas stimulent în activitatea zilnică, speranţă de ideal, 
furnizor şi hrănitor al optimismului său, indiferent de 
împrejurare. Este cel mai apropiat şi nedespărţit prieten. 

 Ion N. Oprea a beneficiat întotdeauna de o minte 
uimitor de clară şi o capacitate de muncă prolifică, în orice 
domeniu. El a trecut cu o voinţă de fier peste toate vicisitudinile 
vremurilor, dar şi peste pierderile materiale şi sufleteşti, 
inerente momentelor vieţii, peste suferinţele şi grozăviile unor 
operaţii, care l-au ţinut departe un timp de masa de scris, dar cu 
bucuria întovărăşirii cu cartea sau presa până şi pe patul de sub 
observaţia medicilor. A rămas fidel şi onorant depozitar al 
memoriei timpurilor trăite cu personalitate cultivată prin studiul 
cărţilor din variate domenii şi care i-au oferit acea pondere 
valorică specială. Sufletul său cel mare şi-l împarte cu credinţă 
în cărţile sale în cele care îl aşteaptă în depozitele încă nu destul 
cercetate. Se autosugestionează şi taina creaţiei îl determină din 
nou să parcurgă momente de ascensiune imaginară.  De linişte 
şi calm, aparent. Privind discret spre tainicul său destin şi 
motivat de impulsul optimismului, se îndreaptă spre teancurile 
de hârtii care îl înconjoară şi se aşează  din nou la lucru. La 
masă,  unde îl mai aşteaptă ceva de completat, la birou unde are 
de trimis nişte articole la publicaţiile care aşteaptă, la calculator 
unde nişte texte se cer corectate, dincolo în camera cu cărţile 
care se cer expediate…  
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 Personalităţile descoperite de Ion N. Oprea şi-au pus 
amprenta lor spirituală pe întreaga cultură românească; 
surprinde fapte inedite şi intervine cu propriile comentarii la 
situaţiile scoase din praful arhivelor, desfăşoară o activitate 
prodigioasă de cercetare,  excelând prin scrupulozitate în 
redarea documentelor şi printr-o activitate tenace, cu pasiune. 
Ceea ce scrie şi cât scrie reprezintă o muncă asiduă, o minte 
limpede şi sclipitor mişcătoare pentru a  reţine esenţialul, acel 
esenţial care nu-i serveşte lui personal. Mereu se gândeşte că va 
fi util celor care „vor veni:, celor care vor cerceta după scrierile 
lui, pentru a-şi cunoaşte trecutul , strămoşii, preocupările şi 
limba lor, însăşi viaţa, viaţa ţării, a neamului românesc  din care 
vor face parte şi „urmaşii urmaşilor”! Ceea ce scrie nu este o 
înşiruire de nume, ci o enumerare de fapte ce aparţineau unor 
figuri ilustre şi portretizarea acestora este alcătuită cu o 
exactitate desăvârşită într-un şir de metafore ce par a avea 
propria unicitate. Totul este veridic, cu o exactitate exemplară, 
reţinând istoria timpului respectiv, cultura epocii şi contribuţia 
concretă a celor implicaţi cu calităţi dar şi cu neajunsuri. 
„Cărţile lui I.N.O. îndeamnă la meditaţii, ca cel mai de seamă 
dar al naturii, la conştientizarea faptului că venim dintr-o lume a 
amintirilor, dintr-un trecut obligatoriu să fie cunoscut, fie pentru 
comparaţie, fie pentru originea noastră naţională şi socială, fie 
îndrumător spre cele bune, cinstite şi morale”. Cuvintele 
folosite exprimă propria sa conştiinţă, împlinind modele demne 
de urmat. 

 Alături de frânturi de creaţii literare, portrete, 
întâmplări, microbiografii, Ion N. Oprea regăseşte şi elemente 
de folclor. Prin relaţiile  dintre aceste personalităţi şi familiile 
lor, părinţii, rude, cuvinte exprimate în versuri în care 
predomină durerea,  bucuria şi toate celelalte stări sufleteşti, 
reconstituie paradisul pierdut (casa, satul, locul natal în special 
devine ca expresie a unei voci interioare exprimate prin forţa 
cuvântului). Ion N. Oprea merge înainte. Acelaşi program de 
şase ore la Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu”, Serviciul 
Judeţean Iaşi a Arhivelor Naţionale ale României (S.J.I.A.N.R.) 
sau alte biblioteci, acelaşi număr de ore pentru lecturi, 
calculator, editări. I.N.O. merge  înainte cu devotamentul său, 
cu abilitatea sa de a gândi pozitiv, cu altruismul exemplar, cu 
onestitatea şi modestia dusă la extreme. Scrie. El lucrează în 
paralel la 2-3 articole, mai trimite şi la biblioteca virtuală şi nu 
se opreşte. Este impresionant entuziasmul cu care scrie, 
pasiunea, mâna care se mişcă de parcă ar fi purtată de un 
mecanism special şi cu o viteză pe măsura minţii care îi dictează 
cu sclipiri aureolate de o Putere Divină. Mâna care, pentru cine 
vrea să ştie, are beteşugurile ei, tot de la operaţiile amintite… 
Totul este atât de firesc la el, în figura lui, în faptele lui şi modul 
de comunicare - amplu, jovial… şi frazele curg pline de sens, 
acţiuni concrete, analize cu migală şi redate fâşiei albe în cel 
mai curat grai românesc. Scrie pentru a-şi consuma  timpul în 
mod util şi mereu este foarte ocupat. Scrie şi pentru  a-şi oferi o 

bucurie, pentru el, „cartea este stâlpul vieţii mele”.  Dar mai 
ales scrie pentru cei care vor veni peste ani şi vor căuta surse de 
cercetare, cunoaştere şi înălţare spirituală a neamului românesc. 
El ştie că peste ani timpul se va aşterne peste toţi, şi tineri şi 
bătrâni, dar lumea care va veni nu va trebui să uite.  

 Scrie neîntrerupt despre Vaslui şi Huşi, despre Bârlad 
şi Iaşi, cu familiaritatea-i  protectoare şi uneori acaparatoare. 
Condei prolific, combativ, competitiv, cu drag despre istoria 
locurilor şi pentru oamenii de aici din Moldova noastră. 
„Tradiţionalismul” nu-i singura caracteristică a acestor 
numeroase cărţi pe care le realizează autorul, constant şi mereu 
entuziast cu gândul  la pământul strămoşesc. „Vaslui – itinerarii 
– macină şi readuce amintirile de altădată prin  bogăţia 
aşezărilor şi descrierea evenimentelor care au trecut peste 
locuri”. Vasluiul lui Constantin Tănase, Bârladul lui Vasile 
Pârvan şi George Tutoveanu… „Vaslui – itinerarii” este  o 
culegere enciclopedică, de oameni şi locuri şi date mai vechi şi 
mai noi, o  întreagă istorie a zonei geografice, cuprinsă şi 
descrisă migălos şi cu acribie. Ştefan cel Mare şi Sfânt rămâne 
emblema noastră a tuturor, şi ziaristul Ion N. Oprea ştie şi 
reuşeşte să se folosească de ea. Autorul numeroaselor volume 
nu poate fi decât fericit. Unele, dintre acestea, sunt ele însele 
puncte de reper care îl fac pe Ion N. Oprea autor inconfundabil 
prin tematica tratată, tenacitatea de  care dă dovadă şi prin 
vocaţie întru scriere de cărţi care vor da seama de-a lungul 
timpului, menţinându-şi mereu interesul. Personalităţi 
numeroase, care populează cărţile, fac greu de abordat tematici, 
dintre cele discutate cu har şi cu trudă… 

 Cititorii dar şi eforturile depuse de Ion N. Oprea l-au 
ajutat să pună în evidenţă şi alte nume de ziare sau de reviste 
„descoperite” ulterior, unele evidenţiate în volumele de presă 
apărute la Vaslui sau Huşi, redactate ulterior celui de la Bârlad. 
Perioade îndelungate din istoria sa ţinutul Tutovei, şi chiar 
judeţul, s-a contopit cu cel al Vasluiului sau Fălciului, fie şi 
parţial, teritorial ori numai sufleteşte, tustrele fiind totalul a ceea 
ce a fost şi este Eparhia Huşului. Prin perseverenţă şi migală, 
dublate de pasiune, vigoare şi respect pentru cuvântul tipărit, 
Ion N. Oprea lasă generaţiilor prezente şi viitoare adevărate 
cronici ale vremurilor de altă dată, informaţii bogate despre 
oameni, locuri, personalităţi marcante, despre cultura şi modul 
de viaţă al trăitorilor din spaţiul moldav şi bucovinean, 
ajutându-le să înţeleagă mai bine lumea în care trăiesc. 

 Ion N. Oprea a făcut gazetărie, meseria lui de o viaţă 
(66 de ani n.n.), după care a trecut la scrierea de cărţi, un fel de 
Istoria presei. Preocupat de descoperirea trecutului istoric a 
judeţului Vaslui, şi nu numai,  a frecventat sala de lectură a 
periodicelor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai 
Eminescu”, apoi a Serviciului  Judeţean Iaşi a Arhivelor 
Naţionale ale României, scotocind prin presa şi documentele 
timpurilor duse. A fost şi este mereu preocupat de documentele 
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arhivistice şi de presa timpurilor trecute, consultând tot ce
cade în mână, monografii mai ales,  reviste şi ziare, tot felul de 
foi colbuite, referitoare la personalităţi şi  evenimente care 
atestă lucruri de dânsul ştiute. A selectat cu răbdare şi multă 
migală tot ce a crezut că merită să fie adus la cunoştinţa noastră. 

 Ion N. Oprea este un om simplu şi modest, dar cu o 
disponibilitate uriaşă pentru cunoaştere şi aducerea în atenţia 
publicului a unei comori lăsată în trecutul nostru, mai mult sau 
mai puţin îndepărtat, cu oamenii şi faptele lor bune sau mai 
puţin  bune din care putem învăţa mereu. Efortul jurnalistului 
documentarist Ion N. Oprea  de a scotoci în arhive, are o 
importanţă extrem de mare pentru a şti cine am fost, ce suntem, 
de ce suntem astfel şi ce trebuie să devenim. Prin cărţile 
publicate, documentaristul ne aminteşte că viitorul  nu ni
putem proiecta decât dacă ne cunoaştem trecutul. Cartea 
documentară ne arată nu numai cine am fost şi cine suntem, dar 
ne poate învăţa să conştientizăm  cine trebuie să fim. Cartea 
documentară, prin dezvăluirile ei, de foarte multe ori 
spectaculoase, chiar dacă îmbracă o formă rigidă,  enervant de 
precisă, are marele merit să ne arate că au existat oam
fapte de excepţie, iar de multe ori avem tendinţa să ne 
supraestimăm  realizările,  proiectele, în comparaţie cu alţi 
semeni care au făcut lucruri mult mai spectaculoase, mai 
importante şi cu sacrificii extrem de mari, dar au avut un vis şi 
au crezut în acesta. Ion N. Oprea are marele merit să ne înveţe 
într-o manieră discretă să cunoaştem  acest trecut dezbrăcat de 
prejudecăţi şi de povara consecinţelor dacă s-ar fi ştiut într
moment prezent. Scrisul a fost şi va rămâne nemuritor, restul 
depinde de noi cât de dispuşi vom fi să citim.  

 
Dacii la ei acasă 

 
 

                                               Ion N. OPREA 

       Dacii la ei acasă se numeşte noul volum tipărit recent la 
Editura PIM, Iaşi, 348 p., autor Ion N Oprea, care nu este
prima carte din domeniul istorie, în bibliografia lucrării 
fiind menţionate încă două volume care-i poartă numele: 
Vaslui-Tradiţionalism şi Strămoşii noştri din arhive, 
restituiri, ambele editate tot la Pim , Iaşi, 2010, 473
2011, 462 p., cartoteca sa fiind mult mai bogată, despre 
autor şi cărţile sale în volume vorbesc foarte mulţi scriitori 
la rubrica volumelor sale, de acelaşi autor. 

espre daci s-a scris mult şi niciodată îndeajuns. 
Niciodată îndeajuns şi mai ales corect. Şcoala şi 
literatura, chiar şi cea de specialitate nu numai că nu 

ne-au spus  ceea ce trebuia despre daci şi romani, strămoşii 
noştri, dar nici enigmele nu ni le-au clarificat nici în zilele 
noastre. Adesea lucrurile ni s-au prezentat fals, denaturat, o 
istorie care să placă timpului şi anumitor capete, lăsându
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arhivistice şi de presa timpurilor trecute, consultând tot ce-i 
cade în mână, monografii mai ales,  reviste şi ziare, tot felul de 
foi colbuite, referitoare la personalităţi şi  evenimente care 

ruri de dânsul ştiute. A selectat cu răbdare şi multă 
migală tot ce a crezut că merită să fie adus la cunoştinţa noastră.  

Ion N. Oprea este un om simplu şi modest, dar cu o 
disponibilitate uriaşă pentru cunoaştere şi aducerea în atenţia 

comori lăsată în trecutul nostru, mai mult sau 
mai puţin îndepărtat, cu oamenii şi faptele lor bune sau mai 
puţin  bune din care putem învăţa mereu. Efortul jurnalistului 
documentarist Ion N. Oprea  de a scotoci în arhive, are o 

pentru a şti cine am fost, ce suntem, 
de ce suntem astfel şi ce trebuie să devenim. Prin cărţile 
publicate, documentaristul ne aminteşte că viitorul  nu ni-l 
putem proiecta decât dacă ne cunoaştem trecutul. Cartea 

şi cine suntem, dar 
ne poate învăţa să conştientizăm  cine trebuie să fim. Cartea 
documentară, prin dezvăluirile ei, de foarte multe ori 
spectaculoase, chiar dacă îmbracă o formă rigidă,  enervant de 
precisă, are marele merit să ne arate că au existat oameni şi 
fapte de excepţie, iar de multe ori avem tendinţa să ne 
supraestimăm  realizările,  proiectele, în comparaţie cu alţi 
semeni care au făcut lucruri mult mai spectaculoase, mai 
importante şi cu sacrificii extrem de mari, dar au avut un vis şi 

t în acesta. Ion N. Oprea are marele merit să ne înveţe 
o manieră discretă să cunoaştem  acest trecut dezbrăcat de 

ar fi ştiut într-un 
moment prezent. Scrisul a fost şi va rămâne nemuritor, restul 

Ion N. OPREA – Iași 

se numeşte noul volum tipărit recent la 
Editura PIM, Iaşi, 348 p., autor Ion N Oprea, care nu este la 
prima carte din domeniul istorie, în bibliografia lucrării 

i poartă numele: 
Tradiţionalism şi Strămoşii noştri din arhive, 

restituiri, ambele editate tot la Pim , Iaşi, 2010, 473 p. şi 
ca sa fiind mult mai bogată, despre 

autor şi cărţile sale în volume vorbesc foarte mulţi scriitori 

a scris mult şi niciodată îndeajuns. 
Niciodată îndeajuns şi mai ales corect. Şcoala şi 

, chiar şi cea de specialitate nu numai că nu 
au spus  ceea ce trebuia despre daci şi romani, strămoşii 

au clarificat nici în zilele 
au prezentat fals, denaturat, o 

timpului şi anumitor capete, lăsându-i pe 

români, cu veşnica întrebare fără răspuns 
ne-au fost adevăraţii înaintaşi, doar Remus şi Romulus?

Cu întrebări niciodată abandonate s
noştri istorici. Pierit-au dacii?, se întreba Bogdan Petriceicu 
Haşdeu, om de ştiinţă şi de formaţie enciclopedică, cel mai 
mare istoric al generaţiei lui, în Foae de storia română
1859,col. 46-52; 70-73; 95-105; 137-152, pentru ca întrebările 
Cine? De unde? De când?, puse pentru Basarab
altora, care îi priveşte  pe daci şi ştiinţa istoriei: 
România, în Columna lui Traian, I, 1870, nr. 30, p.3 şi 33, p.3
4; Viaţa de codru în Dacia. Studiu filologic, ibidem, p. 244
246; Originile agriculturii la români
Originile viticulturii la  români, ibidem, p. 89
păstoriei la români. Elemente dacice
comparată, ibidem, p. 101-107, 124, 156, 173
Românii bănăţeni din punct de vedere al conservatorismului 
dialectal şi teritorial în AARMSL, II, t. XVII (1895
1-69; Cine sunt albanezii, Conferinţă ţinută în şedinţa 
Academiei Române de la 25 mai 1901, publicată în Literatura şi 
artă română, V (1901), p. 635-661. 

Problema dacilor şi originea lor l
Haşdeu de tânăr şi până la bătrâneţe, ca şi continuitatea daco
romană în Dacia, formarea poporului român în ansamblul vieţii 
economice, sociale şi politice.  

Asupra aceleaşi mari  probleme, „”mai către bătrâneţe”, 
au zis cei care nu i-au aprobat opiniile, în  Dacia preistorică, s
oprit şi Nicolae Densuşianu, cu valoroase alte lucrări istorice 
bazate pe o largă informaţie documentară, culeasă de el din 
arhivele din ţară şi străinătate. Una din ele, 
Horea în Transilvania şi Ungaria 1784
documentelor oficiale, Bucureşti, 1884, 523 p., operă premiată 
de Academia Română, susţinută şi de B.P. Haşdeu, ca fiind „cea 
dintâi şi singura până acum lucrare pe deplin serioasă asupra 
istoriei moderne a românilor”.    

În Dacia preistorică, operă de o viaţă, vorbind despre 
vechii locuitori ai Daciei, arimii, Nicolae Densuşeanu spune 
„erau numiţi Rumani şi Rumuni. Aceasta rezultă din numele 
principelui dac Rumon”, că „originea acestor forme (statale 
n.n.) este în tot cazul anterioară ocupaţiunii romane”. 

Tot Densuşeanu evidenţiază că tradiţiile „ne înfăţişează 
pe noi românii de astăzi ca autochtoni la Carpaţi şi la Dunărea 
de Jos, ca descendenţi ai unui popor vechiu numit Râmleni şi 
Râmni, care locuiseră odată în regiunile
spun aceste tradiţiuni, „nu au venit de nicăieri, ci s
aici”. „Românii, de când sunt ei, au stat tot pe aceste locuri”. 

Numai că despre Dacia preistorică, istoricii vremii, fie 
că nu s-au aplecat suficient asupra filelor 
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români, cu veşnica întrebare fără răspuns – de unde venim, care 
au fost adevăraţii înaintaşi, doar Remus şi Romulus? 

Cu întrebări niciodată abandonate s-au hrănit şi marii 
ntreba Bogdan Petriceicu 

Haşdeu, om de ştiinţă şi de formaţie enciclopedică, cel mai 
Foae de storia română, Iaşi, 

152, pentru ca întrebările 
Cine? De unde? De când?, puse pentru Basarabi,  să dea naştere 
altora, care îi priveşte  pe daci şi ştiinţa istoriei: Armenii în 

, în Columna lui Traian, I, 1870, nr. 30, p.3 şi 33, p.3-
Studiu filologic, ibidem, p. 244-

Originile agriculturii la români, ibidem,1874, p. 49-53; 
ibidem, p. 89-95; Originile 

păstoriei la români. Elemente dacice. Studiu de filologie 
107, 124, 156, 173-177, 234-235; 

Românii bănăţeni din punct de vedere al conservatorismului 
în AARMSL, II, t. XVII (1895-1896), p. 

Conferinţă ţinută în şedinţa 
Academiei Române de la 25 mai 1901, publicată în Literatura şi 

Problema dacilor şi originea lor l-a preocupat pe B.P. 
Haşdeu de tânăr şi până la bătrâneţe, ca şi continuitatea daco-
romană în Dacia, formarea poporului român în ansamblul vieţii 

Asupra aceleaşi mari  probleme, „”mai către bătrâneţe”, 
obat opiniile, în  Dacia preistorică, s-a 

oprit şi Nicolae Densuşianu, cu valoroase alte lucrări istorice 
bazate pe o largă informaţie documentară, culeasă de el din 
arhivele din ţară şi străinătate. Una din ele, Revoluţiunea lui 

ngaria 1784-1785, scrisă pe baza 
documentelor oficiale, Bucureşti, 1884, 523 p., operă premiată 
de Academia Română, susţinută şi de B.P. Haşdeu, ca fiind „cea 
dintâi şi singura până acum lucrare pe deplin serioasă asupra 

n Dacia preistorică, operă de o viaţă, vorbind despre 
vechii locuitori ai Daciei, arimii, Nicolae Densuşeanu spune 
„erau numiţi Rumani şi Rumuni. Aceasta rezultă din numele 
principelui dac Rumon”, că „originea acestor forme (statale 

anterioară ocupaţiunii romane”.  

Tot Densuşeanu evidenţiază că tradiţiile „ne înfăţişează 
pe noi românii de astăzi ca autochtoni la Carpaţi şi la Dunărea 
de Jos, ca descendenţi ai unui popor vechiu numit Râmleni şi 
Râmni, care locuiseră odată în regiunile acestea. „Românii” ne 
spun aceste tradiţiuni, „nu au venit de nicăieri, ci s-au pomenit 
aici”. „Românii, de când sunt ei, au stat tot pe aceste locuri”.  

Numai că despre Dacia preistorică, istoricii vremii, fie 
au aplecat suficient asupra filelor ei, fie interese obscure 
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sau neştiinţa au dominat,  susţinerile ei au fost date pe seama 
fanteziei autorului, motivată de puţinătatea izvoarelor istorice,  
la acea oră. Şi lui Haşdeu i s-a pus în sarcină tendinţa de 
exagerare uneori a semnificaţiei faptelor, ceea ce l-ar fi condus, 
în gândirea lui, să invoce providenţa, tendinţele mistice, 
atavismul, care însemna vina de a pune bază şi pe persistenţa 
sângelui, ca probă a continuităţii de neam… 

Ori, cercetarea ulterioară, ca şi cea prezentă, stabilesc 
valoarea ideilor acestor mari istorici, asupra cărora se opresc şi 
le promovează. 

Nicolae Bălcescu nu numai în Magazinul istoric pentru 
Dacia, Mihail Kogălniceanu cu Dacia literară, mai puţin D.A. 
Xenopol, chiar prin întreaga activitate, văd în cunoaşterea 
profundă a trecutului istoric unul dintre cele mai importante 
izvoare de constituire şi consolidare a României desăvârşite.  

Concepând istoria, ca şi Nicolae Bălcescu pentru care 
avea o mare preţuire, nu ca o înşirare seacă de date, ci ca un 
izvor de îndrumări vii, Nicolae Iorga a făcut din studierea 
trecutului, pe care l-a aprofundat şi interpretat, o carte de 
învăţătură, un mijloc de ridicare a conştiinţei naţionale. „Datoria 
istoricului este de a lămuri pe ascultători asupra problemelor 
zilnice, asupra întrebărilor ce se prezintă înaintea fiecăruia, 
pentru că istoria este viaţa omenească, problemele de odinioară 
sunt problemele de acum, în altă formă, cu alţi oameni, aceiaşi 
umanitate se înduioşează şi se frânge”, spunea istoricul.  

Cercetările de istorie naţională ale altui istoric, 
Gheorghe Brătianu s-au concentrat asupra unor probleme 
majore: formarea şi continuitatea poporului român, a statelor 
medievale româneşti, organizarea socială şi politică a vieţii 
româneşti în epocă. 

În „Vechimea poporului român şi legătura cu 
elementele alogene”, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, vol. I, 
1924, p. 13, renumitul om de ştiinţă Simion Mehedinţi scria: 
„Noi românii, suntem locuitorii cei mai vechi ai acestui pământ 
al Daciei, şi anume, unul din cele mai vechi popoare ale 
întregului continent”. Şi argumenta: „La 513 (î.e.n.), când 
Roma stăpânea câteva sate pe malul stâng al Tibrului (nici cât 
Ţara Bârsei), părinţii noştri de la Dunăre formau un neam mare, 
închegat şi puternic care ţinea calea în Balcani celui mai mare 
monarh al  Asiei , lui Darius al lui Histaspe”.   

Folosirea unei documentaţii largi, lui Constantin I. 
Giurescu i-a permis să realizeze observaţii judicioase, cu privire 
la trecutul nostru istoric. Constantin C. Giurescu abordează şi 
reuşeşte cu aceeaşi competenţă probleme de istorie veche, 
cuprinzătoare – toponimie, geografie istorică, lingvistică, drept, 
artă, metodologie istorică,  literatură.  

Alţi istorici şi literaţi, folosind mediul prielnic, al unei 
documentaţii largi, pe bază de documentare arheologică şi de 
laborator, nu numai că ne ajută să reînviem şi să aducem cât 
mai aproape trecutul, dar ne conving şi de ceea ce nu ni s-a 
supus multă vreme, suntem un popor vechi înaintea multora din 
Europa prezentă, încă mai mult, am fost şi noi un Imperiu. 

„În laţul gândirii „politic concrete”, articol publicat în 
revista „Cultura”, secţiunea Cultura literară, autor C. Stănescu, 
1 noiembrie 2012, referitor şi la un interviu al Rodicăi Lăzăroiu, 
luat prof. dr.Mihai Vinereanu, un „rebel al lingvistici”, spune 
Stănescu, pune pe jar comunitatea lingvistică românească, 
oferindu-i preopinentului, plecat dinainte de 89 în Germania şi 
stabilit apoi, din 1986 în America, ocazia unei provocări: 
profesorul Vinereanu  a avut şi continuă să aibă “ideia 
năstrşnică” a originii nelatine a limbii române, care, spune 
domnia-sa, „mi-a venit încă din vremea studenţiei, pe la 
începutul anilor 80, şi mă întrebam dacă cineva, vreodată, a mai 
avut această idee năstruşnică, cum spuneţi dvs. La acea vreme 
nici măcar nu azisem de „Dacia preistorică” (Nicolae 
Densuşianu n.n.), cu atât mai mult de Felix Colson şi lucrările 
sale”. 

Felix Colson, explică C. Stănescu, diplomat francez în 
Ţările Române înainte de Unirea Principatelor, e „primul autor 
care vorbeşte de originea nelatină a poporului şi a limbii 
române”.  

Dacii la noi acasă, nu e o carte exhaustivă, nu-i un 
studiu istoric, nu face interpretări de natură să promoveze nici 
măcar ipoteze istorice, dar este o carte care, adunând şi 
prezentând informaţiile, devine un dicţionar al promovării 
ineditului păstrat nu doar în cărţi şi arhive, ci şi în oboseala 
arheologilor, a jurnaliştilor, a oamenilor bine informaţi,  care au 
meritul să ne prezinte unde se află aurul Daciei, care a fost 
civilizaţia şi chiar limba dacilor, existentă şi astăzi în ceea ce 
este limba română,  cum au promovat galeriile subpământene 
dacice de la ascunzătorile labirintice ca să păcălească şi să-i 
rătăcească pe romanii cuceritori, la marele oraşe tot 
subpământene, descoperite în 2014  sub structura marii 
autostrăzi care este în lucru în Dacia de nord-vest-est-
Transilvania. 

Este o carte cu informaţii pe care le-am considerat 
necesare cititorului pentru completarea cât de cât a înţelegerii 
lui a ceea ce aude şi citeşte despre relaţiile traco-egiptene, traco-
etrusce sau etrusco –egiptene, ca să se clarifice  şi unitatea de 
gândire şi simţire a lumii mileniilor antice. Şi de aici, 
decodificarea prezentului… 

Dacia la noi acasă este şi multă literatură, cronici şi 
prezentări de cărţi, eseuri, înscrisuri şi comentarii diverse legate 
de şi despre daci, care susţin continuitatea, locul de unde 
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provenim, din dacii din Dacia. O literatură cu informaţii care 
prezintă cititorilor şi un alt punct de vedere asupra istoriografiei 
române decât cel oficial, mai puţin ştiinţific şi după părerea 
noastră.   

Important pentru cititori mi se pare foiletarea  şi luarea 
la cunoştinţă în rezumat a informaţiilor puse în manuscrisul său 
de însuşi împăratul Traian, cuceritorul vremelnic al Daciei, 
devenit cartea cu titlul Columna lui Decebal – De bello Daci
– autor Simion  Lugojan, Editura de Vest din  Timişoara, 
comentată de Pirtea Maria, Oradea, octombrie 2006. 
Recomandarea ca cititorii să caute şi să citească volumul 
Adevărata obârşie a poporului român de Valeriu D. Popovici
Ursu, Editura Gedo, Cluj, 2012.  

Dacia la noi acasă este pentru oricine şi un îndemn a ne 
documenta despre munca istoricilor în special pentru clădirea 
noii istorii a Daciei şi României care, în împrejurările actuale, 
prin incompetenţa unora dintre conducători şi a lipsei lor de 
curaj, România îşi cam pierde identitatea, lucru pe care nu l
făcut dacii în împrejurări vitrege. Un îndemn la cunoaşterea 
noilor documente istorice, începând cu cele dezbătute, aprobate 
şi difuzate în toată lumea purtând efigia Congresul Internaţional 
de Dacologie, cel din anul 2014 fiind al XV-lea, desfăşurat în 
18-19 iulie la Oradea-România. 

Dacia la noi acasă înseamnă şi nişte români care, 
indiferent de profesie sau locul unde domiciliază, gândesc şi 
simt ca şi noi, promovând trecutul nouă cu informaţi  
ceia ce au fost dacii şi Dacia, aducînd alături de ei specialişti din 
lumea întreagă, ca să ne predea celor de-acasă istoria noastră.

Tuturor acestor oameni care cu fapte şi sentimente stau 
alături de noi, eu ca autor al cărţii de faţă  le mulţumes

 
Gheorghe Ghibănescu - toată viaţa în 

presă… 
                                                           

                                                            Ion N. OPREA 

           La 29 septembrie 1864, iată au trecut 150 de ani, în 
ziua apostolului Chiriac, în satul Gugeşti din judeţul Fălciu, 
unde tatăl Hagi Gheorghe Ghibănescu, fiul lui Hagi Irimia 
Arhip din Şchiopeni, era arendaşul – posesorul 
luată încă din 1856 în arendă de la domniţa Hangerli, 
trăitoare în Iaşi, s-a născut mezinul familiei, cel de
ca număr dintre copii, cum scrie însuşi fostul jurnalist în 
„Vremea Şcolii”, Iaşi, 1933, p. 1-8, „De mine…despre 
mine”… 
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Important pentru cititori mi se pare foiletarea  şi luarea 
la cunoştinţă în rezumat a informaţiilor puse în manuscrisul său 
de însuşi împăratul Traian, cuceritorul vremelnic al Daciei, 
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autor Simion  Lugojan, Editura de Vest din  Timişoara, 

comentată de Pirtea Maria, Oradea, octombrie 2006. 
Recomandarea ca cititorii să caute şi să citească volumul 

de Valeriu D. Popovici-

Dacia la noi acasă este pentru oricine şi un îndemn a ne 
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prin incompetenţa unora dintre conducători şi a lipsei lor de 
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şi difuzate în toată lumea purtând efigia Congresul Internaţional 

lea, desfăşurat în 

Dacia la noi acasă înseamnă şi nişte români care, 
indiferent de profesie sau locul unde domiciliază, gândesc şi 
simt ca şi noi, promovând trecutul nouă cu informaţi  despre 
ceia ce au fost dacii şi Dacia, aducînd alături de ei specialişti din 

acasă istoria noastră. 

Tuturor acestor oameni care cu fapte şi sentimente stau 
alături de noi, eu ca autor al cărţii de faţă  le mulţumesc. 

toată viaţa în 

Ion N. OPREA – Iași 

La 29 septembrie 1864, iată au trecut 150 de ani, în 
apostolului Chiriac, în satul Gugeşti din judeţul Fălciu, 

unde tatăl Hagi Gheorghe Ghibănescu, fiul lui Hagi Irimia 
posesorul -  moşiei, 

luată încă din 1856 în arendă de la domniţa Hangerli, 
ut mezinul familiei, cel de-al 12-lea 

ca număr dintre copii, cum scrie însuşi fostul jurnalist în 
8, „De mine…despre 

e trăgea din neamul Ghiban, „vechi băştinaş de pe valea 
Moisiei, din judeţul Fălciu, răzeşi în s
jur, aciuat prin însurătoare în vechiul sat al lui Petre 

Micşin, zis Micşineştii, azi Deleni de Fălciu, cu una Mâlina, 
strănepoata acelui Petre Micşin, cum scrie hrisovul lui Petru 
Rareş Vodă din 1532 pe slavonie”, scris pe care avea să
deprindă cel despre care ne ocupăm, că a vrut să devină popă…

 A crescut în mahalaua Răeştilor, Huşi, de unde îi era 
mama, Magdalina, părinţii Ciofea, băcan, până la vârsta de 
şapte ani, când a fost dat la şcoala primară nr. 3, la institutorul 
Ion Grozăvescul, unde trei ani a învăţat la mai mulţi  dascăli, 
care de care mai preţuiţi, Niculescu, Mina Constantinecu…În 
clasa a IV-a, la nr.1, singura şcoală care avea patru clase, dascăl 
i-a fost Ioan Semaca, „care ne explica aşa de lămurit la 
aritmetică şi geometrie, că le-am învăţat din gura dascălului, 
fără carte”… 

 Şi-şi amintea: „Când d. Semaca mi
mână, m-a sărutat pe frunte, m-a hiritisit de silinţa mea şi mi
urat să mă duc mai departe”… 

 Singurul drum, i-a fost Seminarul, să se facă p
intrat în seminar toamna, 1875, a luat diploma de absolvent a lui 
în 1879, iulie, şi s-a prezentat la concurs la Seminarul din 
Socola, în septembrie 1879. 

 „Despre viaţa din Seminarul Socola, am scris 
în „Anuarul Seminarului Veniamin”…

 …”în septembrie 1882, m-am înscris la Facultatea de 
litere, ca extern. Pentru a putea trăi cântam la strană la Sfântul 
Vasile din Tătăraşi şi voiam să intru ceteţ la Trei Erarhi. Când 
m-am prezentat părintelui Enăchescu, se vede că nu i
mutra mea şi nu m-a numit”  … 

 …”tot în 1882, am avut cinstea de a fi fost şi eu elev al 
Şcoalei normale superioare, şi ca dovadă că eram mândru de 
acest titlu, am pus pe prima mea lucrare „Grafica chirilică la 
români” pe lângă titlul de profesor”… 

 Trei ani a durat facultatea de litere, cu istorie, limbile 
clasice şi franceza, filosofia cu pedagogia, iar de licenţă nu a 
avut „norocul”, căci d. Arune Densuşianu, care nu dădea 
drumul, la teza de latină, unde deşi a scris patru pagini în 
latineşte, cât şi la încercările ulterioare, la licenţă a fost…trântit 
de filosoful Ion Găvănescul pentru că „nu i
concepea dânsul idealul în artele plastice şi în literatură”…

 A fost numit  profesor la Şcoala normală din Bârlad în 
noiembrie 1885, când tocmai împlinise

 …”cât am stat la Bârlad am început o activitate literară 
istorică: am scris „Originile Huşilor”, „Grafica chirilică la 

S
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cultatea de litere, cu istorie, limbile 
clasice şi franceza, filosofia cu pedagogia, iar de licenţă nu a 
avut „norocul”, căci d. Arune Densuşianu, care nu dădea 
drumul, la teza de latină, unde deşi a scris patru pagini în 

lterioare, la licenţă a fost…trântit 
de filosoful Ion Găvănescul pentru că „nu i-a dezvoltat aşa cum 
concepea dânsul idealul în artele plastice şi în literatură”… 

A fost numit  profesor la Şcoala normală din Bârlad în 
noiembrie 1885, când tocmai împlinise 21 de ani. 

…”cât am stat la Bârlad am început o activitate literară 
istorică: am scris „Originile Huşilor”, „Grafica chirilică la 
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români”, „Gheorghe Lazăr’, revista literară pedagogică în 
colaborare cu regretatul meu prieten, ca frate, Solomon Haliţă; 
am redactat ziarul Bârladul un an, ziar politic; am colaborat la 
Românul lui C.A. Rosetti, aproape zilnic. Şi acolo în Bârlad, am 
legat prietenii  adânci cu întreaga societate bârlădeană: tânăr 
eram, urât nu eram, cavaler eram,  dansator în baluri fără 
pereche, viorist de scoteam nunta din casă pe la petrecerile din 
familii; fete şi cucoane erau şi pe acolo;  şi ce-ţi mai trebuie alta 
ca să te înfingi în societate! Aşa că cei 4 ani de viaţă petrecuţi la 
Bârlad, formează pentru mine substratul meu sufletesc ce
temeinic şi adânc! 

 Cu directorul Ion Popescu n-am dus casă bună, zic eu 
acum, din cauza mea; ziceam însă atunci, din cauza lui”... 

  La 1 septembrie 1889 a fost mutat la Iaşi, la Şcoala 
normală „Vasile Lupu”, unde director era C. Meissner, căruia i
a ţinut locul la direcţie de la 10 octombrie 1893 până în ianuarie 
1896, când, după două luni de interegn a lui Ion Praja, a venit 
director Ion Mitru  care a rămas în funcţie 24 de ani neîntrerupt.

  A intrat în politica activă radicală, apoi în cea 
conservatoare, conservatoare-democrată, a colaborat la ziarele 
de partid, la Opinia, Evenimentul,  Gloria, Ziua de mâne, 
Jurnalul, unde a scris sute şi sute de articole politice şi literare, 
care l-au făcut cunoscut şi i-au înlesnit să fie ales deputat şi 
senator al Fălciului în 1899, 1905, 1912, 1922, prefect pentru o 
lună de zile sub guvernarea Take Ionescu. 

 Pe lângă ziaristică – 52 de ani vechime în domeniu, 
începând cu ziarul „Deşteptarea” lui T. Cernea unde a scris 
„Organizarea seminariilor” – a colaborat şi la revistele ieşene: 
Arhiva, Îndrumarea, Revista genealogică, Ioan Neculce, T. 
Codrescu, urmare a activităţii cărora, s-au format marele lui 
colecţii de documente: Surete şi izvoade 25 de volume, 
Ispisoace şi zapise 12 volume, iar începând cu Uricarul l
Codrescu  încă 3 volume, XVIII, XXIII, XXIV.  

 L-a onorat şi Teatrul din Iaşi, în 1899 şi 1905 l
membru în Comitetul teatral. 

 Originile Iaşilor şi Bisericile din Iaşi, studii, cuprind 
documente din mai mult de două mii de arhive particulare
publice, iar prin buna voinţă a prietenului său P. Bogdan, primar 
atunci la Iaşi, a cinstit Iaşii cu un Cadastru istoric al localităţii.

 Suficient ca, întorcându-se liniştit la bordeiul său din 
strada Rafael 1, după ce a dat Şcolii pedagogice 46 de an
muncă la peste 2000 de învăţători, împrăştiaţi pe tot întinsul 
ţării,  cărora, până în ultima clipă, le-a păstrat „o curată şi 
părintească dragoste, pildă vie că au răspuns în număr 
covârşitor de mare” în ziua de 28 mai 1931 „la sărbătorirea 
ieşirii (sale) la pensie”, nota: „…Actorul de pe catedra Şcoalei a 
dispărut. Publicul  auditor – elevii – s-au dus fiecare la bârlogul 
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a onorat şi Teatrul din Iaşi, în 1899 şi 1905 l-a numit 

Originile Iaşilor şi Bisericile din Iaşi, studii, cuprind 
documente din mai mult de două mii de arhive particulare şi 
publice, iar prin buna voinţă a prietenului său P. Bogdan, primar 
atunci la Iaşi, a cinstit Iaşii cu un Cadastru istoric al localităţii. 

se liniştit la bordeiul său din 
strada Rafael 1, după ce a dat Şcolii pedagogice 46 de ani de 
muncă la peste 2000 de învăţători, împrăştiaţi pe tot întinsul 

a păstrat „o curată şi 
părintească dragoste, pildă vie că au răspuns în număr 
covârşitor de mare” în ziua de 28 mai 1931 „la sărbătorirea 

sale) la pensie”, nota: „…Actorul de pe catedra Şcoalei a 
au dus fiecare la bârlogul 

lor profesional. Ce rămâne din toată această strădanie de o 
jumătate de veac? Şcoala clădită fiind din duh, trăieşte prin 
împărţirea duhului în partea lui cea mai bună şi mai curată. Iar 
duhul trăieşte mai mult ca trupul, ca materia!

 Iar Şcoala Normală „Vasile Lupu”, care a văzut între 
zidurile sale atâta amar de dăscălime de pe tot întinsul  ţării, de 
la munte şi de la şes, de la dealuri şi de la câmpii, de la Dunărea 
cea lată şi de la marea cea întinsă, ca un noian de ape, va păstra  
în sine amintirea,  la seriile nouă de elevi, că a fost odată un 
dascăl, gios iscălitul*, care a propovăduit din duh 46 de ani la 
mii de elevi, că le-am dat din duhul său ce
mai senin, mai dumnezeiesc; şi că acel duh prins în vorbe 
simţite de la catedră şi în scris, prin nesfârşitele mele lucrări 
literare, didactice şi istorice, va sluji de verigă, de strânsă 
legătură, dintre ceea ce a fost Şcoala Vasiliană de la 1889 până 
la 1931, cu ceea ce va fi după 1931, pentru că aşa legând pildă 
de pildă, dascăl de dascăl, serii de elevi de serii de elevi să se 
înveşnicească munca ideală întru folosul patriei şi al neamului 
şi că Iaşii au binemeritat de la patrie prin lucrătorii săi vrednici, 
ce au muncit pe ogorul culturii neamului nostru.

Cântăreţul s-a dus; îi va rămâne însă cântecul!” 

A murit la 4 iulie 1936, acum 78 de ani, la reşedinţa sa 
din  Iaşi, strada Rafael nr. 2. a fost înmormântat 
Eternitatea din Iaşi, parcela 7 I, 1, 9.       

*Extras din “Vremea Şcolii”, Institutul de Arte Grafice 
„Presa bună”, Iaşi, 1933, p. 1-8.    

 
Lectura atentă și studiul

 
 

                                                     George BIANU 

         „Oferiţi-vă timpul de a citi operele divin inspirate, sacre, 

care alcătuiesc tradiţia milenară a înţelepciunii, căci acestea 

vă vor conduce la izvorul nepieritor al spiritualităţii 

autentice.” 

e fiecare dată când lecturaţi sau studiaţi cu multă 
atenţie un text valoros ce are legătură cu 
spiritualitatea, cu ceea ce este numit cunoaştere 

profundă de sine, urmărind chiar să căutaţi imediat în dicţionar 
termenii necunoscuţi, se declanşează în universul vostru lăuntric 
procese corespondente de rezonanţă ocultă care vă rafinează 
modul de gândire, vă ajută să descoperiţi idei noi, vă transformă 
punctul de vedere şi vă îmbogăţesc astfel bagajul de cunoştinţe 
spirituale. 

D
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lor profesional. Ce rămâne din toată această strădanie de o 
jumătate de veac? Şcoala clădită fiind din duh, trăieşte prin 

ea duhului în partea lui cea mai bună şi mai curată. Iar 
duhul trăieşte mai mult ca trupul, ca materia! 

Iar Şcoala Normală „Vasile Lupu”, care a văzut între 
zidurile sale atâta amar de dăscălime de pe tot întinsul  ţării, de 

ealuri şi de la câmpii, de la Dunărea 
cea lată şi de la marea cea întinsă, ca un noian de ape, va păstra  
în sine amintirea,  la seriile nouă de elevi, că a fost odată un 
dascăl, gios iscălitul*, care a propovăduit din duh 46 de ani la 

am dat din duhul său ce-au avut mai curat, 
mai senin, mai dumnezeiesc; şi că acel duh prins în vorbe 
simţite de la catedră şi în scris, prin nesfârşitele mele lucrări 
literare, didactice şi istorice, va sluji de verigă, de strânsă 

a fost Şcoala Vasiliană de la 1889 până 
la 1931, cu ceea ce va fi după 1931, pentru că aşa legând pildă 
de pildă, dascăl de dascăl, serii de elevi de serii de elevi să se 
înveşnicească munca ideală întru folosul patriei şi al neamului 

ritat de la patrie prin lucrătorii săi vrednici, 
ce au muncit pe ogorul culturii neamului nostru. 

a dus; îi va rămâne însă cântecul!”  

A murit la 4 iulie 1936, acum 78 de ani, la reşedinţa sa 
din  Iaşi, strada Rafael nr. 2. a fost înmormântat la cimitirul 
Eternitatea din Iaşi, parcela 7 I, 1, 9.                              

Vremea Şcolii”, Institutul de Arte Grafice 

și studiul 

George BIANU – București 

vă timpul de a citi operele divin inspirate, sacre, 

care alcătuiesc tradiţia milenară a înţelepciunii, căci acestea 

vă vor conduce la izvorul nepieritor al spiritualităţii 

turaţi sau studiaţi cu multă 
atenţie un text valoros ce are legătură cu 
spiritualitatea, cu ceea ce este numit cunoaştere 

profundă de sine, urmărind chiar să căutaţi imediat în dicţionar 
termenii necunoscuţi, se declanşează în universul vostru lăuntric 

cese corespondente de rezonanţă ocultă care vă rafinează 
modul de gândire, vă ajută să descoperiţi idei noi, vă transformă 
punctul de vedere şi vă îmbogăţesc astfel bagajul de cunoştinţe 
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Pentru asta este esenţial doar să vă faceţi timp. Unii dintre voi 
obişnuiţi să citiţi, însă alegeţi acel gen de surse de informare 
superficiale, banale, agreate cel mai adesea de oamenii de rând 
(ziare, reviste ce conţin ştiri pseudo-senzaţionale). Sau rămâneţi 
pe internet şi comunicaţi fleacuri ore în şir, fără ca în final să 
puteţi spune că v-a folosit la ceva. Ori rămâneţi pironiţi în faţa 
televizoarelor şi înghiţiţi pe nemestecate toate aiurelile ce vi se 
pun la dispoziţie. 

Dacă veţi fi atenţi, veţi descoperi că aveţi întotdeauna timpul 
necesar pentru a lectura sau studia cu atenţie, chiar şi de 2-3 ori, 
materialele valoroase spirituale. Trebuie doar să deveniţi atenţi 
la ce se petrece cu voi atunci când vreţi să le citiţi. 

Fiţi lucizi – orice amânare e nefastă 

Uneori, tocmai pentru a fi ţinuţi în ignoranţă, în larvaritate, 
anumite entităţi demoniace vă năucesc şi vă fac să amânaţi. 
Amânarea lucrurilor valoroase, esenţiale este unul dintre 
trucurile abjecte, vechi de când lumea, ale demonilor. 

Când remarcaţi că apar astfel de fenomene bizare, este necesar 
să înfruntaţi cu mult curaj şi tenacitate entităţile care caută să vă 
abată de la intenţia voastră şi care, în multe cazuri, chiar 
reuşesc: vă treziţi că au trecut ani de zile şi aţi tot amânat să 
citiţi volumele spirituale. 

Este un aspect grav din punct de vedere spiritual, care ar trebui 
să vă revolte, căci adeseori sunteţi păcăliţi să nu aveţi astfel 

acces la anumite informaţii ce vă sunt stringent necesare. Ceea 
ce se petrece nu este o întâmplare decât pentru cei proşti. Astfel 
de bizarerii ar trebui să vă dea de gândit. Este necesar ca de 
acum înainte să vă opuneţi acestor influenţe demoniace stranii. 

Puneţi în acţiune o modalitate binecunoscută şi extrem de 
eficientă: de fiecare dată când demonii au tendinţa să vă facă să 
ziceţi „Nu!”, voi spuneţi prompt „DA!”; şi când demonii au 
tendinţa să vă facă să spuneţi „Da!”, voi spuneţi prompt „NU!” 
şi chiar urmăriţi să faceţi acea acţiune pe care era gata-gata să o 
amânaţi la nesfârşit, oferindu-le demonilor o nouă victorie 
asupra voastră. 

Când, de exemplu, doriţi cu ardoare să citiţi şi apoi, în mod 
ciudat, vă treziţi că alegeţi anapoda să faceţi cu totul altceva, 
evident fără valoare, este necesar să fiţi lucizi, să vă obiectivaţi 
şi – foarte important – să începeţi să îndepliniţi atent, sistematic 
exact ţelul de la care aţi fost deturnaţi. 

De pe vremea lui Iisus şi până în prezent, niciun demon nu a 
murit. Ei toţi există, sunt activi şi exercită influenţe rele, 
întunecate asupra sărmanelor fiinţe umane care se lasă, datorită 

complacerii în ignoranţă şi larvaritate, păpuşărite, manipulate şi, 
în final, păcălite. 

Sperăm că astfel vom trezi sau vom retrezi în cei care vă aflaţi 
în această bizară ipostază gustul lecturii atente a textelor 
valoroase, a materialelor spirituale de calitate. S-au făcut 

eforturi imense, pe care mulţi nici măcar nu le bănuiţi, pentru ca 
să vi se ofere mii de volume. 

Cine citeşte acum? 

PATANA vizează depăşirea acelui gen de lectură care se 
limitează doar la intelect. Ne ajută să trăim din plin momentul 
prezent, fiind foarte atenţi asupra a ceea ce citim sau studiem. 

- Consacrăm fructele acţiunii de a studia către DUMNEZEU 
TATĂL. Astfel este blocată prompt influenţa demonilor, care 
nu ne vor putea împiedica să începem practica spirituală. 

- Realizăm rapid, 2-3 minute, o relaxare a trupului fie întinşi la 
sol, fie aşezaţi pe scaun. 

- Ne orientăm către direcţia sud geografică (pe care o vom 
stabili în prealabil cu ajutorul unei busole), pentru a fi siguri că 
suntem în realitate aşezaţi cu faţa către nordul magnetic. Ne 
asigurăm că dispunem de lumina fizică de care avem nevoie. 
Simţim o stare inefabilă de confort, de bună stare. 

- Trecem la cea mai importantă etapă a acestei forme spirituale: 
lectura sau studiul. Pe întreaga durată a acestei etape, urmărim 
să păstrăm senzaţia de trup cât mai relaxat, de destindere 
euforică. Eliminăm din minte gândurile secundare, grijile, 
stările de stres. 

Ne orientăm simultan atenţia atât asupra subiectului pe care îl 
citim, cât şi asupra noastră înşine în ipostaza de martori detaşaţi 
– privim de undeva de sus pe cel care citeşte, pe cel care 
studiază. Astfel intrăm noi înşine (ca fiinţă, ca trup) în categoria 

obiectelor percepute în simultaneitate. 

Accedem la o tainică dimensiune verticală unificatoare. 
Conştientizăm la un moment dat că depăşim, graţie unei osmoze 
ce survine, relaţia subiect-obiect ce ne face să ne simţim într-o 
stare de separare. Este chiar excelent să ne observăm parcă de 
undeva de sus în timp ce citim. 

Este binevenit să ne întrebăm uneori, analizându-ne cu o 
maximă luciditate: „Există acum în universul meu lăuntric 
tensiuni emoţionale?”, „Există tensiuni mentale?”, „La nivelul 

trupului, constat că mai există unele tensiuni fizice?”, „Cine 
citeşte acum şi cum face asta?”. 
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- În finalul perioadei de lectură sau studiu, vom realiza, timp de 
5-7 minute, în funcţie de timpul de care dispunem, o etapă care 
ne va fi de un real folos de aprofundare a informaţiilor 
valoroase pentru noi, mai ales din punct de vedere spiritual. 

Închidem cartea, ne interiorizăm, 
rămânem cu ochii închişi. 
Urmărim să încarnăm ideile 
binefăcătoare, creatoare pe care 
le-am descoperit în cursul 
lecturii noastre. Observăm cu 
atenţie procesele de rezonanţă 

ocultă pe care le declanşează şi 
le manifestă în universul nostru 
lăuntric. Aspirăm să preluăm în 
fiinţa noastră, să asimilăm pentru 
totdeauna aceste idei benefice. 

Ulterior, pe baza experienţei distincte pe care am avut-o, vom 
putea evoca stările trăite. În felul acesta lectura sau studiul se 
vor dovedi rodnice pentru noi. 

Vă îmbogăţiţi cu idei-forţă 

O lucrare valoroasă ne va fi hrană intelectuală. Conştientizarea 
atentă a ideilor minunate va face să apară în universul nostru 
lăuntric procese de rezonanţă ocultă corespondente, pregnant 
binefăcătoare. 

Va trezi şi va dinamiza într-o anumită măsură învelişul 
supramental VIJNANAMAYA KOSHA. Va contribui la 
creşterea inteligenţei şi la amplificarea intuiţiei în universul 
nostru lăuntric. Ne va eleva frecvenţa de vibraţie. 

Vom observa că procesele de rezonanţă ocultă binefăcătoare se 
extind ca durată. Odată asimilate în fiinţa noastră, evocarea lor 
fulgerătoare va face să apară aceleaşi trăiri minunate. Astfel, va 
fi uşor pentru noi să remarcăm cum ne îmbogăţim lăuntric şi 
ajungem să creştem spiritual, iar sfera conştiinţei noastre se 
dinamizează într-un mod creator. 

Este de asemeni foarte bine să observăm, în această etapă, ce 
alte ecouri, ce sentimente, ce senzaţii se declanşează în celelalte 
învelişuri ale fiinţei, în strânsă legătură cu ideile binefăcătoare 
creatoare pe care le-am asimilat. 

În timp ce realizăm retrospectiv toate acestea, e indicat să ne 
păstrăm atenţia simultan orientată asupra noastră. Pornim de la 
premisa că microcosmosul fiinţei noastre este şi rămâne o 
imensă carte vie care ne ajută să creştem din punct de vedere 
spiritual şi ne transformă profund atunci când adăpostim în ea 
idei sublime, geniale, binefăcătoare. 

Dacă nu dispunem de o memorie deosebită, este util să realizăm 
note succinte de lectură sau să extragem ideile ce ne impactează 
cu putere, în strânsă legătură cu afinităţile noastre, cu gusturile 
ce ne caracterizează. 

Apoi, când urmărim să reactivăm prin evocare aceste procese de 
rezonanţă ocultă deosebite, ne va fi foarte uşor. Vom reciti cu 
atenţie notiţele respective, vom alege o anumită idee 
excepţională pe care o vom evoca şi, dat fiind faptul că am 
asimilat-o deja în urmă cu luni, ani sau zeci de ani de zile, vom 
declanşa în universul nostru lăuntric procese de rezonanţă 
ocultă cu care suntem deja familiarizaţi. 

Mai mult decât atât, vom descoperi că o anumită idee nu 
declanşează niciodată în noi stări şi experienţe identice nici 

când o evocăm a o mia oară, nici a zece mia oară. Vom constata 
cu încântare că experienţa ce apare este asemănătoare, dar nu 
identică. Acesta este deliciul sublim al evocării unei anumite 
idei pe care am descoperit-o la un moment dat în timpul lecturii, 
care ne-a impactat într-un fel cu totul aparte şi care a devenit 
apoi pentru noi o idee-forţă. 

Înfloriţi şi deveniţi 

O idee-forţă divină este, pe bună dreptate, o gură de rai, căci 
face cu putinţă branşarea la o sferă nesfârşită de forţă cu o 
frecvenţă de vibraţie corespondentă. 

Întotdeauna când o asimilăm şi apoi o încarnăm în noi, o idee-

forţă ne transformă considerabil frecvenţa globală de vibraţie şi 
contribuie din plin la o transformare a punctului nostru de 
vedere, a viziunii noastre asupra lumii. 

Fiecare idee binefăcătoare, integrată în universul nostru lăuntric, 
face să apară un anumit sentiment, o anumită trăire şi chiar, în 
anumite condiţii, o anume senzaţie. De aceea, este constructiv 
să descoperim ce sentimente, ce trăiri, ce senzaţii naşte în noi o 
idee ce este receptată şi apoi asimilată. 

O idee-forţă asimilată în universul nostru lăuntric şi hrănită apoi 
precum o plantă rară devine vie şi provoacă un proces neîncetat 
de rezonanţă ocultă. E ca şi cum am lua un vas de lut, am pune 
în el sămânţa unui trandafir şi apoi l-am îngriji aşa cum se 
cuvine. După un timp, un trandafir ne va desfăta cu parfumul 
său ales. 

Spre deosebire de lumea fizică, unde înflorirea unei flori nu 
durează o veşnicie, o idee-forţă ne va oferi la nesfârşit toate 
avantajele şi beneficiile ce o caracterizează. Altfel spus, va face 
să se manifeste continuu un anumit proces de rezonanţă 
benefică specific şi, în plus, ne va transforma într-o forţă 
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radiantă ce va genera, pe o anumită rază sferică, energia subtilă 
ce îi e caracteristică. 

Aşa cum un trandafir înflorit are un parfum fermecător anume, 
tot astfel o fiinţă umană în şi prin care se manifestă o idee
devine ea însăşi o forţă. 

Macrocosmosul ne răspunde la orice solicitare cu DA, trebuie 
însă să veghem să devenim forţe ale binelui şi nu ale răului, 
cum, din nefericire, unii oameni aleg şi reuşesc să fie.

În măsura în care veţi practica de acum înainte lectura 
veţi avea parte de o mulţime de trăiri spirituale excepţionale, 
profund benefice, transformatoare – cu condiţia să selectaţi cu 
atenţie sursele de lectură din care vă veţi nutri spiritual.

Veţi descoperi că este cu putinţă să asimilaţi ideile constructive, 
sublime, divine întocmai precum hrana. Reţineţi însă că hrana 
spirituală asimilată pentru totdeauna în noi este de mii de ori 
mai valoroasă decât cea fizică, deoarece este o comoară 
extraordinară pe care nu poate să ne-o fure nimeni, pe care n

putem pierde niciodată şi din care putem dărui tuturor, fără să se 
diminueze vreodată. Aici intră spontan în acţiune Legea dăruirii 
oculte. 

Când oferim celor deschişi şi capabili să recepteze o anumită 
idee sublimă, divină, semănăm în ei acea idee-
impulsiona cu putere prin exemplul nostru viu: am preluat 
prima oară o idee, am asimilat-o, am făcut-o să devină vie şi 

apoi am transformat-o în idee-forţă. 

Va fi atunci foarte uşor pentru noi să asimilăm şi să facem să 

încolţească o anumită idee-forţă care, de îndată ce se va 
maturiza, va rămâne pentru totdeauna o putere binefăcătoare, 
teribilă, radiantă. Atunci, datorită acestei manifestări energetice 
complexe ce va emana din fiinţa noastră cu intensitate, vom fi 
remarcaţi de oameni chiar şi când ne vom plimba pe stradă, iar 
unii ne vor privi cu atenţie, fără să ştie din ce cauză sunt 
impulsionaţi să reacţioneze aşa. 

Accesul la supramental este mai uşor 

Am urmărit să vă oferim un mic ABC despre studiul lecturii 
spre a trezi în cei care nu citesc nici să-i pici cu ceară roşie 
curiozitatea de a lectura de acum înainte cu atenţie şi, culmea 
culmilor, chiar şi de două ori. 

Tot ce v-am prezentat aici a fost verificat de noi. Nimic din ceea 
ce am afirmat nu este o speculaţie. Totul este adevărat. Vă veţi 
convinge în măsura în care veţi îndrăzni să practicaţi.
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radiantă ce va genera, pe o anumită rază sferică, energia subtilă 

Aşa cum un trandafir înflorit are un parfum fermecător anume, 
tot astfel o fiinţă umană în şi prin care se manifestă o idee-forţă 

Macrocosmosul ne răspunde la orice solicitare cu DA, trebuie 
să devenim forţe ale binelui şi nu ale răului, 

cum, din nefericire, unii oameni aleg şi reuşesc să fie. 

În măsura în care veţi practica de acum înainte lectura ți studiul, 
veţi avea parte de o mulţime de trăiri spirituale excepţionale, 

cu condiţia să selectaţi cu 
atenţie sursele de lectură din care vă veţi nutri spiritual. 

Veţi descoperi că este cu putinţă să asimilaţi ideile constructive, 
sublime, divine întocmai precum hrana. Reţineţi însă că hrana 

pentru totdeauna în noi este de mii de ori 
mai valoroasă decât cea fizică, deoarece este o comoară 

o fure nimeni, pe care n-o 

putem pierde niciodată şi din care putem dărui tuturor, fără să se 
ntră spontan în acţiune Legea dăruirii 

Când oferim celor deschişi şi capabili să recepteze o anumită 
-forţă. Îi putem 

impulsiona cu putere prin exemplul nostru viu: am preluat 
o să devină vie şi 

Va fi atunci foarte uşor pentru noi să asimilăm şi să facem să 

forţă care, de îndată ce se va 
maturiza, va rămâne pentru totdeauna o putere binefăcătoare, 
eribilă, radiantă. Atunci, datorită acestei manifestări energetice 
complexe ce va emana din fiinţa noastră cu intensitate, vom fi 
remarcaţi de oameni chiar şi când ne vom plimba pe stradă, iar 
unii ne vor privi cu atenţie, fără să ştie din ce cauză sunt 

Am urmărit să vă oferim un mic ABC despre studiul lecturii 
i pici cu ceară roşie 

curiozitatea de a lectura de acum înainte cu atenţie şi, culmea 

am prezentat aici a fost verificat de noi. Nimic din ceea 
ce am afirmat nu este o speculaţie. Totul este adevărat. Vă veţi 
convinge în măsura în care veţi îndrăzni să practicaţi. 

Însă nu se poate vorbi despre lectur
revista Cancan sau studiem frenetic ziarul
După ce veţi aplica studiul atent cu anumite lucrări valoroase, 
dacă veţi decide să vă opriţi atenţia asupra unor asemenea surse 

de informare (ziarele şi revistele din România), veţi c
diferenţa imensă şi veţi aprecia la justa valoare importan
studiului. 

Pentru asta însă trebuie să aveţi la dispoziţie un timp minim. Vă 
asigurăm că veţi dispune din plin de acest timp, dacă veţi 
renunţa la obsesia zilnică a internetului, veţi
veţi reduce cu 95% vizionarea emisiunilor TV şi veţi abandona 

pentru lungi perioade de timp lectura mijloacelor mass

Veţi avea în schimb compensaţii lăuntrice pe măsură. Veţi 

ajunge să fiţi în mod spontan foarte selectivi cu cărţi
studiaţi. Cei care îşi vor trezi şi dinamiza astfel înveliş
supramental  vor putea să realizeze, în anumite condiţii, ceea ce 
se numeşte lectură rapidă. 

Sperăm într-un mod îndreptăţit că vă veţi mobiliza şi veţi începe 
să studiaţi de acum înainte cu multă atenţie trezind astfel în voi 
pofta spirituală sublimă de a practica studiul pe care foarte puţin 
le citiţi, şi mai puţini le studiaţi, fără să vă daţi seama că faceţi 
astfel jocul insidios al entităţilor demoniace şi rămâneţi în 
aceeaşi stare de ignoranţă. 

După 7-8 luni de antrenament atent prin lectură 
descoperi că, în realitate, cunoaşterea spirituală autentică pe 
care o asimilaţi în universul vostru lăuntric vă conferă accesul la 
o tainică putere binefăcătoare şi vă ajută 

Vă dorim succes în practica lecturii și studiului !

 
Paradoxul lui Mircea Eliade: de la 
corigentul miop la savantul

 
Interviu cu Sorin ALEXANDRESCU
 
         Cu toate acestea, dioptriile creşteau mai rep
avea timp să-şi schimbe lentilele.  

ar medicul nu avea o soluţie încurajatoare: nu trebuia să
obosească ochii citind prea mult la lumina lămpii. 
aş fi putut să-mi menajez ochii într

fiecare săptămână descopeream un nou autor, alte lumi, alte 
destine? Încercam, totuşi să mă apăr, citind fără ochelari, cu 
bărbia lipită de carte, sau închizând când un ochi, când 
celălalt, sau apăsându-mi ochelarii pe nas, sau schimbând 
becurile, când albastre, când albe, când slab
Apoi, când ochii îmi lăcrimau şi mi se împăienjeneau de
binelea, treceam în odăiţa de alături şi mă spălam cu apă rece. 
Rămâneam apoi câteva minute întins pe pat, cu ochii închişi, 

I
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Însă nu se poate vorbi despre lectură când citim 
sau studiem frenetic ziarul România liberă. 

După ce veţi aplica studiul atent cu anumite lucrări valoroase, 
dacă veţi decide să vă opriţi atenţia asupra unor asemenea surse 

de informare (ziarele şi revistele din România), veţi conştientiza 
diferenţa imensă şi veţi aprecia la justa valoare importanța 

Pentru asta însă trebuie să aveţi la dispoziţie un timp minim. Vă 
asigurăm că veţi dispune din plin de acest timp, dacă veţi 
renunţa la obsesia zilnică a internetului, veţi elimina sau măcar 
veţi reduce cu 95% vizionarea emisiunilor TV şi veţi abandona 

pentru lungi perioade de timp lectura mijloacelor mass-media. 

Veţi avea în schimb compensaţii lăuntrice pe măsură. Veţi 

ajunge să fiţi în mod spontan foarte selectivi cu cărţile pe care le 
studiaţi. Cei care îşi vor trezi şi dinamiza astfel învelişul 

vor putea să realizeze, în anumite condiţii, ceea ce 

un mod îndreptăţit că vă veţi mobiliza şi veţi începe 
nainte cu multă atenţie trezind astfel în voi 

pofta spirituală sublimă de a practica studiul pe care foarte puţin 
le citiţi, şi mai puţini le studiaţi, fără să vă daţi seama că faceţi 
astfel jocul insidios al entităţilor demoniace şi rămâneţi în 

8 luni de antrenament atent prin lectură și studiu veţi 
descoperi că, în realitate, cunoaşterea spirituală autentică pe 
care o asimilaţi în universul vostru lăuntric vă conferă accesul la 
o tainică putere binefăcătoare şi vă ajută să creşteţi spiritual. 

și studiului ! 

Paradoxul lui Mircea Eliade: de la 
corigentul miop la savantul excentric 

Sorin ALEXANDRESCU și Andrei OIȘTEANU 

Cu toate acestea, dioptriile creşteau mai repede decât 

ar medicul nu avea o soluţie încurajatoare: nu trebuia să-şi 
nd prea mult la lumina lămpii. Dar cum 

mi menajez ochii într-un timp când aproape în 
am un nou autor, alte lumi, alte 

destine? Încercam, totuşi să mă apăr, citind fără ochelari, cu 
bărbia lipită de carte, sau închizând când un ochi, când 

mi ochelarii pe nas, sau schimbând 
becurile, când albastre, când albe, când slabe, când puternice. 
Apoi, când ochii îmi lăcrimau şi mi se împăienjeneau de-a 
binelea, treceam în odăiţa de alături şi mă spălam cu apă rece. 
Rămâneam apoi câteva minute întins pe pat, cu ochii închişi, 
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încercând să nu mă mai gândesc la nimic, îşi aminteşte Eliade 
despre defectul care avea să poarte titlul uneia dintre cele mai 
cunoscute cărţi ale sale. 
Aveam deja sentimentul ca particip la război. Pe la mijlocul lui 
septembrie, fusesem chemaţi la şcoală. Ni se spusese să aducem 
ziare vechi, ace de cusut şi un mosor cu aţă albă. Un tinerel ne-
a întrebat dacă ştim să coasem şi apoi ne-a explicat despre ce 
era vorba. Curând va veni iarna, ne-a spus el, şi soldaţii noştri 
au nevoie de haine călduroase. S-a dovedit că hârtia ţine cald. 
Trebuie să facem cămăşi de hârtie şi ne-a explicat cum să le 
croim şi cum să le coasem. La început, câteva zile, croia numai 
el singur. Lua mai multe jurnale, le aşeza bine unul peste altul 
şi tăia un semicerc la marginea de sus. Noi coseam apoi 
marginile (erau uneori cinci, şase foi, şi mergea greu: se rupea 
acul, ne înţepam, rupeam hârtia). Două asemenea feţe erau 
cusute împreună, în aşa fel încât alcătuiau un soi de pieptar. 
Mircea Eliade, amintiri din Primul Război Mondial, în 
«Memorii» 
Pianistul fără viitor 
Cu cât tânărul Mircea voia tot mai mult să citească fiecare carte 
care-i pica în mână, cu atât mai mult tatăl său îi încuraja 
calităţile – pe care i le considera excepţionale – de pianist. 
Exersa cel puţin două ore pe zi. Nu reuşea, oricât de mult ar fi 
repetat, să reţină o melodie. Nu conta, pentru că „viitorul mare 
pianist“ trebuia să se pregătească de concert. „Aveam un 
profesor de pian destul de generos, care s-a lăsat convins de 
entuziasmul tatei şi a acceptat să mă prepare pentru un concert 
public. Tata a închiriat o sală pe Bulevardul Academiei, a tipărit 
afişe şi s-a ocupat singur de distribuirea biletelor. Sala era 
jumătate goală, fiind ocupată doar de rude şi prieteni de familie. 
Am cântat câteva bucăţi împreună cu Nicu şi Sonata «Patetica». 
Am cântat-o mult mai prost decât o cântam acasă, şi asta m-a 
descurajat.“ 
Fugeam adeseori de la curs, sărind pe fereastră şi mă duceam 
să joc oina pe maidanul Primăriei. Alteori, nu veneam la 
şcoală, minţind că eram bolnav. Rupeam foile din carnetul de 
note, ca să nu vadă mama cât de proaste note aveam, sau mă 
prefăceam că l-am uitat acasă sau că l-am pierdut. Mircea 
Eliade, în «Memorii» 
Corigenţe la română, franceză şi germană 
Eliade nu era un elev silitor. Nici în şcoala primară, nici la 
liceu. Nu înţelegea de ce trebuie să-şi pregătească temele pentru 
şcoală, de ce trebuie să înveţe gramatica limbii franceze, „o 
disciplină absurdă şi ineficace“, de ce trebuie să parcurgă 
manualul de limba română pe care oricum îl citise cu mult timp 
înainte să fie la liceu. Era interesat doar de zoologie, aşa că 
petrecea zile întregi căutând plante şi insecte. Măcar venea 
acasă cu borcane pline cu şopârle, broaşte şi tritoni. Rămâneau 
însă corigenţele. La română, franceză şi germană. Într-un singur 
an! Eliade era un elev nedisciplinat şi dezmăţat, dar era 
strălucit. „Ei mă cred o haimana şi sunt siguri că nu voi ajunge 
nimic. Am să le pregătesc o surpriză!“, şi-a spus Eliade. Restul 
e istorie. 
În anul acela, am trecut clasa fară nicio corigenţă. Tata părea 
destul de mulţumit de mine, pentru că mă socotea destinat să 
ajung un mare pianist. Mircea Eliade, în «Memorii» 
„Eliade, de unde ai copiat? Sunt nevoit să-ţi dau 10!“ 
Reuşeşte să-şi ia corigenţele, ba chiar ia numai note de 10 la 
limba română, pentru „compoziţiile“ de 15-20 de pagini. Scria 
ce vedea. „De unde le-ai copiat? Din ce carte?“, îl întreba 

profesorul, iar elevul care începuse să-şi exerseze scrisul ridica 
din umeri, umil. „Bravo! Sunt nevoit să-ţi dau 10!“ Aceste 
cuvinte însemnau prima sa victorie, în ciuda scepticismului 
părinţilor: „Tata mi-a spus că se va lăsa convins numai după ce 
va vedea nota zece trecută în carnet, adică la sfârşitul 
trimestrului“. 
Eliade se convinge cu greu că nu va ajunge un bun chimist aşa 
cum spera în liceu, că îi lipsesc orele de latină, că şi-ar fi dorit 
ca el să scrie „Un om sfârşit“, şi nu Giovanni Papini. Alege 
Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, unde se 
împrieteneşte cu colegii Haig Acterian şi Constantin Noica, dar 
şi cu Nae Ionescu, „mai mult decât profesorul meu favorit, 
maestrul meu, ghidul“. Reuşeşte să-l viziteze şi pe Papini, care-l 
aştepta cu ţigara în colţul buzelor. „Era mai urât decât mi-l 
închipuiam, dar m-a impresionat grosimea lentilelor“. Îl 
fascinase. 

Istoria unei iubiri neîmplinite:  
Mircea Eliade şi Maitreyi Devi 

20 noiembrie 1928. Proaspătul absolvent al Facultăţii de Litere 
şi Filosofie din Bucureşti pleacă din Alexandria până în India cu 
un vapor. Îi fusese aprobată cererea de a studia filosofia indiană 
şi limba sanscrită cu Surendranath Dasgupta, la Calcutta. Într-o 
scrisoare cu timbru indian, maharajahul Manindra Chandra 
Nandy din Kassimbazar îl invita nu pentru doi, ci pentru cinci 
ani. 
Peste puţin timp, Eliade se mută în locuinţa mentorului său, cu 
care dezvoltase o relaţie foarte bună. Era de-al casei. Acolo o 
cunoaşte pe Maitreyi, fiica mai mare a lui Dasgupta, care i se 
pare urâţică „cu ochii ei prea mari şi prea negri, cu buzele 
cărnoase şi răsfrânte, cu sânii puternici, de fecioară bengaleză 
crescută prea plin, ca un fruct trecut în copt“. 
Nu mă săturam privind-o. […] Nu ştiu ce spectacol sacru îmi 
apărea mie râsul ei şi sălbăticia acelui trup aprins. Aveam 
sentimentul că săvârşesc un sacrilegiu privind-o, dar nu 
găseam puterea să mă despart de fereastră.  Mircea Eliade, 
despre Maitreyi, în «Memorii» 

 
Christinel şi Mircea, cocheţi, pe un pod în Belgia  
FOTO: Arhivă personală Sorin Alexandrescu 

Pentru a se înţelege mai bine, el a început să o înveţe franceza, 
iar ea, tânăra de 16 ani, îi întoarce favoarea cu lecţii de bengali. 
Mircea s-a îndrăgostit de Maitreyi aşa de tare că era hotărât să 
se convertească la hinduism. Doar că vestea iubirii dintre cei 
doi este primită cu oroare de profesorul Dasgupta, care-l 
goneşte pe Eliade din casă. Îi interzice şi lui Maitreyi să-l mai 
vadă. 
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Pleacă în Himalaya unde trăieşte pentru câteva luni în sihăstrie. 
„Sufeream cu atât mai mult cu cât înţelegeam că, odată cu 
Maitreyi, pierdusem India întreagă. 
“ În 1933, la un an de la revenirea în ţară, Eliade începe să-şi 
pună pe hârtie experienţa indiană, în romanul „Maitreyi“. 
„După vreo două săptămâni, Isaia Răcăciuni m-a chemat la 
editură să-mi spună că, spre marea lui uimire, vânzarea mergea 
destul de prost. «Poate că cititorii ezită din cauza titlului», a 
adăugat. Nu ştiu cum să-l pronunţe şi le e ruşine să intre într-o 
librărie şi să ceară o carte arătând-o cu degetul… “, povesteşte 
scriitorul în „Memorii“. În scurt timp, cartea devine un succes 
naţional şi mai apoi internaţional, făcând ea însăşi istorie. 
Istoria unei iubiri neîmplinite. În 1972, „Maitreyi“ a lui Mircea 
Eliade cere un drept la replică. Va scrie şi ea o carte: „Dragostea 
nu moare“. 
Cartea lui Cioran şi atacul cerebral al lui Eliade 
Iubirile lui Mircea Eliade nu au fost numai imposibile. După 
prima căsătorie, cu Nina (moare în 1944), se căsătoreşte cu 
Christinel, cu care trăieşte până în ultima zi, pe 22 aprilie 1986. 
Îşi petrec viaţa la Chicago, acolo unde Eliade este profesor 
universitar de istorie a religiilor, şi fac vacanţele la Paris, cu 
prietenii lor dragi, Emil Cioran şi Eugen Ionescu, şi în Olanda, 
cu nepotul lui Eliade, Sorin Alexandrescu. Este perioada când 
„numele Mircea Eliade explodează în toată lumea“, aşa cum 
spune antropologul Andrei Oişteanu, nu întâmplător odată cu 
mişcarea hippy din SUA. 
Ultimul joc cu Christinel 
În 1986, biroul lui Eliade, cu manuscrise, corespondenţe şi 
lucrări, este distrus într-un incendiu. La scurt timp, face un atac 
cerebral, care-l ţine la pat. Ioan Petru Culianu, discipolul favorit 
al scriitorului, descrie momentul ultimei lecturi a lui Mircea 
Eliade. 
„Christinel mă ia deoparte şi îmi povesteşte că luni, în jurul orei 
şase, Mircea Eliade i-a cerut cartea lui Emil Cioran „Exercices 
d’admiration“ şi s-a aşezat în fotoliul său preferat de catifea 
verzuie ca să citească. Zece minute mai târziu, stătea în fotoliu 
zâmbind nemişcat, cu cartea deschisă în braţe. Crezând că e 
vorba de o glumă, Christinel l-a chemat o dată, de două ori, fără 
răspuns“, povesteşte Culianu în revista culturală românească din 
Paris „Limite“. 
Este din ce în ce mai slăbit, dar, cu o mână pe ochelari şi 
cealaltă pe verighetă, încearcă ultimele gesturi de tandreţe, mai 
scrie Culianu: „Îi propune soţiei sale un joc, care va fi şi ultimul 
său gest înainte de a-şi pierde definitiv cunoştinţa: îi arată 
verigheta, prinsă cu o sârmă verde ca să nu-i alunece de pe 
deget, îi strânge afectuos mâna, pune verigheta sa alături de a ei, 
încearcă să-i ducă mâna la buze ca să i-o sărute. În rezervă, nu 
se varsă lacrimi“. La ora 9.15 pe data de 22 aprilie, Eliade 
adoarme definitiv pe patul de spital cu o carte în mână. 
 
INTERVIU Sorin Alexandrescu, teoretician literar: „La 
şcoală am ascuns că sunt nepotul lui Mircea Eliade“ 

 
Sorin Alexandrescu rememorează, emoţionat, prima 

întâlnire cu unchiul său FOTO: Eduard Enea 
 

Pe rafturile librăriilor sau bibliotecilor stau zeci de cărţi cu 
titluri care poartă numele lui Mircea Eliade. Corespondenţe, 
analize, memorii, iar dacă ne uităm bine, sigur găsim şi vreo 
fiţuică despre o întâlnire cu marele scriitor. Ne-am gândi că 
nepotul de soră al savantului cu ochelari cu rame groase şi pipă, 
fiul Corinei, unicul nepot al lui Eliade, moştenitor al lucrărilor 
ştiinţifice şi literare, al memoriilor încă nepublicate ale 
scriitorului, profesorul Sorin Alexandrescu ar trebui să ne 
copleşească spunându-ne poveşti şi depănând amintiri dintre 
cele mai spectaculoase. Sorin Alexandrescu este însă foarte 
discret, aşa cum o descrie şi pe mama sa. Despre viaţa unchiului 
său a aflat mai mult din jurnalele lui, dar asta şi pentru că, o 
vreme, era mai bine să te fereşti să pronunţi numele „Eliade“ în 
ţară. Ce paradox! Nevoit cândva, din cauza regimului 
dictatorial, să-şi ascundă identitatea, Sorin Alexandrescu (77 de 
ani) vorbeşte acum, plin de modestie, despre viaţa unuia dintre 
cei mai cunoscuţi şi apreciaţi români din lume şi despre relaţia 
sa de prietenie cu unchiu’ Eliade cel generos.  
„Weekend Adevărul“: Domnule Alexandrescu, care este prima 
amintire cu unchiul dumneavoastră, Mircea Eliade? 
Sorin Alexandrescu: Ce e straniu e că despre prima mea 
întâlnire cu Mircea am citit în jurnalele sale, fiindcă eu eram 
prea mic să mai ţin minte cum s-a întâmplat. Aveam vreo 5 ani 
şi întâlnirea s-a petrecut atunci când el a venit din Portugalia în 
România, unde fusese trimis ca ataşat cultural. Venise să-i 
transmită mareşalului Antonescu un mesaj din partea lui Salazar 
(n.r. – António de Oliveira Salazar a fost prim-ministrul 
Portugaliei din 1932 până în 1968), care-l sfătuia pe conducător 
să ţină armata aproape. N-a reuşit să vorbească cu el, ci cu Ica 
(n.r. – Mihai) Antonescu, care era ministru de Externe.În fine, 
Mircea îşi aminteşte în memoriile sale de „micul soldăţel“. Se 
pare că, atunci când m-a văzut, purtam nişte haine milităreşti 
(râde). Dar prima noastră întâlnire a fost când aveam 30 de ani, 
la Roma. 
Iar Mircea Eliade avea, deja, 60 de ani. Cum se recunosc, 
după atâta vreme, unchiul cu nepotul? Care a fost 
atmosfera? 
Cred că e mai potrivit să spunem că atunci ne-am cunoscut, nu 
recunoscut, de fapt. Eu am mers mai întâi la Urbino, unde 
participam la un congres de semiotică. I-am scris că îl voi 
vizita, aveam adresa lui şi mă aştepta. Stătea într-o pensiune a 
unor români, Pensiunea Adamiu, pe Via del Corso. Am mers la 
etajul doi, am sunat la uşă şi mi-a răspuns o doamnă în vârstă. 
Am întrebat, fireşte, de Mircea Eliade. În momentul acela, s-a 
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deschis o uşă şi a apărut un om în vârstă, cu barbă. Eu am 
strigat „Mircea!“ şi el a reacţionat instant „Sorin!“. 
Mânca puţin la prânz, apoi din nou lucra şi se odihnea, iar 
seara se vedea la restaurant cu prietenii. Abia după apusul 
soarelui, bea primul scotch, cum zicea el. Cu gheaţă! 
 
Corina, sora lui Eliade: „Nu sunt de nasul lor!“ 
 
Scenă de film. 
Prima dată, a fost un şoc, pentru că nu mă aşteptam să-l văd 
bătrân, ceea ce e amuzant dacă ne gândim. Dar, pentru că eu îl 
ştiam doar din pozele de familie, când el avea 18 ani, nu-mi 
proiectasem o altă imagine de-a lui. Iar această recunoaştere 
reciprocă a fost vocea sângelui. Nu ştiu cum să spun altfel. L-
am recunoscut pe Mircea fără să-l cunosc. Sigur că asta ne-a 
emoţionat pe amândoi. 
Dar în timpul acesta nu v-aţi scris? Ce ştiaţi despre el de la 
mama dumneavoastră? 
Ne-am scris de câteva ori, puţine, ce-i drept, când eu eram deja 
în Olanda. Mama a fost mereu o persoană foarte rezervată şi 
discretă. Nu mi-a spus niciodată că Mircea a fost închis sau 
despre problemele sale referitoare la opţiunile lui politice. Am 
aflat din memoriile lui. Cred că în felul acesta a vrut să mă 
protejeze. Dar îşi scria lui Mircea. Ei începuseră să 
corespondeze încă de când el plecase în India. Între ei era o 
relaţie foarte afectivă, chiar dacă ea poate dezvoltase un mic 
complex de inferioritate. Mircea ajunsese încă de tânăr foarte 
celebru, iar ea părea o fetiţă ignorantă. Între ei era şi o diferenţă 
de cinci ani. De altfel, nici nu prea se băga în seamă cu prietenii 
lui intelectuali. A evitat dintotdeauna. Zicea mereu: „Eu nu sunt 
de nasul lor!“. În plus, se temea să nu apară încurcături între ei. 
 
Îşi aştepta mama de la anchete singur, pe-o bancă 
 
Ce complicaţii puteau fi? 
Eu ştiu, vreun băiat dintre prietenii lui să-i facă curte şi ea să nu 
ştie dacă o place pentru că e sora lui Eliade sau dacă simte cu 
adevărat ceva pentru ea. Probleme din acestea adolescentine. 
Dar între Mircea şi Corina a fost mereu o relaţie foarte 
apropiată, se vede şi din scrisori, şi din felul în care se 
comportau.  
Dar, după plecarea definitivă a lui Mircea Eliade din ţară, 
nu aţi avut niciodată probleme cu organele de Securitate? 
Eram sub supraveghere, desigur. Iar mama a fost la un moment 
dat arestată. De fapt, nu a petrecut vreo noapte la închisoare, dar 
mergea la anchete, de dimineaţa până seara, când îi dădeau voie 
să se ducă acasă. O singură dată am fost cu ea. Am petrecut ore 
întregi aşteptând-o singur, pe o bancă. Îi tot cereau informaţii 
despre Mircea, crezând că află nu-ştiu-ce secrete îngrozitoare 
despre el, pe care oricum ea nu le ştia. Dar mai sunt şi episoade 
cu umor din care, din fericire, a scăpat fără probleme. De 
exemplu, Alfred Mendelsohn, un compozitor evreu care era 
foarte apreciat prin anii ’50, a venit într-o zi la mama să-i 
transmită un mesaj de la Mircea Eliade, după ce-l întâlnise la 
Paris. Mama mi-a povestit că a apărut în curtea casei noastre şi, 
pentru că nu ştia etajul la care locuiau părinţii mei, a strigat în 
gura mare: „Doamna Alexandrescu, doamna Alexandrescu, am 
o carte pentru dumneavoastră de la Mircea Eliade!“. Mama nu 
mai ştia cum să-l facă să vorbească mai încet… 

Mircea a avut întotdeauna enorm de mulţi prieteni. Sute şi sute 
cu care îşi scria scrisori interminabile. Şi era un du-te-vino la 
el acasă. Sorin Alexandrescu, nepotul lui Mircea Eliade 
 
„Acoperit“ de Tudor Vianu 
 
Dar dumneavoastră, la şcoală? 
Cât am fost la şcoală şi ulterior la Facultatea de Filologie, nu 
mi-am declarat rudenia cu Mircea Eliade.  Am ascuns că sunt 
nepotul lui. Am convenit în familie şi am crezut, în felul acesta, 
că voi fi protejat. Mircea era considerat un „duşman al 
poporului“. Mama se căsătorise, purta numele tatălui, 
Alexandrescu, şi speram că nu va fi un pericol. Am menţionat 
ca rudă, totuşi, o doamnă care era şi profesoară de franceză la 
Universitate, Irina Eliade. Ea era căsătorită cu un văr de-al lui 
Mircea Eliade, era înscrisă în partid şi făcuse mai multe lucruri 
politice favorabile regimului. Situaţia a devenit mai complicată 
prin anul III, când Tudor Vianu, care mi-era profesor, a vrut să 
mă cheme la catedră. 
Ce s-a întâmplat? 
După ce mi-a propus, eu am stat, m-am frământat, am vorbit cu 
mama. Nu ştiam ce să fac. Aveam o relaţie foarte bună cu 
Tudor Vianu, el mă aprecia. Eu, de asemenea. Până la urmă, i-
am cerut o întrevedere. M-am dus la el şi i-am spus: „Domnule 
profesor, am venit să vă spun ceva pentru că s-ar putea să vă fac 
un rău şi nu vreau. Eu sunt nepotul lui Mircea Eliade, dar n-am 
declarat pe niciunde acest lucru“. I-am explicat mai multe 
atunci. Şi el mi-a zis: „Dragă Sorine, tu astăzi n-ai fost la mine 
şi eu nu ştiu nimic“. Şi-a luat acest risc. El putea să spună 
despre identitatea mea, dar s-a arătat solidar cu mine. 
Care a fost relaţia cu unchiul dumneavoastră, în afara 
graniţelor ţării? Aţi emigrat prin anii ’70 şi v-aţi stabilit în 
Olanda. Era mult mai uşor să-l întâlniţi, să corespondaţi 
„liber“. 
Devenise aproape un ritual să-l văd pe Mircea în concedii. Ne 
întâlneam, deseori, în Paris, când venea de la Chicago să-şi 
viziteze prietenii săi buni, pe Emil Cioran şi Eugen Ionescu. 
Întâlnirile cu el se desfăşurau după o regulă: mereu după ora 
18.00. Şi când locuia în casa copilăriei sale, pe Strada Melodiei, 
în Bucureşti, şi mai târziu, la Paris, la Roma, lumea ştia această 
regulă: Mircea apare social după 6 seara. Nu făcea nici pentru 
mine vreo excepţie! (Râde) 
  2 oameni deţin drepturile de autor ale lui Mircea 
Eliade:  nepotul său, Sorin Alexandrescu, şi americanul 
David Brent 
Pesemne că avea un program strict. 
Avea o disciplină de fier şi o voinţă extraordinară, dar şi un 
mare talent în a-şi împărţi bine timpul. Lucra foarte mult şi cel 
mai bine dimineaţa, cu mintea limpede. Mânca puţin la prânz, 
apoi din nou lucra şi se odihnea, iar seara se vedea la restaurant 
cu prietenii. Abia după apusul soarelui, bea primul scotch, cum 
zicea el. Cu gheaţă! 
Din memorii, pare că îi făceau mare plăcere întâlnirile cu 
prietenii, cu oamenii, în general. 
Mircea a avut întotdeauna enorm de mulţi prieteni. Sute şi sute 
cu care îşi scria scrisori interminabile. Şi era un du-te-vino la el 
acasă. Îmi amintesc foarte bine chiar la Pensiunea Adamiu, 
unde ne-am văzut prima dată, că alături era o pizzerie. Şi, când 
ajungeam acolo, în fiecare seară, aveam aceeaşi imagine: în faţa 
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pizzeriei, o masă lungă cu 12-15 oameni, care erau invitaţii lui 
Mircea Eliade. Cei mai mulţi erau români, buni prieteni. 
I-aţi cunoscut şi pe prietenii săi celebri, Emil Cioran şi 
Eugen Ionescu. Cum era acest grup împreună? 
Ei trei erau foarte diferiţi ca fel de a fi. Mă uitam la ei ca la o 
piesă de teatru când se întâlneau şi vorbeau. De pildă, Cioran 
avea un umor fantastic. Dacă făceai cunoştinţă cu el după ce-l 
citiseşi, ceea ce se întâmpla cam cu toţi, era uluitor. Pentru că 
omul acesta, care vorbea despre disperare şi despre moarte în 
cărţile sale, era cel mai vesel dintre ei. Nu înceta a spune poante 
şi glume. Şi, în plus, aducea mereu în discuţii tot felul de teorii 
bombastice şi paradoxuri. Ionesco era mai echilibrat, parcă era 
împărţit între tristeţe şi voie bună. Aşa era şi în cărţile lui, mai 
melancolic. Eliade, însă, era mai rezervat şi doar zâmbea 
prietenos, în timp ce pufăia din pipa lui. 

 
 
Prietenii Emil Cioran, Eugen Ionescu şi Mircea Eliade 

FOTO: Gulliver Getty Images 
Neputinţa lui Cioran Şi în ce limbă conversau? Există o 
vorbă cum că Cioran refuza mereu să vorbească în 
româneşte. 
Numai când erau ei trei împreună, Cioran vorbea româneşte. În 
alte situaţii, refuza. Eu, când m-am văzut separat, doar cu el, am 
vorbit numai în franceză. El spunea că, dacă vorbeşte în 
româneşte, îşi pierde din exerciţiul de scris. Mircea şi Christinel 
îl mai tachinau, după ce se întâlneau: „Aoleu, Cioran, trei zile 
nu mai scrii nimic!“, iar el se ducea acasă şi după aceea le 
telefona: „Nu mai pot!“. Poate făcea şi puţin spectacol, dar cu 
siguranţă nu era un cabotin. 
Ce vorbeau? 
Vorbeau despre politică, despre literatură şi depănau multe 
amintiri. Dintre ei, doar Ionesco era mai interesat de politica 
franceză, el scria şi comentarii în cotidiene, ceilalţi scriitori nu. 
Ionesco era mult mai integrat în lumea modernă franceză decât 
Cioran. 
 
Dubla miopie: clinică şi politică 
 
Aţi vorbit vreodată cu unchiul dumneavoastră şi despre 
implicarea sa în politică în anii ’30? Ioan Petru Culianu, 
discipolul lui Eliade, nu a reuşit să-l convingă pe mentorul 
său să-i dezvăluie prea multe. 

Nu l-am întrebat niciodată şi nici nu m-a interesat. Dintr-un 
motiv foarte simplu – multă vreme nici n-am ştiut. Aşa cum am 
mai spus, mama nu-mi vorbise despre aceste episoade din viaţa 
fratelui său. Poate nici ea nu ştia prea multe. Mai târziu, m-a 
interesat şi pe mine acest aspect. Am caracterizat simpatia lui 
Mircea Eliade pentru Mişcarea Legionară ca o „miopie 
politică“. M-am gândit că, aşa cum el era la propriu miop, nu 
cumva miopia lui era şi politică? De aproape, Eliade a văzut 
cântecul religios, dar de la depărtare n-a văzut strategia lor 
politică. Eu am încercat, în cartea mea, „Paradoxul român“, să 
demonstrez un dublu joc al legionarilor. Primul, că ei foloseau 
mişcarea religioasă ca să atragă tineri şi oameni realmente 
credincioşi. La început, aceste lucruri l-au atras pe Eliade şi el a 
şi scris în felul acesta: că, în sfârşit, oamenii se trezesc la viaţa 
spirituală. Însă, dacă erau cu adevărat religioşi, nu ar fi împuşcat 
apoi oameni. Or, când au început să omoare oameni, cei care 
simpatizau Mişcarea Legionară au început să se îndoiască. Şi aş 
mai face o distincţie între ce înseamnă a fi participant şi 
simpatizant al acestei Mişcări. Mircea nu a participat niciodată 
la un marş al Gărzii de Fier. Nu există vreo dovadă în acest 
sens. Inclusiv când a semnat actul de desolidarizare faţă de 
Mişcarea Legionară, asta nu a fost o demisie, că nu avea de 
unde să demisioneze. 
„Mircea lasă un bacşiş aşa de mare că mă scoate din 
sărite!“   

 
  
Christinel şi Mircea Eliade, alături de Sorin Alexandrescu 

(jos) şi de porumbeii din Veneţia  
FOTO Arhivă personală Sorin Alexandrescu 

Cât de diferită era viaţa lui Mircea Eliade în Chicago faţă 
de anii petrecuţi în Europa? Se schimbase? Devenise un 
istoric al religiilor extrem de cunoscut în toată lumea. 
N-aş greşi dacă aş spune că lucra de trei-patru ori mai mult. Pe 
lângă orele de la facultate, mai avea şi cărţile de care se ocupa şi 
miile de scrisori pe care le primea zilnic şi la care răspundea. L-
am vizitat şi eu la Chicago, dar n-am stat la el în apartament. 
„Eliazii“ (n.r. – Mircea Eliade şi soţia sa, Christinel) trăiau 
foarte modest, într-un apartament extrem de mic, care era 
închiriat. Mircea avea biroul într-o altă clădire, care era 
apropiată de blocul său, după un colţ. Şi povestea că de la el din 
birou vedea fereastra casei lui, de unde mai apărea Christinel şi-
i făcea semn să vină la masă. Alături de ei, era hotelul 
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Universităţii din Chicago, în care el închiria, pe banii lui, 
camere pentru toţi vizitatorii săi. Din punctul ăsta de vedere, nu 
că era generos, era risipitor! Hai că mai plătea o cameră pentru 
un prieten drag, dar să-l ţii o săptămână-două pe Adrian 
Păunescu, cred că a mers prea departe… (n.r. – Adrian 
Păunescu l-a vizitat pe Mircea Eliade în 1971, la Chicago, 
pentru a-i lua un interviu). 
Farmecul lui Adrian Păunescu… 
O fi fost el hazos, dar orişicât. Şi alte dăţi, se întâmpla, ca de 
obicei, ca la fiecare masă să fim cel puţin cinci-şase oameni. Ei 
veneau, stăteau, mâncau şi plecau, iar Mircea plătea la urmă. 
Dar o făcea în stilul lui specific. Se ridica de la masă şi, 
chipurile, se ducea la toaletă. De fapt, făcea un ocol să plătească 
nota. În situaţii din astea, când eram doar câţiva la masă, printre 
care Christinel şi cu mine, Christinel se prăpădea de râs. „Uite, 
acum, Mircea pleacă discret, dar ştiţi ce face? Se duce şi 
plăteşte nota!“ „Păi, şi de ce nu o plăteşte la masă?“, întrebam 
eu. „Pentru că lasă un bacşiş atât de mare că pe mine mă scoate 
din sărite!“ 
Cum se explică această generozitate? 
Din multe motive, dar nicidecum că ar fi vrut să pară un om cu 
o stare materială bună. În tinereţe, până de prin ’47 până în ’52, 
Eliade a trăit într-o sărăcie cumplită. Aşa încât nu avea ce să 
mănânce. Stătea cu Giza, fiica lui vitregă din prima căsătorie, şi 
nu aveau bani deloc. Nu a avut în primii ani cât a stat în Paris 
salariu – publica articole din când în când şi mai ţinea 
conferinţe şi dacă scotea o carte pe an… Or, nu era de ajuns 
pentru întreţinere. Locuiau într-o cămăruţă cu o chicinetă, 
despărţită de o perdea. Şi cred că mai târziu a vrut să uite 
această amintire, în aşa fel încât atunci îşi permitea să fie 
generos peste măsură. 
INTERVIU Andrei Oişteanu, istoric al religiilor   

 
  
Andrei Oişteanu a fost discipolul lui Mircea Eliade numai 
prin corespondenţă FOTO Arhivă personală A. Oişteanu 

  
În timp ce spune că nu l-a întâlnit niciodată pe Mircea Eliade, că 
a fost mentorul pe care nu l-a văzut şi nu l-a auzit niciodată, cu 
care doar a corespondat, Andrei Oişteanu (66 de ani, cercetător 
la Institutul de Istorie a Religiilor) îşi strânge buzele în semn de 
regret. Ar fi avut multe de discutat: despre politică, la fel de 
mult ca despre istoria religiilor, folclor religios şi antropologie 
culturală. Deşi a fost intimidat de organele de Securitate să 
meargă la Universitatea din Chicago, să „se pună bine cu 
Eliade“, Andrei Oişteanu nu a semnat niciun angajament. Nu 
aşa se discută, de la student la profesor, despre politică şi religii. 

Andrei Oişteanu vorbeşte, fără acuzaţii pasionale, despre 
opţiunile politice ale lui Mircea Eliade, dar şi despre narcoticele 
preferate ale acestuia. 
„Weekend Adevărul“: Domnule Oişteanu, vorbiţi într-una 
dintre cărţile dumneavoastră despre modul tragic şi brutal în 
care politica a irupt în viaţa lui Eliade, despre derapajele sale 
antisemite. Vrem să cunoaştem cât e adevăr, cât e mit în aceste 
acuzaţii. 
 Andrei Oişteanu: Dificil… Nu întâmplător, în titlul cărţii mele 
„Religie, politică şi mit. Texte despre Ioan Petru Culianu şi 
Mircea Eliade“, religia şi mitul – secţiuni principale ale operei 
lui Eliade – sunt crucificate cumva pe termenul politică. Da, 
putem spune că politica i-a marcat viaţa lui Mircea Eliade. 
Eliade a fost preocupat de ceea ce el a numit „teroarea istoriei“. 
El era un cercetător al timpului mitic – al felului în care ţăranii 
percep timpul, într-o formă ciclică, repetitivă. Una din cărţile lui 
se intitulează „Mitul eternei reîntoarceri“, în care, printr-o trăire 
rituală, timpul este mereu întors şi se reia, de regulă, de 
Crăciun, de Anul Nou. Asta spre deosebire de timpul nostru, 
profan, care este liniar şi, credem noi, ascendent. Nu numai că a 
teoretizat această idee care ţine de domeniul sacrului – vorbim 
strict de mentalităţi, de culturi arhaice şi tradiţionale –, dar a 
considerat că ţăranul est-european, cel român în mod special, 
boicotează, în felul acesta, istoria. Pe el nu-l interesează 
evenimentele istorice, pe el îl interesează elementele sacre, 
calendarul ritual: Paşti, Crăciun, Sf. Gheorghe, Sf. Dumitru, 
căsătoria, naşterea, moartea etc. Iar Eliade şi-a asimilat cumva 
acest tip de experienţă existenţială. A încercat să se ţină 
deoparte de cursul istoriei, aşa cum o înţelegem noi în epoca 
modernă. Paradoxal, în anii ’30-‘40, politicul şi istoria au 
răbufnit în viaţa lui, în casa lui, în familia lui, în cercul său de 
prieteni. E cu atât mai paradoxal cu cât această intruziune s-a 
terminat cu un eşec. 
 
A crezut în biruinţa mişcării legionare? 
 
Vorbiţi şi de derapajele sale antisemite, de simpatia faţă de 
Mişcarea Legionară, faţă de Căpitan. 
Un exemplu: unul dintre textele cu elemente antisemite este 
„De ce cred în biruinţa Mişcării Legionare?“. A apărut pe 17 
decembrie 1937 într-unul din ziarele cunoscute legionare, 
„Buna Vestire“, iar pe 20 decembrie aveau loc alegerile 
parlamentare. Dar 
Mircea Eliade a negat că ar fi scris acesl text. 
E parţial adevărat. El spune într-o scrisoare adresată lui 
Gershom Scholem (n.r. – filosof israelian, profesor de mistică 
iudaică, prieten cu Mircea Eliade) că a fost vorba de o anchetă a 
ziarului şi ei au pus această întrebare, „De ce cred în biruinţa 
mişcării Legionare?“, mai multor scriitori, printre care şi lui. 
Deci n-a fost o iniţiativă de-a lui. Eliade pretinde că nu a scris 
acest text şi că l-a rostit în redacţie, iar redactorii l-au notat şi 
apoi l-au scris. El susţine că accentele mai criticabile nu-i 
aparţin lui, ci acelora care au redactat acest răspuns. Avem 
dreptul să fim rezervaţi. Cutuma este că, dacă ai probleme că ţi-
au fost puse în gură cuvinte şi idei cu care nu eşti de acord, 
protestezi atunci, chiar a doua zi. Eliade nu a făcut-o. 

Opera lui Eliade, curată 
Nu sunt aceste nuanţe cam palide? 
Eu ştiu, e ca atunci când spui „Sunt puţin însărcinată!“. Cu ce 
unităţi avem dreptul să măsurăm astfel de lucruri? Mici sau 
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mari, foarte probabil ele au avut efecte politice, chiar electorale. 
Mircea Eliade nu era numai o voce puternică a generaţiei sale, 
era un lider al intelectualităţii româneşti interbelice. Totuşi, aş 
vrea să subliniez un lucru în mod special. În afară de aceste mici 
episoade, când i-au alunecat degetele pe foaie, nu cred că Eliade 
poate fi considerat, structural, nici rasist, nici antisemit propriu-
zis. Probabil că a fost infestat de „spiritul epocii“ (Zeigeist). 
Acest lucru se vede  din comportamentul lui din România, dar şi 
din SUA mai apoi, prin modul cald şi generos în care s-a 
apropiat de studenţii săi evrei. Şi mai ales în lucrările sale 
ştiinţifice şi literare care sunt scrise complet diferit faţă de 
articolele de jurnalism politic. De regulă, un antisemit poate fi 
„măsurat“ prin opera sa. 

 
 Eliade primea mii de scrisori zilnic  

 

 
FOTO Adevărul (dintr-o expoziţie despre Mircea Eliade) 
Spuneţi că opţiunile sale politice nu i-au influenţat opera? 
Cu toate acuzele care i s-au adus, opera sa a rămas curată. Nu 
numai că am remarcat acest aspect, dar am şi încercat să-l 
demonstrez în cartea mea despre Eliade şi Culianu. Şi asta în 
condiţiile în care foarte multe curente ideologice din anii ’30 au 
impregnat gândirea şi scrierile intelectualilor din generaţia lui 
Eliade: ultra-naţionalism, apelul la mitologiile păgâne, 
ortodoxism deşănţat, glorificarea morţii ca jertfă ş.a.m.d. Or, 
Eliade, dimpotrivă, a criticat toate aceste abordări în studiile 
sale ştiinţifice. 
Cum a răspuns Eliade acuzaţiilor 
 
Prin anii ’60-’70, Eliade era acuzat, din toate părţile, pentru 
atitudinile sale politice din tinereţe. De la prietenul său din 
Israel, Gershom Scholem, sau Daniel Dubuisson, până la 
discipolul său, Ioan Petru Culianu, toţi îi cereau explicaţii. 
Eliade a preferat să tacă. Vreau să spun că el, public, nu a 
răspuns niciodată la acuzaţiile care i s-au adus. Doar rarisim, în 
particular. Motivele pot fi mai multe. În primul rând, pentru că a 
resimţit profund eşecul participării sale la istorie, implicit 
aderenţa sa la ideologia legionară, Eliade a ales să se retragă, ca 
un om înfrânt, de pe orice front politic. A ieşit definitiv din 
baricada politică. Un alt motiv este cel pe care îl explică într-o 
scrisoare din 1978 adresată lui Ioan Petru Culianu, după ce 
acesta insistă şi îi adresează mai multe întrebări despre acest 
episod din trecutul său. Eliade îi spune că astăzi nu mai putem 
vorbi obiectiv despre Mişcarea Legionară, aşa cum a înţeles-o el 
în anii ’30. Pentru că – încerc să redau chiar cu vorbele lui –, 
«astăzi nu sunt acceptate decît apologiile (pentru un umăr infim 

de fanatici) sau execuţiile (pentru majoritatea cititorilor). După 
Auschwitz, chiar oamenii cinstiţi nu-şi mai pot îngădui să fie 
obiectivi. În acest sens, Eliade are ceva dreptate. Acesta este un 
principiu al istoricului şi, mai cu seamă, al istoricului religiilor. 
Când studiem o mentalitate antică, putem oare să o comentăm 
din perspectiva celei de azi? Nu! Ar fi o mare gafă… 
În vara 1938, a fi legionar sau «simpatizant» legionar implica 
riscul de a pierde tot: slujba, libertatea şi, poate, în cele din 
urmă, viaţa. Uşor de înţeles de ce, pentru unul ca mine, care nu 
credeam în destinul politic al generaţiei noastre (şi nici în 
steaua lui Codreanu), o declaraţie de desolidarizare de 
mişcarea legionara mi se părea nu numai inacceptabilă, ci de-a 
dreptul absurdă. Mi se părea de neconceput să mă de-
solidarizez de generaţia mea în plină prigoana, când oamenii 
erau urmăriţi şi persecutaţi fară vină. Mircea Eliade, despre 
Mişcarea Legionară, în «Memorii» 
Par a fi doi oameni diferiţi atunci când vorbim despre Mircea 
Eliade: pe de o parte,  omul politic şi, pe de altă parte, marele 
istoric al religiilor, filosoful, romancierul. Cum înclinăm 
balanţa? 
Mi-am pus şi eu această problemă de mai multe ori. Putem trage 
o graniţă între imoralitatea unor opţiuni politice şi moralitatea 
unor opţiuni ştiinţifice sau literare? Poate fi un romancier 
precum  Louis-Ferdinand Céline, care a scris nişte romane 
formidabile, să fie pus la index pentru atitudinile sale pronaziste 
şi antisemite? Sau poate fi doctorul Nicolae Paulescu, 
inventatorul insulinei, interzis pentru cărţile lui oribile de 
antisemitism rasial pe care le-a publicat? Omenirea nu a găsit o 
reţetă la această problemă. Trebuie să ne obişnuim, pur şi 
simplu, cu faptul că fiinţa umană are astfel de contradicţii şi 
astfel de incongruenţe, care nu pot fi explicate. În cazul lui 
Mircea Eliade, el a ştiut să-şi ţină deoparte opţiunile politice ca 
să nu infesteze opera sa ştiinţifică şi literară. Ca atare, tot ce e 
mai preţios din opera lui Eliade şi din personalitatea lui rămâne 
ca un măr sănătos, din care extragem şi aruncăm la gunoi o 
bucată care a mucegăit. 
„Agent de influenţă pe lângă Eliade?! Nu, mulţumesc!“   
 
Dintre toţi autorii din bibliotecă de ce v-a atras Eliade cel 
mai mult?       
Regimul ceauşist a început printr-o perioadă de pseudo-
liberalism. Sfârşitul anilor ’60 a fost pentru tot mapamondul o 
stare de bunăstare. Atunci s-au produs Mişcarea hippy în 
America, demonstraţiile studenţeşti din mai ’68, primăvara de la 
Praga etc. Deci, peste tot era un aflux de mişcări libere. În 
această perioadă a început şi recuperarea lui Mircea Eliade în 
cultura română. Se scriau articole despre el, apoi au apărut cărţi 
semnate de Eliade. Ei bine, în această lume am făcut eu ochi la 
18-20 de ani. Am început să citesc Eliade cu creionul în mână! 
Opera lui m-a îndemnat spre acest domeniu, al istoriei religiilor. 
E drept că însuşi fenomenul hippy, care se resimţea şi la noi, 
mi-a mărit curiozitatea despre India, despre religiile şi miturile 
indiene. Încet-încet, Mircea Eliade mi-a devenit mentorul pe 
care nu l-am auzit şi nu l-am văzut niciodată. Doar am 
corespondat cu el. 
Dacă e să vorbim în termenii lui Mendeleev, care a avut un 
tabel cu căsuţe pentru fiecare element, Eliade a făcut şi el o 
tipologie a religiilor. A încercat să identifice coordonatele 
fiecărei religii şi să o aşeze într-un pătrăţel. Asta este marele 
spectacol pe care l-a făcut Eliade: a tipologizat, a analizat şi a 
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introdus o ordine acolo unde lumea credea că e o perfectă 
dezordine. Andrei Oişteanu, istoric al religiilor 
Ce i-aţi scris prima dată? 
Eu publicasem câteva studii, chiar şi o carte în 1980, „Grădina 
de dincolo. Zoosophia. Comentarii mitologice“, foarte 
eliadiană. I-am trimis cartea la Chicago şi i-am transmis că am 
ajuns s-o scriu datorită lui. Îmi asumam anumite greşeli în carte, 
multe justificate prin lipsa unor biblioteci bune în România. 
Eliade a observat acest lucru. Aşa că mi-a trimis câteva cărţi, 
unele scrise de el, cu dedicaţii foarte încurajatoare să continui 
activitatea în domeniul istoriei religiilor şi al antropologiei 
culturale. 

„Toată lumea trăgea de el“ 
 

Va să zică era foarte deschis în a fi un bun profesor oricând, 
şi în afara orelor, cu străinii. 
Citindu-i corespondenţa, jurnalele, memoriile discipolilor săi 
sau ale prietenilor săi, am observat că toată lumea accentuează 
acest lucru: avea o generozitate ieşită din comun. Doar 
imaginaţi-vă: în anii ’80, el a fost editorul coordonator al unei 
cărţi monumentale, „Encyclopedia of Religion“, în 16 volume, 
cu zeci de colaboratori din toată lumea. Pe vremea aceea nu 
erau e-mail-uri, totul se făcea prin poştă. El trebuia să primească 
sute şi mii de materiale de la colaboratori, pe care să le editeze, 
să le omogenizeze, apoi să le trimită înapoi ca să fie rescrise. Iar 
asta, pe lângă scrisorile primite, pe lângă cursurile de la 
facultate şi cărţile lui. Toată lumea trăgea de el. E un miracol 
faptul că un om atât de solicitat continua să-şi păstreze interesul 
pentru tineri care scriau primele lor articole şi cărţi şi-i încuraja. 
Pe mine m-a sprijinit, inclusiv ca să-mi publice anumite articole 
în publicaţii prestigioase. 
Ofiţerul de Securitate cu pete de supă pe cravată 
Scrisoare trimisă de Mircea Eliade lui Andrei Oişteanu pe 23 
noiembrie 1984. Artrita de care suferea românul tot mai acut în 
ultimii ani de viaţă făcea ca scrisorile lui să fie greu 
descifrabile. 
Scurt pasaj din scrisoare (Facsimil Andrei Oişteanu) 
 „Dragă Andrei Oişteanu, N-am putut citi decît astăzi 
«Legenda românească a potopului». Studiul [Dumitale] m-a 
entuziasmat. Ar trebui publicat într-o revistă străină «de 
specialitate». Sugerez Revue de l’Histoire des Religions. 
Dacă pregăteşti versiunea franceză, o pot prezenta eu 
Revistei. Ţi-am citit mai de mult şi alte lucrări. Sper că le 
vom putea discuta împreună. Cu prietenie, Al Dumitale, 
Mircea Eliade“ 
Dar această corespondenţă fructuoasă era, aşa, ignorată de 
filtrele de Securitate? 
Nici vorbă! (Râde) Odată ce în corespondenţa mea cu Eliade au 
dispărut formalităţile şi politeţurile şi pe măsură ce Eliade era 
mai interesat de munca mea, atunci am primit un telefon. Se 
întâmpla prin 1984 sau 1985, după ce eu am revenit dintr-o 
călătorie unde am încercat să mă văd cu Mircea Eliade la Paris, 
fără succes însă, dar m-am întîlnit la Universitatea din 
Groningen cu discipolul său, Ioan Petru Culianu. La telefon mi 
s-a recomandat un ofiţer de la Paşapoarte. Spre surprinderea 
mea, întâlnirea nu s-a produs într-un birou al instituţiei, ci la o 
cafenea în oraş. Mă aştepta un tip, cu nume de cod „Andrei“, 
într-o uniformă cu număr de inventar şi-o cravată cu pete de 
supă. 
Ce voia mai exact? 

„Tovandrei“ a început prin a-mi spune că ştie că frecventez 
Biblioteca Americană şi cea Franceză, că ştie că, deşi aveam 
viză numai pentru Germania, m-am dus şi în Olanda şi în 
Franţa, ca să mă văd cu Mircea Eliade şi I.P. Culianu. Mai ştia 
că voiam să merg în străinătate, să public, că trimit lucrări fără 
aprobarea lor să fie publicate în publicaţii din străinătate. Ştia şi 
că Mircea Eliade mă apreciază mult. Tot! Mi-a propus să 
semnez un angajament cu Securitatea şi să plec la Universitatea 
din Chicago pentru a mă implanta şi a rămâne în mediul 
academic al lui Mircea Eliade. Să fiu „agent de influenţă“ pe 
lângă Mircea Eliade. Am refuzat imediat şi am dat să plec în 
grabă. A venit după mine şi mi-a zis peste umăr: „Nu vă grăbiţi 
să spuneţi nu. Aveţi familie, aveţi copii… Mai gândiţi-vă!“. M-
a mai sunat de vreo trei-patru ori, dar răspunsul meu a fost 
acelaşi. Până la urmă, nu m-a mai căutat, însă de atunci îmi tot 
erau refuzate spre publicare articole, cărţi, nu mi se dădea 
paşaportul etc. 

Alex Ştefănescu, critic literar, despre opera lui 
 Mircea Eliade 

Faptul că Mircea Eliade era un excelent istoric al religiilor 
dovedeşte că era un spirit ecumenic. El priveşte cu egală atenţie 
şi respect toate religiile lumii. Un creştin dogmatic, un 
fundamentalist n-ar putea să fie un bun istoric al religiilor – ar 
scrie, probabil pamflete despre celelalte. Eliade, însă, priveşte 
cu atitudinea unui om luminat toate manifestările religiozităţii 
de pe Pământ. 
Proza lui Eliade arată o mare rezonanţă afectivă cu tradiţiile 
româneşti. Toate aceste irizaţii ale spiritului românesc, din 
folcor, din credinţe, din obiceiuri sunt foarte bine cunoscute şi 
iubite de Mircea Eliade. În fond, în asta constă noutatea prozei 
sale fantastice: că valorifică ceea ce este misterios, ocult în 
gândirea populară românească. 
Eliadee ste un mare talent literar, care nu are o metodă de 
construcţie a prozei. Nu este un naratolog, cum sunt foarte mulţi 
prozatori de azi, care în loc să scrie despre ceva, scriu despre 
cum ar scrie dacă ar scrie. Aceste sunt nişte jocuri studenţeşti. 
Or, Eliade nu se joacă de-a literatura, ci povesteşte, ca puţini 
alţii, într-o limbă română aleasă şi cu o anumită muzicalitate a 
frazelor.   
Este, de fapt, o legătură foarte strânsă între cele două. Mircea 
Eliade a început prin a fi profesor la o Facultate de teologie. Se 
numea Divinity  School, care era în cadrul Universităţii din 
Chicago. Practic, el preda istoria comparată a religiilor unor 
teologi creştini, care atunci înţelegeau cum este şi cu alte religii. 
Erau relativ puţini studenţi în sală. Or, când a apărut mişcarea 
hippy în America, pe la jumătatea anilor ’60, el a observat că i 
se umple sala. Apoi a ajuns să predea în amfiteatre. 
Amfiteatrele au devenit neîncăpătoare. Erau arhipline! Mircea 
Eliade a creat o efervescenţă în rândul studenţilor săi. 
Dacă până atunci istoria religiilor fusese un domeniu uscat, 
plicticos, din zona teologiei, devenise, brusc, un domeniu de 
mare interes. Andrei Oişteanu, istoric al religiilor 
 
Deveniseră interesaţi de orele lui. Eliade fusese şi în India… 
 
Întocmai. Studenţii îl iubeau pe el pentru că, spre deosebire de 
ceilalţi profesori, cu care erau într-o relaţie oarecum distant. 
Eliade reprezenta pentru ei tot ceea ce ei ar fi vrut să fie: fusese 
în India, consumase narcotice (cannabis indica, opiu), ştia tot 
despre religiile orientale, ştia tot despre şamanism şi despre 
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vrăjitorie, scrisese cărţi despre aceste manifestări religioase şi 
despre yoga. Putea să le fie bunic hipioţilor de 19 ani, cu 
manifestările lor şocante: practicarea amorului liber, pletele, 
modul de a se îmbrăca, atitudinea rebelă ş.a.m.d. Nu numai că
voiau pe Eliade ca profesor, dar îl voiau ca pe un guru, ca pe un 
maestru care să se implice în vieţile lor. Eliade a făcut pasul 
înapoi. I-a fost teamă de această relaţie puternic emoţională şi 
existenţială. Important e că aceste amfiteatre uriaşe au dus la 
invitaţii din partea altor universităţi, din Los Angeles, Santa 
Barbara, din California, unde studiau şi celebrii Carlos 
Castaneda (n.r. – autor american al unor lucrări despre 
şamanism) şi Jim Morrison (n.r. – solistul trupei The D
Datorită Mişcării hippy, cărţile lui Mircea Eliade au început să 
fie publicate în tiraje succesive din ce în ce mai mari, iar istoria 
religiilor a devenit, dintr-un domeniu marginal, aproape o modă 
intelectuală printre tineri.  
Eliade povesteşte în jurnalele sale din India despre experienţele 
cu narcotice. Un subiect pe care l-aţi analizat în cartea 
„Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi literatură“.
Mediul din India era atât de deschis folosirii stupefiantelor de 
tip cannabis indica sau opiu, încât ar fi fost un miracol dacă 
Eliade nu le-ar fi încercat. Apoi erau şi curiozitatea, vârsta şi, 
mai cu seamă, faptul că Eliade a studiat şi practicat yoga. 
Yoghinii folosesc pentru anumite poziţii ale corpului în hatha 
yoga şi pentru anumite meditaţii în raja yoga diferite substanţe 
care ajută trupul şi mintea să-şi depăşească limitele 
psihosomatice. Eliade a avut şi un guru în ashram
Himalaya, unde a practicat yoga câteva luni, un guru care l
învăţat să utilizeze diverse tipuri ierburi psihotrope.
A fost o săptămână ciudată, în care am întâlnit tot felul de 
necunoscuţi şi necunoscute. Odată, cu un asemenea grup, am 
intrat într-o casă din China Town, unde se putea fuma opium pe 
o sumă modestă. Amintirile mele erau destul de tulburi. Nu 
puteam distinge întotdeauna ceea ce mi se întâmplase cu 
adevărat de ceea ce îmi închipuiam. Eram istovit, îmi simţeam 
capul greu, pleoapele grele, ca de plumb. Simţeam că se 
întâmplase ceva cu mine, dar nu izbuteam să-mi amintesc exact 
ce. Mircea Eliade la 21 de ani, despre un o întâmplare în 
Calcutta, în «Memorii» 
Folosirea lor era, doar aşa, din curiozitate şi din cauza unor 
crize existenţiale sau erau şi forme de meditaţie?
Într-adevăr, interesul lui Eliade pentru narcotice nu e numai 
într-un sens existenţial. Ci şi, în general, ca formă de ieşire din 
mediocritate. Ca un vehicul către supranatural, către fantastic, 
către sacru. Pentru că experienţele narcotice au legătură cu 
experienţele mistice. Ba chiar le provoacă. Acest fapt a fost 
demonstrat de diverşi istorici ai religiilor, inclusiv de Mircea 
Eliade. Aceste substanţe psihotrope nu se numesc halucinogene, 
ci entheogene, care produc contactul cu Dumnezeu, care 
provoacă «îndumnezeirea». Rolul narcoticelor în istoria 
religiilor este imens. Şamanismul este de neconceput fără 
utilizarea narcoticelor. La fel fenomenul vrăjitoriei în mediul 
european. Sau yoga, aşa cum am spus.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014

vrăjitorie, scrisese cărţi despre aceste manifestări religioase şi 
despre yoga. Putea să le fie bunic hipioţilor de 19 ani, cu 
manifestările lor şocante: practicarea amorului liber, pletele, 

a.m.d. Nu numai că-l 
voiau pe Eliade ca profesor, dar îl voiau ca pe un guru, ca pe un 
maestru care să se implice în vieţile lor. Eliade a făcut pasul 

a fost teamă de această relaţie puternic emoţională şi 
teatre uriaşe au dus la 

invitaţii din partea altor universităţi, din Los Angeles, Santa 
Barbara, din California, unde studiau şi celebrii Carlos 

autor american al unor lucrări despre 
solistul trupei The Doors). 

Datorită Mişcării hippy, cărţile lui Mircea Eliade au început să 
fie publicate în tiraje succesive din ce în ce mai mari, iar istoria 

un domeniu marginal, aproape o modă 

jurnalele sale din India despre experienţele 
aţi analizat în cartea 

„Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi literatură“. 
Mediul din India era atât de deschis folosirii stupefiantelor de 

piu, încât ar fi fost un miracol dacă 
ar fi încercat. Apoi erau şi curiozitatea, vârsta şi, 

mai cu seamă, faptul că Eliade a studiat şi practicat yoga. 
Yoghinii folosesc pentru anumite poziţii ale corpului în hatha 

aţii în raja yoga diferite substanţe 
şi depăşească limitele 

psihosomatice. Eliade a avut şi un guru în ashram-ul său din 
Himalaya, unde a practicat yoga câteva luni, un guru care l-a 

i psihotrope. 
A fost o săptămână ciudată, în care am întâlnit tot felul de 
necunoscuţi şi necunoscute. Odată, cu un asemenea grup, am 

o casă din China Town, unde se putea fuma opium pe 
o sumă modestă. Amintirile mele erau destul de tulburi. Nu 
puteam distinge întotdeauna ceea ce mi se întâmplase cu 
adevărat de ceea ce îmi închipuiam. Eram istovit, îmi simţeam 
capul greu, pleoapele grele, ca de plumb. Simţeam că se 

mi amintesc exact 
21 de ani, despre un o întâmplare în 

Folosirea lor era, doar aşa, din curiozitate şi din cauza unor 
crize existenţiale sau erau şi forme de meditaţie? 

adevăr, interesul lui Eliade pentru narcotice nu e numai 
nţial. Ci şi, în general, ca formă de ieşire din 

mediocritate. Ca un vehicul către supranatural, către fantastic, 
către sacru. Pentru că experienţele narcotice au legătură cu 
experienţele mistice. Ba chiar le provoacă. Acest fapt a fost 

şi istorici ai religiilor, inclusiv de Mircea 
Eliade. Aceste substanţe psihotrope nu se numesc halucinogene, 
ci entheogene, care produc contactul cu Dumnezeu, care 
provoacă «îndumnezeirea». Rolul narcoticelor în istoria 

te de neconceput fără 
utilizarea narcoticelor. La fel fenomenul vrăjitoriei în mediul 

 
Adevărata obârşie a poporului român,

de Valeriu D. Popovici
cu o altă istoriografie decât cea oficială

 
 
 
 
Adevărata obârşie a poporului român, aşa se 

intitulează cartea semnată de Valeriu D. Popovici
editura Gedo, Cluj, 2012. 

„Domnul Valeriu D. Popovici
teorii, privind originile poporului român, care este departe de 
poziţia oficială a istoriografiei române, teorie care de 150 de ani 
este susţinătoarea doctrinei care preconiza  formarea poporului 
român în urma intensului proces de romanizare petrecut în 
Dacia după cucerirea romană. 

Acesta a fost şi primul imbold pentru a prezenta 
publicului românesc şi un  alt punct de vedere decât cel oficial”, 
scrie şi motivează lucrarea Editura, în Cuvântul pe care 
postează înaintea celui de început al autorului.

De la capitolul 1, unde se află textul cuprinzând 
Cuvântul de început, aparţinând naratorului, la 
Cuvântul de încheiere, cartea prezintă puncte de vedere care 
pentru mulţimea de cititori face cunoscute  mulţimea 
cercetătorilor şi  colaboratorilor în domeniu. 

Prezentarea cărţii, filă cu filă, dar în rezumat, este 
problema pe care mi-am propus în următoarele materiale. Nu 
întâmplător. După cum bine cunosc cititorii, la 1 iulie 2014, 
revista Luceafărul a publicat articolul intitulat „La noi acasă, în 
Dacia, la Oradea-România: Cel de
Internaţional de Dacologie „G. Coşbuc
bine primită la fiecare ediţie. Nu ne îndoim, şi anul acesta.  
Organizatorii şi participanţii, sute şi sute, mulţi enciclopedişti, 
din ţară şi străinătate sunt dintre acei care promovează păreri şi 
idei care răspund celor ale cărţii asupra căreia ne
discutăm. Articolele noastre, cu alte cuvinte, se constituie într
pregătire a celor interesaţi de valoarea altui punct de vedere 
decât cel oficial cu privire la obârşia românilor. Nu de la Traian 
şi Decebal, nu de la Burebista, ci cu multe milenii în urmă, 
scrierile vechi şi arheologia fiindu-ne cuvântătorii, aducătorii de 
argumente nu numai materiale, ci şi spirituale. 

Un capitol al cărţii, 9, se intitulează „Reacţii ale 
scriitorilor români privitor la teza românizării Daciei”.
vom porni cu demersul propus. Cunoscând scriitorii, mai vechi 
sau mai noi, de diferite profesii şi preocupări, dar toţi interesaţi 
de a şti cine au fost geto-dacii, vom înţelege de ce este necesar 
să cunoaştem conţinutul adevăratei istoriografii, 
neoficiale care are argumente superioare celei promovate de 
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argumente nu numai materiale, ci şi spirituale.  

Un capitol al cărţii, 9, se intitulează „Reacţii ale 
scriitorilor români privitor la teza românizării Daciei”. De aici 
vom porni cu demersul propus. Cunoscând scriitorii, mai vechi 
sau mai noi, de diferite profesii şi preocupări, dar toţi interesaţi 

dacii, vom înţelege de ce este necesar 
să cunoaştem conţinutul adevăratei istoriografii, a celei 
neoficiale care are argumente superioare celei promovate de 
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autorităţi, încremenite în proiect, cum zicea cineva cu priză la 
public în vremea începutului democraţiei noastre originare. 

Deci, care sunt scriitorii cu reacţii opozante celei 
oficiale, referitoare la teza romanizării Daciei?   

În Dacia preistorică, Nicolae Densuşianu, după studii 
temeinice, bazate pe vechi documente ale scriitorilor antici şi pe 
descoperirile arheologice, relevă adevărul istoric privind 
originea şi limba poporului român cu argumente care au fost 
date pe seama fanteziei lui. 

În revista Dacia Magazin nr. 54 din iulie 2008 
scriitorul Silviu N. Dragomir, într-un articol „Actualitatea 
ideilor scriitorului Ioan  Al. Brătescu-Voineşti” privind 
„Originea neamului românesc şi a limbii noastre”, constată 
creşterea activităţii formatorilor de opinie care se străduiesc să 
reducă „impactul dăunător” al „părerilor oficioase”, susţinute de 
„majoritatea istoricilor funcţionari”. Sunt citate, reluate şi 
redate,  în cartea de care ne ocupăm, părerile unor „scriitori 
români de avangardă”, cu altă opinie. Este citat stolnicul 
Constantin  Cantacuzino care în Istoria Ţării Româneşti (1660) 
afirma: „Iar dachii prea veche a lor limbă osebită având, cum o 
lăsară şi o lepădară aşa de tot şi luară a romanilor, aceasta nici 
că se poate socoti, nici crede”. Este citat şi enciclopedistul 
Dimitrie Cantemir care, referindu-se la „cuvintele neaoşe venite 
din substrat”, susţinea convins, la 1710, că ele provin „Din 
limba noastră cea dăcească”, el considerând că „limba 
moldovenească ar fi o continuare firească a limbii geto-dacilor 
autohtoni”. 

Este amintit însuşi  Petru Maior, unul dintre cei patru 
protagonişti ai Şcolii Ardelene care, la 1812, în Istoria pentru 
începutul românilor în Dacia, scrie: „Aceia iaste adeverit, 
precum văzum de asupra că nu limba lătinească cea proastă s-au 
făcut din limba lătinească cea corectă, totuşi de vom vrea a grăi 
oblu, limba românească e mama limbii ceii lătineşti”.   

Punând problema moştenirii romane, este amintit şi 
istoricul şi arheologul Vasile Pârvan care la 1925 se pronunţa: 
„Nimeni nu a putut demonstra convingător acest proces de 
romanizare atât de rapidă”. Iar marele istoric Nicolae Iorga 
concluziona: „Nu mai credem în românizările minunate prin 
legionari de 60 de ani, căsătoriţi cu femei barbare, care  - cu 
tenacitatea conservativă a femeilor – mai curând i-ar fi putut 
deznaţionaliza ele pe ocupanţi”. 

In  acelaşi articol intitulat „Limba dacilor era de tip 
latin evoluată separat”, în capitolul 6, scriitorul Silviu Dragomir 
reda pasagii din cartea scriitorului I. Al. Brătescu-Voineşti 
„Originea neamului românesc şi a limbii noastre”, pe care 
Valeriu D. Popovici-Ursu le reia: „N-a pierit nicio limbă a  
dacilor, pentru că ei n-au avut o altă limbă proprie, care să fie 
înlocuită prin limba romanilor şi n-au avut o astfel de limbă 
pentru simplul motiv că dacii vorbeau latineşte. 

Limba dacilor n-a pierit. Ea a devenit în Italia  întâi 
limba romanilor, care era o formă literară a limbii Daciei, iar 
mai târziu limba italiană; aceeaşi limbă a dacilor,  dusă în 
Franţa a ajuns întâi limba galilor, iar cu timpul limba franceză; 
în Spania ea a devenit întâi limba ibericilor, iar cu timpul limba 
spaniolă, iar aici (la noi) a devenit cu vremea, limba noastră 
românească. 

Pe cuprinsul de pământ în care locuiesc astăzi românii, 
trăia odinioară un neam de oameni numiţi (de alţii nu de noi 
românii) hiperboreeni, pelasgi, traci, sciţi, daci. Am văzut că 
Herodot spune că, deşi arătaţi sub nume diverse, erau toţi de 
acelaşi  neam. Aici s-a întemeiat cu timpul Împărăţia Dacilor, 
iar când au devenit prea numeroşi au început să emigreze… În 
Italia au ajuns în contact cu civilizaţiile vechi, cu cea egipteană, 
cu cea feniciană, cu cea cretană şi elenă, şi cu vremea au 
întemeiat Imperiul Roman. Fraţii lor, rămaşi la Răsărit, au 
continuat să ducă  viaţă simplă de păstori şi agricultori. Asta nu 
înseamnă că erau barbari. Despre moravurile lor vorbesc primii 
istorici greci în termeni foarte elogioşi. Erau oameni viteji, 
monoteişti.    

Credeau în nemurirea sufletului, credeau în existenţa 
unui cârmuitor al lumii,  care supraveghează purtarea oamenilor 
şi care după moarte îi răsplăteşte sau îi pedepseşte, după faptele 
săvârşite în timpul vieţii, erau cum se zice, creştini înainte de 
Hristos. 

Recunoscând fără nicio ezitare latinitatea neamului şi 
limbii noastre, sunt încredinţat că această latinitate nu se 
datorează oştilor sau coloniştilor romani, ci descendenţei 
noastre din neamul geto-dacilor, care vorbeau latineşte. Tot 
acestei descendenţe trebuie atribuită şi latinitatea tuturor 
popoarelor neolatine. 

Întemeiat pe această credinţă, mă simt îndreptăţit să 
afirm categoric că noi nu suntem aici de 2000 de ani, ci din 
vremuri geologice… Noi suntem aici de 15.000, de 20.000 de 
ani. 

Neamul nostru… e unul din cele mai vechi neamuri din 
Europa. Fraţi de un neam cu noi, plecaţi spre Apus, au întemeiat 
civilizaţii cu care se mândreşte omenirea, iar noi, cei rămaşi 
aici, am slujit  drept parapet de care s-au lovit năvălirile tuturor 
barbarilor. 

Această credinţă mă face să pot subordona fără 
greutate ori ce fel de interese triumfului adevărului.  Repet, sunt 
gata să renunţ la o credinţă care îmi este foarte dragă, dar numai 
înaintea unor probe zdrobitoare că nu am  dreptate…De mult m-
am încredinţat că cercetarea şi stabilirea adevărului e cea mai 
nobilă îndeletnicire omenească, ba ceva mai mult, urmărirea 
descoperirii adevărului, curiozitatea ştiinţifică este cea mai 
caracteristică, cea mai specifică însuşire prin care omul se 
deosebeşte de toate celelalte vieţuitoare… nu e nicio scădere din 

LiteraturLiteraturLiteraturLiteratură 



 

    p. p. p. p. 151151151151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014 
       

 

partea unui om de ştiinţă să-şi revizuiască cunoştinţele şi să 
revină asupra unor afirmaţii, când s-a încredinţat că sunt greşite.    

Dimpotrivă un învăţat care, pentru triumful adevărului 
e gata să recunoască netemeinicia  unei doctrine pe care a 
susţinut-o cu pasiune în ajun, dă dovada unei rare  nobleţi şi a 
unei superiorităţi sufleteşti”… 

Nu s-au identificat încă acele probe zdrobitoare care 
să-l facă să renunţe el sau urmaşii la credinţa pe care o avea, 
meritul lui I.Al. Brătescu-Voineşti este cu atât mai mare cu cât 
cele afirmate mai sus, deşi scrise înaintea marilor descoperiri 
arheologice, mai ales în ultimii ani, o seamă de alţi autori îi 
susţin ideile. Dintre aceştia, cartea scrisă de Valeriu D. 
Popovici-Ursu îi pune în prim plan pe:  

Iosif Constantin Drăgan, cu Istoria românilor, Editura 
Europa Nova, Bucureşti, 1999, Mogyoria-Maggyarorszâg, 
Ungaria  şi Istoria magyorilor, Ed. E.N. Buc., 1998, Noi tracii: 
Istoria milenară a neamului românesc, Ed. Scr. Rom. Craiova, 
1976, Mileniul Imperial al Daciei, Ed. Şt. – E., Buc., 1986, 
Imperiul romano-trac. Ed. E.N., Buc., 2000, cât şi foarte multe 
articole publicate în diverse reviste. 

Paul Lazăr Tonciulescu, cu Impactul Romei asupra 
Daciei, Ed. Miracol, Bucureşti, 1997, Romania paradisul 
regăsit, Ed. Obiectiv, Craiova, 2003,  Secretele Terrei- Istoria 
începe în Carpaţi, Ed. Obiectiv, Craiova, 2000. 

 Nicolae Miulescu, cu lucrarea Da Ksa – Ţara zeilor, 
Ed. Obiectiv, Craiova, 2005. 

Prof. univ. dr. Augustin Deac, cu Istoria adevărului 
istoric, în două volume,  Pagini din istoria adevărată a 
Bulgariei, Din istoria Ucrainei – Ţara de margine. 

Preot Dumitru  Bălaşa, cu Basmul romanizării – Dacii, 
întemeietorii Romei, Fund.Artelor Dor, Craiova, 1998. 

Conf. univ. dr. G. D. Iscru, cu Traco-Geto-Dacii 
Naţiunea Matcă din spaţiul carpato-danubiano-balcanic, Ed. a 
III-a CEL, Nicolae Bălcescu, Bucureşti, 2003. 

Gabriel Gheorghe, iniţiatorul  Societăţii Cultural-
Ştiinţifice GETICA, autor al cărţilor Studii de cultură şi 
civilizaţie românească, în două volume. 

Dr. Napoleon Săvescu, cu lucrarea Noi nu suntem 
urmaşii Romei. 

Îi mai amintim: Viorica Enăchiuc, Silviu Dragomir, 
prof. Tudor Diaconu,  prof. Timotei Ursu, Vladimir Brilinsky, 
Eugen Delleea, dr. Lucian Iosif Cueşdean, Maria Crişan, Aurora 
Peţan, arh.  Silvia Păun, Mioara Căluşiţă-Alecu, Dan Ion 
Predoiu, Vicu  Merlan ş.a. 

Adevărata obârşie a poporului român. 

Alţi autori care „se abat” de la opinia oficială 

Şi alţi autori care se abat de la opinia oficială referitor 
la romanizare şi pierderea limbii locale a geto-dacilor sunt 
foarte mulţi. L-aş cita, de exemplu pe prof. univ. dr. Virgil Ene 
care, la venerabila-i vârstă de cca. 90 de ani, în Cartea sa  
„Eminescu versus Einstein”, Editura Brumar, Timişoara, 207p, 
2012, unde, pe lângă numeroase momente inedite din viaţa şi 
opera celor două genii, redă  interesante informaţii din domenii 
diferite, precum  şi etnogeneza şi istoria poporului român, 
lingvistică şi sociologie,  noi teorii asupra genezei universului,  
şi un capitol despre actualitatea lui Eminescu. Când scrie despre 
acesta că în timp ce era internat la Ober-Dăbling, insistă asupra 
convorbirilor lui cu dr. Obersteiner, ca om de ştiinţă, Eminescu 
susţinea că limba daco-romană este cea mai veche limbă de pe 
planetă. Lucru dovedit că această supoziţie este veridică, autorul 
cărţii citate prezentând documente originale sui generis, cele ale 
lui Eminescu rămase, din păcate, fără rezultat. 

Ca alţi autori i-aş nominaliza şi pe cei citaţi de Valeriu 
D. Popovici-Ursu la începutul cărţii sale Adevărata obârşie a 
poporului român,  dar şi de Ion N. Oprea în volumul său 
„Strămoşii noştri din arhive, restituiri”, Editura PIM, Iaşi, 2012, 
p. 301-304: 

Românii ar trebui astăzi să se întemeieze în patriotism şi curaj 
şi să câştige statornicie în caracter. 
Aceste rezultate, cred că s-ar dobândi şi când ei ar avea o bună 
istorie naţională şi când aceasta ar fi îndestul răspândită.  
                                        Nicolae Bălcescu 
 
Fără cultul trecutului nu există iubire de ţară. 
                                       Mihai Eminescu 
 
Există două lucruri care apasă asupra omenirii şi fără de care 
nu poate trăi: aerul şi istoria. Pornind de la această realitate, 
constatăm că atunci când cineva abordează perspectiva 
viitorului este obligat să răspundă la două întrebări „cine e?” 
şi „de unde vine?”  
                                                       Lucian Blaga 
 
Va veni o vreme când se va acorda atenţie acestui popor, prea 
puţin luat în seamă. Cântece şi armonii se vor auzi venind din 
această ţară despre care nu se prea vorbeşte.  După mii de ani 
de vieţuire, acest neam se va ridica şi lumea întreagă se va uimi 
ca de-o minune, aflând, în sfârşit, de câte lucruri a ştiut neamul 
acesta despre conştiinţa universală.  
Bucuriile  acestui neam  au rămas ascunse, nefericirile lui n-au 
fost cunoscute. 
Nimeni nu i-a scris mitologia. Puţini i-au cunoscut istoria şi 
totuşi, oamenii aceştia au avut, poate mai mult decât oricare 
alţii, geniul mitului… 

                                             Prinţesa Martha Bibescu 
 
A sosit momentul ca în fruntea bunului nostru popor să vie o 
generaţie care să reia tradiţia generaţiei de la 1848 şi să caute 
mântuirea neamului numai în propriile noastre forţe, în luptă şi 
jertfe. 
                       Prof. univ. de istorie, Ioan Ursu, 1875-1925 
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„Rostul nostru nu poate fi acela de a contempla fără atitudine şi 
de a ne lăsa în voia celor ce năzuiesc dispariţia totală a 
strămoşilor noştri adevăraţi, Dacii, prefăcând zilele vieţii 
noastre într-o apăsare grea şi creând „scaune de judecată" ale 
arbitrarului, acolo unde şedeau oameni cuminţi. Noi avem o 
istorie ce ne legitimează şi deasupra noastră - un singur 
judecător. 
Această petiţie este o acţiune de recucerire a istoriei noastre 
„pierdute", a conştiinţei noastre naţionale, a respectului faţă de 
Dacia, acest organism ce sângerează de peste 2000 de ani, o 
petiţie de recucerire a memoriei". 
Spunând şi scriind cele de mai sus, Napoleon Săvescu ne invită 
pe cei care mai credem în istoria neamului nostru încă bântuită 
de convulsiuni biruite ca, asumându-ne sentimentul datoriei să 
accesăm şi să aflăm „Cine suntem noi",  (Din revista Oglinda 
Literară, Vrancea) 
 
„Dacă există persoane în România care au interesul să 
colaboreze şi să furnizeze informaţii din istoria românilor, le 
invit cu toată curtoazia să mă contacteze, să-mi scrie şi să-mi 
trimită materiale. Mă interesează în special calendarul dacic, 
monumentele, alfabetul, inscripţiile, simbolurile şi monedele 
dacice, tradiţiile religioase şi culturale, legende şi mituri, 
obiceiuri vestimentare şi culinare. 
Mă mai interesează sistemele de Astronomie-Astrologie, 
divinaţie şi geomancie ale dacilor. Cu siguranţă că aceştia 
trebuie să fi ştiut să „citească" curenţii telurici şi în funcţie de 
energia telurică, să descopere zăcăminte, să fie capabili să 
prezică anumite evenimente şi eventual să le altereze 
desfăşurarea - ştiinţă extrem de interesantă practicată de mii de 
ani în China şi răspândită apoi în întregul Orient". 
Cristina Nicoleta Sprînceană  (Din revista Oglinda Literară, 
Vrancea) 
 
Artur Silvestri a lucrat alături de Antonie Plămădeală, de 
Nestor Vornicescu şi de alţii, a descoperit opera scriitorului 
protoromân Martin de Bracara (sec. VI d. Hr.), a investigat 
opera literară a voievodului dobrogean Ioancu (sec. XIV), s-a 
aplecat asupra Arhetipului Călugărilor sciţi (2005), a sprijinit 
cercetările şi traducerea Codexului Rohonczi de către Viorica 
Enăchiuc, a înfiinţat edituri şi publicaţii etc. Toate acestea i-au 
adus multe prietenii, a format în jurul său o adevărată mişcare 
naţională în cultură. 
                   Theodor Codreanu,  profesor, doctor în 
Filologie, membru al U.S.R. ( Din „Artur Silvestri - Aşa cum l-
am cunoscut", vol.I, Editura Carpathia, 2010). 
 
Ediţiile Premiilor Patrimoniului Naţional au fost premii puse în 
aplicaţie. Îmi spuneam că sunt ignorantă, era pentru prima 
dată când auzeam despre Tăbliţele de la Sinaia. 
             Melania Cuc,  membră al U. S. R. şi al Uniunii 
Scriitorilor de Limbă Română din Quebec, Canada. (Din „Artur 
Silvestri - Aşa cum l-am cunoscut", vol. I, Editura Carpathia). 
 
Am venit împreună cu domnul Nicole Pacev, liderul românilor 
din Kozlodui, vicepreşedinte al Uniunii Etnicilor Români din 
Bulgaria (AVE) pentru a participa la un seminar pe teme 
istorice la Deva, la invitaţia unor profesori din Transilvania. 
Eu am prezentat o comunicare despre Imperiul Româno-Bulgar 

al Asăneştilor, iar colegul despre contribuţiaromânilor la 
eliberarea bulgarilor de sub turci şi la formarea intelighenţiei 
politice şi culturale a tânărului stat format după Războiul de 
Independenţă de la 1877-1878. Faţă de ambele intervenţii 
profesorii din Cluj, Alba Iulia, Timişoara, Deva sau Braşov s-
au arătat surprinşi, ceea ce îmi dă convingerea că şcoala 
românească de istorie are un vacuum, cel puţin în privinţa 
Istoriei românilor sud-dunăreni. 
         Ivo Gheorghiev  (Ioan Gheorghe) Preşedintele AVE 
din Bulgaria, Vidin. (Din revista Formula AS nr.968, mai 2011) 
 
Domnul Valeriu D. Popovici-Ursu este adeptul unei teorii 
privind originile poporului român care este departe de poziţia 
oficială a istoriografiei rămâne care timp de 150 de ani este 
adepta teoriei formării poporului român în urma intensului 
proces de romanizare petrecut de Dacia după cucerirea 
romană. 
Acesta a fost şi primul imbold pentru a prezenta publicului 
românesc şi un alt punct de vedere decât cel oficial. 
 
        (Din Cuvântul editorului Gedo, Cluj la cartea „Adevărata 
obârşie a poporului român”, 2002) în ce "Cu sute de ani înainte 
de Hristos, dacii îşi ştanţau aici (Caransebeş, cetate dacică), 
moneda numită tetradrahmă." (Ion Marcel Vela, primarul 
oraşului Caransebeş, revista "Formula AS" nr. 976, iulie 2011).  
 
Petiţia lui Andrei Petiţie: Cine suntem noi? Adevăruri ascunse 
de Academia Română. 
După 2000 de ani de istorie dramatică numai prin examinarea 
lucidă şi fără prejudecăţi şi prin solidaritate cu ceea ce 
înseamnă informaţie verificată, ne putem situa locul nostru 
constituit şi vom putea, mâine, să nu ne pierdem în viitorul se 
proiectează şi se priveşte cu îngrijorare . 
Rostul nostru nu poate fi acela de a contempla fără atitudine şi 
de a ne lăsa în voia celor ce năzuiesc dispariţiatotală a 
strămoşilor noştri adevăraţi, Dacii, prefăcând zilele vieţii 
noastre într-o apăsare grea şi creând „scaune de judecată" ale 
arbitrariului, acolo unde şedeau oameni cuminţi. Noi avem o 
istorie ce ne legitimează şi deasupra noastră - un singur 
Judecător. 
Această petiţie este o acţiune de recucerire a istoriei noastre 
„pierdute", a conştiinţei noastre naţionale, a respectului faţă de 
Dacia, acest organism ce sângerează de peste 2000 de ani, o 
petiţie de recucerire a memoriei. 
În final vă invit pe cei care mai cred în istoria neamului nostru, 
încă bântuită de convulsiuni biruite, să-şi asume sentimentul 
datoriei faţă de ea şi să semneze: 
    PETITIA LUI ANDREI   (Din Oglinda Literară, Vrancea) 
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Geografi huşeni: Mihai Iancu (1904

 

                                          Costin CLIT 

           Mihai Iancu (1904-1995) s-a născut la 1 august 
1904 în localitatea Creţeşti, judeţul Fălciu.

 fost primul copil al Ioanei şi Gheorghe Şt. Iancu, 
ţăran de condiţie mijlocie. Provenea dintr
familie formată din şase copii (cinci băieţi şi o 
fată). 

Urmează cursurile Şcolii primare din satul Creţeşti între 1911
1916, iar din cauza războiului în care s-a implicat şi Români
14/15 august 1916 îşi amână înscrierea la Liceul de băieţi „Cuza 
Vodă”pentru toamna anului 1918. Recuperează cei doi ani de 

liceu prin examene particulare2. Cursurile liceale de la Huşi 

sunt urmate în perioada 1918-1924 3 . Urmează cursurile 
Facultăţii de ştiinţe, Secţia Geografie, din cadrul Universităţii 
din Iaşi între 1924-1928. 

 Devine profesor secundar în Iaşi între 1928-1938 (potrivit unor 
surse la Liceul Naţional din Iaşi). La 1 ianuarie 1938 a fost 
numit asistent în cadrul Facultăţii de geografie din Iaşi până în 
1939, perioadă în care este discipolul profesorului Mihai David. 
Între 1938-1948 îl întâlnim ca profesor secundar titular la 
diverse şcoli din Galaţi, Iaşi şi Predeal. În ultima parte a 
deceniului patru a predat la Liceul militar de la Mă
Dealu. Fraţii săi, Petrache, Gheorghe şi Vasile, şi

viaţa pe front.4 

                                                             
1 Publicat „Zorile” Revistă literar – ştiinţifică a Colegiului Naţional „Cuza Vodă” din Huşi, 

Editura StudISm, Nr. 2 (46), Anul XXIII,iulie – decembrie, 2012. 
2 Petru P. Harnagea, Oameni de seamă din ţinutul Huşului, Manuscris; Vezi şi  „Terra”, Revistă 

de informare geografică a Societăţii de Şt. Geografice din R.S. România, Anul I (XXI), mai
p.111.  

3  Costin Clit, Liceul Teoretic „Cuza Vodă”din Huşi – Studiu monografic
Vaslui, 2003, p.208. 

4  Petru P. Harnagea, op. cit.; Vezi şi „Terra”, p. 111; Vasile Folescu, 
actualitate, Casa Editorială Demiurg, 2003, p.401-403. 
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Geografi huşeni: Mihai Iancu (1904-1995)1 

Costin CLIT – Huși 

a născut la 1 august 
1904 în localitatea Creţeşti, judeţul Fălciu.  

anei şi Gheorghe Şt. Iancu, 
ţăran de condiţie mijlocie. Provenea dintr-o 
familie formată din şase copii (cinci băieţi şi o 

 

Urmează cursurile Şcolii primare din satul Creţeşti între 1911-
a implicat şi România la 

14/15 august 1916 îşi amână înscrierea la Liceul de băieţi „Cuza 
Vodă”pentru toamna anului 1918. Recuperează cei doi ani de 

. Cursurile liceale de la Huşi 

. Urmează cursurile 
de ştiinţe, Secţia Geografie, din cadrul Universităţii 

1938 (potrivit unor 
surse la Liceul Naţional din Iaşi). La 1 ianuarie 1938 a fost 

din Iaşi până în 
1939, perioadă în care este discipolul profesorului Mihai David. 

1948 îl întâlnim ca profesor secundar titular la 
diverse şcoli din Galaţi, Iaşi şi Predeal. În ultima parte a 
deceniului patru a predat la Liceul militar de la Mănăstirea 
Dealu. Fraţii săi, Petrache, Gheorghe şi Vasile, şi-au pierdut 

al „Cuza Vodă” din Huşi, 

, Manuscris; Vezi şi  „Terra”, Revistă 
, Anul I (XXI), mai-iunie 1969,  

Studiu monografic-, Editura Thalia, 

; Vezi şi „Terra”, p. 111; Vasile Folescu, Creţeşti. Istorie şi 

Deţine diverse funcţii în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului 
între 1948-1953 (consilier, inspector general). Odată cu anul 
1949 a fost numit asistent la catedra d
generală din cadrul Facultăţii de geografie a Universităţii din 
Bucureşti. După 1953 obţine toate gradele universitare: şef de 
lucrări, conferenţiar, profesor suplinitor până în 1963, când 
devine  titular în urma concursului susţi
Geografie fizică a R.S.R., pe care o predă până în 1973. Din 
1973 a fost numit profesor consultant, ocupându
îndrumarea doctoranzilor şi studenţilor care îşi pregăteau 
lucrările de diplomă în domeniul geografie fizice. A deţinut 
diverse funcţii: şef de catedră, decan şi prodecan între 1953 şi 
1961, prorector al Universităţii între 1953
cadrul Consiliului pentru răspândirea cunoştinţelor cultural
ştiinţifice. Între 1968 şi 1974 a fost redactor responsabil la 
„Analele Universităţii Bucureşti”, Seria Geografie. A fost 
preşedintele Filialei Societăţii de geografie din Bucureşti, 
calitate în care s-a îngrijit de apariţia a două volume în care sunt 

cuprinse comunicările membrilor filialei.

A avut o activitate prodigioasă. Unele din lucrările sale au fost 
traduse în limbi de circulaţie internaţională. Participă la diverse 
congrese cu caracter geografic, naţionale şi internaţionale, 
colocvii şi conferinţe. A fost preocupat de contribuţiile sale la 
fundamentarea geografiei ca ştiinţă în lumina noilor concepţii. 
Îi aparţine teoria entitositemelor, legea conurilor de dejecţie. 
Are preocupări legate de geografia turistică. Din anul 1966 
predă primul curs universitar de geografie turistică din 
România, fapt remarcat în presă: „
Bucureşti, s-a ţinut cursul inaugural de geografie 
turistică...Prima prelegere intitulată „Obiectul şi sarcinile 
geografiei turistice” a fost susţinută de prof. dr. Mihai Iancu, 
şeful catedrei de specialitate. Au participat studenţii a
facultăţi şi numeroşii profesori de geografie de la liceele din 

capitală”.6 „Între realizările din ultimul timp se pot menţiona: 
elaborarea unei hărţi a zonării turistice a RSR, prima de acest 
fel în ţara noastră, luată ca model şi de unii cercetăto
şi precizarea conturilor unei noi ramuri a geografiei pe care a 
denumit-o Exogeografia sau cosmografia
sale a fost răsplătit în anul 1964 cu ordinul „Steaua Republicii 
Populare Române”. Ministerul Educaţiei din Iran, cu p
celui de-al IX-lea festival internaţional de filme educative, i
acordat un  „certificat de merit”pentru filmul legat de munţii 

Carpaţi.7 

 În anul 1995, la câţiva ani după decesul soţiei sale Rodica 

Iancu, s-a stins din viaţă profesorul Mihai Ianc

                                                             
5 Petru P. Harnagea, op. cit.; Vezi şi „Terra”, p. 111. 
6 „Sportul popular”, din 2 martie 1966. 
7 Petru P. Harnagea, op. cit.; 
8 Vasile Folescu, op. cit., p. 403. 
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Deţine diverse funcţii în Ministerul Educaţiei şi Învăţământului 
1953 (consilier, inspector general). Odată cu anul 

1949 a fost numit asistent la catedra de geografie fizică fizică 
generală din cadrul Facultăţii de geografie a Universităţii din 
Bucureşti. După 1953 obţine toate gradele universitare: şef de 
lucrări, conferenţiar, profesor suplinitor până în 1963, când 
devine  titular în urma concursului susţinut, la disciplina 
Geografie fizică a R.S.R., pe care o predă până în 1973. Din 
1973 a fost numit profesor consultant, ocupându-se cu 
îndrumarea doctoranzilor şi studenţilor care îşi pregăteau 
lucrările de diplomă în domeniul geografie fizice. A deţinut 
verse funcţii: şef de catedră, decan şi prodecan între 1953 şi 

1961, prorector al Universităţii între 1953-1954. Activează în 
cadrul Consiliului pentru răspândirea cunoştinţelor cultural-
ştiinţifice. Între 1968 şi 1974 a fost redactor responsabil la 

le Universităţii Bucureşti”, Seria Geografie. A fost 
preşedintele Filialei Societăţii de geografie din Bucureşti, 

a îngrijit de apariţia a două volume în care sunt 

cuprinse comunicările membrilor filialei.5. 

să. Unele din lucrările sale au fost 
traduse în limbi de circulaţie internaţională. Participă la diverse 
congrese cu caracter geografic, naţionale şi internaţionale, 
colocvii şi conferinţe. A fost preocupat de contribuţiile sale la 

ca ştiinţă în lumina noilor concepţii. 
Îi aparţine teoria entitositemelor, legea conurilor de dejecţie. 
Are preocupări legate de geografia turistică. Din anul 1966 
predă primul curs universitar de geografie turistică din 
România, fapt remarcat în presă: „La Universitatea din 

a ţinut cursul inaugural de geografie 
turistică...Prima prelegere intitulată „Obiectul şi sarcinile 
geografiei turistice” a fost susţinută de prof. dr. Mihai Iancu, 
şeful catedrei de specialitate. Au participat studenţii acestei 
facultăţi şi numeroşii profesori de geografie de la liceele din 

Între realizările din ultimul timp se pot menţiona: 
elaborarea unei hărţi a zonării turistice a RSR, prima de acest 
fel în ţara noastră, luată ca model şi de unii cercetători bulgari, 
şi precizarea conturilor unei noi ramuri a geografiei pe care a 

o Exogeografia sau cosmografia”. Pentru contribuţiile 
sale a fost răsplătit în anul 1964 cu ordinul „Steaua Republicii 
Populare Române”. Ministerul Educaţiei din Iran, cu prilejul 

lea festival internaţional de filme educative, i-a 
acordat un  „certificat de merit”pentru filmul legat de munţii 

În anul 1995, la câţiva ani după decesul soţiei sale Rodica 

a stins din viaţă profesorul Mihai Iancu.8 
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Opera  

Regiunea Bacău în „Ştiinţă şi cultură”, nr. 11, 1953; 
Lacurile din munţii noştri în „Ştiinţă şi tehnică”, nr. 4, 1954; 
 Geografia fizică R.P.R., în colaborare, conf. univ. Raul Călinescu, conf. univ. Petre Coteţ, 
conf. univ. Floarea Nicolae, conf. univ. Iancu Mihai, conf. univ. Const. Martiniuc, conf. 
univ. Alexandru Savu, conf. univ. Ioan Sîrcu, conf. univ. Şt. Stoenescu,  Litografia 
Ministerului Învăţământului, 1955, 777 p. + 35, f. h. (B.A.R. –III 363587); 
Valea Plutelor în „Ştiinţă şi tehnică”, nr. 3, 1955; 
Contribuţii la studiul unităţilor geomorfologice din depresiunea internă a Curburii 
Carpaţilor în  „Probleme de geografie”, nr. 4, 1956; 
Geograful fizician N. David în „Natura”, nr. 2, 1956; 
Marea Neagră în „Calendarul Ţărănimii Muncitoare”, 1956; 
Strâmtori pe calea apelor în „Ştiinţă şi tehnică”, nr. 6, 1956; 
Călătorie pe valea Oltului în „Tânărul leninist”, nr. 5, 1956; 
Munţii Apuseni în „Tânărul leninist”, nr. 11, 1956; 
Câmpia piemontană Săcele în „Probleme de geografie”, nr. 3, 1956; 
Contribuţii la studiul depresiunii Caşin în „Analele Universităţii Bucureşti”, nr. 13, 1957; 
Contribuţii la problema raionării R. P. R., colaborare, Editura Academiei R. P. R.,  Filiala 
Cluj, nr. 1 – 2, 1957; 
În lungul Jiului în „Tânărul leninist”, nr. 1, 1957; 
Defileul Oltului din sudul Masivului Baraolt în „Analele Româno – Sovietice”, nr. 1, 1958; 
Depresiunea Ozunca în „Analele Universităţii Bucureşti”, nr. 18, 1958; 
Cunoaşterea fizico – geografică a pământului ţării noastre; partea I, în „Natura”, nr. 6, 
1958; 
Centenarul Humboltd în „Probleme de geografie”, nr. 7, 1959; 
Date noi în geografia ţării noastre rezultate din colaborarea dintre geografii români şi 
geografii sovietici (Structura fizico – geografică şi raionarea), în „Natura”, nr. 4, 1959; 
Monografia geografică; Capitolul Teritoriul şi frontierele R. P. R., Bucureşti, Editura 
Academiei R. P. R., 1960; 
Monografie; Cap. Raionarea fizico – geografică R. P. R., în colaborare, Editura Academiei 
R. P. R., 1960; 
Limita fizico – geografică între Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali, Bucureşti, 
Editura de stat pentru imprimate şi publicaţii, 1960, 8 p., în colaborare cu Silviu Stănescu, 
(Societatea de ştiinţe naturale şi geografice din R.P.R.), Extras din „Natura”, nr. 4, 1960 
(B.A.R. – II 416561); 
Methodes appliques à la division en regiones naturelles du teritoire de la R. P. R., în 
colaborare, în volumul Recueil d’etudes geographiques RPR, Bucureşti, Editura Academie 
R. P. R., 1960; 
Popasuri în Carpaţii româneşti, Ediţia I-a, Bucureşti, în Societatea pentru răepunderea 
ştiinţei şi culturii, nr. 265, 1958, 58 – [60] p. + 2 f. h (B.A.R. – I 386195); Ediţia a II-a 
(revăzută), Bucureşti, în Societatea pentru răspunderea ştiinţei şi culturii, nr. 334, 59 – [64] 
p. + 1 f. h (B.A.R. – I 399407); 
Peisaje din România: Carpaţii, Bucureşti, Editura Meridiane, 1960; 
Geografia Republicii Populare Române, Manual pentru clasa a IV-a, în colaborare cu 
Maria Negulescu, Bucureşti, Editura de stat didactică şi pedagogică, 1960, 167 p., cu 
ilustraţii + 1 f. h. (B.A.R- II 422272); 
Erdkunde der R.V.R., Lehrbuch für die IV. Klasse [Ins Deutsche übertrangen von Erich 
Pfafl], în colaborare cu Maria Negulescu, Bukarest; Staatsverlag für didaktische und 
pädagogische Literatur, 1960, 178 [-180] p., cu ilustraţii (B.A.R.-II 422178); 
A Román Nepköztársaság földragza. Tankönyv a IV osztály számára [Forditás] [Geografia 
Republicii Populare Române. Manual pentru clasa a IV-a], în colaborare cu Maria 
Negulescu, Bukarest. Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1960, 168 p., cu ilustraţii 
+ 1 f. h. (B.A.R., II 422273); 
Cel de al XIX-lea Congres internaţional de geografie de la Stockholm în „Probleme de 
geografie”, vol. VIII, 1961; 
Erdkunde der Rumänischen Volksrepublik, Lehrbuch für die IV. Klasse [Ins Deutsche 
übertrangen von Erich Pfaf], în colaborare cu Maria Negulescu, Bukarest; Staatsverlag für 
didaktische und pädagogische Literatur, 1961, 178 [-180] p., cu ilustraţii (B.A.R.-II 
429246); 
A Román Nepköztársaság földragza. Tankönyv a IV osztály számára [Forditás] [Geografia 
Republicii Populare Române. Manual pentru clasa a IV-a], în colaborare cu Maria 
Negulescu, Bukarest. Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó, 1961, 168 p., cu ilustraţii 
+ 1 f. h. (B.A.R., II 429244); 
Zemljopis Narodne Republike Rumunije za  IV razred [Prevod] [Geografia Republicii 
Populare Române pentru clasa a IV-a], Bucurešt: Državno Izdavačko Preduzeće za 
Didaktičku i Pedagošku Literaturu, 1961, 172 p. + 1 f. h. (B.A.R.-II 429243); 
Geografia Republicii Populare Române, Manual pentru clasa a IV-a, în colaborare cu 
Maria Negulescu, Bucureşti, Editura de stat didactică şi pedagogică, 1961, 165[-167] p., cu 
ilustraţii + 1 f. h. (B.A.R- II 429245); 
În ajutorul candidaţilor la concursul de admitere în facultăţile de geologie – geografie în 
„Natura” Secţia geologie– geografie”, nr. 4, 1962; 
Peisaje din România: Carpaţii, Ediţia a II-a, Revăzută,  1962; 
Aşezarea şi împrejurimile oraşului Bucureşti; publicată în limbile: rusă, franceză, germană, 
engleză, în colaborare, în volumul Bucureşti, Editura Meridiane, 1962; 
Depresiunea Braşov. Studiu de geomorfologie, Cluj, 1962; 
Consideraţii geomorfologice asupra văii Dunării în sectorul Gura Bahna – Turnu Severin, 
în colaborare, în „Analele Universităţii Bucureşti”, nr. 36, 1963; 
Die Karpaten,  Ediţia a II-a, 1963; 
Noua geografie a patriei; Capitolul Clima, apele, vegetaţia R. S. R., Editura Ştiinţifică, 
1964; 
Formaţiuni periglaciare pleistocene în depresiunea Braşovului în „Natura”, nr. 2, 1964; 
Cadrul fizico – geografie al R. S. R., în Colecţia „Nagel”, 1964, Elveţia; 
Un preţios mijloc de lucrare practică, în „Apărarea Patriei”, nr. 175, 1964; 

Consideraţii paleoclimatice în masivul Parâng, în colaborare, în „Analele Universităţii 
Bucureşti”, nr. 2, 1964; 
Valea Dunării între Baziaş şi Moldova Veche. Caracterizare geomorfologică, în 
colaborare, în „Analele Universităţii Bucureşti”, nr. 1, 1964; 
Consideraţii asupra evoluţiei geologice şi geomorfologice a depresiunii Ciucului, în 
colaborare, în „Comunicări de geologie”, vol. III, S. S. N. G., 1965; 
Die Relle der angewandtden geomorphologie in der Sozialistlschen Republik Rumänien, 
(Probleme de geomorfologie aplicată în R. S. R.), în colaborare, în „Geographische 
Berichte”, 56/3, 1965, Leipzig; 
Relieful nisipurilor de la Reci. Depresiunea Braşov în „Comunicări de geografie”, vol. III, 
S. S. N. G., 1965; 
Cu privire la teoria geografiei fizice, în colaborare, în „Învăţământul Superior”, nr. 1, 1965 
Terasele Oltului în depresiunea Braşovului, Bucureşti, în „Analele Universităţii 
Bucureşti”Seria Ştiinţele naturii, Geologie-geografie, An XIV, nr. 1, 1965, p. 97-110; şi 
Extras (B.A.R. – II. 610084); 
Regiunea Braşov în „Natura”, nr. 3, 1965; 
La ce trebuie să răspundă învăţământul  mediu (geografie) în „Gazeta învăţământului”, nr. 
786; an. XVII, 1965; 
Măgura Codici sau Muntele Codlea? în „Ştiinţă şi Tehnică”, nr. 5, 1965; 
Dobrogea maritimă, în colaborare, în S. S. N. G., 1966; 
C. Brătescu – remarcabil geograf român în „Natura”, nr. 2, 1966; 
Depresiunile intracarpatice în „Natura”, nr. 3, 1966; 
Borsec – Sovata – Tuşnad, Bukarest, Meridiane Könyvkiado, 1966, 56 [83] p. cu ilustraţii,  
(Tradusă în limbile franceză, germană şi engleză), (B.A.R. – I 516325; I 515248; I 516324); 
Încremeniri de lavă (Carpaţii Orientali vulcanici), în Colecţia „Orizonturi”, Bucureşti, 
Editura ştiinţifică, 1966, 85[-88] p. cu ilustraţii + 1 f. h., Consiliul pentru răspândirea 
cunoştinţelor cultural-ştiinţifice (B.A.R.- I 513025); 
Consideraţii asupra particularităţilor geografiei turistice şi locul ei în cadrul ştiinţelor 
geografice în „Revista Turistică”, Budapesta, 1966; 
Valea Dunării în atenţia geografilor români, în „Natura”, nr. 2, 1967; 
Al treilea colocviu turistic din R. P. Ungaria, în „Natura”, nr. 2, 1967; 
Rodna – farul Carpaţilor Orientali, în „Lecturi geografice”, vol. I, 1967; 
Din Bucegi la Porţile de fier, în „Lecturi geografice”, vol. I, 1967; 
Pe plaiurile Locvei, în „Lecturi geografice”, vol. I, 1967; 
Câteva consideraţii asupra geografiei turismului, în colaborare, în „Studia universitates 
Babeş - Bolyai”, Fascicola 2, 1967, Cluj; 
Braşov – Rupca – Sighişoara – Luduş - Turda – Cluj, în colaborare, în „Guide des 
excurssions. Symp. intern. géom. appliquée Roumanie”, Bucureşti, 1967; 
L’évolutions géologique et geomorphologique de la valée du Danube entre Baziaş et Tr. 
Severin, în colaborare, în „Asociation géologique Carpato-Balkanique, VIII-eme Congres”, 
Belgrade, 1967; 
Ce pregătire trebuie să aibă viitorul profesor de geografie în „Învăţământul superior”, nr. 
8, 1967; 
Prognose géomorphologique et extension de quelques centres urbains, în colaborare în 
„Travaux du symposium international de geomorphologie appliquée”, Bucureşti, 1967; 
Contribution geographiques aux amenagements routiers dans les Carpates Méridionales 
regardant tout specialment la chaussée Novaci – Sebeş. (Contribuţiuni geografice la 
amenajările rutiere din Carpaţii Meridionali cu privire specială asupra şoselei Novaci – 
Sebeş), în colaborare, în „Probleme de geografie aplicată cu accent pe amenajarea 
teritoriului, Sorbona, Paris, 1967; 
D. Cantemir – precursor al geografiei româneşti, în colaborare, în „Natura”, nr. 1, 1968; 
Contribuţia lui Grigore Antipa la promovarea cunoştinţelor în domeniul geografiei în 
„Lucrările Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa”, Vol. VIII, 1968; 
V. Mihăilescu – geografia teoretică în „Învăţământul superior”, nr. 9, 1968; 
Prin vechile capitale ale Moldovei în „Natura”, Seria Geografie, nr. 4, 1968; 
Sisteme de interfluvii în Carpaţi, în colaborare cu Valeria Velecea, 6 p., Extras din „Analele 
Universităţii Bucureşti, Seria Geologie - geografie”, Anul XVII, nr. 2, 1968 (B.A.R.-II 
619875); 
Zonarea turistică a ţării în „Lucrările colocviului naţional de geografia turismului”, 
Bucureşti, 1969; 
Coordonate epistemologice ale spiritului geografic contemporan (în colaborare) în 
„Forum”, nr. 5, 1969; 
Consideraţiuni geografice asupra satelor din podişul Babadagului, în colaborare, în 
„Lucrările simpozionului de geografia satului”, 1969; 
Consideraţiuni fizico-geografice asupra Dobrogei Dunărene de sud, în colaborare, în 
„Geografia Dobrogei”, S. S. G., 1969; 
Dezvoltarea geografiei la Universitatea din Bucureşti. 20 ani de la înfiinţarea Facultăţii de 
Geologie – Geografie, în colaborare, în „Analele Universităţii Bucureşti Geografie”, anul 
XVIII, 1969; 
S. Mehedinţi – un promotor al ştiinţei româneşti de E. Bîldescu în „Forum”, nr. 10, 1969; 
Geografia fizică regională la Universitatea din Bucureşti în ultimul sfert de veac, în 
colaborare, în „Analele Universităţii Bucureşti - Geografie”, anul XIX, 1970; 
S. Mehedinţi – întemeietorul şcoalei geografice româneşti, în colaborare, în „Analele 
Academiei R. S. R.”, seria a IV-a, vol. XVIII, 1970; 
Aspecte metodologice ale cercetărilor fizico-geografice, în colaborare, în „Forum”, nr. 3, 
1970; 
Inundaţiile: care sunt cauzele? în „Flacăra”, an. XIX, nr. 781, 1970; 
Puncte de vedere în dividerea fizico-geografică a Carpaţilor. Trepte entitosistemice în 
„Terra”, nr. 3, 1970; 
Colocviul de geografie româno-francez în „Analele Universităţii Bucureşti”, anul XIX, 
1970; 
Valea Argeşului, în colaborare cu S. Stănescu, Bucureşti, Editura ştiinţifică,  1970, 197[-
200] p. + 12, f. pl. (B.A.R.-II 551706); 
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Meriodinamica zonelor de confluenţă, sector Baziaş - Tr. Severin, în colaborare, în 
„Lucrările ştiinţifice ale cadrelor didactice. Seria Geografie”, Vol. II, 1970, Universitatea 
Timişoara; 
George Vâlsan 1885-1935 în „Terra”, nr. 3, 1970; 
Dobrogea – structura fizico- geografică în „Comunicări de Botanică”, Bucureşti, 1970; 
Systémes d’interfluves dans les Carpates, în colaborare, în „Studia geomorphologica 
Carphatho - Balcanica”, vol. IV, Krakow, 1970; 
Observaţii geomorfologice şi pedologice în piemontul înalt al Lipovei, în colaborare, în 
„Dări de seamă ale şedinţelor”, vol. LXII (1969-1970), S. Tectonică şi geologie regională; 
Prefaţă la Ielenicz Mihai, Mihai Grigore, Cetatea de piatră a Carpaţilor, Editura 
enciclopedică, 1970, 110[112] p. (B.A.R.-I550438); 
Geografia fizică a Republicii Socialiste România, Partea I-a, Bucureşti, Centrul de 
multiplicare al Universităţii Bucureşti, 1971, 261 p. (I); Multigrafiat, Universitatea din 
Bucureşti, Facultatea de geologie-geografie (B.A.R. – II 558143); 
Zona văii carpatice a Dunării în lumina ultimilor cercetări geografice, Academia R. S. R., 
Ses. St. 4, V, 1971; 
Dezvoltarea învelişului de soluri din piemonturile bănăţene încadrate între Valea Nerei şi 
valea Bârzavei, în colaborare, în Ştiinţa solului, vol. I, nr. 2, 1971; 
Câmpia înaltă a Târgoviştei, consideraţii geomorfologice în „Buletinul societăţii de 
geografie”, seria nouă, vol. I (LXXI), Bucureşti, 1971; 
România. Ghid-atlas turistic, în colaborare,Bucureşti, Editura Stadion, 1971; 
În împărăţia nisipurilor, Bucureşti, Editura Albatros, 1971, 251 p. (B.A.R.-I 559735); 
Judeţul Braşov,  în colaborare cu Elena Mihai, Ludmila Panaite, C. Dragu, Bucureşti, 
Editura Academiei R. S. R., 1971, 161[-164] p., cu ilustraţii + 4 f. h. (B.A.R.-II 561246); 
Printre ardenii belgieni în Ţările Europei, vol. III, Biblioteca geografului, nr. 8, Bucureşti, 
1971; 
De la Grenoble la Chamonix în Ţările Europei, vol. III, Biblioteca geografului, nr. 8, 
Bucureşti, 1971; 
Depresiunea Întorsura Buzăului. Consideraţii morfogenetice, în Geografia judeţului Buzău 
şi a împrejurimilor, Bucureşti, 1971, p. 23-27; şi Extras (B.A.R. – II 619876); 
Consideraţii asupra solului, litologiei, structurii şi mişcărilor neotectonice în dezvoltarea 
reliefului din Munţii Perşani, în colaborare, în „Analele Universităţii Bucureşti - 
geografie”, an. XX, 1971; 
Mihai Haret – remarcabilă figură de alpinit în „Terra”, nr. 1, 1972; 
Ţinutul Huşului pe harta turistică a ţării în Gheorghe Şuşnea, Boris Gorceac, Oraşul Huşi. 
Trasee turistice, Huşi,  Casa Pionierilor, 1972; 
Consideraţii geomorfologice asupra depresiunii Nalbant în Studii şi cercetări de geografie 
aplicată a Dobrogei, Volum festiv,  Constanţa, 1972; 
Cuvânt înainte, volumul G. Vâlsan, Societatea de ştiinţe geografice, Filiala Bucureşti, 
1972; 
Complexul natural – teritorial în accepţiunea lui George Vâlsan în volumul omagial G. 
Vâlsan, S. S. G. Filiala Bucureşti, 1972; 
Depresiunea Giurgeu. Consideraţii geomorfologice, în colaborare în volumul omagial G. 
Vâlsan, S. S. G., Filiala Bucureşti, 1972; 
Legenda hărţii turistice, în colaborare, în volumul omagial G. Vâlsan, S. S. G., Filiala 
Bucureşti, 1972; 
Sub cerul Saharei, în „Caiet program”, Universitatea populară, Bucureşti. Clubul Terra 
2000, 1972; 
Consideraţii fizico-geografice asupra Dobrogei continentale de sud, în colaborare, în 
„Studii şi cercetări ştiinţifice”, Institutul Pedagogic din Bacău, 1972; 
Sesiunea de comunicări de la Filiala Tg. Jiu în „Terra”, nr. 5, 1972; 
Defileul Mureşului Deda Topliţa, în colaborare, în Lucrări ştiinţifice, Seria Geografie, 
Institutul Pedagogic, Oradea, 1972; 
Valea carpatică a Dunării (Traducere şi în limba engleză), în Atlasul complex Porţile de 
Fier, Editura Academiei R. S. R., 1972; 
Contribuţii la problema ridicării de la abstract în domeniul geografiei, în colaborare; în 
limba engleză, în „Analele Universităţii Bucureşti”, Anul XXI, 1972; 
Diferenţieri morfogenetice în etajul alpin carpatic, în colaborare, în Geografia fizică a 
Carpaţilor, Institutul de Geografie al Academiei R. S. R., Bucureşti, 1972; 
Importance de la théorie géographique dans l’orientrations de la recherche, în colaborare, 
în „Abstract”, Congresul de geografie, Montreal- Canada, 1972; 
Cartograma – Valea Carpatică a Dunării în Atlasul complex Porţile de Fier, Buucreşti, 
Editura Academiei R. S. R., 1972; 
Masivul Bodoc. Consideraţii geomorfologice în „Aluta”, Muzeul Sf. Gheorghe, 1972; 
Munţii şi depresiunea Întorsurii Buzăului. Contribuţii la studiul geomorfologic, în 
colaborare, în „Aluta”, Muzeul Sf. Gheorghe, 1972; 
Zâmbetul gingaş al pustiului. Note din Sahara în almanahul „Ştiinţă şi tehnică”, 1973; 
Opinii în problema piemonturilor din Carpaţii de Curbură, în colaborare, în volumul 
Piemonturile, Centrul de multiplicare al Universităţii Bucureşti, 1973; 
Depresiunea Braşov – caracterizare geografică, în colaborare, în „Terra”, nr. 3, 1973; 
Simpozionul de geografie turistică de la Salsburg în „Terra”, nr. 5, 1973; 
Relieful colian – acumulativ din Bărăganul nord-estic, în colaborare, în Lucrările 
ştiinţifice, Seria Geografie, Institutul Pedagogic, Oradea, 1973; 
Consideraţii geomorfologice asupra zonei de poartă a Dunării Gălăţene în „Buletinul 
Societăţii de geografie”, vol. III (LXIII), Bucureşti, 1973; 
Noi puncte de vedere asupra genezei şi dezvoltării văilor principale din Carpaţii Orientali, 
în colaborare, în „Analele Universităţii Bucureşti”,  Geografie, anul XXI, 1973; 
La vallée de Danube à la Porte de Galaţi et le problème des inundations du printemps de 
1970 în „Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, 
Sectie Geographica”, toms. VIII, 1973; 
Tipaza: file dintr-un jurnal de călătorie în „Caiet program”, Universitatea populară 
Bucureşti, Clubul Terra 2000, 1974; 
Contribuţii româneşti la interpretarea caracterului unitar al sistemului ştiinţelor 
geografice, în colaborare, în „Forum”, nr. 11, 1974; 

Orientarea evoluţiei şi sarcinile metodologiei geografice în etapa actuală a dezvoltării 
ştiinţei, în colaborare, în „Comunicările celui de al II-lea Colocviu Naţional de Pedagogie.” 
Ştiinţele Naturii, Institutul de ştiinţe pedagogice, 1974; 
Le potential  et la valorisation touristique du Danube sur le territoire Roumain în 
„Frankfurter Wirtschafts und Sozialgeographische Scriften”, Heft 17 Frankfurt – Main, 
1974; 
Popasuri pe drumuri algeriene în „Terra”, Lecturi geografice generale, Bucureşti, 1973; 
Potenţialul turistic al văii Mureşului între Deva şi Nădlac în „Lucrările celui de al II-lea 
Colocviu naţional de geografia turismului”, Bucureşti, 1971; Editur Sport – Turism, 1975; 
În lungul Bosforului în Lecturi geografice, vol. IV, Biblioteca geografului, nr. 10, 
Bucureşti, 1975; 
Fluviul Gange în Lecturi geografice, vol. IV, Biblioteca Geografului, nr. 10, Bucureşti, 
1975; 
Consideraţii asupra dinamicii reliefului în bazinul văii Carasu (Dobrogea), în colaborare, 
în „Lucrările colocviului Naţional de geomorfologie aplicată şi cartografie 
geomorfologică”, Iaşi, 1975; 
Leagăne şi vaduri carpatice, Buucreşti, Editura Albatros, Colecţia Lyceum, 1975, 281[-
284] p., cu ilustraţii (B.A.R. – I 591487); 
Répartition, protection et developement des regions Karstiques dans les Carpates 
Roumaines de l’est în „Lucrările Congresului Internaţional de Speleologie”, Secţia 
geografia turistică în carstul Olomouc – Cehoslovacia; 
Transformations anthropiques du paysage naturel dans les Carpates Méridionales, în 
colaborare, în „Lucrările Congresului Internaţional de geografie din 22 octombrie 1973”, 
Varna – Bulgaria, 1975; 
Geografia R. P. R. pentru clasa a IV-a (în colaborare); Ediţia I, în Ed. Didactică şi 
Pedagogică, 1960; 
Geografia. Manual pentru clasa a IV-a (în colaborare). Revizuită în anii 1965, 1969, 1971 
în Editura Didactică şi Pedagogică; 
Geografia. Manual pentru clasa a IV-a (în colaborare) Revizie generală. Tradus în limbile 
germană şi maghiară în Editura Didactică şi Pedagogică, 1975; 
Harta fizico-geografică a globului, Scara 2/22000000, în colaborare, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1960; 
Harta raionării fizico-geografice R. P. R., în colaborare, Bucureşti,  Editura Academiei R. 
P. R., 1960; 
Harta fizico-geografică a globului. Scara 1/ 400000, în colaborare, Refăcută, Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1975; 
Geografia, coordonatorul volumului prof. dr. Mihai Iancu, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1976, 217[-219] p. (B.A.R.-II 631631); 
Geografia turistică a Republicii Socialiste România, Manual pentru anul IV licee cu profil 
de alimentaţie publică, în colaborare cu Eugenia Luchian, Bucureşti, Editura didactică şi 
pedagogică, 1976, 114[-116] p. (B.A.R.-II 630124); 
Geografia turistică a Republicii Socialiste România, Manual pentru anul IV licee cu profil 
de alimentaţie publică, în colaborare cu Eugenia Luchian, Bucureşti, Editura didactică şi 
pedagogică, 1978, 114[-116] p. (B.A.R.-II 645775); 
Universul alb, Bucureşti, Editura Albatros, Colecţia Lyceum, 1978, 340 [-343], cu ilustraţii 
(B.A.R. – I 647818); 
Litoralul oceanului planetar, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1980, 118[-
120] p., cu ilustraţii (Ştiinţă pentru toţi. Cunoştinţe despre om şi societate) (B.A.R. – I 
659395); 
Mediteranele globului, Buucreşti, Editura Litere, 1981, 294[-296] p. (B.A.R.-669331); 
Elevi, să ne cunoaştem patria!, Buucreşti, Editura didactică şi pedagogică, 1982, 261[-263] 
p., cu ilustraţii (B.A.R.-II 679027); 
Popas în răscrucea Carpaţilor, Buucreşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1983, 132 p. 
(B.A.R.- I 682225); 
Portret de plai românesc, Bucureşti, Editura Albatros, 1983, 149[-152] p., cu ilustraţii + 8 
f. pl. (Atlas) (B.A.R.- II 686222); 
Geografia Republicii Socialiste România, Manual pantru clasa a 4-a, în colaborare cu 
Vasile Motrescu, Maria Biala Negulescu, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1984, 
128 p., cu ilustraţii (B.A.R.- II 687301); 
Geografia Republicii Socialiste România, Manual pantru clasa a 4-a, în colaborare cu 
Vasile Motrescu, Victoria Florescu, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1988, 136 
p., cu ilustraţii (B.A.R.- II 709273); 
Geografia Republicii Socialiste România, Manual pantru clasa a 4-a, în colaborare cu 
Vasile Motrescu, Victoria Florescu, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1989, 136 
p., cu ilustraţii (B.A.R.- II 715468); 
Simetria şi asimetria în mediul geografic, Eseu geografic, Iaşi, 1992, 96. p. (B.A.R.- I 
735205). 
 
Filme şi diafilme didactice 
Agenţii interni (film) – Executant: Studioul Alexandru Sahia, Buucreşti,  1968; 
Bogăţiile subsolului R. S. R. (diafilm)  -  Executant: Animafilm, Bucureşti, 1969; 
Depresiunile intracarpatice (film)  -  Executant: Studioul Alexandru Sahia, Buucreşti, 
1969; 
Depresiunile subcarpatice (film)  -  Executant: Studioul Alexandru Sahia, Buucreşti, 1970; 
De la Ropotama la Gurile Dunării  -  Executant: Studioul Alexandru Sahia, Bucureşti, 
1973. 
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Numărul de aur – Şirul Fibonacci 
proporţii de aur în corpul nostru

 
Proporții de aur în corpul uman  
  
1. Molecula de ADN, în care sunt înmagazinate toate 
caracteristicile vieții, este formată din două catene elicoidale 
care se împletesc și măsoară în lungime 34 de ångströmi 
de ångströmi în lățime, raportul lungime-lățime fiind foarte 
apropiat de φ. 

 
2. Dacă împărțim intervalul 0°C – 100°C –
punctului de solidificare, respectiv punctului de fierbere a apei 
în secțiunea de aur, obținem valoarea de aproximativ 38,1°C, 
aceasta fiind temperatura organelor interne din corp, cu alte 
cuvinte temperatura la care se află apa în interiorul unui 
organism uman viu. 3. În multe dintre amprentele umane apar 
curbe asemănătoare spiralei logaritmice, de unde 
deseori vehiculată referitoare la secțiunea de aur ca fiind 
„semnătura lui Dumnezeu în creație“. 

 
4. Secțiune de aur se regăsește în activitatea inimii, în raportul 
dintre presiunea sistolică și cea diastolică a sângelui, care este 
apropiat de 1,61. 
5. Ciclurile undelor înregistrate electrocardiografic ascund, se 
pare, şi ele numărul de aur. Electrocardiogra
înregistrarea grafică a activității electrice a inimii, diferențele de 
potențial genereate de miocard ajungând la suprafața corpului, 
unde pot fi măsurate cu ajutorul unor electrozi plasaţi la 
suprafaţa pielii. În starea de repaus, membrana c
miocardului este polarizată electric pozitiv la exterior 
în interiorul celulelor. Prin depolarizare se înțelege inversarea 
încărcării electrice a membranei (datorată unor schimburi 
ionice), însoțită de apariția așa-numitelor poten
(mușchiul se contractă). Revenirea din starea de depolarizare în 
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Şirul Fibonacci – 
nostru 

n care sunt înmagazinate toate 
ții, este formată din două catene elicoidale 

ångströmi și 21 
țime fiind foarte 

– corespunzător 
punctului de solidificare, respectiv punctului de fierbere a apei – 

țiunea de aur, obținem valoarea de aproximativ 38,1°C, 
aceasta fiind temperatura organelor interne din corp, cu alte 

e află apa în interiorul unui 
. În multe dintre amprentele umane apar 

curbe asemănătoare spiralei logaritmice, de unde și metafora 
țiunea de aur ca fiind 

ște în activitatea inimii, în raportul 
și cea diastolică a sângelui, care este 

Ciclurile undelor înregistrate electrocardiografic ascund, se 
pare, şi ele numărul de aur. Electrocardiograma reprezintă 

ții electrice a inimii, diferențele de 
țial genereate de miocard ajungând la suprafața corpului, 

unde pot fi măsurate cu ajutorul unor electrozi plasaţi la 
suprafaţa pielii. În starea de repaus, membrana celulelor 
miocardului este polarizată electric pozitiv la exterior și negativ 

țelege inversarea 
încărcării electrice a membranei (datorată unor schimburi 

numitelor potențiale de acțiune 
șchiul se contractă). Revenirea din starea de depolarizare în 

starea polarizată electric din repaus se nume
Fiecare ciclu cardiac produce trei unde electrice distincte, 
numite P, QRS și T. Unda P corespunde activării atriale 
(propagarea depolarizării prin miocardul atrial), undele Q, R, S 
formează complexul de activare ventriculară (propagarea 
depolarizării prin miocardul ventricular), iar unda T reprezintă 
repolarizarea ventriculelor. Repolarizarea atriilor are loc 
simultan cu QRS, dar este mascată de amplitudinea 
depolarizării ventriculare. Aspectul electrocardiogramei variază 
considerabil, în funție de o gamă de factori. Unii cardiologi 
susțin că poziționarea undei T în secțiunea de aur a ciclului 
cardiac denotă o stare de sănătate și armonie.

6. Secțiunea divină este omniprezentă în proporțiile corpului 
uman. Omul vitruvian al lui Leonardo da Vinci 
model pe arhitectul Vitruviu, el însuși autorul unui amplu tratat 
despre proporție – este ilustrativ în acea
ombilicul împarte corpul în secțiunea de aur, care se regăsește, 
de asemenea, și în rapoartele dintre: distanța de la ombilic la 
genunchi și distanța de la genunchi la sol distanța de la ombilic 
la sol și distanța de la ombilic la genunchi înăl
distanța de la umăr la degetul mijlociu (măsurată cu brațul 
paralel cu solul) distanța de la linia umerilor la vârful capului și 
lungimea capului 

De asemenea, segmentele brațului și ale palmei sunt 
proporționate în secțiunea de aur, care apare în rapoartele 
dintre: distanța de la vârful degetului mijlociu la umăr și 
distanța de la vârful degetului mijlociu la cot distanța de la 
vârful degetului mijlociu la cot și distanța de la încheietură la 
cot oasele metacarpiene  
7. Numărul de aur este considerat ca o adevărată „mască” a 
frumuseții, aplicată pentru chipuri din toate timpurile, de la 
Nefertiti, la actrițele de succes ale zilelor noastre. Câteva 
exemple în care se regăsește secțiunea de aur sunt raporturile 
dintre: lungimea și lățimea feței distanța dintre buze și linia 
unde sprâncenele se întâlnesc, și lungimea nasului lungimea 
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starea polarizată electric din repaus se numește repolarizare. 
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ște secțiunea de aur sunt raporturile 

țimea feței distanța dintre buze și linia 
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gurii și lățimea nasului distanța dintre pupile și distanța dintre 
sprâncene 

 

 
Dentiția respectă și ea proporţia de aur, care, în general, se 
regăsește în raportul dintre lăţimea incisivului central 
incisivului lateral. De asemenea, dreptunghiul care încadrează 
cei doi incisivi centrali este un dreptunghi de aur.
Şirul Fibonacci şi Phi, numărul de aur 
Fibonacci (1170-1240) este considerat ca unul dintre cei mai 
mari matematicieni europeni ai Evului Mediu. S
Pisa, oraş italian faimos pentru turnul sau înclinat, care parcă
să cadă. Tatăl său a fost ofiţer vamal în oraşul din Africa de 
Nord numit Bougie, aşa încât Fibonacci a crescut în mijlocul 
civilizaţiei nord-africane, făcând, însă, multe călătorii pe 
coastele Mediteranei. 

Şirul lui Fibonacci este o secvenţă de numere în care fiecare 
număr se obţine din suma precedentelor două 
primele zece numere ale şirului lui Fibonacci sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55. Şirul Fibonacci în matematică, se referă la 
explicaţiile metafizice ale codurilor din universul nostru. 
Numerele lui Fibonacci sunt considerate a fi, de fapt, sistemul 
de numărare al naturii, un mod de măsurare al Dinivitatii. 
Aceste numere apar peste tot în natură, pornind de la 
aranjamentul frunzelor, de la şabloanele petalelor unei flori şi 
ajungând la falangele mâinii umane, de la zile de naştere şi până 
la zidurile Piramidelor. Se spune că există o legătură între 
creşterea naturală a plantelor şi numărul de aur: proporţia 
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și lățimea nasului distanța dintre pupile și distanța dintre 

ția respectă și ea proporţia de aur, care, în general, se 
te în raportul dintre lăţimea incisivului central și lățimea 

incisivului lateral. De asemenea, dreptunghiul care încadrează 
cei doi incisivi centrali este un dreptunghi de aur.   

ca unul dintre cei mai 
mari matematicieni europeni ai Evului Mediu. S-a născut în 
Pisa, oraş italian faimos pentru turnul sau înclinat, care parcă stă 
să cadă. Tatăl său a fost ofiţer vamal în oraşul din Africa de 

rescut în mijlocul 
africane, făcând, însă, multe călătorii pe 

 
Şirul lui Fibonacci este o secvenţă de numere în care fiecare 

 din şir. Astfel, 
ui lui Fibonacci sunt: 1, 1, 2, 3, 5, 

8, 13, 21, 34, 55. Şirul Fibonacci în matematică, se referă la 
explicaţiile metafizice ale codurilor din universul nostru. 
Numerele lui Fibonacci sunt considerate a fi, de fapt, sistemul 

de măsurare al Dinivitatii. 
Aceste numere apar peste tot în natură, pornind de la 
aranjamentul frunzelor, de la şabloanele petalelor unei flori şi 
ajungând la falangele mâinii umane, de la zile de naştere şi până 

o legătură între 
creşterea naturală a plantelor şi numărul de aur: proporţia 

tainică a acestui număr, reprezentată fie în triunghiul de aur 
(isoscel) al lui Pitagora, în elipsa de aur din tradiţia hindusă sau 
în spirală de aur care, prin şirul lui Fibona
păstrând proporţia de 1,618. Mai găsim şi alte lucruri în natura 
ca spirala generată de apă (vârtejurile), mişcarea curenţilor de 
aer în spirală, cochilia melcilor, dispunerea petalelor de 
trandafir sau a frunzelor şi seminţelor din re
păstrează această proporţie perfectă arătând ca în întreaga 
creaţie se păstrează această proporţie, probabil de aici i s
şi numele de “formula fericirii”. Aceasta demonstrează 
existenţa unui sfere de conştiinţă a armoniei şi frumu
existente în întregul universul şi care îl ghidează. Împreună, 
cele zece cifre se aduna, pentru a forma acest mesaj (se spune în 
cercurile ezoterice): “În secolul al XXI
evoluţie, omenirea va cunoaşte Iluminarea”, deci Codul
că, în această era, omenirea îşi va schimba percepţia. Tot ceea 
ce a încercat omul de-a lungul vremurilor îşi va găsi, în sfârşit, 
o rezolvare. Aceasta rezolvare ar cuprinde toate principiile 
vieţii, inclusiv modul în care relaţionam unii cu alţii
că aceste zece numere “sir dezordonat, simplu până la absurd”, 
ar reprezenta o anagramă numerică. Dând şirului de numere 
semnificaţia lor numerologica, în total sunt zece numere, ni se 
dezvăluie ca lucrul acesta este semnificativ, numărul 10 fii
sfârşit în sine, este o revenire la centru, la unitate, la un nou 
început şi la împlinire de sine. Zece reprezintă un rezultat, o 
realizare, acest număr cuprinde şi conţine toate numerele 
precedente, reprezentând un ciclu, formând, la rândul său, 
începutul unui nou ciclu, fiind principiul măreţ al tuturor 
ciclurilor naturale, ne putem gândi la cele zece degete, la 
copacul vieţii şi la izvorul tinereţii. În spiritualitate, fiind 
considerat un ciclu fără sfârşit, se spune deasemenea, ca şirul lui 
Fibonacci, s-a dovedit a fi o cheie care
trandafir cu cinci petale. Pentagrama trandafirului cu cinci 
petale este un simbol sacru extraordinar, acest concept a fost 
iniţiat prin punerea laolaltă a celor cinci elemente de bază: 
pământ, apa, foc, aer şi eterul ceresc. Cifra cinci simbolizează 
centrul, armonia, echilibrul. Numărul de aur este strâns legat de 
şirul lui Fibonacci, în care fiecare termen este suma celor două 
anterioare (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…). Pe măsură ce 
înaintăm, raportul dintre doi termen succesivi ai şirului lui 
Fibonacci tinde spre Phi. Numărul de aur 
alt şir care mai este cunoscut şi ca Phi (1,618), este un număr 
foarte cunoscut în artă, avându-şi originile fundamentale în 
natură, astfel încât, orice element din natura este proporţional cu 
Phi. Dacă înlocuim literele PHI cu numerele corespunzătoare, 
obţinem 781, a cărei sumă totală se reduce la 7. Adunând şi 
cifrele 1618 vedem că ne dă tot 7, care este considerat a fi cel 
mai frumos număr din univers, însemnând numărul perfecţiunii, 
numărul lui Dumnezeu. Sunt şapte zile în săptămâna, şapte note 
muzicale, şapte minuni ale lumii, şapte centri energetici
(chakre), şapte culori ale curcubeului, Noe a luat în arcă s
perechi din fiecare animal de pe pământ; numărul 7 apare de 77 
de ori în Vechiul Testament şi este cheia către N
care se referă la cele şapte peceţi, şapte îngeri, şapte biserici, 
şapte trâmbiţe, şapte semne, şapte chivoturi. Despre secretul 
piramidelor s-a scris enorm, observându
este centrat pe steaua polară din epoca respectivă cu mare 
exactitate: 4 minute a unghiului făcut în raport cu steaua “Alfa” 
a Dragonului reprezentând nordul geografic, iar cele 4 unghiuri 
ale bazei sunt îndreptate spre nord, est, sud şi vest cu aceeaşi 
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tainică a acestui număr, reprezentată fie în triunghiul de aur 
(isoscel) al lui Pitagora, în elipsa de aur din tradiţia hindusă sau 
în spirală de aur care, prin şirul lui Fibonacci, se demonstrează 
păstrând proporţia de 1,618. Mai găsim şi alte lucruri în natura 
ca spirala generată de apă (vârtejurile), mişcarea curenţilor de 
aer în spirală, cochilia melcilor, dispunerea petalelor de 
trandafir sau a frunzelor şi seminţelor din regnul vegetal, care 
păstrează această proporţie perfectă arătând ca în întreaga 
creaţie se păstrează această proporţie, probabil de aici i s-a tras 
şi numele de “formula fericirii”. Aceasta demonstrează 
existenţa unui sfere de conştiinţă a armoniei şi frumuseţii 
existente în întregul universul şi care îl ghidează. Împreună, 
cele zece cifre se aduna, pentru a forma acest mesaj (se spune în 
cercurile ezoterice): “În secolul al XXI-lea, în aceste vremuri de 
evoluţie, omenirea va cunoaşte Iluminarea”, deci Codul prevede 
că, în această era, omenirea îşi va schimba percepţia. Tot ceea 

a lungul vremurilor îşi va găsi, în sfârşit, 
o rezolvare. Aceasta rezolvare ar cuprinde toate principiile 
vieţii, inclusiv modul în care relaţionam unii cu alţii. Se spune 
că aceste zece numere “sir dezordonat, simplu până la absurd”, 
ar reprezenta o anagramă numerică. Dând şirului de numere 
semnificaţia lor numerologica, în total sunt zece numere, ni se 
dezvăluie ca lucrul acesta este semnificativ, numărul 10 fiind un 
sfârşit în sine, este o revenire la centru, la unitate, la un nou 
început şi la împlinire de sine. Zece reprezintă un rezultat, o 
realizare, acest număr cuprinde şi conţine toate numerele 
precedente, reprezentând un ciclu, formând, la rândul său, 

eputul unui nou ciclu, fiind principiul măreţ al tuturor 
ciclurilor naturale, ne putem gândi la cele zece degete, la 
copacul vieţii şi la izvorul tinereţii. În spiritualitate, fiind 
considerat un ciclu fără sfârşit, se spune deasemenea, ca şirul lui 

a dovedit a fi o cheie care-ar fi asemănata cu un 
trandafir cu cinci petale. Pentagrama trandafirului cu cinci 
petale este un simbol sacru extraordinar, acest concept a fost 
iniţiat prin punerea laolaltă a celor cinci elemente de bază: 

foc, aer şi eterul ceresc. Cifra cinci simbolizează 
centrul, armonia, echilibrul. Numărul de aur este strâns legat de 
şirul lui Fibonacci, în care fiecare termen este suma celor două 
anterioare (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…). Pe măsură ce 

portul dintre doi termen succesivi ai şirului lui 
Fibonacci tinde spre Phi. Numărul de aur – secţiunea divină, un 
alt şir care mai este cunoscut şi ca Phi (1,618), este un număr 

şi originile fundamentale în 
cât, orice element din natura este proporţional cu 

Phi. Dacă înlocuim literele PHI cu numerele corespunzătoare, 
obţinem 781, a cărei sumă totală se reduce la 7. Adunând şi 
cifrele 1618 vedem că ne dă tot 7, care este considerat a fi cel 

n univers, însemnând numărul perfecţiunii, 
numărul lui Dumnezeu. Sunt şapte zile în săptămâna, şapte note 
muzicale, şapte minuni ale lumii, şapte centri energetici 
(chakre), şapte culori ale curcubeului, Noe a luat în arcă sa şapte 

al de pe pământ; numărul 7 apare de 77 
şi este cheia către Noul Testament, 

care se referă la cele şapte peceţi, şapte îngeri, şapte biserici, 
şapte trâmbiţe, şapte semne, şapte chivoturi. Despre secretul 

orm, observându-se ca axul culoarului 
este centrat pe steaua polară din epoca respectivă cu mare 
exactitate: 4 minute a unghiului făcut în raport cu steaua “Alfa” 
a Dragonului reprezentând nordul geografic, iar cele 4 unghiuri 

e nord, est, sud şi vest cu aceeaşi 
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corectitudine. Înălţimea piramidei înmulţită 
reprezintă distanţa Pamânt-Soare (150 milioane Km). 
Perimetrul bazei împărţit la înălţime da “2 Pi”, dublul lui 3,14, 
ceea ce s-a putut verifica abia după 1670 de Leibnitz. Raportul 
între apotema şi baza triunghiurilor este ”1,618
aur. Aşa cum Secţiunea de Aur este regăsită în ansamblul şi 
frumuseţea naturii, poate fi de asemenea folosită pentru a atinge 
frumuseţea şi echilibrul în artă. Secţiunea de aur a fost folosită 
extensiv de Leonardo da Vinci. Observaţi cum toate 
dimensiunile cheie ale camerei şi ale mesei în tabloul lui da 
Vinci, “Cina cea de Taina” se bazau pe Secţiunea de Aur, care 
era cunoscută în perioada renascentistă că “Proporţia Divină

În “Sacramentul Cinei cea de Taina”, Salvador Dali şi
pictura într-un dreptunghi de aur. Urmând tehnica lui da Vinci, 
Dali a poziţionat masa exact la secţiunea de aur a înălţimii 
picturii sale. A poziţionat cei doi discipoli lângă partea lui
la secţiunile de aur a lăţimii compoziţiei. În plus, ferestrele din 
fundal sunt formate din 12 pentagoane, care exprima relaţiile 
phi în proporţiile lor. 

 
Thomas Alva Edison- cel mai prolific 

inventator din istorie 
 

 
            În 84 de ani de viaţă, Edison a brevetat nu mai puţin 
1093 de invenţii, în domeniul sistemelor electrice, 
fonografului, telegrafului, razelor X, becului cu 
incandescentă, cinematografiei etc.  

ar printre cele mai trăsnite idei ale sale se numără cele 
privind realizarea de mobilă, frigidere şi chiar piane, 
folosind un ciment special, inventat de el!

Thomas Alva Edison s-a născut pe 11 februarie 1847, fiind al 
şaptelea şi cel mai mic dintre frați. Ajuns la vârsta şcolarizării, 
micul Al, cum era alintat de părinţi, s-a dovedi
mediocru, niciodată atent la explicaţiile dascălului şi total 
aerian. Când învăţătorul s-a plâns doamnei Edison că Alva este 
o problemă, femeia a fost atât de furioasă încât l
şcoală, după doar trei luni de învăţământ. Pentru 
copilăriei şi adolescenţei, Alva va fi educat de mama sa. 
Doamna Edison s-a achitat cu brio de această misiune, 
încurajând constant pasiunea pentru descoperiri şi experimente 
a fiului său. Când Alva a împlinit 9 ani, mama i
un laborator de chimie în miniatură şi un manual de experienţe 
distractive. Copilul a fost încântat şi, în două săptămâni făcuse 

D
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 cu un miliard 
Soare (150 milioane Km). 

Perimetrul bazei împărţit la înălţime da “2 Pi”, dublul lui 3,14, 
e Leibnitz. Raportul 

i baza triunghiurilor este ”1,618” – numărul de 
în ansamblul şi 

frumuseţea naturii, poate fi de asemenea folosită pentru a atinge 
aur a fost folosită 

extensiv de Leonardo da Vinci. Observaţi cum toate 
dimensiunile cheie ale camerei şi ale mesei în tabloul lui da 
Vinci, “Cina cea de Taina” se bazau pe Secţiunea de Aur, care 
era cunoscută în perioada renascentistă că “Proporţia Divină”. 

 
În “Sacramentul Cinei cea de Taina”, Salvador Dali şi-a înrămat 

un dreptunghi de aur. Urmând tehnica lui da Vinci, 
Dali a poziţionat masa exact la secţiunea de aur a înălţimii 
picturii sale. A poziţionat cei doi discipoli lângă partea lui Iisus, 
la secţiunile de aur a lăţimii compoziţiei. În plus, ferestrele din 
fundal sunt formate din 12 pentagoane, care exprima relaţiile 

cel mai prolific 
 

aţă, Edison a brevetat nu mai puţin 
1093 de invenţii, în domeniul sistemelor electrice, 
fonografului, telegrafului, razelor X, becului cu 

ar printre cele mai trăsnite idei ale sale se numără cele 
mobilă, frigidere şi chiar piane, 

folosind un ciment special, inventat de el! 

a născut pe 11 februarie 1847, fiind al 
ți. Ajuns la vârsta şcolarizării, 

a dovedit a fi un elev 
mediocru, niciodată atent la explicaţiile dascălului şi total 

a plâns doamnei Edison că Alva este 
o problemă, femeia a fost atât de furioasă încât l-a retras de la 
şcoală, după doar trei luni de învăţământ. Pentru tot restul 
copilăriei şi adolescenţei, Alva va fi educat de mama sa. 

a achitat cu brio de această misiune, 
eriri şi experimente 

u. Când Alva a împlinit 9 ani, mama i-a făcut cadou 
rator de chimie în miniatură şi un manual de experienţe 

distractive. Copilul a fost încântat şi, în două săptămâni făcuse 

deja toate experimentele din carte. Timp de câteva ore pe zi nu 
ieşea din pivniţa casei, unde-şi instalase laboratorul şi toţi banii 
de buzunar îi cheltuia spre a-şi cumpăra substanţe chimice. 
Pentru a fi sigur că nimeni din casă nu se va atinge de sticluţele 
lui, scria pe fiecare „Otravă”.  

La 12 ani, aflat într-un tren, preocupat de experienţele sale, a 
dat din greşeală foc banchetei. Conductorul, nervos, i
palmă peste ureche, vătămându-i timpanul şi lăsându
tot restul vieţii, aproape surd. Faptul că nu auzea mai nimic, nu 
l-a deranjat. Edison spunea chiar că acesta este un avantaj, 
întrucât astfel se poate concent
experimentelor sale. Deosebit de ingenios, spre a putea face rost 
de bani pentru laborator, la doar 13 ani va edita singur un ziar, 
scris şi tipărit de el, pe o mică presă tipografică. Ziarul 
respectiv, Grand Trunk Herald, a fost prima p
în tren, pe ruta Port Huron – Detroit. Peste nu multă vreme, 
Edison îl va salva pe un copil de 3 ani, aflat în pericol de a fi 
călcat de un tren. Drept mulţumire, tatăl copilului, şeful unei 
gări, îl va învăţa pe Edison să lucreze cu tele
Mai târziu, Edison va deveni operator de telegraf pentru 
Western Union, lucrând în serviciul de noapte, pentru ca ziua să 
se poată dedica muncii sale. Nu şi-a putut păstra mult timp 
slujba pentru că într-o noapte a vărsat acid sulfuric pe biroul 
patronului şi a doua zi a fost concediat. În 1869, la doar 22 de 
ani, Edison a realizat prima invenţie, un dispozitiv automat de 
vot, care uşura mult activitatea legislativă. Senatorii din 
Congresul american n-au fost însă deloc impresionaţi şi unul 
dintre ei a spus chiar „dacă există vreo invenţie pe lumea asta pe 
care n-o vrem, atunci cu siguranţă asta este”. Maşina de vot a 
lui Edison n-a fost utilizată niciodată. Peste doi ani, în ziua de 
Crăciun a anului 1871, Alva s-a căsătorit cu o fată de 16 ani, 
Mary Stilwell, pe care n-o cunoştea decât de două luni. Ea îi va 
dărui trei copii, primii doi fiind porecliţi de Edison „Punct” şi 
„Liniuţă”, ca semn al preocupărilor sale în domeniul codului 
Morse. 
La doi ani după moartea primei soţii, Edison s
cu o tânăra de 20 de ani, Mina Miller. Este interesant faptul că, 
deşi departe de a se afla pe culmile gloriei şi având un fizic 
deloc de invidiat – era surd, avea ochii bulbucaţi, scalpul 
năpădit de mătreaţă – Mina, o femeie deosebit de frumoasă şi 
inteligenţă, a fost atrasă de el ca de un magnet. Aflat la New 
York, Edison era atât de îndrăgostit de fată din Boston încât 
într-o zi, visând cu ochii deschişi la ea, era să fie călcat de 
tramvai! „Cred că dacă n-o să-mi revin din zăpăceala asta ar fi 
bine să-mi fac asigurare de viaţă”, nota inventatorul în jurnalul 
său. Alva şi-a învăţat prietena codul Morse, pentru a putea 
comunica mai uşor, ţinând unul palma în palma celuilalt, în aşa 
fel încât părinţii fetei să nu le ştie secretele. Într
„bătut” cu degetul în podul palmei Minei întrebarea: „Vrei să t
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deja toate experimentele din carte. Timp de câteva ore pe zi nu 
şi instalase laboratorul şi toţi banii 

şi cumpăra substanţe chimice. 
Pentru a fi sigur că nimeni din casă nu se va atinge de sticluţele 

 
un tren, preocupat de experienţele sale, a 

i. Conductorul, nervos, i-a tras o 
i timpanul şi lăsându-l, pentru 

tot restul vieţii, aproape surd. Faptul că nu auzea mai nimic, nu 
a deranjat. Edison spunea chiar că acesta este un avantaj, 

întrucât astfel se poate concentra mai bine asupra 
experimentelor sale. Deosebit de ingenios, spre a putea face rost 
de bani pentru laborator, la doar 13 ani va edita singur un ziar, 
scris şi tipărit de el, pe o mică presă tipografică. Ziarul 
respectiv, Grand Trunk Herald, a fost prima publicaţie vândută 

Detroit. Peste nu multă vreme, 
Edison îl va salva pe un copil de 3 ani, aflat în pericol de a fi 
călcat de un tren. Drept mulţumire, tatăl copilului, şeful unei 
gări, îl va învăţa pe Edison să lucreze cu telegraful. 
Mai târziu, Edison va deveni operator de telegraf pentru 
Western Union, lucrând în serviciul de noapte, pentru ca ziua să 

a putut păstra mult timp 
o noapte a vărsat acid sulfuric pe biroul 

tronului şi a doua zi a fost concediat. În 1869, la doar 22 de 
ani, Edison a realizat prima invenţie, un dispozitiv automat de 
vot, care uşura mult activitatea legislativă. Senatorii din 

au fost însă deloc impresionaţi şi unul 
i a spus chiar „dacă există vreo invenţie pe lumea asta pe 
o vrem, atunci cu siguranţă asta este”. Maşina de vot a 

a fost utilizată niciodată. Peste doi ani, în ziua de 
a căsătorit cu o fată de 16 ani, 

o cunoştea decât de două luni. Ea îi va 
dărui trei copii, primii doi fiind porecliţi de Edison „Punct” şi 
„Liniuţă”, ca semn al preocupărilor sale în domeniul codului 

La doi ani după moartea primei soţii, Edison s-a însurat din nou, 
cu o tânăra de 20 de ani, Mina Miller. Este interesant faptul că, 
deşi departe de a se afla pe culmile gloriei şi având un fizic 

era surd, avea ochii bulbucaţi, scalpul 
Mina, o femeie deosebit de frumoasă şi 

nteligenţă, a fost atrasă de el ca de un magnet. Aflat la New 
York, Edison era atât de îndrăgostit de fată din Boston încât 

o zi, visând cu ochii deschişi la ea, era să fie călcat de 
mi revin din zăpăceala asta ar fi 

mi fac asigurare de viaţă”, nota inventatorul în jurnalul 
a învăţat prietena codul Morse, pentru a putea 

comunica mai uşor, ţinând unul palma în palma celuilalt, în aşa 
fel încât părinţii fetei să nu le ştie secretele. Într-o zi, Alva a 

ătut” cu degetul în podul palmei Minei întrebarea: „Vrei să te 
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căsătoreşti cu mine?”, iar fata i-a răspuns „Da”, apăsându
palma cu degetul mai scurt sau mai apăsat, pentru a marca 
punctele şi liniuţele. Edison avea tatuate pe antebraţul stâng 
cinci puncte, dar nu a spus nimănui vreodată semnificaţia lor. 
Probabil că erau rodul experimentelor vizând realizarea unui 
dispozitiv automat de tatuat, Stencil-Pens, brevetat în 1876 şi 
care mai târziu va fi modificat de Samuel O’Reilly, spre a 
deveni prima maşină de tatuat din lume. La puţin timp după 
descoperirea razelor X de către Roentgen, în 1895, Edison a 
încercat să realizeze un aparat în scopuri medicale, folosind 
această descoperire. 
Cel care a testat aparatul, numit fluroscop, a fost un angajat de
al lui Edison, Clarence Dally, care a început să-
cu el propriile mâini. Nimeni nu ştia pe atunci pericolul 
reprezentat de razele X şi curând, pe mâinile lui Dally au apărut 
arsuri care nu se mai vindecau. Chiar şi după ce a făcut grefe de 
piele, rănile tot nu s-au vindecat şi a fost necesară amputarea 
ambelor mâini. Edison a continuat să-şi plătească angajatul, deşi 
acesta era infirm, până când Dally a murit, de cancer. Şocat, 
Edison a întrerupt cercetările în privinţa fluoroscopului, 
mărturisind, într-un interviu acordat ziarului New York World, 
în 1903: „Nu-mi vorbiţi de razele X. Am încetat să mai fac 
experimente cu ele acum doi ani. Mi-e frică de ele, mi
de radiu şi poloniu, sunt lucruri cu care nu e bine să te joci”.
La bătrâneţe, după atâtea invenţii în domeniul electricităţii, 
Edison şi-a îndreptat atenţia spre industria cimentului. El era 
convins că acest material, folosit deja pe scară largă la ridicarea 
zgârie-norilor, reprezenta viitorul construcţiilor. Şi, având în 
vedere că materialul putea fi turnat, căpătând practic orice 
formă dorită, Edison s-a gândit că ar fi splendid să poată realiza 
matriţe de case în care să toarne beton şi astfel să poată construi 
cartiere întregi în doar câteva zile! El spera să nu se limiteze la 
case, ci să facă, din ciment, cazi de baie, mobilier, piane şi tot 
felul de obiecte casnice destinate folosinţei îndelungate. Prima 
casă de beton a lui Edison a fost ridicată în 1911. Se părea că 
ideea va fi un succes, mai ales după ce magnatul Charles 
Ingersoll a sponsorizat construirea a 11 asemenea case, pentru 
preţul de 1200 dolari – o treime din preţul obişnuit de vânzare a 
unei case, la vremea respectivă – dar nici una dintre ele nu s
vândut! În ultimul deceniu al secolului XIX, Edison s
în aşa numitul „război al curentului”, contra lui Nikola Tesla. 
Edison pleda pentru folosirea curentului continuu, în vreme ce 
Tesla evidenţia avantajele curentului alternativ.  
În acel moment, Edison deţinea peste o sută de generatoare de 
curent continuu în Statele Unite care, din cauza căderilor dese 
de electricitate trebuiau să fie amplasate la maximum doi 
kilometri de utilizatori. Tesla, care pe atunci era angajatul său, i
a propus trecerea la curentul alternativ, dar Edison nici n
să audă. Pentru a demonstra că este mai sigur curentul continuu 
decât cel alternativ, Edison a realizat un experiment macabru: 
execuţia unui elefant care ucisese trei angajaţi ai grădinii 
zoologice din Coney Ysland. Elefantul a fost hrănit cu morcovi 
injectaţi cu cianură şi apoi electrocutat cu un curent electric 
alternativ de 6000 volţi. Animalul a murit în câteva secunde. În 
ciuda acestei experienţe, până la urmă tot curentul alternativ va 
triumfa şi Alva Edison va trebui să se recunoască învins.
Thomas Edison a murit din cauza complicațiilor generate de 
diabet pe 18 octombrie 1931. Legenda nu s-a oprit aici. 
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a răspuns „Da”, apăsându-i 
palma cu degetul mai scurt sau mai apăsat, pentru a marca 
punctele şi liniuţele. Edison avea tatuate pe antebraţul stâng 

e, dar nu a spus nimănui vreodată semnificaţia lor. 
Probabil că erau rodul experimentelor vizând realizarea unui 
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încercat să realizeze un aparat în scopuri medicale, folosind 

Cel care a testat aparatul, numit fluroscop, a fost un angajat de-
-şi radiografieze 

cu el propriile mâini. Nimeni nu ştia pe atunci pericolul 
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a propus trecerea la curentul alternativ, dar Edison nici n-a vrut 
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decât cel alternativ, Edison a realizat un experiment macabru: 
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zoologice din Coney Ysland. Elefantul a fost hrănit cu morcovi 
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Animalul a murit în câteva secunde. În 

ciuda acestei experienţe, până la urmă tot curentul alternativ va 
triumfa şi Alva Edison va trebui să se recunoască învins. 
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Arigato, Masaru Emoto

 

          Ilustrul cercetător japonez Masaru Emoto a părăsit 

planul fizic vineri, 17 octombrie 2014, la vârsta de 71 de ani.

moto s-a remarcat la nivel mondial după ce a 

documentat, cu ajutorul tehnicilor fotografice, 

schimbările la nivelul structurii moleculare ale apei, 

schimbând astfel percepţia omenirii asupra

spiritul o are asupra materiei, în cazul de faţă asupra apei, 

prezentă în mari proporții în atât în ființele umane cât și în tot 

ceea ce le înconjoară. 

Conform mărturiei soției sale, care îi fost alături în momentul 

trecerii, ultimul său cuvânt a fost ”Arigato” (”mulţumesc” în 

japoneză). 

De-a lungul ultimilor săi ani de viaţă, Masaru, cel care a 

demonstrat că apa este vie şi se transformă în funcţie de factorii 

la care este expusă, obişnuia să spună: ”Viaţa este iubire, care 

este un dar de la Divinitate şi de la părinţi, iar moartea este 

recunoştinţă pentru trecerea într-o nouă dimensiune”.

Cercetările dr. Masaru Emoto l-au condus la definirea 

conceptului de "hado", un cuvânt care este din ce în ce mai des 

folosit chiar şi în conversaţiile uzuale de către japonezi. 

Cuvântul "hado" este alcătuit din două ideograme kanji, ha şi 

do, care înseamnă respectiv undă şi mişcare. Prin urmare, hado 

este modelul vibraţional intrinsec existent la nivelul atomic al 

materiei, fiind considerat drept cea mai mică unitate de energie.

                                 
Hado este energia asociată conştiinţei umane, după definiţia dr. 

Masaru Emoto. Cercetând această energie, el a ajuns la 

concluzia că gândurile şi sentimentele modelează realitatea 

fizică. Inspirat fiind de rezultatele unui om de ştiinţă american 

care a reuşit, cu ajutorul unui dispozitiv ce utiliza rezonanţa 

E
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Arigato, Masaru Emoto 

Ilustrul cercetător japonez Masaru Emoto a părăsit 

lanul fizic vineri, 17 octombrie 2014, la vârsta de 71 de ani.  

a remarcat la nivel mondial după ce a 

documentat, cu ajutorul tehnicilor fotografice, 

schimbările la nivelul structurii moleculare ale apei, 

schimbând astfel percepţia omenirii asupra influenţei pe care 

spiritul o are asupra materiei, în cazul de faţă asupra apei, 

ții în atât în ființele umane cât și în tot 

ției sale, care îi fost alături în momentul 

u cuvânt a fost ”Arigato” (”mulţumesc” în 

a lungul ultimilor săi ani de viaţă, Masaru, cel care a 

demonstrat că apa este vie şi se transformă în funcţie de factorii 

la care este expusă, obişnuia să spună: ”Viaţa este iubire, care 

de la Divinitate şi de la părinţi, iar moartea este 

o nouă dimensiune”. 

au condus la definirea 

conceptului de "hado", un cuvânt care este din ce în ce mai des 

e uzuale de către japonezi. 

Cuvântul "hado" este alcătuit din două ideograme kanji, ha şi 

do, care înseamnă respectiv undă şi mişcare. Prin urmare, hado 

este modelul vibraţional intrinsec existent la nivelul atomic al 

ai mică unitate de energie. 

 
Hado este energia asociată conştiinţei umane, după definiţia dr. 

Masaru Emoto. Cercetând această energie, el a ajuns la 

concluzia că gândurile şi sentimentele modelează realitatea 

rat fiind de rezultatele unui om de ştiinţă american 

care a reuşit, cu ajutorul unui dispozitiv ce utiliza rezonanţa 
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magnetică, să impregneze apa cu anumite informaţii benefice, 

curative, dr. Masaru Emoto a continuat cercetările în domeniul 

rezonanţei magnetice. 

Din 1994, a început să studieze şi să fotografieze cristale de apă 

îngheţată. Aceste fotografii erau realizate cu ajutorul unui 

microscop plasat într-o cameră la -50°C. Rezultatele uluitoare 

au fost prezentate în cartea sa Messages from Water

apei), care pune în evidenţă efectul conştiinţei umane (al 

diferitelor tipuri de energie hado) asupra apei.

Fotografiile arată clar în ce mod structura cristalină a apei 

îngheţate reflectă calitatea ei, precum şi modificările acesteia 

datorită expunerii la diverşi factori externi: poluare, cuvinte, 

muzică, fotografii şi chiar rugăciuni. 

Astfel, generând diferite energii hado prin cuvinte rostite sau 

scrise, sau prin muzică la care a fost expusă o aceeaşi probă de 

apă distilată, aceasta şi-a modificat structura în funcţie de 

energia primită. Formele de hado pozitiv, de exemplu forţa 

sublim creatoare a artei şi a muzicii,  au generat cristale 

geometrice, hexagonale, armonioase şi încântătoare. Interesant 

este că nu toate eşantioanele de apă au cristalizat.

 

Cele expuse unui hado negativ (cuvinte urâte, poze ale unor 

fiinţe malefice recunoscute, de ex, Hitler, poluare, muzică 

heavy-metal) au îngheţat în forme amorfe, ciudate şi 

dizarmonioase. 

Pe parcursul turneelor în jurul lumii în care a prezentat 

descoperirile sale remarcabile, Masaru Emoto a vizitat în anul 

2004 și România unde a susținut doua conferințe.

 

Zbor frânt în drumul peste Carpaţi

 
                                                                Carmen 
 

        La 6 noiembrie 1882, în comună Bintinti, judeţul 
Hunedoara, s-a născut Aurel Vlaicu.  

e valea Mureşului, în casa cu prispă, cu stâlpi înfloraţi şi 
cu pereţii acoperiţi de prosoape brodate cu flori, a crescut 
şi şi-a petrecut Vlaicu copilăria. Clasele primare le

făcut în comună natală, iar cele de liceu, mai întâi la Orăştie, 
apoi la Sibiu. 

EXPERIENŢE. Aurel Vlaicu a fost de mic inventiv, la numai 
câţiva ani el şi-a construit în sura cu porumbei un atelier în care 
meşterea jucării ingenioase. Vlaicu a fost în general un elev 

P
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magnetică, să impregneze apa cu anumite informaţii benefice, 

curative, dr. Masaru Emoto a continuat cercetările în domeniul 

Din 1994, a început să studieze şi să fotografieze cristale de apă 

îngheţată. Aceste fotografii erau realizate cu ajutorul unui 

50°C. Rezultatele uluitoare 

Messages from Water (Mesajele 

apei), care pune în evidenţă efectul conştiinţei umane (al 

diferitelor tipuri de energie hado) asupra apei. 

arată clar în ce mod structura cristalină a apei 

îngheţate reflectă calitatea ei, precum şi modificările acesteia 

i la diverşi factori externi: poluare, cuvinte, 

Astfel, generând diferite energii hado prin cuvinte rostite sau 

scrise, sau prin muzică la care a fost expusă o aceeaşi probă de 

ructura în funcţie de 

energia primită. Formele de hado pozitiv, de exemplu forţa 

au generat cristale 

geometrice, hexagonale, armonioase şi încântătoare. Interesant 

este că nu toate eşantioanele de apă au cristalizat. 

Cele expuse unui hado negativ (cuvinte urâte, poze ale unor 

ex, Hitler, poluare, muzică 

metal) au îngheţat în forme amorfe, ciudate şi 

Pe parcursul turneelor în jurul lumii în care a prezentat 

irile sale remarcabile, Masaru Emoto a vizitat în anul 

ținut doua conferințe. 

Zbor frânt în drumul peste Carpaţi 

armen VINTILĂ 

omună Bintinti, judeţul 

e valea Mureşului, în casa cu prispă, cu stâlpi înfloraţi şi 
cu pereţii acoperiţi de prosoape brodate cu flori, a crescut 

a petrecut Vlaicu copilăria. Clasele primare le-a 
natală, iar cele de liceu, mai întâi la Orăştie, 

Aurel Vlaicu a fost de mic inventiv, la numai 
a construit în sura cu porumbei un atelier în care 

meşterea jucării ingenioase. Vlaicu a fost în general un elev 

obişnuit, avea însă talent la matematică şi înţelegea cu iscusinţă 
tot ce-l pasiona. A făcut experienţe cu zmee de diferite forme şi 
mărimi, în ultimii ani ai liceului, dar mai ales în timpul 
vacanțelor petrecute acasă. Ţelul vieţii lui a fost “construirea 
maşinii de zburat”. 

SUCCESE. În 1902, Vlaicu se înscrie la cursurile Politehnice 
din Budapesta, iar în 1903 se transfera la Şcoală Politehnica din 
Munchen. De la Munchen, în anul 1907, Vlaicu a plecat la Pola, 
pentru a-şi satisface stagiul militar la marină
stagiului militar, inventatorul s-a angajat la fabrica de 
automobile Oppel, din Russelsheim, unde a avut şi primele lui 
succese. 

ÎNTOARCEREA. Dorinţa lui Vlaicu de a real
zburat pentru români a fost mai puternică decât viitor
care i s-a promis la uzinele Oppel şi astfel, la sfârşitul anului 
1908, s-a întors acasă în Bintinti, decis să
cu posibilităţi proprii. S-a dedicat cu totul realizării visului său 
şi astfel a reuşit în anul 1909 să ridice 
Vlaicu”. Încurajat de succes, a proiectat şi construit cele două 
aeroplane monoplane – Vlaicu I, în 1910, şi Vlaicu II, în 1911 
cu care a realizat performanţe de zbor remarcabile pentru acea 
vreme. 

ZBOR PESTE MUNŢI. Cea mai mare 
încerce un zbor peste munţii Carpaţi. De aceea, în 1913 a 
început să lucreze la proiectarea unui nou aparat “Vlaicu 3″, 
prevăzut să fie în întregime metalic. Aflând că un aviator străin 
intenţiona să zboare peste Carpaţi, la 13 se
Vlaicu a decolat de lângă Bucureşti, cu “bătrânul” său avion 
într- un zbor către munţi, dorind să realizeze el primul această 
performanţă. Deasupra comunei Băneşti, lângă Campina, 
avionul s-a prăbuşit, pilotul său murind în acest accident. L
Băneşti s-a ridicat un monument, care va aminti, pentru 
totdeauna, curajul şi sfârşitul tragic al marelui Vlaicu.

Coleta pentru “Vlaicu 3″ 

După sfârşitul prematur al inginerului Aurel Vlaicu, pr
şi familia au hotarât să termine construirea aer
nr. 3″. Mandatarii succesiunii inginerului Vlaicu au reuşit, prin 
colecte publice, să adune banii pentru terminarea aeroplanului. 
La 9 mai 1914 a fost terminată construcţia avionului “Vlaicu nr. 
3″, împlinind asfel visul proiectantului sa
acestui aparat a fost realizată cu succes în anul 1915 de pilotul 
Petre Macavei. Cele două zboruri executate de Macavei, la o 
înălţime de aproximativ doi metri şi pe o lungime de 200
metri, au permis să se stabilească faptul că 
uşor şi că era perfect echilibrat în zbor. În 1916, în plin război, 
dintr-un ordin al sublocotenentului Silisteanu, avionul “Vlaicu 
nr. 3″ a fost îmbarcat într-un vagon şi trimis la Rezerva Aviaţiei 
de la Iaşi. Nu s-a mai aflat nimic de soarta acestui avion.

Ştiaţi că: 

În anul 1909, după multă muncă şi încercări efectuate cu 
meticulozitate şi răbdare, Aurel Vlaicu a reuşit să “dea gata 
prima sa maşina de zburat”. Primele zboruri cu planorul “A. 
Vlaicu 1909″ le-a făcut în primăvara acel
din marginea dinspre Deva a satului Bintinti. La unul dintre ele 
a luat-o în carlingă şi pe sora sa Valeria, care a devenit una 
dintre primele femei din lume care a zburat cu planorul.

InventicInventicInventicInventică 
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şnuit, avea însă talent la matematică şi înţelegea cu iscusinţă 
l pasiona. A făcut experienţe cu zmee de diferite forme şi 

i, dar mai ales în timpul 
elor petrecute acasă. Ţelul vieţii lui a fost “construirea 

În 1902, Vlaicu se înscrie la cursurile Politehnice 
din Budapesta, iar în 1903 se transfera la Şcoală Politehnica din 
Munchen. De la Munchen, în anul 1907, Vlaicu a plecat la Pola, 

şi satisface stagiul militar la marină. După terminarea 
a angajat la fabrica de 

automobile Oppel, din Russelsheim, unde a avut şi primele lui 

Dorinţa lui Vlaicu de a realiza maşina de 
ni a fost mai puternică decât viitorul fericit 

a promis la uzinele Oppel şi astfel, la sfârşitul anului 
a întors acasă în Bintinti, decis să-şi atingă ţelul vieţii 

a dedicat cu totul realizării visului său 
să ridice pe cer aeroplanul “Aurel 

Vlaicu”. Încurajat de succes, a proiectat şi construit cele două 
Vlaicu I, în 1910, şi Vlaicu II, în 1911 – 

cu care a realizat performanţe de zbor remarcabile pentru acea 

Cea mai mare dorinţă a sa era însă, să 
încerce un zbor peste munţii Carpaţi. De aceea, în 1913 a 
început să lucreze la proiectarea unui nou aparat “Vlaicu 3″, 
prevăzut să fie în întregime metalic. Aflând că un aviator străin 
intenţiona să zboare peste Carpaţi, la 13 septembrie 1913, 
Vlaicu a decolat de lângă Bucureşti, cu “bătrânul” său avion 

un zbor către munţi, dorind să realizeze el primul această 
performanţă. Deasupra comunei Băneşti, lângă Campina, 

a prăbuşit, pilotul său murind în acest accident. La 
a ridicat un monument, care va aminti, pentru 

totdeauna, curajul şi sfârşitul tragic al marelui Vlaicu. 

După sfârşitul prematur al inginerului Aurel Vlaicu, prietenii săi 
rât să termine construirea aeroplanului “Vlaicu 

″. Mandatarii succesiunii inginerului Vlaicu au reuşit, prin 
colecte publice, să adune banii pentru terminarea aeroplanului. 
La 9 mai 1914 a fost terminată construcţia avionului “Vlaicu nr. 
″, împlinind asfel visul proiectantului sau. Încercarea în zbor a 

acestui aparat a fost realizată cu succes în anul 1915 de pilotul 
Petre Macavei. Cele două zboruri executate de Macavei, la o 
înălţime de aproximativ doi metri şi pe o lungime de 200-300 
metri, au permis să se stabilească faptul că avionul decola foarte 
uşor şi că era perfect echilibrat în zbor. În 1916, în plin război, 

un ordin al sublocotenentului Silisteanu, avionul “Vlaicu 
un vagon şi trimis la Rezerva Aviaţiei 

de soarta acestui avion. 

, după multă muncă şi încercări efectuate cu 
meticulozitate şi răbdare, Aurel Vlaicu a reuşit să “dea gata 
prima sa maşina de zburat”. Primele zboruri cu planorul “A. 

a făcut în primăvara aceluiaşi an, pe păşunea 
din marginea dinspre Deva a satului Bintinti. La unul dintre ele 

o în carlingă şi pe sora sa Valeria, care a devenit una 
dintre primele femei din lume care a zburat cu planorul. 
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La Cotroceni (17 iunie 1910), Vlaicu a reuşit să s
înălţime de 3-4 metri şi să zboare pe o distanţă de 50 de metri 
cu aparatul “Vlaicu 1″. Acesta se deosebea mult de celelalte 
aparate din vremea să. În primul rând, fuzelajul era alcătuit 
dintr-un tub de aluminiu lung, de care erau ataşate cel
elemente. Trenul de aterizare era format din trei roţi: două mari 
în faţă şi una mică în spate. 

AUREL VLAICU a dus primul mesaj pe calea aerului în ţara 
noastră. La 26 septembrie 1910, Vlaicu, participând la 
manevrele militare, primeşte de la regele Carol I un ordin de 
operaţii, pe care îl transportă de la Slatina la Piatra Olt. 
România a devenit astfel a doua ţară din lume, după Franţa, care 
a folosit avionul în scopuri militare. Atunci, Vlaicu a primit 
suma de 50.000 lei, aprobată de Consiliul de Miniştri.

INVENTATORUL a obţinut în anul 1910, brevetul RO2258 
pentru aparatul “Vlaicu nr.1 – Maşina de zburat ca un corp în 
formă de săgeată”. În toamna aceluiaşi an începe construirea 
aparatului “Vlaicu 2 “. Cu acest nou aparat a obţinut o serie de 
performante printre care remarcabilă este comportarea sa la 
concursul de la Aspern. Academia Romana i-a acordat premiul 
“Gheorghe Lazăr” în valoare de 5.000 lei (aur). 

 

Aurel Vlaicu, victima unui 
sabotaj criminal? 

 
                                         Ioana MOLDOVEANU

 

     Doar memoria inventatorului Aurel Vlaicu o ţine în viaţă 
pe nepoata acestuia, ajunsă la 80 de ani. 
amintiri, rupte din poveştile părinţilor ei, încearcă să 
divulge misterul prăbuşirii avionului Vlaicu ÎI deasupra 
Carpaţilor. 

ătrâna gesticulează cu unul din cele două bastoane în 
care se sprijină, semn că ne invită înăuntru, în camera ei. 
Locuieşte în casa lui Aurel Vlaicu, aflată în fostul sat 

Bintinti. Pereţii sunt ticsiţi de tablouri de familie cu rama 
scorojită. Busturi din lut, sculptate de ea însăşi în tinereţe, 
sfidează aerul, aşezate pe mobilă din lemn masiv. Aurelia e faţa 
lui Ion, unul din cei opt fraţi ai inventatorului. Nu l
pe Vlaicu, dar îi ştie viaţa în detaliu, de la părinţii şi bunicii ei.
A fost icoana vieţii mele, îi simt sufletul şi acum”, spune 
bătrâna. Povesteşte că unchiul său era înalt şi cu ochii sclipitori. 
Nu vorbea, obişnuia să-şi spună gândurile în formă metalică şi 
trăia pentru invenţiile sale. Ca să înţelegi cum era Vlaicu tre
să-l fi văzut în atelier. Pupilele ochilor căpătau o lumină 
ciudată. Era pasionat, era un artist, iar banii nu contau pentru 
el”, povesteşte Aurelia din ceea ce ştie de la tatăl ei.

Ţară va comanda 100 de avioane 

În 1912 Vlaicu a ieşit învingător la zborul de la Aspern 
orăşel lângă Viena, unde a concurat alături de 47 de piloţi, di
opt țări. Mai târziu, i-a povestit fratelui său cum a simţit 
momentul izbânzii: Mai Ioane, când am văzut tricolorul pe cer 
parcă l-oi văzut pe Dumnezeu”. Avionul sau, 

B 
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(17 iunie 1910), Vlaicu a reuşit să se ridice la o 
4 metri şi să zboare pe o distanţă de 50 de metri 

″. Acesta se deosebea mult de celelalte 
aparate din vremea să. În primul rând, fuzelajul era alcătuit 

un tub de aluminiu lung, de care erau ataşate celelalte 
elemente. Trenul de aterizare era format din trei roţi: două mari 

a dus primul mesaj pe calea aerului în ţara 
noastră. La 26 septembrie 1910, Vlaicu, participând la 

Carol I un ordin de 
operaţii, pe care îl transportă de la Slatina la Piatra Olt. 
România a devenit astfel a doua ţară din lume, după Franţa, care 
a folosit avionul în scopuri militare. Atunci, Vlaicu a primit 

iniştri. 

a obţinut în anul 1910, brevetul RO2258 
Maşina de zburat ca un corp în 

formă de săgeată”. În toamna aceluiaşi an începe construirea 
aparatului “Vlaicu 2 “. Cu acest nou aparat a obţinut o serie de 

mante printre care remarcabilă este comportarea sa la 
a acordat premiul 

Aurel Vlaicu, victima unui 

MOLDOVEANU – București 

Doar memoria inventatorului Aurel Vlaicu o ţine în viaţă 
 Crâmpeie de 

amintiri, rupte din poveştile părinţilor ei, încearcă să 
divulge misterul prăbuşirii avionului Vlaicu ÎI deasupra 

ătrâna gesticulează cu unul din cele două bastoane în 
tru, în camera ei. 

lui Aurel Vlaicu, aflată în fostul sat 
Bintinti. Pereţii sunt ticsiţi de tablouri de familie cu rama 

Busturi din lut, sculptate de ea însăşi în tinereţe, 
sfidează aerul, aşezate pe mobilă din lemn masiv. Aurelia e faţa 
lui Ion, unul din cei opt fraţi ai inventatorului. Nu l-a cunoscut 
pe Vlaicu, dar îi ştie viaţa în detaliu, de la părinţii şi bunicii ei. 
A fost icoana vieţii mele, îi simt sufletul şi acum”, spune 
bătrâna. Povesteşte că unchiul său era înalt şi cu ochii sclipitori. 

şi spună gândurile în formă metalică şi 
trăia pentru invenţiile sale. Ca să înţelegi cum era Vlaicu trebuie 

l fi văzut în atelier. Pupilele ochilor căpătau o lumină 
ciudată. Era pasionat, era un artist, iar banii nu contau pentru 
el”, povesteşte Aurelia din ceea ce ştie de la tatăl ei. 

borul de la Aspern – un 
orăşel lângă Viena, unde a concurat alături de 47 de piloţi, din 

a povestit fratelui său cum a simţit 
momentul izbânzii: Mai Ioane, când am văzut tricolorul pe cer 

oi văzut pe Dumnezeu”. Avionul sau, Vlaicu II, 

contrasta puternic lângă celelalte aparate de zbor, spune nepoata 
inventatorului, parcă era un porumbel pe lângă vulturi”.
a venit cu el la pachet. L-a montat precum o jucărie, chiar pe 
pista de decolare, sub aripa unui aparat de zbor Ber
acest zbor, inginerii de la fabrica engleza Marconi se hotărăsc să 
monteze pe avionul lui Vlaicu un telegraf fără fir. Pilotului 
roman i se oferă postul de director al fabricii, iar un inginer îi 
spune: ”Prin mine, ţară va comanda 
acceptă, cu două condiţii: să nu îşi vândă invenţia şi să fie ajutat 
să facă un motor de avion care să meargă prin explozia prafului 
de puşcă. Pesemne că Vlaicu se gândea la rachete”, explica 
nepoata acestuia. 

Bibescu, duşmanul de moarte 

Succesul îi aduce inventatorului mulţi 
Aurelia, dar cel de moarte i-a fost George Valentin Bibescu
(1880-1941), rămas în istoria ţării ca pionier al 
automobilismului şi aviaţiei româneşti. După un an de muncă la 
Londra, Vlaicu face o vizită în Bucur
Capșa. Bătrâna povesteşte: Când o intrat pe uşă, Bibescu era la 
o masă cu gaşca lui. Vlaicu i-o zis: «Mă ajută englezii să fac o 
fabrică de avioane. Să vii şi dumneata să cumperi avioanele 
mele că sunt mai bune ca Berliot-urile francezilor». Bibescu 
lăsat capul în jos şi a zis: «Om trăi şi om vedea Vlaicule». Şi 
asta a fost sentinţa de condamnare”, spune bătrână şi lăsă ochii 
mari, albaştri, în pământ. Aurelia îşi aduce aminte de o discuţie 
pe care unchiul său a avut-o cu I.L. Caragiale. Scriitorul îl 
sfătuia mereu pe Vlaicu să nu mai zboare, căci el era inventator, 
nu pilot. Dar Vlaicu îl liniştea: Nu am cum să cad, decât în 
cazul în care aş pierde cârma. Am făcut
rezistentă, se poate rupe doar dacă cine

Cablul comenzilor a fost pilit 

 Cu o seară înainte de zborul ce avea să
să cumpere benzină. A lăsat vorba mecanicului să nu deschidă 
uşa la hambar, unde era avionul. În jurul orei 22:00
maşină parchează în fața hangarului. Din ea coboară trei domni 
cu jobene. Aceştia îi explică mecanicului ca Vlaicu i
controleze motorul avionului. In timpul ăsta, cine o cunoscut 
perfect avionul lui Vlaicu, o intrat în hangar. A tras de elicea 
din faţă, foarte fin, ca oţelul, numai dacă îl atingi plesneşte
Cablul pentru comenzi s-a dus, povesteşte Aurelia. Sosit mai 
târziu acasă, Vlaicu a mărturisit că nu a trimis pe nimeni să 
verifice motorul. A doua zi, la 13 septembrie, pilotul se 
prăbuşeşte deasupra Carpaţilor, de la 30 de metri. Nepoata sa se 
întreabă şi astăzi Cum e posibil să cadă de la o aşa înălţime, 
când s-a ridicat la 2000 de metri şi nu a păţit nimic?!”. Ion s
dus la locul unde avionul s-a izbit de pământ şi a cules din 
rămăşiţele împrăştiate dovada că fratele său a fost ucis: cablul 
de comenzi, care fusese pilit. În aceeaşi sea
în mod misterios din hangarul unde Ion Vlaicu a ascuns
este adevărul. Vlaicu a fost omorât, pur şi simplu. E ruşinos, dar 
ţara asta cunoaşte atâtea cazuri de trădători
şi bate a necaz cu bastonul în pământ. 

O murit Marioara, nu mă mai însor niciodată”

Marioara Bărbulescu este cea care a cucerit inima inventatorului 
Aurel Vlaicu. Nepoata pilotului o descrie subţirică, brunetă, 
frumuşică, foarte inteligentă şi cu un suflet nobil
întâlnit-o când a zburat la Braşov. Marioara era din Ploieşti, iar 
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contrasta puternic lângă celelalte aparate de zbor, spune nepoata 
era un porumbel pe lângă vulturi”. Vlaicu 

a montat precum o jucărie, chiar pe 
pista de decolare, sub aripa unui aparat de zbor Berliot. După 
acest zbor, inginerii de la fabrica engleza Marconi se hotărăsc să 
monteze pe avionul lui Vlaicu un telegraf fără fir. Pilotului 
roman i se oferă postul de director al fabricii, iar un inginer îi 

 100 de avioane”. Vlaicu 
, cu două condiţii: să nu îşi vândă invenţia şi să fie ajutat 

să facă un motor de avion care să meargă prin explozia prafului 
de puşcă. Pesemne că Vlaicu se gândea la rachete”, explica 

l îi aduce inventatorului mulţi duşmani, povesteşte 
fost George Valentin Bibescu 

1941), rămas în istoria ţării ca pionier al 
automobilismului şi aviaţiei româneşti. După un an de muncă la 

Bucureşti, la cafeneaua literară 
a. Bătrâna povesteşte: Când o intrat pe uşă, Bibescu era la 

o zis: «Mă ajută englezii să fac o 
fabrică de avioane. Să vii şi dumneata să cumperi avioanele 

urile francezilor». Bibescu o 
«Om trăi şi om vedea Vlaicule». Şi 

asta a fost sentinţa de condamnare”, spune bătrână şi lăsă ochii 
mari, albaştri, în pământ. Aurelia îşi aduce aminte de o discuţie 

I.L. Caragiale. Scriitorul îl 
sfătuia mereu pe Vlaicu să nu mai zboare, căci el era inventator, 
nu pilot. Dar Vlaicu îl liniştea: Nu am cum să cad, decât în 
cazul în care aş pierde cârma. Am făcut-o de zece ori mai 
rezistentă, se poate rupe doar dacă cineva o taie”. 

Cu o seară înainte de zborul ce avea să-i ia viaţa, Vlaicu s-a dus 
să cumpere benzină. A lăsat vorba mecanicului să nu deschidă 
uşa la hambar, unde era avionul. În jurul orei 22:00 însă, o 

a hangarului. Din ea coboară trei domni 
cu jobene. Aceştia îi explică mecanicului ca Vlaicu i-a trimis să 

In timpul ăsta, cine o cunoscut 
perfect avionul lui Vlaicu, o intrat în hangar. A tras de elicea 

a oţelul, numai dacă îl atingi plesneşte. 
, povesteşte Aurelia. Sosit mai 

târziu acasă, Vlaicu a mărturisit că nu a trimis pe nimeni să 
verifice motorul. A doua zi, la 13 septembrie, pilotul se 

e la 30 de metri. Nepoata sa se 
întreabă şi astăzi Cum e posibil să cadă de la o aşa înălţime, 

a ridicat la 2000 de metri şi nu a păţit nimic?!”. Ion s-a 
a izbit de pământ şi a cules din 

ratele său a fost ucis: cablul 
de comenzi, care fusese pilit. În aceeaşi seară dovada a dispărut 
în mod misterios din hangarul unde Ion Vlaicu a ascuns-o. Asta 
este adevărul. Vlaicu a fost omorât, pur şi simplu. E ruşinos, dar 

uri de trădători, mărturiseşte bătrână 
 

O murit Marioara, nu mă mai însor niciodată” 

Marioara Bărbulescu este cea care a cucerit inima inventatorului 
Aurel Vlaicu. Nepoata pilotului o descrie subţirică, brunetă, 

teligentă şi cu un suflet nobil. Vlaicu a 
o când a zburat la Braşov. Marioara era din Ploieşti, iar 
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părinţii săi erau foarte bogaţi – au fost primii fabricanţi de 
cherestea din ţară. Faţă însă, s-a îmbolnăvit de TBC şi s
prăpădit câteva luni mai târziu. Aurelia povesteşte că Vlaicu i
spus atunci mamei sale: O murit Marioara, nu mă mai însor 
niciodată”. Inventatorul avea o pasiune pentru muzică şi cânta 
la vioară. Aurelia are şi acum în podul casei o ladă plină de 
plăci numai cu opera şi operetă. Într-o cutie metalică, închisă cu 
cheia, nepoata inventatorului ține la loc tainic decoraţia Virtutea 
militară clasa I, pe care regele Carol I i-a oferit
26 august 1910. Este lucrată de mână, direct în aur”, îmi explica 
bătrâna, şi cred că valorează mai mult de 500 de milioane de 
lei”, îşi dă ea cu părerea. 

A venit din Germania, pe bicicletă 

În clădirea muzeului aflat în grădina casei memoriale a 
inventatorului sunt expuse motocicleta şi bicicleta lui Aurel 
Vlaicu. Ultima dintre ele şi-a cumpărat-o din Germania, pe când 
se afla la studii, cu banii pe care tatăl său îi trimisese pentru a se 
întoarce cu trenul acasă, la Bintinti. Rămas fără un ban în 
buzunar, Vlaicu a fost nevoit să se întoarcă din Germania pe 
bicicletă. Motocicletă a adus-o de la Paris. 

Eşti cel mai mare geniu al poporului nostru, Vlaicule. Să 
trăieşti! Avem şi noi cu cine să ne mândrim!” I. L. Caragiale 
Zborul de la Blaj, 1911 

 

Uimitori români contemporani, înzestra
cu o excepțională creativitate, inventiv

și sclipiri de geniu 
 

 

          O idee propagată destul de puternic în societatea 

românească de astăzi este aceea că, deloc mândri de 

originea lor, unii dintre români afirmă că toate prilejurile 

de mândrie naţională ţin doar de domeniul trecutului, 

România contemporană ar fi... o „ţară bolnavă”, fără 

civilizaţie, fără personalităţi marcante, fiind mereu „codaşa 

Europei”. 

entru a contracara astfel de teorii negativiste, menite 

să-i ţină pe români „la locul lor” (îndepărtându

tradiţia şi sufletul neamului românesc), teorii lansate de 

cei ce se doresc „atotputernicii lumii”, vă invităm să parcurge

în continuare o serie de realizări ale geniului românesc din 

ultimii ani. 

* Dr. fiz. Eugen Pavel, de la Institutul de Fizică Atomică de la 

Măgurele, a realizat un CD ROM (din sticlă) cu o capacitate de 

stocare de 15.000 ori mai mare decât a unuia obişnuit. Pe cinci 

astfel de CD-uri ar putea fi stocată întreaga Bibliotecă a 

P
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au fost primii fabricanţi de 
a îmbolnăvit de TBC şi s-a 

âteva luni mai târziu. Aurelia povesteşte că Vlaicu i-a 
spus atunci mamei sale: O murit Marioara, nu mă mai însor 
niciodată”. Inventatorul avea o pasiune pentru muzică şi cânta 
la vioară. Aurelia are şi acum în podul casei o ladă plină de 

o cutie metalică, închisă cu 
ine la loc tainic decoraţia Virtutea 

a oferit-o lui Vlaicu la 
26 august 1910. Este lucrată de mână, direct în aur”, îmi explica 

âna, şi cred că valorează mai mult de 500 de milioane de 

În clădirea muzeului aflat în grădina casei memoriale a 
şi bicicleta lui Aurel 

o din Germania, pe când 
se afla la studii, cu banii pe care tatăl său îi trimisese pentru a se 
întoarce cu trenul acasă, la Bintinti. Rămas fără un ban în 
buzunar, Vlaicu a fost nevoit să se întoarcă din Germania pe 

Eşti cel mai mare geniu al poporului nostru, Vlaicule. Să 
I. L. Caragiale – 

Uimitori români contemporani, înzestrați 
țională creativitate, inventivitate 

O idee propagată destul de puternic în societatea 

românească de astăzi este aceea că, deloc mândri de 

originea lor, unii dintre români afirmă că toate prilejurile 

de mândrie naţională ţin doar de domeniul trecutului, că 

România contemporană ar fi... o „ţară bolnavă”, fără 

civilizaţie, fără personalităţi marcante, fiind mereu „codaşa 

entru a contracara astfel de teorii negativiste, menite 

i ţină pe români „la locul lor” (îndepărtându-i de 

etul neamului românesc), teorii lansate de 

cei ce se doresc „atotputernicii lumii”, vă invităm să parcurgeți 

în continuare o serie de realizări ale geniului românesc din 

, de la Institutul de Fizică Atomică de la 

, a realizat un CD ROM (din sticlă) cu o capacitate de 

stocare de 15.000 ori mai mare decât a unuia obişnuit. Pe cinci 

uri ar putea fi stocată întreaga Bibliotecă a 

Academiei Române, iar informaţiile ar putea rezista... 5.000 de 

ani!!! În noiembrie 1999, invenţia sa a fost premiată cu medalia 

de aur la Salonul Mondial al Invenţiilor „Bruxelles, Europa”, iar 

autorul doreşte cu orice preţ producerea de serie în România. 

Dar forurile din țara noastră întârzie la nesfârşit formalităţile...

* Academician prof. univ. Lauren

împreună cu echipa sa de cercetători de la Institutul Na

Victor Babeș, au 

descoperit în 

anul 2005 

telocitele, niște 

celule cu corp 

mic, dar cu 

prelungiri extrem 

de lungi 

(asemănătoare 

prelungirilor neuronilor), prezente în aproape toate organele 

trupului, în afară de creier. Datorită proprietă

coordonează alte tipuri de celule și direcționează celulele stem 

spre zonele afectate – telocitele pot fi cheia în regenerarea 

repararea unor organe, inclusiv a mușchiului cardiac afectat de 

infarct. Descoperirea a stârnit un viu interes peste hotare, însă 

statul român nu a acordat echipei de medici niciun sprijin pentru 

continuarea și dezvoltarea cercetărilor. Cercetătorii chinezi și 

cei americani au preluat practic ștafeta, pentru a valorifica 

această descoperire ce salvează vieți. 

* Constantin Pascu a realizat în anul 2000, în premieră 

mondială, un aparat care purifică aerul în spaţiile de locuit: 

distruge bacteriile din aer, reţine praful şi fumul

atmosfera devenind „ca în salină sau pe litoralul marin”. 

Instalarea acestui aparat costa atunci doar 480.000 lei!

* Hackerii români sunt consideraţi printre cei mai buni (şi mai 

periculoşi) din lume. „Distracţia” (conform declaraţiilor lor, ei

nu fură informaţii, ci doar doresc să îşi dovedească ... valoarea) 

celor „5 magnifici de la Răsărit” a obligat CIA să trimită o 

delegaţie la Bucureşti... Printre site-

Army, US Air Force, US Navy, NASA, Coast Guard, 

departamente federale etc... 
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Române, iar informaţiile ar putea rezista... 5.000 de 

embrie 1999, invenţia sa a fost premiată cu medalia 

de aur la Salonul Mondial al Invenţiilor „Bruxelles, Europa”, iar 

autorul doreşte cu orice preţ producerea de serie în România. 

țara noastră întârzie la nesfârşit formalităţile... 

emician prof. univ. Laurențiu Mircea Popescu, 

împreună cu echipa sa de cercetători de la Institutul Național 

ilor), prezente în aproape toate organele 

trupului, în afară de creier. Datorită proprietăților lor – ele 

și direcționează celulele stem 

telocitele pot fi cheia în regenerarea și 

șchiului cardiac afectat de 

infarct. Descoperirea a stârnit un viu interes peste hotare, însă 

statul român nu a acordat echipei de medici niciun sprijin pentru 

și dezvoltarea cercetărilor. Cercetătorii chinezi și 

ștafeta, pentru a valorifica 

a realizat în anul 2000, în premieră 

mondială, un aparat care purifică aerul în spaţiile de locuit: 

distruge bacteriile din aer, reţine praful şi fumul de ţigară, 

atmosfera devenind „ca în salină sau pe litoralul marin”. 

Instalarea acestui aparat costa atunci doar 480.000 lei! 

sunt consideraţi printre cei mai buni (şi mai 

periculoşi) din lume. „Distracţia” (conform declaraţiilor lor, ei 

nu fură informaţii, ci doar doresc să îşi dovedească ... valoarea) 

celor „5 magnifici de la Răsărit” a obligat CIA să trimită o 

urile „sparte” de ei: US 

Army, US Air Force, US Navy, NASA, Coast Guard, 



 

    p. p. p. p. 163163163163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014 
       

 

* Românii, în topul medaliaţilor la Salonul de inventică de 

la Geneva 

Anul acesta, marele premiu al Salonului Internaţional al 

Invenţiilor, Tehnicilor şi Produselor Noi de la Geneva a fost 

câştigat de o companie din Elveţia pentru o tehnologie inventată 

de o echipă de cercetători români. Acesta este cel mai recent 

dintr-un lung şir de reuşite ale inventatorilor români. În 2013 şi 

în 2009, România a câştigat Marele Premiu al salonului de la 

Geneva cu invenţii ale savantului Mircea Tudor. 

În ultimii ani, toate invenţiile prezentate de români au fost 

medaliate, iar în plus au câştigat şi premii speciale. Iată numai 

câteva exemple: 

- în 2014, România a fost prezentă cu 30 de invenţii şi a câştigat 

18 medalii de aur, 8 de argint, 4 de bronz şi 17 premii speciale; 

- în 2013, cele 40 de invenţii au fost apreciate cu 27 de medalii 

de aur, 12 de argint, una de broz, 21 de premii speciale şi 

Marele Premiu; 

- în 2012, inventatorii români au câştigat 44 de medalii şi premii 

speciale, iar în 2010 au obţinut 58 de distincţii; 

- în 2001, România s-a clasat pe locul I în privinţa numărului de 

premii obţinute şi pe locul II (după Rusia) ca număr de invenţii 

prezentate. Toate cele 62 de invenţii prezentate au fost atunci 

premiate. 

* În anul 2003, la salonul de inventică EURECA de la 

Bruxelles, ing. Petrache Teleman a obţinut medalia de aur şi 

medalia de argint şi încă patru premii pentru invenţiile sale 

ECOPIERA şi MOPATEL – materiale ecologice de construcţii 

– dar invenţiile nu au fost valorificate nici în ziua de astăzi. 

* Prof. Ştefania Kory Calomfirescu a primit medalia de aur a 

mileniului din partea Universităţii Cambridge (ian. 2001), fiind 

aleasă şi în Consiliul Director al prestigioasei instituţii britanice. 

Posesoare a două certificate de inovator, autoare a 8 tratate de 

neurologie, Şefa Clinicii de Neurologie din Cluj-Napoca este 

primul medic din lume care a scris un tratat despre edemul 

cerebral. În plus, medicul român a primit şi medalia de onoare a 

mileniului din partea Institutului Biografic American, fiind 

numită şi în conducerea acestei unităţi. 

* Dr. Maria Georgescu, eleva prof. Ana Aslan şi director al 

institutului cu acelaşi nume, a avut o serie de pacienţi celebri: 

Charlie Chaplin, Leonid Brejnev, Iosip Broz Tito, J.F.Kennedy, 

Charles de Gaulle, preşedinţii Suharto şi Ferdinand Marcos, 

generalul Augusto Pinochet (1993), prinţul Agacan (cu soţia), 

contele Olivetti, contesa Zwarowskzy etc. 

* Olimpiada internaţională de matematică a constituit 

întotdeauna pentru elevii români o oportunitate de a-și 

demonstra inteligența, echipele țării noastre reușind să se 

claseze de 18 ori în primele 3 locuri. La a 55-a ediție, 

desfășurată anul acesta la Cape Town, în Africa de Sud, elevii 

romani au obţinut șase medalii – una de aur, prin Ștefan Spătaru 

și cinci de argint. Performațele olimpicilor noștrii au fost și de 

această dată extraordinare, practic fiecare dintre cei șase elevi 

obținând câte o medalie. Cei mai mulți dintre acești adolescenți 

extraordinar de inteligenți merg însă mai apoi să-și continue 

studiile și să lucreze peste hotare, în America sau Europa. De 

exemplu, la Princeton University, una dintre cele mai 

prestigioase universități americane, s-a format o „insulă” de 

inteligență românească. Acolo a studiat și Ana Caraiani, o fostă 

olimpică la matematică din România, care acum are una dintre 

cele mai bune 20 de teze de doctorat în matematică din lume. Și 

să mai oferim doar un exemplu: Andrei Moroianu, care a 

obținut două medalii de aur și una de argint la olimpiadele 

internaționale de matematică, actualmente este director de 

cercetare la Centrul Național de Cercetare Științifică (CNRS) 

din Franța. 

* Elevi români premiaţi de NASA 

De ani buni, elevii români câştigă zeci de premii la concursul 

anual NASA Space Settlement, o întrecere între proiecte ale 

unor colonii în cosmos, care ar putea fi populate în viitor de 

oameni. Fie că proiectează aşezări umane pe Lună sau pe staţii 

spaţiale orbitale, liceenii români îi uluiesc pe savanţii de la 

NASA. 

InventicInventicInventicInventică 
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Anul acesta, 34 de distincţii acordate de NASA au ajuns la elevi 

români, dar şi marele premiu, împărţit între o echipă de la un 

liceu din Bucureşti şi o alta din Cipru. Deşi guvernul Ponta 

promisese că va susţine micile genii, în final puştii au reuşit să 

ajungă în SUA pentru a participa la prezentarea proiectelor şi a 

îşi ridica premiile în urma unei strângeri de fonduri organizate 

pe internet. Anii trecuţi au fost mulţi liceeni premiaţi care nu au 

avut şansa să ajungă la NASA din cauza lipsei banilor. 

* Ştefan Cosmin Buca, Maria Popa şi Mihai Ivanescu au 

fost nominalizaţi, în vara anului 2001, pentru Premiul Nobel 

de către instituţii din SUA! Primul este student la Economie, 

ceilalţi participă la programe în colaborare cu NASA. 

* Nicu Mincu din comuna Iveşti (Galaţi) vindecă diverse boli 

cu leacuri şi ceaiuri preparate din 170 de plante. La 81 de ani 

arată ca la 50, pentru că, spune el, a descoperit un (secret) elixir 

al tinereţii... 

* România este pe primele locuri în lume la... exportul de 

inteligenţă. De exemplu, la Microsoft, a doua limbă vorbită 

este româna, iar la NASA mulţi dintre specialiştii de prim rang 

sunt tot români... 

* Nicolae Bălaşa, un inginer mecanic din Dolj, socoteşte 

mental mai rapid decât calculatorul (înmulţiri, împărţiri, ecuaţii 

de gradul II, radicali de ordinul III şi IV)! Fost inginer la Uzina 

Mecanică Filiaşi, din 1994 Nicolae Bălaşa este actualmente 

şomer... 

* Ion Scripcaru, strungar şi lăcătuş mecanic din satul Uzunu 

(Giurgiu) nu găseşte de aproape 15 ani 15.000 USD pentru a-şi 

realiza invenţia epocală (până la proba practică): motorul care 

nu consumă nimic! Acesta ar trebui să funcţioneze pe baza 

gravitaţiei, fiind în fapt o „instalaţie mecanică amplificatoare 

de putere, capabilă să transforme forţa statică gravitaţională în 

lucru mecanic”. „S-ar închide toate centralele nucleare”, spune 

el. Numai că OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) a 

refuzat să-i breveteze invenţia în lipsa unei machete funcţionale, 

doar pe baza schiţelor. Petre Roman şi Ministerul Cercetării şi 

Tehnologiei l-au tratat cu indiferenţă (1997), iar sponsorii nu s-

au înghesuit (ca şi statul) să-i asigure cei 15.000 USD necesari... 

O altă invenție a sa este o instalaţie nepoluantă, care poate să 

producă energie din orice apă curgătoare cu o viteză mai mare 

de 0,5 metri pe secundă, fără să fie nevoie de un lac de 

acumulare. Pentru a construi o microhidrocentrală clasică, cu 

baraj, costul mediu este de 2.700 euro/kW instalat, în vreme ce 

prin utilizarea metodei Scripcaru costul este de 209 euro/kW. A 

înregistrat invenția la OSIM în 2011, românul fiind mai apoi 

contactat de finlandezi, care și-au arătat interesul pentru această 

tehnologie. 

* Sandu Popescu din Oradea este primul fizician din lume care 

a reuşit teleportarea unei particule. O aplicaţie a acestei invenţii: 

criptografia, 

transmiterea 

mesajelor secrete. 

Acest eveniment 

epocal a avut loc în 

4 iulie 1997, în 

laboratoarele din 

Bristol (Anglia) ale 

celebrei firme Hewlett Packard. Pe vremea lui Ceauşescu, 

Sandu Popescu a reuşit „performanţa” de a fi şomer în 

România... 

* Ioan Davidoni, un bănăţean sărac material dar bogat în idei 

geniale, este un exemplu relevant pentru modul în care ne 

pierdem cea mai mare bogăţie: inteligenta şi inventivitatea. 

Angajat al fabricii de sticlă din Tomeşti (Timiş), pentru care a 

realizat, în câţiva ani, 45 de invenţii şi inovaţii, el a fost 

disponibilizat când a îndrăznit să-şi ceară drepturile (o parte din 

cele 4,3 miliarde de lei economii aduse fabricii la nivelul anului 

1995, adică... de 4 ori greutatea sa în aur!) şi apoi a fost 

reangajat ca muncitor... „din milă”! Ulterior, Ioan Davidoni a 

mai realizat două invenţii de excepţie: un recuperator de 

peliculă de ţiţei şi pantofi magnetici antistres ce pot asigura o 

longevitate de peste 100 de ani. Prima invenţie valorează 

miliarde de dolari în Vest, a doua a înregistrat-o inutil la OSIM, 

pentru că atât chinezii cât şi americanii i-au furat şi folosit 

invenţia cu un profit imens. De exemplu, în SUA s-au vândut 

peste 10 milioane de perechi, cu un profit de peste 1 miliard de 
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dolari. În acest timp, statul român ignoră în continuare o 

invenţie, într-adevăr de miliarde... 

* În 1991, Carol Przybilla a înregistrat la OSIM brevetul unui 

aparat bazat pe invenţia sa mai veche, neconcretizat nici până 

acum. Carol Przybilla a mai realizat şi alte invenţii deosebite: 

turbina cu combustie internă (1958, vândută de statul român 

firmei General Motors), termocompresor frigorific cu circuit 

închis (1959), motor eliptic, fără bielă (vândută Japoniei şi 

folosită la celebrele motociclete japoneze), armă defensivă 

antitanc (anii ’90). 

* Justin Capră este un inventator celebru al României, din 

păcate mereu tratat cu indiferenţă (chiar ostilitate) de autorităţile 

statului, condiţii 

în care nu e de 

mirare că unele 

din invenţiile 

sale (de miliarde 

de dolari) i

fost pur şi simplu 

furate de 

americani. În 

1956, la nici 25 de ani, Justin Capră a inventat primul rucsac 

zburător, un aparat individual de zbor. După 7 ani în care 

„semidocţii savanţi” l-au tratat cu dispreţ pentru că era doar 

tehnician şi nu inginer, în 1963, americanii Wendell Moore, 

Cecil Martin şi Robert Cunings au preluat invenţia din România 

şi au lansat-o în fabricaţia de serie. În 1958, Justin Capră a 

realizat prima variantă a rachetonautului, cu care s

la pământ la... Ambasada SUA din Bucureşti. Rezultatul: 

această invenţie a fost furată şi brevetata în 1962 de Wendell 

Moore („specializat” deja!), iar inventatorul... a fost arestat de 

Securitate pentru că ar fi dorit să fugă din ţară cu aparatul său!!! 

Justin Capră mai este şi realizatorul celui mai mic autoturism 

din lume, „Şoleta”, care consumă doar 0,5l/100 km şi al unei 

motorete unică în lume ce funcţionează cu acumulatori (37 kg, 

30 km/h, 80 km autonomie cu o încărcare). 

* Mihai Ruşetel a inventat motorul cu apă! „Cazul Ru

este elocvent pentru geniul românesc dar şi pentru 
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dolari. În acest timp, statul român ignoră în continuare o 

a înregistrat la OSIM brevetul unui 

aparat bazat pe invenţia sa mai veche, neconcretizat nici până 

acum. Carol Przybilla a mai realizat şi alte invenţii deosebite: 

, vândută de statul român 

firmei General Motors), termocompresor frigorific cu circuit 

închis (1959), motor eliptic, fără bielă (vândută Japoniei şi 

folosită la celebrele motociclete japoneze), armă defensivă 

entator celebru al României, din 

păcate mereu tratat cu indiferenţă (chiar ostilitate) de autorităţile 

statului, condiţii 

în care nu e de 

mirare că unele 

din invenţiile 

sale (de miliarde 

de dolari) i-au 

fost pur şi simplu 

furate de 

americani. În 

nici 25 de ani, Justin Capră a inventat primul rucsac 

zburător, un aparat individual de zbor. După 7 ani în care 

au tratat cu dispreţ pentru că era doar 

tehnician şi nu inginer, în 1963, americanii Wendell Moore, 

rt Cunings au preluat invenţia din România 

o în fabricaţia de serie. În 1958, Justin Capră a 

realizat prima variantă a rachetonautului, cu care s-a ridicat de 

la pământ la... Ambasada SUA din Bucureşti. Rezultatul: și 

urată şi brevetata în 1962 de Wendell 

Moore („specializat” deja!), iar inventatorul... a fost arestat de 

Securitate pentru că ar fi dorit să fugă din ţară cu aparatul său!!! 

Justin Capră mai este şi realizatorul celui mai mic autoturism 

care consumă doar 0,5l/100 km şi al unei 

motorete unică în lume ce funcţionează cu acumulatori (37 kg, 

a inventat motorul cu apă! „Cazul Rușețel” 

este elocvent pentru geniul românesc dar şi pentru „talentul” cu 

care ne risipim forţele şi putem să ne pierdem valorile. Proiectul 

a fost depus la OSIM în 1980 şi a fost brevetat în ... ianuarie 

2001. Până atunci, Securitatea l-a şicanat pentru refuzul de a 

cesiona invenţia statului, iar în februarie 1990

refuzat angajarea ca şi consilier tehnic la Mercedes (2.500 DM 

lunar) pentru a nu pierde, eventual, proprietatea invenţiei. 

Motorul său se bazează, ca principiu de funcţionare, pe „cazanul 

Traian Vuia”, invenţie folosită încă la locomotivel

electrice pentru încălzirea vagoanelor. Poate fi utilizat în 

domeniul transporturilor terestre şi navale, în locul turbinelor 

din termocentrale, şi chiar a centralelor termoelectrice.

În lume, mai există două brevete în domeniu (Japonia şi SUA), 

dar acestea nu depăşesc nivelul locomotivei cu aburi, necesitând 

combustibil solid sau lichid. „Motorul Ru

combustibil doar apă şi are dimensiunile unui motor de Dacie, 

sursa de energie iniţială fiind o banală baterie de maşină. Datel

tehnice preconizate de a patra sa machetă (10 l/100 km consum 

de apă, 70 km/h viteza maximă) pot fi îmbunătăţite la realizarea 

prototipului: un motor cu apă montat pe o Dacie 1310. 

Directorul general al Uzinelor Dacia, ing.Constantin Stroe, care 

cunoaştea acest proiect chiar din 1980, a afirmat că este dispus 

să ajute inventatorul cu orice are nevoie pentru realizarea 

prototipului şi a declarat, încântat: „reuşita ar fi un miracol, şi 

cred că în acest caz ar trebui să se inventeze pentru acest om 

Premiul Super Nobel”. 

 
Eveniment astronomic uluitor. 

Se întâmplă o dată la un milion de ani
 

          O cometă rară a trecut foarte aproape de planeta 

Marte, la doar 140.000 km, ceea ce reprezintă o treime din 

distanţa care desparte Pământul de Lună

ometa cunoscută sub numele de Siding Spring are un 

nucleu cu diametrul de aproximativ 1,6 km şi este la 

fel de solidă ca un munte din pudră de tâlc, 

scrie ziare.com. Ea se deplasează cu o viteză de circa 

202 km pe oră şi exista riscuri minime de coliziune cu Planet

Rosie, informează Business Insider. 

C

SuperlativeSuperlativeSuperlativeSuperlative 
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care ne risipim forţele şi putem să ne pierdem valorile. Proiectul 

a fost depus la OSIM în 1980 şi a fost brevetat în ... ianuarie 

a şicanat pentru refuzul de a 

cesiona invenţia statului, iar în februarie 1990, precaut, el a 

refuzat angajarea ca şi consilier tehnic la Mercedes (2.500 DM 

lunar) pentru a nu pierde, eventual, proprietatea invenţiei. 

Motorul său se bazează, ca principiu de funcţionare, pe „cazanul 

Traian Vuia”, invenţie folosită încă la locomotivele Diesel 

electrice pentru încălzirea vagoanelor. Poate fi utilizat în 

domeniul transporturilor terestre şi navale, în locul turbinelor 

din termocentrale, şi chiar a centralelor termoelectrice. 

În lume, mai există două brevete în domeniu (Japonia şi SUA), 

dar acestea nu depăşesc nivelul locomotivei cu aburi, necesitând 

combustibil solid sau lichid. „Motorul Rușețel” foloseşte drept 

combustibil doar apă şi are dimensiunile unui motor de Dacie, 

sursa de energie iniţială fiind o banală baterie de maşină. Datele 

tehnice preconizate de a patra sa machetă (10 l/100 km consum 

de apă, 70 km/h viteza maximă) pot fi îmbunătăţite la realizarea 

prototipului: un motor cu apă montat pe o Dacie 1310. 

Directorul general al Uzinelor Dacia, ing.Constantin Stroe, care 

a acest proiect chiar din 1980, a afirmat că este dispus 

să ajute inventatorul cu orice are nevoie pentru realizarea 

reuşita ar fi un miracol, şi 

cred că în acest caz ar trebui să se inventeze pentru acest om 

Eveniment astronomic uluitor.  
Se întâmplă o dată la un milion de ani 

foarte aproape de planeta 

Marte, la doar 140.000 km, ceea ce reprezintă o treime din 

distanţa care desparte Pământul de Lună 

oscută sub numele de Siding Spring are un 

nucleu cu diametrul de aproximativ 1,6 km şi este la 

fel de solidă ca un munte din pudră de tâlc, 

. Ea se deplasează cu o viteză de circa 

riscuri minime de coliziune cu Planeta 
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Siding Spring s-a apropiat cel mai mult de Marte la ora 2:27 

(21:27, ora României), pe 19 octombrie, a anunţat NA

NASA a mutat sateliţii plasaţi pe orbita planetei Marte din calea 

cometei, pentru a nu fi afectaţi de rocile şi particulele din coada 

cometei. Cu toate că Odyssey şi MAVEN au fost repoziţionaţi, 

oamenii de ştiinţă au captat date importante despre “vizitator”, 

pe care ulterior să le poată studia, pentru a afla mai multe 

informaţii despre acest tip de cometă. 

Cei doi roboţi NASA – Curiozităţi şi Opportunity 

Marte şi-au îndreptat spre cer camerele de luat vederi şi au 

transmis, imagini cu trecerea cometei. 

Cometa a călătorit mai mult de un milion de ani pentru a trece 

pe lângă Marte şi nu se va întoarce pentru încă un 

după ce completează următoarea bucla în jurul Soarelui.

 
Bătrânul Carpaţilor.  

Stejarul de 900 de ani de la Braşov, unul 
dintre cei mai spectaculoşi copaci din ţară
 
           Un străjer aproape milenar păzeşte comu
braşoveană Mercheaşa.  

şa spun localnicii despre cel mai bătrân stejar din ţară, 
care rezistă de 900 de ani oamenilor şi vremurilor. Iar 
în ultimii ani, bătrânul stejar a câştigat competiţii 

dedicate arborilor din ţară şi din Europa. 
La 70 de kilometri de Braşov se ridică mândru stejarul care a 
prins vremea cnezatelor şi voievodatelor. Au trecut pe lângă el 
triburile nomazilor, dar şi timpurile. 
Bătrânul din Carpaţi, numele pe care-l mai poartă stejarul, are o 
circumferinţă de 9,3 metri şi o înălţime de peste 21 de metri.
Trunchiul imens este cel care ne arată cât de bătrân este de fapt 
stejarul din Mercheaşa. Pentru a-l înconjura este nevoie de 9 
oameni. 
Stejarul nu a putut rămâne neobservat, astfel că în anul 2009 o 
asociaţie l-a trecut pe lista celor mai spectaculoşi copaci din 

A
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a apropiat cel mai mult de Marte la ora 2:27 

(21:27, ora României), pe 19 octombrie, a anunţat NASA. 

A a mutat sateliţii plasaţi pe orbita planetei Marte din calea 

de rocile şi particulele din coada 

cometei. Cu toate că Odyssey şi MAVEN au fost repoziţionaţi, 

oamenii de ştiinţă au captat date importante despre “vizitator”, 

pe care ulterior să le poată studia, pentru a afla mai multe 

Curiozităţi şi Opportunity – aflaţi pe 

au îndreptat spre cer camerele de luat vederi şi au 

Cometa a călătorit mai mult de un milion de ani pentru a trece 

un milion de ani, 

după ce completează următoarea bucla în jurul Soarelui. 

 
Stejarul de 900 de ani de la Braşov, unul 
dintre cei mai spectaculoşi copaci din ţară 

Un străjer aproape milenar păzeşte comuna 

şa spun localnicii despre cel mai bătrân stejar din ţară, 
care rezistă de 900 de ani oamenilor şi vremurilor. Iar 
în ultimii ani, bătrânul stejar a câştigat competiţii 

i de Braşov se ridică mândru stejarul care a 
prins vremea cnezatelor şi voievodatelor. Au trecut pe lângă el 

l mai poartă stejarul, are o 
e peste 21 de metri. 

Trunchiul imens este cel care ne arată cât de bătrân este de fapt 
l înconjura este nevoie de 9 

Stejarul nu a putut rămâne neobservat, astfel că în anul 2009 o 
mai spectaculoşi copaci din 

ţară. Aşa a câştigat titlul de "Cel mai bătrân arbore din 
România", în faţa altor 27 de copetitori.
 Din vechea pădure de stejari de la Mercheaşa, de peste 300 de 
ha, singurul care a rămas în picioare de
Bătrânul Carpaţilor. 
  
 Însă chiar şi cu promovarea din ultimii ani, puţini sunt turiştii 
care ajung la Mercheaşa să vadă această minune a naturii.
  
De când au aflat câţi ani are stejarul care se ridică falnic pe 
păşunea de la marginea satului, oamenii 
naturii. Stejarul este comoara cea mai mare a comunei, aşa că 
reprezentanţii Ocolului Silvic l-au îngrădit, să îl protejeze de 
animalele care pasc în zonă. 
 

 Sursa: https://ro.stiri.yahoo.com/ 

 
  Deblocheaza-ţi puterea subconştientului
 
        “Orice plantăm în mintea noastră subconştienta şi 
îngrijim prin repetiţie şi emoţii va deveni într
Earl Nightingale 

 

intea subconştientă este o cameră de depozitare cu 
capacitate nelimitată; toate amintirile, experienţele 
din trecut, cele mai profunde credinţe, absolut tot 

ceea ce ţi s-a întâmplat se stochează în mod permanent. Mai 
simplu, subconştientul este acea parte di
conştientei tale şi care crează programe automate pentru a face 
funcţionarea în viaţă mai uşoară, fără a avea nevoie să îţi 
concentrezi atenţia pe tot ceea ce faci. 

Vârful icebergului reprezintă mintea conştientă, iar partea de 
sub apă reprezintă subconştientul 

Ca şi în cazul condusului autoturismului, un începător care încă 
învaţă să conducă se concentrează total pe condus, fără să aibă 
conversaţii cu cineva din maşină. Însă, după câteva săptămâni 
de practică, persoana respectivă va 
pentru că a devenit o obişnuinţă şi şofatul s
mintea subconştientă. 

M
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ţară. Aşa a câştigat titlul de "Cel mai bătrân arbore din 
România", în faţa altor 27 de copetitori. 
Din vechea pădure de stejari de la Mercheaşa, de peste 300 de 
ha, singurul care a rămas în picioare de-a lungul secolelor este 

Însă chiar şi cu promovarea din ultimii ani, puţini sunt turiştii 
care ajung la Mercheaşa să vadă această minune a naturii. 

De când au aflat câţi ani are stejarul care se ridică falnic pe 
păşunea de la marginea satului, oamenii spun că înţeleg măreţia 

Stejarul este comoara cea mai mare a comunei, aşa că 
au îngrădit, să îl protejeze de 

 

ţi puterea subconştientului 

“Orice plantăm în mintea noastră subconştienta şi 
îngrijim prin repetiţie şi emoţii va deveni într-o zi realitate”. ~ 

tea subconştientă este o cameră de depozitare cu 
capacitate nelimitată; toate amintirile, experienţele 
din trecut, cele mai profunde credinţe, absolut tot 

a întâmplat se stochează în mod permanent. Mai 
simplu, subconştientul este acea parte din tine ce este în afară 
conştientei tale şi care crează programe automate pentru a face 
funcţionarea în viaţă mai uşoară, fără a avea nevoie să îţi 

 

Vârful icebergului reprezintă mintea conştientă, iar partea de 

Ca şi în cazul condusului autoturismului, un începător care încă 
învaţă să conducă se concentrează total pe condus, fără să aibă 
conversaţii cu cineva din maşină. Însă, după câteva săptămâni 

 fi în largul ei la volan, 
pentru că a devenit o obişnuinţă şi şofatul s-a înregistrat în 



 

    p. p. p. p. 167167167167                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Subconştientul este activ pe durata întregii zile şi a întregii 
nopţi, fie că acţionezi sau nu, controlând toate funcţiile 
corpului, precum respiraţia, bătăile inimii şi chiar şi activ
sistemului nervos. Neuroștiința a recunoscut că subconştientul 
controlează 95% din viaţa noastră. Primii şase ani de viaţa sunt 
cei în care mintea subcontienta este programată, iar puterea 
acesteia este mult mai mare decât cea a minţii conştiente.

Sarcinile ei sunt acelea de a asigura că răspunzi exact în modul 
în care ai fost programat. Mintea ta subconştienta face că tot 
ceea ce spui şi faci să se încadreze într-un model care să fie în 
acord cu propria imagine de sine, a propriului “program 
master”. De aceea este atât de important să filtrezi ceea ce este 
încorporat în ea. 

Dacă mintea subconştientă este atât de puternică, cum se poate 
reprograma pentru a face schimbări pozitive în viaţă; să 
reprogramăm gândirea condiţionată care ne pote ţine departe de 
la a ne trăi viaţa pe care întotdeauna ne-am dorit
noastre au puterea de a se manifesta în realitate. Alegerea este a 
ta! 

Schimbarea traseelor neuronale cu ajutorul Afirmaţiilor 
pozitive 

Pentru a ne schimba viaţa, trebuie să facem mai mult decât să 
ne schimbăm gândurile, trebuie să mergem mai în profunzime şi 
să ne schimbăm programarea. Pentru a-ţi programa mintea 
subconştientă, folosind înţelegerea “conştientă” din acest 
moment că aceasta durează un timp, pentru că presupune 
eliminarea vechilor trasee neuronale şi crearea unor noi 
conexiuni în creier, ţine minte că subconştientul învaţă prin 
repetiţie şi că în acest fel el a învăţat în acest fel modelele 
negative sau obiceiurile negative. Petrecând în
timp pentru a-ţi afirma noile credinţe / nouă programare său 
model de gândire, poţi în mod efectiv să îţi schimbi viaţa şi 
realitatea. 

Foloseşte în fiecare zi un timp pentru a planta noile seminţe ale 
programării. Repetarea mantrelor sau afirmaţiile pozitive au 
puterea de a-ţi ridica vibraţia şi de a crea amprente ce rămân 
întipărite în mintea subconştientă. Potrivit spuselor lui 
Paramahansa Yogananda, “Repetiţia cu voce tare sau în gând a 
cuvintelor ce inspiră a fost utilă în diverse sisteme
psihoterapeutice; secretul sta în ridicarea frecvenţei de vibraţie a 
minţii”. Afirmaţii pe care le puteţi folosi: 

-“Mă iubesc şi mă respect.” 
– “Sunt plin de pace, armonie şi bucurie.” 
– “Atrag lucruri bune în viaţa mea.” 
– “Gândurile mele pozitive crează lucruri pozitive.”

Nu este vorba doar despre repetarea aceluiaşi lucru iar şi iar ci 
trebuie şi să pui bariera anumitor gânduri de a mai intra în 
mintea subconștienta. Dacă alimentezi creierul cu gânduri bune 
în continuu, ele vor intra în mintea subconştientă. Alimentează 
doar cu ce vrei şi nu cu ce nu vrei. Dacă în acest proces apar 
gânduri negative, tristeţe, anxietate, frustrare etc. nu încerca să 
rezişti acestor gânduri ci să le conştientizezi şi să le accepţi în 
mintea conştientă, iar ele vor dispărea la un moment dat.

Meditaţia 
Meditaţia te conduce în zonele profunde ale conştiinţei, ce 
permit accesul la mintea ta subconştientă. În stare de veghe, 
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Subconştientul este activ pe durata întregii zile şi a întregii 
nopţi, fie că acţionezi sau nu, controlând toate funcţiile 

iraţia, bătăile inimii şi chiar şi activitatea 
a a recunoscut că subconştientul 

controlează 95% din viaţa noastră. Primii şase ani de viaţa sunt 
cei în care mintea subcontienta este programată, iar puterea 

ai mare decât cea a minţii conştiente. 

Sarcinile ei sunt acelea de a asigura că răspunzi exact în modul 
în care ai fost programat. Mintea ta subconştienta face că tot 

un model care să fie în 
e de sine, a propriului “program 

master”. De aceea este atât de important să filtrezi ceea ce este 

Dacă mintea subconştientă este atât de puternică, cum se poate 
reprograma pentru a face schimbări pozitive în viaţă; să 

a condiţionată care ne pote ţine departe de 
am dorit-o. Gândurile 

noastre au puterea de a se manifesta în realitate. Alegerea este a 

Schimbarea traseelor neuronale cu ajutorul Afirmaţiilor 

schimba viaţa, trebuie să facem mai mult decât să 
ne schimbăm gândurile, trebuie să mergem mai în profunzime şi 

ţi programa mintea 
subconştientă, folosind înţelegerea “conştientă” din acest 

timp, pentru că presupune 
eliminarea vechilor trasee neuronale şi crearea unor noi 
conexiuni în creier, ţine minte că subconştientul învaţă prin 
repetiţie şi că în acest fel el a învăţat în acest fel modelele 
negative sau obiceiurile negative. Petrecând în fiecare zi un 

ţi afirma noile credinţe / nouă programare său 
model de gândire, poţi în mod efectiv să îţi schimbi viaţa şi 

Foloseşte în fiecare zi un timp pentru a planta noile seminţe ale 
rmaţiile pozitive au 

ţi ridica vibraţia şi de a crea amprente ce rămân 
întipărite în mintea subconştientă. Potrivit spuselor lui 
Paramahansa Yogananda, “Repetiţia cu voce tare sau în gând a 
cuvintelor ce inspiră a fost utilă în diverse sisteme 
psihoterapeutice; secretul sta în ridicarea frecvenţei de vibraţie a 

lucruri pozitive.” 

Nu este vorba doar despre repetarea aceluiaşi lucru iar şi iar ci 
de a mai intra în 

enta. Dacă alimentezi creierul cu gânduri bune 
entă. Alimentează 

doar cu ce vrei şi nu cu ce nu vrei. Dacă în acest proces apar 
gânduri negative, tristeţe, anxietate, frustrare etc. nu încerca să 
rezişti acestor gânduri ci să le conştientizezi şi să le accepţi în 

la un moment dat. 

Meditaţia te conduce în zonele profunde ale conştiinţei, ce 
permit accesul la mintea ta subconştientă. În stare de veghe, 

creierul funcţionează preponderent în zona de unde “beta”. 
Această stare este asociată cu vioiciunea, dar
şi anxietatea. În meditaţie, undele cerebrale se încetinesc şi trec 
mai întâi prin zonă de unde alfa, apoi în theta, iar în meditaţia 
profundă în unde delta. 

Pare dificil la început, însă cu o practică regulată, ai să poţi 
deveni un observator al gândurilor tale, în loc să te laşi distras 
de ele. Permite curgerea gândurilor şi nu reacţiona. Aici vei găsi 
adevăratele beneficii ale acesarii minţii subconştiente prin 
meditaţie. 

Fii creativ 

Lasă-ţi fluidele creatoare să curgă şi fă ceva c
pictura, desenul, gătitul, decoraţiunile, sculptură, olăritul şamd. 
Îmbunătăţindu-ţi creativitatea te poate ajuta să devii mult mai 
autentic şi mai în strânsă conexiune cu mintea ta subconştientă.

Urmează-ţi instinctul 

“Viziunile tale vor deveni clare numai atunci când te poţi uita în 
inima ta. Cine se uită în afară, visează; cine se uită înăuntru, se 
trezeşte.” ― C.G. Jung 

Intuiţia este calea de legătură între mintea subconştientă şi cea 
conştientă. Mintea ta subconştientă, practic convers
timpul cu mintea conştientă. Aceasta este vocea ta interioară, 
sau “senzaţia interioară”, pe care trebuie să o asculţi. Oamenii 
care gândesc pozitiv, în mod statistic, au o intuiţie mai puternică 
decât ceilalţi. 

Există şi alte moduri de a debloca puterea minţii subconştiente 
hipnoterpia clinică, psihologia energetică şi chiar şi muzica ce 
foloseşte frecvente ale undelor cerebrale. Odată ce începi să 
trăieşti în armonie cu şinele tău interior şi cu stările 
subconştiente, viaţa ta se va transforma!

sursă: http://fractalenlightenment.com/30792/life/unlock
power-of-your-subconscious-mind 

 

Dislalia - cea mai frecventă tulburare de 
limbaj la vârsta pre

 

                                 Dr. logoped  Georgeta B
             logoped gr. I Roxana Cristina M

 

      Tulburările limbajului, indiferent de planul în care se 
produc,  expresiv sau impresiv, determină dezordini în 
organizarea şi sistematizarea activităţii psihice, tensionări şi 
scăderea încrederii în forţele proprii, menţinând astfel o 
stare de încordare şi stres permanent.

ntervenţia logopedică, prin  rolul său corectiv, va asigura 
egalizarea şanselor de instruire, 
Indiferent de faptul că tulburarea de vorbire apare pe fondul 

normalităţii sau este consecutivă unei dizabilităţi, vârstele mici 
sunt cele mai favorabile pentru o acţiune logopedică eficace. 
Eficienţa  intervenţiei iniţiate în stagiul preşcolarităţii este dată 
de posibilitatea conceperii şi aplicării strategiilor de profilaxie, 
identificare şi ameliorare a cauzelor ce ar putea provoca apariţia 
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creierul funcţionează preponderent în zona de unde “beta”. 
Această stare este asociată cu vioiciunea, dar şi cu stresul, furia 
şi anxietatea. În meditaţie, undele cerebrale se încetinesc şi trec 
mai întâi prin zonă de unde alfa, apoi în theta, iar în meditaţia 

Pare dificil la început, însă cu o practică regulată, ai să poţi 
observator al gândurilor tale, în loc să te laşi distras 

de ele. Permite curgerea gândurilor şi nu reacţiona. Aici vei găsi 
adevăratele beneficii ale acesarii minţii subconştiente prin 

ţi fluidele creatoare să curgă şi fă ceva creativ cum ar fi 
pictura, desenul, gătitul, decoraţiunile, sculptură, olăritul şamd. 

ţi creativitatea te poate ajuta să devii mult mai 
autentic şi mai în strânsă conexiune cu mintea ta subconştientă. 

deveni clare numai atunci când te poţi uita în 
inima ta. Cine se uită în afară, visează; cine se uită înăuntru, se 

este calea de legătură între mintea subconştientă şi cea 
conştientă. Mintea ta subconştientă, practic conversează tot 
timpul cu mintea conştientă. Aceasta este vocea ta interioară, 
sau “senzaţia interioară”, pe care trebuie să o asculţi. Oamenii 
care gândesc pozitiv, în mod statistic, au o intuiţie mai puternică 

puterea minţii subconştiente – 
hipnoterpia clinică, psihologia energetică şi chiar şi muzica ce 
foloseşte frecvente ale undelor cerebrale. Odată ce începi să 
trăieşti în armonie cu şinele tău interior şi cu stările 
subconştiente, viaţa ta se va transforma! 

http://fractalenlightenment.com/30792/life/unlock-the-

cea mai frecventă tulburare de 
reșcolarității 

Dr. logoped  Georgeta BURLEA, 
I Roxana Cristina MILICI – Iași 

Tulburările limbajului, indiferent de planul în care se 
produc,  expresiv sau impresiv, determină dezordini în 
ganizarea şi sistematizarea activităţii psihice, tensionări şi 

scăderea încrederii în forţele proprii, menţinând astfel o 
stare de încordare şi stres permanent. 

ntervenţia logopedică, prin  rolul său corectiv, va asigura 
 de educaţie şi integrare. 

Indiferent de faptul că tulburarea de vorbire apare pe fondul 
normalităţii sau este consecutivă unei dizabilităţi, vârstele mici 
sunt cele mai favorabile pentru o acţiune logopedică eficace. 

agiul preşcolarităţii este dată 
de posibilitatea conceperii şi aplicării strategiilor de profilaxie, 
identificare şi ameliorare a cauzelor ce ar putea provoca apariţia 
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manifestărilor dislexo-disgrafice. Depistarea copiilor cu 
dificultăţi de vorbire începe în primul an de grădiniţă, atunci 
când se realizează o simplă examinare a tuturor copiilor de către 
specialist, respectiv logoped. La nivelul municipiului Iaşi, 
logopezii care îşi desfăşoară activitatea în sistemul de 
învăţământ au marele privilegiu al continuităţii terapiei asupra 
aceluiaşi copil, de la vârsta preşcolara, la cea şcolară. Ne 
referim aici la organizarea administrativ-teritorială a 
municipiului, împărţit în circumscripţii logopedice, care cuprind 
cel puţin o şcoală “nucleu” şi grădiniţele “satelit” arondate 
acesteia, astfel încât unui logoped îi revine sarcina de a depista 
copiii cu diferite deficienţe de limbaj, începând cu grupa 
mijlocie şi de a-i supune ulterior terapiei logopedice, până când 
aceştia sunt corectaţi. În ultimii ani, ca urmare a numărului 
alarmant de mare a copiilor cu tulburări de limbaj şi ca o 
măsură preventivă, logopezii evaluează şi copiii din grupa mică; 
de altfel, acesta abordare apare ca o necesitate, în condiţiile în 
care se preconizează devansarea debutului şcolarităţii. 

Copilul începe să rostească silabe,  cuvinte simple începând din 
perioada primului an de viaţă, ajungând ca la vârsta de 3 ani să 
aibă format un vocabular activ care să-i permită comunicarea 
unor simple acţiuni/nevoi, mai ales în momentul începerii 
grădiniţei, care, de altfel, impune acest comportament ca o 
primă condiţie de  înscriere a preşcolarului mic în colectivitate. 

Dacă se constată că până la vârsta de 3 ani copilul are un bagaj 
redus de cuvinte pe care le pronunţa alterat, nu poate forma 
propoziţii simple, deşi are auzul bun, este dezvoltat normal din 
punct de vedere intelectual şi al organelor fono-articulatorii, se 
poate vorbi despre o întârziere uşoară în apariţia şi dezvoltarea 
limbajului copilului. În unele cazuri, pentru acest  tip de 
conduită verbală a copilului mic, este suficientă logoterapia de 
grup, în care limbajul copilului este stimulat şi prin intermediul 
interlocutorilor de aceeaşi vârstă, care vor facilita comunicarea. 

În cazurile mai grave, atunci când copilul exprima doar 
câteva cuvinte, deşi receptează corect mesajele, logopedul care 
realizează evaluarea şi consemnează datele anamnezice, se va 
limita doar  la un diagnostic provizoriu, impunându-se cu 
necesitate, consultarea mai multor specialişti (pediatru, 
neuropsihiatru, O.R.L.-ist, psiholog) şi/ sau efectuarea unor 
investigaţii paraclinice (EEG,CT sau RMN); coroborarea 
tuturor acestor date trebuie să conducă la stabilirea  
diagnosticului şi,implicit, la realizarea unui program terapeutic-
recuperator personalizat. 

 Dacă până la vârsta de 4 ani tulburările de pronunţie 
nu constituie semnale de alarmă, având o natură fiziologică 
determinată de insuficienta dezvoltare a aparatului 
fonoarticulator şi a sistemelor cerebrale implicate în actul 
vorbirii,  la copilul preşcolar şi şcolar manifestarea acestora 
denotă existenţa unor cauze nocive. Este  necesară în acest caz 
intervenţia logopedică pentru a nu se ajunge la formarea şi 
stabilizarea unor deprinderi deficitare de pronunţie. 

Cea mai frecventă tulburare de limbaj oral, întâlnită la 
preşcolari, este dislalia; aceasta este o tulburare de pronunţie (de 
articulare), provocată de afecţiuni organice sau funcţionale ale 
organelor periferice ale vorbirii, care constă, fie în 
distorsionarea unui sunet, fie în omiterea sau înlocuirea lui cu 
un alt sunet. 

 
TIPURI DE DISLALII 
 
Există mai multe tipuri de dislalii. Clasificarea acestora se face 
după mai multe criterii; dacă ne referim doar la numărul de 
sunete alterate, pot fi: dislalia simplă, parţială sau monomorfa, 
când este afectat un sunet şi dislalia generală, complexă sau 
polimorfă, când sunt afectate mai multe sunete. Acestea sunt 
cele mai frecvente forme de dislalii, care se întâlnesc în 
cabinetele specialiştilor logopezi. 
De multe ori, alterarea pronunţiei unor sunete se produce şi 
datorită atitudinii părinţilor şi rudelor copiilor. Micuţii sunt 
foarte drăgălaşi atunci când pronunţa alterat un sunet, respectiv 
cuvânt, producând multă veselie şi zâmbet celor din jur. În 
multe cazuri, această atitudine poate fi considerată drept 
încurajatoare pentru vorbirea copilului, dar, în realitate,ea este 
dăunătoare evoluţiei limbajului. Există multe situaţii în care 
copiii stabilesc comunicarea cu părinţii doar prin sunete şi 
gestica, fără a pronunţa cuvântul care să denumească obiectul 
sau nevoia respectivă. Părinţii devin traducători, iar copilul se 
obişnuieşte extrem de repede cu acest mod de comunicare. 
Astfel, cuvântul nu dobândeşte forţa de persuasiune, copilului 
lipsindu-i motivaţia şi dorinţa de a se face înţeles, atât timp cât 
el obţine tot ce doreşte, fără niciun efort. Părinţii înţeleg nevoile 
copilului, traduc sau interpretează limbajul eliptic şi/sau gestual 
al acestuia, fapt extrem de uşor de acceptat de către copil. 
 
RECOMANDĂRI 
 
A învăţa să vorbeşti înseamnă a creşte, a progresa, a-ţi asuma 
responsabilitatea. Uneori, copiilor le este mai uşor să rămână la 
stadiul de bebe, de copil care are permanent nevoie de ajutor, de 
îndrumare. Aceasta se întâmplă şi în situaţia în care apare un 
frate mai mic în familie, dar şi atunci când părinţii au o 
atitudine extrem de protectoare. De aceea, atunci când copilul 
începe să meargă la cabinetul unui logoped, este foarte 
importantă colaborarea părinţilor cu logopedul şi continuarea  
acasă, a exerciţiilor pe care specialistul le face în cabinet cu 
micul pacient.  Pentru ameliorarea limbajului şi achiziţionarea 
unui bagaj de cuvinte corect şi progresiv ca dificultate de către 
copil, este necesară colaborarea atât a părinţilor cu logopedul, 
dar şi cu educatoarea, respectiv învăţătoarea şi apropiaţii 
familiei, dat fiind că fiecare dintre aceştia are un rol important 
în viaţă şi dezvoltarea copilului. 
       De asemenea, medicii de familie şi pediatrii sunt factori  
importanţi în depistarea copiilor cu deficienţe de limbaj şi 
orientarea acestora către specialistul logoped. Pentru o 
colaborare profesională funcţională şi eficientă între medic şi 
logoped,  în interesul şi spre beneficiul pacienţilor, este 
necesară o familiarizare a medicului cu terminologia, 
semiologia tulburărilor şi instrumentele terapeutice ale 
logopedului. La rândul său, logopedul va apela la medic pentru 
a putea stabili cauzele limbajului disfuncţional. În demersul 
recuperator, fără o decelare fină a cauzelor ce au produs 
tulburarea, nu este posibilă  o intervenţie   eficientă. 
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LEGEA  EFECTULUI  INVERS

 

          Legea efectului invers este una dintre legile 
fundamentale ale universului. Înţelegerea modului în care 
ne afectează viaţa această lege ne poate ajuta să ajungem la 
o înţelegere mult mai profundă a lumii noastre psihologice. 

De ce?  

e scurt, legea efectului invers poate sta în calea noastră 
către îndeplinirea visurilor noastre, scopurilor personale, 
în calea disciplinarii copiilor noştri şi în general în calea 

tuturor  interacţiunilor cu cei din jurul nostru. 

Pentru a explica cât mai simplu această lege: cu cât o persoană 
încearcă să facă ceva în mod conştient, cu atât mai dificil îi va fi 
să reuşească. Într-adevăr, doar cuvântul “încearcă” implica 
faptul că nu o să reuşească. Astfel, vei putea încerca întotdeauna 
şi tot nu te vei putea ridica de la sol. Desigur, această lege pare 
a contrazice tot ceea ce este logic. Majoritatea dintre noi suntem 
de părere că încercările noastre repetate vor aduce cu ele reuşite 
pe măsură numărului încercărilor noastre. Putem cunoaşte 
reuşitele de îndată ce suntem în mişcare, dar această lege este 
cea care crează o rezistenţă interioară de a ne pune în mişcare în 
primul rând. 

De fiecare dată când “încercam”, ne adunăm energia şi forţăm 
un anumit rezultat. Adesea, această energie pare să se lo
de un zid cosmic şi se întoarce ca un bumerang la noi, de parcă 
încerca să ne împingă în locul din care am pornit. Într
aseamănă cu vechiul clişeu “Doi paşi înainte şi un pas înapoi”.

Cu toate acestea, toată această luptă se naşte tocmai 
“încercarea” noastră. Cu cât vom încerca mai mult, cu atât mai 
dificil va deveni. În cazul în care cineva îţi spune că va încerca, 
99% din rezultat este deja decis. De aceea de foarte multe ori 
atunci când cineva spune că va “încerca” să slăbească, să 
de fumat, să renunţe la deşertul favorit nu va reuşi.

Deoarece lucrăm cu un principiu universal, legea efectului 
invers este o energie destul de dificil de controlat. Este la fel de 
naturală şi de automată precum legea gravitaţională. În 
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INVERS 

Legea efectului invers este una dintre legile 
fundamentale ale universului. Înţelegerea modului în care 
ne afectează viaţa această lege ne poate ajuta să ajungem la 
o înţelegere mult mai profundă a lumii noastre psihologice.  

e scurt, legea efectului invers poate sta în calea noastră 
către îndeplinirea visurilor noastre, scopurilor personale, 
în calea disciplinarii copiilor noştri şi în general în calea 

 

ica cât mai simplu această lege: cu cât o persoană 
încearcă să facă ceva în mod conştient, cu atât mai dificil îi va fi 

adevăr, doar cuvântul “încearcă” implica 
faptul că nu o să reuşească. Astfel, vei putea încerca întotdeauna 

te vei putea ridica de la sol. Desigur, această lege pare 
a contrazice tot ceea ce este logic. Majoritatea dintre noi suntem 
de părere că încercările noastre repetate vor aduce cu ele reuşite 
pe măsură numărului încercărilor noastre. Putem cunoaşte 

ele de îndată ce suntem în mişcare, dar această lege este 
cea care crează o rezistenţă interioară de a ne pune în mişcare în 

De fiecare dată când “încercam”, ne adunăm energia şi forţăm 
un anumit rezultat. Adesea, această energie pare să se lovească 
de un zid cosmic şi se întoarce ca un bumerang la noi, de parcă 
încerca să ne împingă în locul din care am pornit. Într-un fel, se 
aseamănă cu vechiul clişeu “Doi paşi înainte şi un pas înapoi”. 

Cu toate acestea, toată această luptă se naşte tocmai din 
“încercarea” noastră. Cu cât vom încerca mai mult, cu atât mai 
dificil va deveni. În cazul în care cineva îţi spune că va încerca, 
99% din rezultat este deja decis. De aceea de foarte multe ori 
atunci când cineva spune că va “încerca” să slăbească, să se lase 
de fumat, să renunţe la deşertul favorit nu va reuşi. 

Deoarece lucrăm cu un principiu universal, legea efectului 
invers este o energie destul de dificil de controlat. Este la fel de 
naturală şi de automată precum legea gravitaţională. În 

majoritatea cazurilor, este necesar să urmezi un program vreme 
de 21 de zile pentru a-ţi forma un nou obicei. În drumul tău 
către formarea obiceiurilor vor exista foarte multe piedici. 
Energia definită de “a încerca” nu o să te ajute prea mult, în 
special în cazul în care o faci pentru că ai citit un articol pe e
mail dimineata sau pentru că ai aflat dintr
trebui”. 

Pe de altă parte, atunci când cineva spune 
“voi încerca”, el sau ea are dispoziţia necesară de a trece 
dincolo de zidul rezistenţei interioare. Întotdeauna va exista o 
rezistenţă interioară atunci când ia naştere un nou model de 
energie. Cu toate acestea, o altă lege fundamentală a universului 
ne arată că obiectele în mişcare au tendinţa de a rămâne în 
mişcare. De îndată ce vom pune în mişcare un nou obicei, 
Universul ne va ajuta să-l menţinem în mişcare. De aceea cea 
mai dificilă parte este reprezentată de primul pas.

Cum putem transcede legea efectului invers?

Conştientizarea şi acceptarea sunt necesare. Desigur, 
acestei dinamici ne poate ajuta să evităm luptă şi frustrarea. 
Atunci când vom fi pregătiţi să adoptăm un nou obicei, cu toate 
provocările sale, ne va fi mult mai uşor să
sfârşit. Aşteptarea piedicilor şi traversarea acestora pare 
mai uşoară atunci când ştim la ce să ne aşteptăm.

Un alt aspect necesar pe care trebuie să
dorinţa sinceră de a face cu adevărat ceea ce vrei să faci. 
Dorinţă este o energie puternică şi poate depăşi energia 
rezistenţei foarte uşor. Motivaţia este totul în viaţă. Nu vei putea 
să te ridici din pat dimineaţa fără un pic de motivaţie interioară.

Atunci când vrem cu adevărat că un anumit rezultat să se 
materializeze, universul are tendinţa de a ne onora intenţia. Cu 
cât decizia este mai puternică, cu atât mai mult vei primi 
sprijinul universului. 

 
Cum ne Afectează Viaţa 
Energiile Negative

 
             Ştiţi că fericirea atrage fericire, corect? Deci, 
oamenii pozitivi atrag energie pozitivă, persoanele negative 
sunt atrase de energie negativă.  

vem tendinţa de a percepe energia negativă că ceva ce 
alte persoane au. Sigur, uneori suntem foarte negativişti 
“du-te departe şi lasă-mă în pace lume”, dar ştiţi că 

negativitatea se poate înrădăcina în voi şi va fi neobservată?
Asta pentru că negativitatea poartă o deghizare numită 
“realitate”. Este uşor să zici că eşti “doar realist” neîndrăznind 
să visezi şi să crezi în acel vis. 
Se presupune că oamenii pozitivi nu sunt realişti 
că aceştia sunt în faza de negare cu capul blo
pun zâmbete false în faţă dificultăţilor şi aşa mai departe. Dar ei 
sunt cu adevărat fericiţi sau are legătură cu energia lor pozitivă?
Luaţi în considerare acest lucru: De când “a fi realist” înseamnă 
că lucrurile vor merge prost şi să acceptaţi ca acesta este 
adevărul? 
 
A fi realist nu înseamnă că eşti negativ în mod automat. Atunci 
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a cazurilor, este necesar să urmezi un program vreme 
ţi forma un nou obicei. În drumul tău 

către formarea obiceiurilor vor exista foarte multe piedici. 
Energia definită de “a încerca” nu o să te ajute prea mult, în 

n care o faci pentru că ai citit un articol pe e-
dimineata sau pentru că ai aflat dintr-o altă sursă că “ar 

Pe de altă parte, atunci când cineva spune “voi face” în loc de 
el sau ea are dispoziţia necesară de a trece 

e zidul rezistenţei interioare. Întotdeauna va exista o 
rezistenţă interioară atunci când ia naştere un nou model de 
energie. Cu toate acestea, o altă lege fundamentală a universului 
ne arată că obiectele în mişcare au tendinţa de a rămâne în 

ndată ce vom pune în mişcare un nou obicei, 
l menţinem în mişcare. De aceea cea 

mai dificilă parte este reprezentată de primul pas. 

Cum putem transcede legea efectului invers? 

ptarea sunt necesare. Desigur, întelgerea 
acestei dinamici ne poate ajuta să evităm luptă şi frustrarea. 
Atunci când vom fi pregătiţi să adoptăm un nou obicei, cu toate 
provocările sale, ne va fi mult mai uşor să-l ducem la bun 
sfârşit. Aşteptarea piedicilor şi traversarea acestora pare mult 
mai uşoară atunci când ştim la ce să ne aşteptăm. 

Un alt aspect necesar pe care trebuie să-l avem în vedere este 
dorinţa sinceră de a face cu adevărat ceea ce vrei să faci. 
Dorinţă este o energie puternică şi poate depăşi energia 

or. Motivaţia este totul în viaţă. Nu vei putea 
să te ridici din pat dimineaţa fără un pic de motivaţie interioară. 

Atunci când vrem cu adevărat că un anumit rezultat să se 
materializeze, universul are tendinţa de a ne onora intenţia. Cu 

ai puternică, cu atât mai mult vei primi 

Cum ne Afectează Viaţa 
Negative 

Ştiţi că fericirea atrage fericire, corect? Deci, 
oamenii pozitivi atrag energie pozitivă, persoanele negative 

vem tendinţa de a percepe energia negativă că ceva ce 
alte persoane au. Sigur, uneori suntem foarte negativişti 

mă în pace lume”, dar ştiţi că 
negativitatea se poate înrădăcina în voi şi va fi neobservată? 

negativitatea poartă o deghizare numită 
“realitate”. Este uşor să zici că eşti “doar realist” neîndrăznind 

Se presupune că oamenii pozitivi nu sunt realişti – ei sunt naivi, 
că aceştia sunt în faza de negare cu capul blocat în nisip şi că ei 
pun zâmbete false în faţă dificultăţilor şi aşa mai departe. Dar ei 
sunt cu adevărat fericiţi sau are legătură cu energia lor pozitivă? 
Luaţi în considerare acest lucru: De când “a fi realist” înseamnă 

să acceptaţi ca acesta este 

A fi realist nu înseamnă că eşti negativ în mod automat. Atunci 
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când vedeţi lumea dintr-un punct de vedere realist, nu vă va 
ajuta, dar versiunea negativă a realităţii voastre este negativă.
Dacă versiunea voastră de realitate este negativă, vă 
condiţionaţi să credeţi că tot ceea ce poate merge prost va merge 
prost şi tot ce poate merge bine, va merge probabil prost. 
Convingeriile inconştiente care au avut loc te fac o persoană 
negativă fără ca voi să fiţi conştienţi de ea. 
În cazul în care această negativitate este atât de înrădăcinată în 
tine şi nu ai observat, cum vei face pentru a determina dacă 
sunteţi blocaţi într-un nor de energie negativă care atrage 
persoane nepotrivite, situaţii greşite şi sentimente greşite? 
cum puteţi fi siguri că aceasta negativitate nu se va perpetua.
Iată un test rapid pentru a măsura nivelul de energie 
negativă din tine: 

• Te plângi? Tot timpul sau doar uneori? 

• De multe ori discuţi ce se întâmplă rău în lume sau ceea ce este 
bine? Aceasta include vremea “teribilă”, traficul “oribil”, 
economia “proastă”, legi “proaste”, etc. 

• Critici? Tot timpul sau doar anumiţi oameni? 

• Eşti atras de drame şi dezastre (te poate dezlipi cineva de la 
televizor, atunci când este o ştire cu un dezastru?)

• Dai vina pe tine? Tot timpul sau doar în anumite situaţii?

• Crezi că nu ai nici un control asupra celor mai multe rezultate?

• Te simţi o victimă? Vorbeşti despre oamenii care fac lucruri 
pentru tine? 

• Eşti recunoscător pentru ceea ce este sau vei fi recunoscător 
când lucrurile sunt potrivite pentru tine? 

• Simţi că lucrurile se întâmplă cu tine? Sau crezi că ele se 
întâmpla prin tine? 

Aceste ultime două puncte sunt importante: În cazul în care nu 
eşti recunoscător decât atunci can lucrurile merg bine, eşti 
negativ. Dacă eşti recunoscător pentru ceea ce este, inclusiv 
şcoala vieţii neplăcută, atunci poţi invita mai multă energie 
pozitivă în viaţa ta. 
Crezând că lucrurile care ţi se întâmplă ţie, te pun în rol de 
victimă; este uşor să fi negativ pentru că este convenabil
renunţi la această putere. Ia în considerare şi această variantă: 
cine sau ce este de vină atunci când lucruri bune ţi se întâmplă? 
Nu eşti de acord că eşti responsabil de lucrurile bune care ţi se 
întâmplă – ai muncit din greu, l-ai câştigat, etc…dar 
evenimente extreme sau pe alte persoane atunci când ai parte de 
un eşec? Deci când ţi se întâmplă lucruri bune, sunt un rezultat 
a ceea ce faci, dar când se întâmplă lucruri rele, ei sunt de vină?
Nimănui nu îi place să audă asta. Este nevoie de curaj pentru a 
accepta că tu îţi creezi experienţa de viaţă! 
Dacă ai răspuns afirmativ la oricare dintre întrebările de mai 
sus, ve atrageţi energie negativă într-o oarecare măsură! Pentru 
a şterge energia negativă şi să îţi ridici vibraţia, va trebui să
antrenezi pentru a alege o atitudine pozitivă. 
Iată o idee interesantă de luat în considerare: ai observat că 
oamenii pozitivi par că obţin tot ceea ce îşi doresc de la viaţă şi 
chiar dacă lucrurile nu merg, ei tot se bucura de viaţa lor… în 
timp ce oamenii negativi se vaită despre nenorocirile lor şi chiar 
şi de lucrurile bune din viaţa lor? 
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un punct de vedere realist, nu vă va 
ajuta, dar versiunea negativă a realităţii voastre este negativă. 

realitate este negativă, vă 
condiţionaţi să credeţi că tot ceea ce poate merge prost va merge 
prost şi tot ce poate merge bine, va merge probabil prost. 
Convingeriile inconştiente care au avut loc te fac o persoană 

În cazul în care această negativitate este atât de înrădăcinată în 
tine şi nu ai observat, cum vei face pentru a determina dacă 

un nor de energie negativă care atrage 
persoane nepotrivite, situaţii greşite şi sentimente greşite? Şi 
cum puteţi fi siguri că aceasta negativitate nu se va perpetua. 
Iată un test rapid pentru a măsura nivelul de energie 

De multe ori discuţi ce se întâmplă rău în lume sau ceea ce este 
a include vremea “teribilă”, traficul “oribil”, 

Eşti atras de drame şi dezastre (te poate dezlipi cineva de la 
televizor, atunci când este o ştire cu un dezastru?) 

na pe tine? Tot timpul sau doar în anumite situaţii? 

Crezi că nu ai nici un control asupra celor mai multe rezultate? 

Te simţi o victimă? Vorbeşti despre oamenii care fac lucruri 

Eşti recunoscător pentru ceea ce este sau vei fi recunoscător 

Simţi că lucrurile se întâmplă cu tine? Sau crezi că ele se 

Aceste ultime două puncte sunt importante: În cazul în care nu 
eşti recunoscător decât atunci can lucrurile merg bine, eşti 

că eşti recunoscător pentru ceea ce este, inclusiv 
şcoala vieţii neplăcută, atunci poţi invita mai multă energie 

Crezând că lucrurile care ţi se întâmplă ţie, te pun în rol de 
victimă; este uşor să fi negativ pentru că este convenabil să 
renunţi la această putere. Ia în considerare şi această variantă: 
cine sau ce este de vină atunci când lucruri bune ţi se întâmplă? 
Nu eşti de acord că eşti responsabil de lucrurile bune care ţi se 

ai câştigat, etc…dar dai vina pe 
evenimente extreme sau pe alte persoane atunci când ai parte de 
un eşec? Deci când ţi se întâmplă lucruri bune, sunt un rezultat 
a ceea ce faci, dar când se întâmplă lucruri rele, ei sunt de vină? 

e curaj pentru a 

Dacă ai răspuns afirmativ la oricare dintre întrebările de mai 
o oarecare măsură! Pentru 

a şterge energia negativă şi să îţi ridici vibraţia, va trebui să te 

Iată o idee interesantă de luat în considerare: ai observat că 
oamenii pozitivi par că obţin tot ceea ce îşi doresc de la viaţă şi 
chiar dacă lucrurile nu merg, ei tot se bucura de viaţa lor… în 

despre nenorocirile lor şi chiar 

Încercaţi aceşti 3 paşi pentru a şterge energia negativă:
1. Atitudinea - “Când te gândeşti că totul este din vina altcuiva, 
vei suferi foarte mult. Când îţi vei da seama că tot ce izvorăşte 
este doar de la tine, vei învăţa pacea şi fericirea: 
2. Anulează gândurile negative şi î
pozitive. Acest lucru se face cu practica, dedicare şi te va face 
să iei o decizie de a vedea lumea prin ochii “ceea ce chiar poate 
merge” în loc de “poate merge prost”. 
3. Utilizaţi iubirea ori spiritualitatea pentru a şterge energia 
negativă şi să aduceţi mai multă lumină şi dragoste în viaţa 
voastră. Fiţi pozitivi, în loc să absorbiţi negativitate. Depă
trecutul. Credeţi în intuiţie în loc de “realitate”. Nimeni nu vrea 
ca energia negativă să pătrundă în viaţa lor, dar mulţi dintre noi 
permitem acest lucru. Îl permitem inconştient bazat pe trecut 
care sugerează un rezultat inevitabil la anumite situa
să depăşiţi acesta condiţie vă veţi da seama că viitorul nu este 
bătut în cuie şi veţi avea mai mult control asupra situaţiei 
voastre decât aţi crede – atunci veţi putea începe în a proiecta în 
mod conştient viaţa voastră. 
Ce se va întâmpla atunci? Energia ta pozitivă va atrage ceea ce 
consideră că este bun şi potrivit pentru tine: oameni, situaţii, 
lucruri… şi veţi observa o creştere uriaşă în fericirea şi pacea ta 
interioară. 
De ce să nu alegem energia pozitivă? Dacă vei face unele 
modificări, vei observa rapid multe schimbări pozitive în viaţa 
ta. Bucuraţi-vă de sentimentele bune şi de abundentă

 
Metode pentru tâmpirea

 
 
        V-aţi întrebat vreodată de ce nu va ajung banii, de ce 
copiii dumneavoastră par de necontrolat, de ce p
insuportabile la bancă, de ce nu vă mai place nimic din ce 
aveţi în casă, de ce vă vine mereu să vă certaţi cu toată 
lumea, de ce vă simţiţi neglijat, ignorat, umilit, strivit de cei 
care ar trebuiâ să vă servească, de ce nu sunteţi fericit şi 
măcar mulţumit, sau pur şi simplu de ce fetele poartă de 
aproape 2 ani cisme în miezul verii ?

unt convins că v-aţi întrebat. Dar v
faceţi nimic pentru ca aceste nemernicii să nu mai 
continue? În cele ce urmează  

motive pentru care raspunsul la această ultimă întrebare este, de 
obicei, “Nu pot”. 
Vor fi numite Metode pentru Tâmpirea Populaţiei pe scurt 
MTP-uri.  
                                               MTP -1 
În fiecare zi pe toate canalele media of
personaj realizat d.p.d.v. financiar şi insistă pe câţi de mulţi bani 
are respectivul, câte chestii îşi cumpără în fiecare zi, cu ce femei 
sau bărbaţi bine umblă, în ce casă luxoasă trăieşte şi cât de 
simpatic e în discuţiile cu presa. În acest fel, puţin câte puţin
telespectatorul ajunge să fie, în mod real, interesat de viaţa 
acestui personaj. Apoi oferă-i informaţii despre situaţii 
conflictuale din viaţa acestui personaj realizat, de genul: divorţ 
cu scântei sau despărţire violentă, di
corupţie, exprimări colorate. Nu la fel de bine dar destul de 
eficiente sunt şi informaţiile despre aspecte pozitive: căsătorie, 
o nouă cucerire, un act caritabil. Toate aceste situaţii au menirea 
de a fi comentate împreună cu ceilalţi din lumea lui. 

S

PsihologiePsihologiePsihologiePsihologie 

Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014 

Încercaţi aceşti 3 paşi pentru a şterge energia negativă: 
“Când te gândeşti că totul este din vina altcuiva, 

da seama că tot ce izvorăşte 
este doar de la tine, vei învăţa pacea şi fericirea: – Dalai Lama 

înlocuieștele cu gânduri 
Acest lucru se face cu practica, dedicare şi te va face 

in ochii “ceea ce chiar poate 
 

3. Utilizaţi iubirea ori spiritualitatea pentru a şterge energia 
negativă şi să aduceţi mai multă lumină şi dragoste în viaţa 

Fiţi pozitivi, în loc să absorbiţi negativitate. Depăşiţi 
trecutul. Credeţi în intuiţie în loc de “realitate”. Nimeni nu vrea 
ca energia negativă să pătrundă în viaţa lor, dar mulţi dintre noi 
permitem acest lucru. Îl permitem inconştient bazat pe trecut 
care sugerează un rezultat inevitabil la anumite situaţii. Când o 
să depăşiţi acesta condiţie vă veţi da seama că viitorul nu este 
bătut în cuie şi veţi avea mai mult control asupra situaţiei 

atunci veţi putea începe în a proiecta în 

nci? Energia ta pozitivă va atrage ceea ce 
consideră că este bun şi potrivit pentru tine: oameni, situaţii, 
lucruri… şi veţi observa o creştere uriaşă în fericirea şi pacea ta 

De ce să nu alegem energia pozitivă? Dacă vei face unele 
vei observa rapid multe schimbări pozitive în viaţa 
vă de sentimentele bune şi de abundentă. 

âmpirea populaţiei 

aţi întrebat vreodată de ce nu va ajung banii, de ce 
copiii dumneavoastră par de necontrolat, de ce plătiţi rate 
insuportabile la bancă, de ce nu vă mai place nimic din ce 
aveţi în casă, de ce vă vine mereu să vă certaţi cu toată 
lumea, de ce vă simţiţi neglijat, ignorat, umilit, strivit de cei 
care ar trebuiâ să vă servească, de ce nu sunteţi fericit şi nici 
măcar mulţumit, sau pur şi simplu de ce fetele poartă de 
aproape 2 ani cisme în miezul verii ?  

aţi întrebat. Dar v-aţi întrebat de ce nu 
faceţi nimic pentru ca aceste nemernicii să nu mai 

 încercam să vă oferim 5 
motive pentru care raspunsul la această ultimă întrebare este, de 

Metode pentru Tâmpirea Populaţiei pe scurt 

analele media oferă un exemplu de 
personaj realizat d.p.d.v. financiar şi insistă pe câţi de mulţi bani 

îşi cumpără în fiecare zi, cu ce femei 
sau bărbaţi bine umblă, în ce casă luxoasă trăieşte şi cât de 

acest fel, puţin câte puţin, 
ajunge să fie, în mod real, interesat de viaţa 

i informaţii despre situaţii 
conflictuale din viaţa acestui personaj realizat, de genul: divorţ 
cu scântei sau despărţire violentă, dispute pe moşteniri, 
corupţie, exprimări colorate. Nu la fel de bine dar destul de 
eficiente sunt şi informaţiile despre aspecte pozitive: căsătorie, 
o nouă cucerire, un act caritabil. Toate aceste situaţii au menirea 

din lumea lui.  
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                                                    MTP – 2 
În fiecare zi pe toate canalele media se explică de unde să îşi ia 
cel mai avantajos credit, care sunt bancile care au comisioane 
ascunse şi, prin excludere, care sunt cele mai sig
trebuie să dea fuga să ia bani. Apoi, spune ce lucruri rele i se 
pot întâmpla dacă nu îşi plăteşte ratele. După ce te
a înţeles toate astea combină totul cu MTP 
Bitman, personaj de succes, consilier al Ministerului
este garanţia pentru creditul tău imobiliar (deşi în recla
el cântă), doctoriţa este cea care te sfătuieşte să cumperi 
medicamentul de cap chiar dacă nu te doare atât de tare încât să 
te îndopi cu antinevralgice, Anna Lesko, cântăreaţa 
sau marele baschetbalist Gică Mureşan îţi arată de ce trebuie să 
vorbeşti aiurea de sute de euro pe lună la mobil. Apoi nu uita să 
mănânci margarină de care Nadia Comăneci nu s
veci, dar pe care ţi-o recomandă cu căldură. Dup
haine ca vedeta cutare la preţuri de trei ori mai mari decât în 
orice ţară din occident, dar produse sub franciză la noi.
                                                MTP – 3 
În fiecare zi pe toate canalele media se comentează 
repetitive sau talk-show-uri interminabile ce răutăţi fac 
autorităţile, cât de mult şi prin ce metode ingenioase fură banul 
public. După ce îi întipăreşti asta în minte uimeşte
spectacol din orice realizare a ministrului sau primarului 
prezentat drept hoţ în zeci de rânduri. Arată-i de o sută de mii 
de ori ce bine se circulă pe podul sau şoseaua abia inaugurate, 
ce sisteme de siguranţă super-performante pentru siguranţa s
a cumpărat, ce evenimente artistice de înaltă ţinută şi 
popularitate va organiza. În acest mod, deşi îndrăcit de zecile de 
nereguli prezentate în legătură cu acel politician, nu va simţi că 
e totul pierdut, ci dimpotrivă, că acolo sus, cineva lucrează şi 
pentru el. Totul se poate rezuma prin fraza cretinoidă: “A furat 
el dar şi face!” Prin această metodă, se legitimează deturnarea 
sistematică a banilor publici în buzunarele unora, prezentă în 
toate structurile de stat de la noi. Apoi, ca toate lucrurile să aibă 
un pic de sare şi piper se prezintă câţiva baroni locali 
dar uită subiectul sau se tratează cu superficialitate când aceştia 
sunt achitaţi de justiţie sau primesc pedepse cu suspendare.
                                              MTP – 4 
În fiecare zi pe toate canalele media se prezintă informaţii ultra
detaliate despre clanuri de cămătari, tâlhari, bătăuşi, spărgători 
de banci, elevi bătuţi de alţi elevi sau de profesori, pietoni 
omorâţi de şoferi recalcitranţi. Se arată astfel că nu mai esti
siguranţă nicăieri şi că nu mai trebuie să îți lasi
blocului. După aceea combină această metodă cu MTP 
MTP -3. Vei obţine un mesaj beton prin care fraierul va 
întreprinde treptat următoarele acţiuni: îşi va cumpăra o uşă 
metalică, va face contract de monitorizare cu o firmă de pază, 
îşi va lua pistol cu bile, îşi va asigura casa, maşina, partenerul 
de viaţă, copilul şi pe sine. Apoi, acesta aparent liniştit se va 
uita cu aviditate la cum îi explică Ciocan despre eficienţa 
oamenilor legii atunci când au descins în casa traficanţilor din 
Ferentari şi au confiscat “uriaşa” cantitate de 200 de grame de 
cocaină (deşi anual la noi se trafichează tone) 
                                             MTP – 5 
În fiecare zi pe toate canalele media se spune 
este îngrijorată de soarta educaţiei. Apoi se prezint
alte exemple de ce în România nu are rost să faci şcoală. 
Combină cu MTP – 1 şi se va prezenta “vedeta” (o femeie 
independentă care ţine la principii) care are de toate pentru că a 
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de unde să îşi ia 
cel mai avantajos credit, care sunt bancile care au comisioane 
ascunse şi, prin excludere, care sunt cele mai sigure şi unde 

ce lucruri rele i se 
pot întâmpla dacă nu îşi plăteşte ratele. După ce te-ai asigurat că 
a înţeles toate astea combină totul cu MTP -1 astfel: Dan 
Bitman, personaj de succes, consilier al Ministerului de Finanţe 

u imobiliar (deşi în reclama TV, 
este cea care te sfătuieşte să cumperi 

medicamentul de cap chiar dacă nu te doare atât de tare încât să 
te îndopi cu antinevralgice, Anna Lesko, cântăreaţa de succes 

îţi arată de ce trebuie să 
vorbeşti aiurea de sute de euro pe lună la mobil. Apoi nu uita să 
mănânci margarină de care Nadia Comăneci nu s-ar atinge în 

o recomandă cu căldură. După asta ia-ţi 
la preţuri de trei ori mai mari decât în 

orice ţară din occident, dar produse sub franciză la noi. 

ele media se comentează prin ştiri 
uri interminabile ce răutăţi fac 

autorităţile, cât de mult şi prin ce metode ingenioase fură banul 
păreşti asta în minte uimeşte-l: fă un 

spectacol din orice realizare a ministrului sau primarului 
i de o sută de mii 

de ori ce bine se circulă pe podul sau şoseaua abia inaugurate, 
ante pentru siguranţa sa s-

cumpărat, ce evenimente artistice de înaltă ţinută şi 
deşi îndrăcit de zecile de 

nereguli prezentate în legătură cu acel politician, nu va simţi că 
e totul pierdut, ci dimpotrivă, că acolo sus, cineva lucrează şi 
pentru el. Totul se poate rezuma prin fraza cretinoidă: “A furat 

această metodă, se legitimează deturnarea 
sistematică a banilor publici în buzunarele unora, prezentă în 
toate structurile de stat de la noi. Apoi, ca toate lucrurile să aibă 

sare şi piper se prezintă câţiva baroni locali încătuşaţi, 
cu superficialitate când aceştia 

sunt achitaţi de justiţie sau primesc pedepse cu suspendare. 

informaţii ultra-
lanuri de cămătari, tâlhari, bătăuşi, spărgători 

de banci, elevi bătuţi de alţi elevi sau de profesori, pietoni 
ecalcitranţi. Se arată astfel că nu mai esti în 

ți lasi copilul în faţa 
După aceea combină această metodă cu MTP – 2 şi 

3. Vei obţine un mesaj beton prin care fraierul va 
: îşi va cumpăra o uşă 

metalică, va face contract de monitorizare cu o firmă de pază, 
îşi va asigura casa, maşina, partenerul 

de viaţă, copilul şi pe sine. Apoi, acesta aparent liniştit se va 
uita cu aviditate la cum îi explică Ciocan despre eficienţa 
oamenilor legii atunci când au descins în casa traficanţilor din 

t “uriaşa” cantitate de 200 de grame de 

 că toată lumea 
e soarta educaţiei. Apoi se prezintă prin mii de 

alte exemple de ce în România nu are rost să faci şcoală. 
“vedeta” (o femeie 

independentă care ţine la principii) care are de toate pentru că a 

fost sponsorizată de “iubi” cel potent financiar, bătrân dar 
generos.  
Aceste lucruri descriu cel mai bine parteneriatul “stat + 
media” care acţionează, de ani buni, pentru indobitocirea 
indivizilor din această ţară. Lista de MTP
aproape la nesfârşit dar sper că prin acestea am
din esenţial. Unii vor spune că nu ajută la nimic să ne dăm 
seama. Eu zic că ajută, şi ajută chiar unde doare mai mult: la 
cap şi la buzunar. (Sursa – Angel.org.ro

 

Declinul FAMILIEI, declinul

 
       Tema ne-a fost inspirată de un dosar publicat în 
luna iulie în ziarul britanic The Guardian
ouţ of favor for young Europeans aş austerity and apathy 
bâte”. (“Căsătoria scade în popularitate la tinerii europeni 
afectaţi de austeritate şi apatie”)  

in 2006 am atenţionat mereu că experimentele sociale 
moderne privind căsătoria şi familia promovate în 
numele “drepturilor omului” vor duce inevitabil la 

declinul instituţiei căsătoriei şi familiei. Din nefericire, am avut 
dreptate. Tot mai frecvente sunt ştirile, studiile şi sondajele de 
opinie care confirmă ceea ce atât noi cât şi alţii am prezis cu ani 
în urmă. Începând cu 1989 societatea a început să 
experimenteze cu “parteneriatele civile”, în anul acela 
Danemarca legalizând pentru prima dată în istorie concubinajul 
heterosexual şi homosexual. Parteneriatele civile au dat astfel 
oportunitatea tinerilor să opteze pentru un cadru de convieţuire 
socială străin căsătoriei, şi au făcut
societatea a început să experimenteze cu “căsătoriile” unisex, 
Canada devenind prima ţară din lume care să le legalizeze şi să 
le declare un “drept al omului”. Olanda a făcut la fel, Belgia la 
fel, Scandinavia (cu excepţia Finlandei) la fel, aşa cum după ele 
au făcut şi alte ţări europene, ultimele fiind Marea Britanie şi 
Franţa socialistă în 2013. 

Şi tot din 2002 oameni de bună credinţă, organizaţii pro
şi pro-viata din Europa şi restul lumii au început să atenţio
că legiferarea structurilor sociale paralele căsătoriei şi familiei 
naturale va avea conscinte negative şi de lungă durată pentru 
societatea occidentală. Noi ne-am alăturat acestor voci în 2006. 
Argumentele noastre şi ale altora în favoarea prudenţei 
respinse, cei care le-au propus fiind etichetaţi ca “bigoţi”, 
“intoleranţi”, “depăşiţi”, sau “nu în pas cu istoria”. Iată însă că 
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fost sponsorizată de “iubi” cel potent financiar, bătrân dar 

descriu cel mai bine parteneriatul “stat + privat + 
, de ani buni, pentru indobitocirea 

indivizilor din această ţară. Lista de MTP-uri poate continua 
aproape la nesfârşit dar sper că prin acestea am surprins o parte 

Unii vor spune că nu ajută la nimic să ne dăm 
seama. Eu zic că ajută, şi ajută chiar unde doare mai mult: la 

Angel.org.ro) 

Declinul FAMILIEI, declinul EUROPEI 

a fost inspirată de un dosar publicat în 
The Guardian: “Marriage falls 

ouţ of favor for young Europeans aş austerity and apathy 
oria scade în popularitate la tinerii europeni 

in 2006 am atenţionat mereu că experimentele sociale 
moderne privind căsătoria şi familia promovate în 
numele “drepturilor omului” vor duce inevitabil la 

ţiei căsătoriei şi familiei. Din nefericire, am avut 
dreptate. Tot mai frecvente sunt ştirile, studiile şi sondajele de 
opinie care confirmă ceea ce atât noi cât şi alţii am prezis cu ani 
în urmă. Începând cu 1989 societatea a început să 

parteneriatele civile”, în anul acela 
Danemarca legalizând pentru prima dată în istorie concubinajul 
heterosexual şi homosexual. Parteneriatele civile au dat astfel 
oportunitatea tinerilor să opteze pentru un cadru de convieţuire 

şi au făcut-o. Începând cu 2002 
societatea a început să experimenteze cu “căsătoriile” unisex, 
Canada devenind prima ţară din lume care să le legalizeze şi să 
le declare un “drept al omului”. Olanda a făcut la fel, Belgia la 

Finlandei) la fel, aşa cum după ele 
au făcut şi alte ţări europene, ultimele fiind Marea Britanie şi 

 

Şi tot din 2002 oameni de bună credinţă, organizaţii pro-familie 
viata din Europa şi restul lumii au început să atenţioneze 

că legiferarea structurilor sociale paralele căsătoriei şi familiei 
naturale va avea conscinte negative şi de lungă durată pentru 

am alăturat acestor voci în 2006. 
Argumentele noastre şi ale altora în favoarea prudenţei au fost 

au propus fiind etichetaţi ca “bigoţi”, 
“intoleranţi”, “depăşiţi”, sau “nu în pas cu istoria”. Iată însă că 
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tot mai multe articole şi studii apar, atât în Europa occidentală 
cât şi în Statele Unite care indică o tendinţă foarte 
îngrijorătoare: numărul persoanelor căsătorite este în scădere, 
numărul tinerilor care se căsătoresc e în scădere, numărul 
copiilor născuţi şi crescuţi în familii monoparentale e în 
creştere, cheltuielile publice pentru sprijinul lor sunt în creştere, 
şi confidența tinerilor în cea mai importantă instituţie socială, 
familia şi căsătoria, a ajuns la o limită minimă nemaîntilnită 
până acuma. Despre ce e vorba? 

The Guardian ne informează 

Conform articolului din Guardian, apatia tinerilor europeni faţă 
de căsătorie şi familie este îngrijorător de ridicată. Majoritatea 
tinerilor europeni nu vor să audă de familie ori căsătorie. 
Articolul descrie în mod special apatia faţă de căsătorie şi 
familie a tinerilor din Italia, Franţa, Polonia, Spania, şi Grecia. 

În Italia anului 2013 au fost încheiate mai puţin de 200.000 de 
căsătorii, numărul cel mai scăzut din ultimii 100 de ani. În 
ultimii zece ani numărul căsătoriilor a scăzut cu 24% şi cu 50% 
în raport cu 1965. În 2013 rata căsătoriilor italiene a fost de 3.3 
la 1000 de persoane. În 2003 era de 4.6 la 1.000 de persoane. 
Experţii italieni atribuie declinul numărului noilor căsătoriţi 
schimbărilor “culturale” care au avut loc în Italia ultimelor 
decade. Tinerii au devenit mai puţin interesaţi în religie şi 
tradiţie şi mulţi prefera să trăiască în concubinaj decât căsătoriţi. 
Motivaţia economică însă e şi ea prezentă, tinerii spunând că nu 
au o situaţie financiară propice pentru formarea unei familii ori 
să facă copii. Din această cauză, mulţi tineri locuiesc cu părinţii 
lor. Statisticile europene arată că aproape jumătate dintre tinerii 
europeni între 18 şi 30 de ani încă locuiesc cu părinţii lor. Lipsa 
căsătoriilor înseamnă lipsa copiilor şi declinul demografic al 
Europei. 

În Spania vârsta media a bărbaţilor care încă se căsătoresc este 
de 37.2 ani, cu aproape 10 ani mai ridicată decât în anii 80. 
Gândirea seculară devine şi ea tot mai influentă la tinerii 
spanioli, mulţi respingând căsătoria pentru că e o instituţie 
“patriarhală” incompatibilă cu egalitatea între sexe şi libertatea 
sexuală. 

În Franţa, indica sociologii francezi, un factor care a cauzat 
scăderea numărului căsătoriilor a fost legalizarea parteneriatelor 
civile. Numite “pacs” (adică “pacte civil de solidarite”), ele 
sunt foarte populare la tinerii francezi. Au fost introduse în 
1999, iar în 2013 tot la trei căsătorii tradiţionale s-au încheiat 
două parteneriate civile (pacs). Doar o “fracţiune” a celor care 
formează “pacs” ulterior se căsătoresc. Cei care formează 
parteneriate civile resping căsătoria tradiţională pentru că nu 
sunt interesaţi în obligaţiile şi responsabilităţile aferente 
căsătoriei tradiţionale: monogamia, viaţa de cuplu, loialitatea. 
Parteneriatele civile sunt suficiente pentru scopul principal şi 
aproape exclusiv al partenerilor: impozitele pe cuplu sunt mai 
mici decât pe persoanele necăsătorite. 

Situaţia e la fel de sinistră şi în Grecia, informează sociologii 
greci. Mai mult de 60% dintre tinerii greci sunt fără slujbe, cea 
mai ridicată rata de şomaj în rândul tinerilor din Uniunea 
Europeană. O altă cauză a declinului căsătoriei este mentalitatea 
nouă a tinerilor care preferă o viaţă fără obligaţii ori 
responsabilităţi pentru o altă persoană în viaţa lor, cum ar fi 

soţul ori soţia, ori responsabilitatea de a aduce pe lume şi creşte 
copii. 

Şi Polonia catolică şi tradiţională a fost afectată de trendul 
european anti-casatorie. Anul trecut numărul căsătoriilor în 
Polonia a fost cel mai redus din 1945 încoace. În Polonia, 43% 
dintre tinerii între 25 şi 34 de ani încă locuiesc cu părinţii lor. 
Asta, remarcă un sociolog polonez, reflectă atitudinea tinerilor 
polonezi: “independență fără responsabilitate”. Consecinţele 
sunt palpabile: numărul copiilor născuţi tinerelor necăsătorite e 
de 21% din totalul copiilor născuţi în Polonia anul trecut. Un 
lucru surprinzător, adăugă The Guardian, considerând că 95% 
dintre polonezi sunt catolici. Pentru mulţi tineri polonezi 
căsătoria nu mai e un “obiectiv de viaţă”. 

La fel şi  în Australia 

Dezintegrarea familiei cauzează pierderi economiei australiene 
de peste 14 miliarde de dolari anual. Acestea sunt fonduri 
publice alocate pentru cheltuielile de judecată şi asistența 
socială pentru familiile dezintegrate. Anual statul australian 
plăteşte, în medie, 1.100 de dolari fiecărei familii în criză. Suma 
aceasta implica consiliere ori plata chiriilor. Recent, statul 
australian a anunţat că va demară o politică socială de prevenire 
a crizelor în familii ori a dezintegrării lor, inclusiv strategii 
pentru diminuarea ratei divorţului. Fiecare divorţ cauzează o 
pierdere de 100.000 de dolari, o sumă care creşte exponenţial 
considerând că anual 50.000 de australieni divorţează. În plus, 
statul australian intenţionează să emită bonuri de 200 de dolari 
anual pentru consiliere premaritală fiecărui cuplu care 
intenţionează să se căsătorească. 

Declinul căsătoriilor în America 

Ironic, tot pe 25 iulie, revista americană Time a publicat şi ea un 
dosar privind declinul căsătoriilor în America, în special în 
rândul tinerilor. Un sondaj de opinie efectuat la 1000 de tineri 
născuţi după 1980 reflectă confuzia privind căsătoria şi viaţă de 
familie, pe de o parte, cât şi măsura în care au fost afectaţi în 
gândirea lor privind căsătoria de teoriile “moderne” privind 
instituţia căsătoriei pe care le învaţă în şcoală. 43% dintre ei 
cred că e potrivit ca înainte de căsătorie cuplul să primească o 
licenţă de “convieţuire” de 2 ani, după care să decidă dacă vor 
sau nu să se căsătorească. 33% cred că e potrivit ca licenţele de 
căsătorie să fie emise pe perioade specifice de timp, şi limitate 
în timp, asemenea împrumuturilor din bancă: pe 5, 7, 10, sau 30 
de ani, după care termenii căsătoriei pot fi “renegociaţi. 21% 
cred că soluţia ar fi ca după 8 ani soţilor să li se permită să-şi 
aleagă un nou soţ, fără consecinţe. 10% cred că societatea ar 
trebui să le acorde dreptul la “parteneri multipli” pe durata 
căsătoriei. În fine, 40% cred că e oportună abolirea căsătoriilor 
“pe viaţă”. 

Consecinţe 

Oare ştiu aceşti tineri ce pericolele îi aşteaptă? Ori consecinţele 
acestor idei dacă sunt puse în aplicare? Fără îndoială evoluţiile 
recente în doctrină şi gândirea socială a Europei şi Americii 
sunt în primul rând de blamat pentru declinul căsătoriei în 
Europa şi America. E lucrul acesta unul bun? Nicio persoană 
raţională nu poate spune că e. Fără familii şi căsătorie o 
societate degenerează, mai devreme sau mai târziu, în haos 
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social. Instituţia familiei crează şi menţine ordinea socială în 
societate. 

De ani de zile suntem pur şi simplu bombardaţi cu noţiunea de 
familii multiple, adică că există “mai multe şi vari
familie”. Ideea asta poate fi fluturată  fără sfârşit, dar realitatea 
nu poate fi ignorată pentru că e doar una: nu toate “formele de 
familie” sunt, în realitate, egale şi nu toate au acelaşi impact 
social. Căsătoriile între persoane de acelaşi sex nu au nicio 
utilitate socială. La fel parteneriatele civile. Nici căsătoriile 
homosexuale nici parteneriatele civile nu duc la coeziunea 
socială generată de căsătoria tradiţională. Singura “formă de 
familie” dovedită utilă societăţii de-a lungul mile
este, şi va rămâne familia naturală constituită dintr
o femeie şi copii. 

 
Primii oameni modificaţi genetic. Experţii 
americani monitorizează în secret 17 copii 

concepuţi în eprubetă 
 
 
                                        Daniel ROXIN –

 
     În anul 2001, autorităţile din Statele Unite au 
interzis folosirea unei tehnici noi de fertilizare in vitro, 
numită transfer citoplasmatic.  

xista riscul unor efecte grave în urma conceperii unor 
copii modificaţi genetic, dar deja 30 de micuţi din 
întreaga lume s-au născut prin această controversată 
metodă. 

 
Acum, o clinică de fertilitate din New Jersey monitorizează în 
secret 17 dintre aceşti copii, care au venit pe lume înainte de 
interzicerea procedurii. Experţii speră să afle cât mai multe 
informaţii despre efectele pe termen lung ale procedurii.
 
Transferul citoplasmatic presupune transferarea unei părţi din 
ovulul unei femei în ovulul altei femei. Partea sănătoasă din 
ovulul femeii donator este folosită pentru a suplini pa
nefuncţională din ovului mamei. Practic, din două ovule se 
formează unul singur, iar copilul va avea două mame şi un 
tată. 
 
După ce ovulul va fi fecundat, embrionul va conţine 99% 
din ADN-ul părinţilor biologici, dar şi ADN mitocondrial 
din ovului femeii donator. 
 
Problema este că un copil născut astfel are mai mult ADN 
mitocrondrial decât este natural, acesta venind de la ambele 
femei. 
 
Genele care sunt în plus vor fi asimilate în genomul copilului şi 
apoi transmise mai departe urmaşilor săi. 
 
Deci, se poate spune că savanţii au modificat genomul uman 
prin această metodă, alterând practic structura speciei 
noastre. 

E
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De ani de zile suntem pur şi simplu bombardaţi cu noţiunea de 
familii multiple, adică că există “mai multe şi variate forme de 
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socială generată de căsătoria tradiţională. Singura “formă de 
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americani monitorizează în secret 17 copii 

 

– București 

În anul 2001, autorităţile din Statele Unite au 
interzis folosirea unei tehnici noi de fertilizare in vitro, 
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deja 30 de micuţi din 
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Partea sănătoasă din 

ovulul femeii donator este folosită pentru a suplini partea 
din două ovule se 

ul va avea două mame şi un 
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are mai mult ADN 
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Genele care sunt în plus vor fi asimilate în genomul copilului şi 

savanţii au modificat genomul uman 
prin această metodă, alterând practic structura speciei 

 
Primul copil care a fost conceput prin transfer citoplasmatic s
născut în 1997, în urma unui experiment realizat de clinica 
Saint Barnabas din New Jersey. 
 
Copiii născuţi astfel nu au fost monitorizaţi până acum, dar unul 
din ei a fost diagnosticat în 2002 cu o tulburare de 
comportament similară autismului. 
 
De la începutul acestui an, clinica din New Jersey, sub 
coordonarea medicului Serena Chen, a început să urmărească 
starea copiilor comcepuţi aici. 
 
Transferul citoplasmatic este similar unei proceduri moderne, 
dezbătută spre aprobare de Parlamentul din Marea Britanie. 
Tehnica aceasta se numeşte donare mitocondrială 
aprobată va duce la naşterea copiilor care vor avea, din punct de 
vedere biologic, trei părinţi. 
 
Iresponsabilitatea unor geneticieni și a unor factori de decizie 
politică poate să ne conducă, în curând, către o situa
periculosasă. Dacă ceea ce se prezintă în acest articol este 
adevărat, atunci lucrurile sunt foarte grave. 
Medical Daily via Descopera.ro 

 
Să devenim şi să rămânem artizanii 

propriei noastre fericiri!
 

             Întotdeauna, fără excepţie, fericirea este o alegere 
conştientă! Haideţi să o facem zi de zi! Vom descoperi astfel 
că în afara nefericirii, nu avem nimic de pierdut.

ericirea este mult mai uşor de descoperit decât credem, 
dacă o căutăm în locul potrivit. Fericirea şi nefericirea 
sunt stări de spirit şi nu sunt dependente în mod necesar 

de circumstanţe şi condiţionări exterioare. Ceea ce ne determină 
fericirea sau 
atitudinea noastră mentală şi 
reacţia faţă de acele 
circumstanţe. 
pentru a rămâne fericiţi mai 
mereu, tot ce avem de făcut 
este să ne reajustăm atitudinile 
mentale, iar pentru aceasta 
trebuie să ne amplificăm 
puterea mentală şi puterea 
voinței.

De-a lungul timpului, tradiţiile 
spirituale ale omenirii au 
evidenţiat faptul că există în noi 
un izvor nesecat de bucurie, 
fericire, iubire, pace, putere şi 
înţelepciune. Acesta a primit 

diferite nume: „Sinele divin“, „Sinele adevărat“, „Sinele 
interior“, „Spiritul“, „Scânteia divină“, „Fiinţa interioară“ etc. 
La acest izvor trebuie să ajungem ca să cunoaştem adevărata 

F
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fericire. Prin transformarea profundă a atitudinilor noastre 
mentale ne putem apropia de această sursă. 

Marii înţelepţi ai umanităţii au avut întotdeauna o viziune 
dinamică asupra adevăratei fericiri, bazată pe înţelegerea 
profundă a faptului că aceasta se găseşte înlăuntrul propriului 
nostru Sine. 

Psihosociologul Patricia Delahai a făcut un studiu interesant 
despre cei care reuşesc să fie fericiți aproape tot timpul, 
indiferent de piedicile care le apar în cale. Iată în continuare 
câteva recomandări esenţiale, extrase din mărturiile lor, care ne 
sunt de un real folos în acest demers interior de a găsi fericirea: 
să învăţăm să ne iubim pe noi înşine, să fim mereu atenţi la 
stările pe care le avem şi să căutăm să ne protejăm de efectele 
experienţelor nefaste sau mai puţin plăcute atunci când apar, să 
învăţăm să ne obiectivăm emoţiile, să ne bucurăm din tot 
sufletul de stările de fericire care ne apar spontan şi să 
întreținem relaţii armonioase cu cei din jur. 

Se spune că înţelepţii au o lume comună, cea a fericirii, care 
este temelia pentru succesul deplin în orice aspect al vieţii. De-a 
lungul timpului, ei ne-au împărtăşit secretele fericirii interioare 
şi ne-au oferit ghidarea pentru o descoperi. Pentru a practica 
deprinderea de a fi fericiți ei recomandă în primul rând să 
învăţăm să identificăm obiceiurile care ne fură fericirea şi să ne 
facem bunul obicei de a alege fericirea în orice circumstanţe. 

De-a lungul timpului, înțelepții ne-au atras atenţia asupra 
faptului că natura umană este plină de contradicții, că oamenii 
sunt tributari atât forţelor benefice, cât şi celor malefice, 
oscilând aproape întotdeauna între o fericire trecătoare şi 
nefericire. Prinşi în capcana impulsurilor care conduc către viaţă 
(Eros) sau către moarte (Thanatos), oamenii obișnuiți sunt de 
cele mai multe ori scindați între dorinţa de a-şi construi fericirea 
cărămidă cu cărămidă şi cea de a şterge trecutul, în acelaşi timp 
recunoscători că trăiesc, dar cu toate acestea niciodată 
mulțumiți. 

Să practicăm fără încetare deprinderea de a fi mai mereu 
fericiţi  

A şti cum să ne ridicăm moralul, atunci când trecem prin 
momente mai dificile, şi a-l menţine mai mereu la înălţime este 
ceva perfect posibil, chiar dacă uneori poate părea că este 
dificil. Asta nu înseamnă însă că de acum înainte, peste noapte, 
o să devenim „super-fericiți“. Viaţa cotidiană este o continuă 
provocare, şi ea ne oferă contextul ideal pentru ca noi să ne 
transformăm la modul profund. Putem obţine beneficii din orice 
problemă sau dificultate cu care ne confruntăm, dacă ştim să o 
întoarcem în favoarea noastră. Cum? Urându-i bun venit, adică 
acceptând-o, şi întrebându-ne ce mesaj aduce cu ea, ce am putea 
învăţa din ea. Noi ştim acum că există un motiv pentru orice și 
că nimic nu se petrece la întâmplare. Această atitudine ne va 
modifica radical punctul de vedere şi vom ajunge la 
convingerea că tot ceea ce ni se petrece în viaţă este numai şi 
numai spre binele nostru şi că am fost puşi de Dumnezeu exact 

în situaţia în care merităm să fim pentru a fi ajutați să creștem 
sau pentru a compensa o anumită KARMA.  

A ne impune ideea că de acum înainte o să avem un moral 
mereu ridicat sau că nu vom mai putea de atâta fericire conduce 
direct la dezamăgire şi chiar la culpabilitate, pentru că vom 
vedea în curând că nu este chiar atât de simplu. A cultiva cu 
răbdare bunul obicei de a urmări să învăţăm din tot ceea ce ni se 
petrece este un bun punct de la care putem pleca în căutarea 
fericirii. 

La ora actuală se promovează ideea că fericirea este un bun 
pentru care trebuie să muncim, că ea se câștigă cu prețul unor 
mari eforturi de voinţă pe care trebuie să le orientăm asupra 
noastră înşine. Această concepție ne poate face însă să ne 
încrâncenăm şi mai mult în căutările pe care le întreprindem 
pentru a deveni fericiți. De fapt, tot ceea ce trebuie să facem 
este să ne reamintim că natura noastră esenţială este însăşi 
fericirea pură. Ni se spune că suntem umani, deci inconstanți şi 
imperfecți, când de fapt am fost făcuți după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu. 

Fiecare fiinţă umană merită să trăiască din plin fericirea intensă 
şi copleşitoare atunci când acţionează fiind însuflețită de iubire, 
la unison cu Legile Divine.  

Marii înţelepţi ai lumii au afirmat de-a lungul timpului că noi 
oamenii, chiar şi atunci când nu ne dăm seama de aceasta, am 
fost creați de Dumnezeu pentru a fi fericiți. Numai fiinţele 
umane care sunt profund fericite, din ce în ce mai des, au 
dreptul să spună: „Fericirea profundă pe care o trăiesc arată 
totodată că împlinesc una dintre Voile lui Dumnezeu pe 
Pământ.“ Merită să ne dăm seama că toţi marii aspiranți, toţi 
sfinţii, toţi marii înţelepţi, toţi cei care sunt drepți, ca să spunem 
aşa, în faţa lui Dumnezeu, au fost şi sunt profund fericiți. Prin 
urmare, merită să reținem că a trăi stări copleşitoare de fericire 
este întotdeauna ceva divin şi totodată firesc pentru fiecare 
fiinţă umană. 

Se spune că bucuriile noastre sunt capricioase, dar este necesar 
să știm că se petrece la fel şi cu suferinţele pe care le trăim. 
Plăcerea şi durerea sunt cele două feţe ale aceleiaşi monezi. A 
înțelege profund acest aspect ne ajută să învăţăm să percepem 
plăcerea acolo unde alții văd doar durere. De exemplu, revedem 
o rudă foarte dragă cu ocazia unei înmormântări în familie: este 
o plăcere. Sau: o prietenă apropiată anulează în ultima clipă 
întâlnirea mult așteptată de noi; aceasta ne contrariază pe 
moment, însă ne dăm repede seama că astfel vom avea mai mult 
timp pentru noi, că ne vom putea răsfăța cu o baie pe cinste sau 
făcând ceva ce tot amânam de ceva vreme.  

Fiinţele umane care au mai mereu moralul ridicat sau, cu alte 
cuvinte, sunt preponderent optimiste, văd de cele mai multe ori 
jumătatea plină a paharului și nu pe cea goală. Este vorba 
despre o alegere spontană, conştientă, pe care ei obișnuiesc să o 
facă în situațiile mai dificile, despre o capacitate alchimică 
lăuntrică extraordinară de a transforma, metaforic vorbind, 
plumbul în aur. Dar nu numai această alchimie interioară este 
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ceea ce îi caracterizează. De fapt, ei au grijă de s
spirit aşa cum alţii au grijă de starea lor de sănătate. Luând 
exemplul lor, ar trebui să ne întrebăm cât mai des cu putin
cum să facem să trăim în mod constant stări benefice, 
constructive pentru a fi mai mereu plini de resurse interioare 
aparent nebănuite, şi evident să găsim şi soluțiile pentru a face 
aceasta.  

De aceea ar trebui să ne propunem ferm să nu mai permitem să 
întreținem gânduri nocive care să ne tulbure pacea interioară şi 
echilibrul lăuntric, și să urmărim constant să eliminăm
gândurile secundare, perturbatoare şi aşteptările anticipative 
care ne-ar putea afecta în vreun fel mulţumirea lăuntrică. Este 
necesar să devenim totodată conştienţi că aceste aşteptări ne pot 
aduce cel mai adesea nefericirea, care este determinată nu de 
situațiile cu care ne confruntăm la un moment dat, nu de 
oamenii din jur, ci chiar de propria noastră persoană.

Atunci când simţim că ceva nu este în regulă cu noi (nu dormim 
bine, suntem anxioşi, irascibili etc.), este bine să ne oprim 
imediat şi să ne punem următoarea întrebare pentru a ne 
obiectiva: „Ce se petrece cu mine?“ Următorul pas este să 
începem să facem curat înlăuntrul nostru pentru a îndepărta 
acele stări penibile. Pe scurt, să aplicăm permanent un fel de 
igienă lăuntrică a bunei dispoziţii, tot la fel cum respectăm o 
anumită igienă personală elementară.  

Să devenim şi să rămânem întotdeauna suveranii propriului 
nostru univers lăuntric  

Viaţa are suişurile şi coborâşurile ei. Tot ceea ce trebuie să 
facem este să devenim conştienţi de ele. A avea o bună priză de 
conştiinţă asupra a ceea ce se petrece cu noi (din punct de 
vedere fizic, emoţional, mental şi spiritual) în fiecare clipă este 
un pas foarte important pe care trebuie să-l facem. Aceasta 
înseamnă să dobândim o bună cunoaştere de sine. Vo
astfel să putem spune cu precizie: acum trăiesc o stare de 
fericire, de încântare, de compasiune, de iubire profundă, de 
altruism, de pace profundă sau, dimpotrivă, o stare de tristeţe, 
de dezamăgire, de nelinişte, de gelozie, de plictiseală, de t
de mânie, de îngrijorare, de neîmplinire, de egoism etc. 
Capacitatea noastră de a ne identifica stările mai puţin benefice 
trebuie să fie dublată de un anumit optimism care să ne ajute să 
găsim soluțiile de ieșire din situațiile respective. Este foar
important să nu ne pierdem speranţa şi să fim convinşi că 
niciodată nu ni se dă mai mult decât putem duce. 

Să căutăm plini de curiozitate, perseverenţă şi răbdare, 
punem mai mereu în aplicare mici strategii pentru a rămâne 
optimiști. Dacă ştim că suntem încă, de exemplu, hipersensibili, 
emotivi şi uşor de demoralizat, este de dorit pentru început să 
evităm situațiile sumbre, pesimiste sau demoralizatoare. Dacă 
nu vom avea grijă de buna noastră dispoziţie, ea va tinde să 
dispară. 

Există uneori situaţii în care este suficient un mic detaliu pentru 
a ne demoraliza, aşa că este mai bine să învăţăm să ne protejăm. 
Forţa noastră constă în a avea o viziune realistă, obiectivă 
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De aceea ar trebui să ne propunem ferm să nu mai permitem să 
ținem gânduri nocive care să ne tulbure pacea interioară şi 
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necesar să devenim totodată conştienţi că aceste aşteptări ne pot 
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a o bună priză de 

conştiinţă asupra a ceea ce se petrece cu noi (din punct de 
vedere fizic, emoţional, mental şi spiritual) în fiecare clipă este 

l facem. Aceasta 
înseamnă să dobândim o bună cunoaştere de sine. Vom ajunge 
astfel să putem spune cu precizie: acum trăiesc o stare de 
fericire, de încântare, de compasiune, de iubire profundă, de 
altruism, de pace profundă sau, dimpotrivă, o stare de tristeţe, 
de dezamăgire, de nelinişte, de gelozie, de plictiseală, de teamă, 
de mânie, de îngrijorare, de neîmplinire, de egoism etc. 
Capacitatea noastră de a ne identifica stările mai puţin benefice 
trebuie să fie dublată de un anumit optimism care să ne ajute să 

țiile de ieșire din situațiile respective. Este foarte 
important să nu ne pierdem speranţa şi să fim convinşi că 
niciodată nu ni se dă mai mult decât putem duce.  

Să căutăm plini de curiozitate, perseverenţă şi răbdare, și să 
punem mai mereu în aplicare mici strategii pentru a rămâne 

suntem încă, de exemplu, hipersensibili, 
emotivi şi uşor de demoralizat, este de dorit pentru început să 

țiile sumbre, pesimiste sau demoralizatoare. Dacă 
nu vom avea grijă de buna noastră dispoziţie, ea va tinde să 

aţii în care este suficient un mic detaliu pentru 
a ne demoraliza, aşa că este mai bine să învăţăm să ne protejăm. 
Forţa noastră constă în a avea o viziune realistă, obiectivă 

asupra propriei fiinţe, în a ne cunoaşte şi a ne accepta propriile 
slăbiciuni, chiar dacă uneori poate părea dificil. A ne recunoaşte 
neajunsurile este deja primul pas către îndepărtarea acestora. 

Există totodată şi așa-zisele victime ale „atitudinii pozitive“, 
care ajung să-și reproșeze faptul că nu sunt aşa cum trebuie să 
fie şi care devin deprimate din această cauză. Deşi ele ştiu, 
teoretic vorbind, că au tot ce le trebuie pentru a fi fericite, din 
păcate nu ştiu să se folosească de ceea ce au. Astfel de fiinţe îşi 
fac singure rău, hrănind o idee utopică despre fericire. 

Alţii găsesc că merită să sufere, să primească „palme“ de la 
viaţă sau să trăiască „o mare nefericire“ pentru a învăţa să 
aprecieze ceea ce au. Însă psihologia umană este mult mai 
complexă decât această viziune simplistă despre fericire pe care 
o au mulţi oameni obişnuiţi.  

Ştim cu toţii că suntem totuşi tributari impregnărilor 
subconştiente. Obiceiul de a ne îngrijora sau orice alte obiceiuri 
nefaste se ridică asemenea unei caracati
oceanului subconştientului, distrugându ne pacea interioară. 
Există motive obiective pentru a fi ferici
subiective, ascunse, ocultate, care ne tulbură fie că vrem, fie că 
nu vrem.  

 
7 obiceiuri care fac diferenţa între

ceea ce eşti şi ce poţi să
 

1. ACȚIUNEAZĂ 

eea ce face diferenţa atunci când e vo
atitudinea pe care o ai în legătură cu el.
ziua visând la o carieră minunată, casa cu trei etaje sau 

mai ştiu eu ce intră în definiţia ta de succes, fără să faci nimic în 
acest sens, probabil că nu se va întâmpla nimic.
prin muncă, prin acţiune. Bineînţeles că şi visatul cu ochii 
deschişi are un sens, secretul sta însă în capacitatea ta de a pune 
în practică ceea ce visezi. 

2. ASUMĂ-ŢI REPONSABILITATEA
eşti în acest moment şi pentru ce vei fi mâ
singurul responsabil pentru viaţa ta şi numai tu ai 
puterea să decizi ce faci şi ce nu faci. 

3.     SOCIALIZEAZĂ – La ce e bună socializarea? În 
primul rând socilizand te expui la tot felul de situaţii şi 
stări cu care nu te-ai confrunta dacă ai
laptopul în braţe postând pe facebok. Intrând în contact 
cu lumea reală, ajungi să te cunoşti mai bine pe tine şi 
bineînţeles pe ceilalţi.  Este foarte importanat să 
cunoşti oameni noi, pentru că suntem diferiţi şi astfel 
de la fiecare poţi afla lucruri noi , singura condiţie e să 
vrei.  

4.      STABILEŞTE OBIECTIVE SMART
SMART sunt obiectivele măsurabile şi delimitate în 
timp. Cum se traduce astea. Să spunem că ai ca 
obiectiv să ai mai mulţi bani, şi eu vin şi îţi dau 10 lei. 

C
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asupra propriei fiinţe, în a ne cunoaşte şi a ne accepta propriile 
hiar dacă uneori poate părea dificil. A ne recunoaşte 

neajunsurile este deja primul pas către îndepărtarea acestora.  

zisele victime ale „atitudinii pozitive“, 
și reproșeze faptul că nu sunt aşa cum trebuie să 

are devin deprimate din această cauză. Deşi ele ştiu, 
teoretic vorbind, că au tot ce le trebuie pentru a fi fericite, din 
păcate nu ştiu să se folosească de ceea ce au. Astfel de fiinţe îşi 
fac singure rău, hrănind o idee utopică despre fericire.  

sesc că merită să sufere, să primească „palme“ de la 
viaţă sau să trăiască „o mare nefericire“ pentru a învăţa să 
aprecieze ceea ce au. Însă psihologia umană este mult mai 
complexă decât această viziune simplistă despre fericire pe care 

Ştim cu toţii că suntem totuşi tributari impregnărilor 
subconştiente. Obiceiul de a ne îngrijora sau orice alte obiceiuri 
nefaste se ridică asemenea unei caracatițe din adâncurile 
oceanului subconştientului, distrugându ne pacea interioară. 

tă motive obiective pentru a fi fericiți, dar şi blocaje 
subiective, ascunse, ocultate, care ne tulbură fie că vrem, fie că 

7 obiceiuri care fac diferenţa între 
ceea ce eşti şi ce poţi să fii 

eea ce face diferenţa atunci când e vorba de succes este 
atitudinea pe care o ai în legătură cu el.  Dacă îţi petreci 
ziua visând la o carieră minunată, casa cu trei etaje sau 

mai ştiu eu ce intră în definiţia ta de succes, fără să faci nimic în 
acest sens, probabil că nu se va întâmpla nimic. Succesul vine 
prin muncă, prin acţiune. Bineînţeles că şi visatul cu ochii 
deschişi are un sens, secretul sta însă în capacitatea ta de a pune 

ŢI REPONSABILITATEA pentru ceea ce 
eşti în acest moment şi pentru ce vei fi mâine. Tu eşti 
singurul responsabil pentru viaţa ta şi numai tu ai 
puterea să decizi ce faci şi ce nu faci.  

La ce e bună socializarea? În 
primul rând socilizand te expui la tot felul de situaţii şi 

ai confrunta dacă ai sta în casă cu 
laptopul în braţe postând pe facebok. Intrând în contact 
cu lumea reală, ajungi să te cunoşti mai bine pe tine şi 

Este foarte importanat să 
cunoşti oameni noi, pentru că suntem diferiţi şi astfel 

afla lucruri noi , singura condiţie e să 

STABILEŞTE OBIECTIVE SMART- obiective 
sunt obiectivele măsurabile şi delimitate în 

timp. Cum se traduce astea. Să spunem că ai ca 
obiectiv să ai mai mulţi bani, şi eu vin şi îţi dau 10 lei. 
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Teoretic acum ai mai mulţi bani decât aveai înainte să 
îţi dau eu 10 lei. Ori nu cred că asta era obiectivul tău.

Formulat deştept obiectivul tău ar suna ceva de genul, Până la 
31 decembrie îmi măresc veniturile cu 50% faţă de luna 
ianuarie. În felul ăsta la 31 decembrie , o dată fixă, vei ştii exact 
dacă ţi-ai îndeplinit sau nu obiectivul, dacă în contul tău au 
intrat cu 50% mai mulţi bani fără de ianuarie.  Astefl obiectivul 
tău este măsurabil  şi delimitat în timp 

De ce e nevoie de obiective deştepte?  Pentru 
multe ori nu ştim când am atins sau nu un obiectiv. Tot ce ştim 
este că nu suntem cei mai buni, cei mai frumos, cei mai deştepţi 
şi cei mai bogaţi. Stabilirea unor obiective nerealiste, 
nemăsurate şi nedelimitate în timp te ajută doar la scă
încrederii în forţele tale, neştiind ce progrese ai făcut vei crede 
tot timpul că nu ai făcut nimic. 

5. PĂSTREAZĂ UN JURNAL –   Jurnalul este cea mai 
bună metodă de a urmări progresele făcute. 
ai mereu în geantă o agendă în care să
catodata în cele mai nepotrivite momente
dacă nu le scrii atunci le uiți. Dimineaţa 
ce este de făcut în acea zi, ce obiective ş
important să te  uiți în urma să văzi 
făcut. 

6. DEZVOLTĂ-TE  PERSONAL –
personală înseamnă să investeşti în tine, să creşti, să 
înveţi, aceasta vine cumva la pachet cu asumarea 
responsabilităţii. Când înţelegi şi simţi cu adevat că tu 
eşti singurul responsabil pentru rezultatele tale
începe şi bătălia cu tine. Nemaiavând pe cine să dai 
vine, decât pe tine, vei începe încet încet să te 
optimizezi. Cu răbdare şi multă muncă e destul de 
uşor, mai ales că  ai la îndemână o grămadă de cărţi, 
reviste, cursuri, bloguri şi alte asemena care îţi 
povestesc vrute şi nevrute din acest minunat domeniu 
al dezvoltării personale. Numai să vrei să le afli şi 
bineînţeles să le pui în practică !  

7. FII TU ÎNSUŢI oricine altcineva a luat deja, 
Oscar Wilde. Nimic nu strica mai mult decât lipsa de 
autenticitate. Nu mai imita. 

Eşti perfect aşa cum eşti!    Eşti genial! 

Eşti TU  şi nimeni pe lumea asta nu e ca tine. 

Eşti cu adevărat special! 

CREDE ÎN TINE! Dacă tu nu o faci, nimeni altcineva nu o va 
face în locul tău! 

 
Inteligența inimii 

 
 

         Umanitatea a ajuns într-un moment critic. Ne aflăm 
acum în pragul unui nou stadiu de evolu
spirituală și culturală.  
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ic acum ai mai mulţi bani decât aveai înainte să 
îţi dau eu 10 lei. Ori nu cred că asta era obiectivul tău. 

Formulat deştept obiectivul tău ar suna ceva de genul, Până la 
31 decembrie îmi măresc veniturile cu 50% faţă de luna 

decembrie , o dată fixă, vei ştii exact 
ai îndeplinit sau nu obiectivul, dacă în contul tău au 

Astefl obiectivul 

Pentru că de cele mai 
multe ori nu ştim când am atins sau nu un obiectiv. Tot ce ştim 
este că nu suntem cei mai buni, cei mai frumos, cei mai deştepţi 
şi cei mai bogaţi. Stabilirea unor obiective nerealiste, 
nemăsurate şi nedelimitate în timp te ajută doar la scăderea 
încrederii în forţele tale, neştiind ce progrese ai făcut vei crede 

Jurnalul este cea mai 
cute. Trebuie să 
să-ți scrii ideile, 

n cele mai nepotrivite momente) pentru că 
a trebuie noteate 

de făcut în acea zi, ce obiective şi cel mai 
 ce progrese ai 

– dezvoltarea 
personală înseamnă să investeşti în tine, să creşti, să 
înveţi, aceasta vine cumva la pachet cu asumarea 
responsabilităţii. Când înţelegi şi simţi cu adevat că tu 

onsabil pentru rezultatele tale, atunci 
e. Nemaiavând pe cine să dai 

vine, decât pe tine, vei începe încet încet să te 
optimizezi. Cu răbdare şi multă muncă e destul de 

ai la îndemână o grămadă de cărţi, 
reviste, cursuri, bloguri şi alte asemena care îţi 

rute din acest minunat domeniu 
al dezvoltării personale. Numai să vrei să le afli şi 

oricine altcineva a luat deja,  spunea 
Oscar Wilde. Nimic nu strica mai mult decât lipsa de 

Dacă tu nu o faci, nimeni altcineva nu o va 

t critic. Ne aflăm 
acum în pragul unui nou stadiu de evoluție socială, 

e confruntăm cu tot mai multe dificultă
dar avem la îndemână și soluții pe măsură. De 
asemenea, în mijlocul tuturor acestor provocări 

dispunem şi de o inteligență la care am avut acces dintotdeauna, 
dar pe care nu am folosit-o aproape niciodată. Ca să ne putem 
forma o înțelegere de ansamblu asupra conceptului de
inteligență a inimii, ne vom referi mai întâi la câteva dintre 
calitățile acesteia. Și, deci, ce este inima și ce poate face ea?

• Este miezul Sinelui autentic, centrul discernământului 
clarității intuitive. 

• Permite conectarea profundă cu propriul Sine 
oameni. 

• Este locul unde se nasc emoțiile precum iubirea, apreciere
compasiunea, bucuria etc. și sursa capacității de a depăși 
obstacolele. 

• Este locul din care putem face lucruri pe care în mod obi
nu le putem realiza și spațiul în care se găsesc răspunsurile la 
întrebările noastre. 

• Conectați fiind la energia inimii putem sim
oameni. 

STUDIILE ȘTIINȚIFICE EFECTUATE DE CURÂND…
… la Institutul de cercetare HeartMath
dezbatere faptul că inima este mai mult decât un organ care 
pompează sânge. Ea are propria inteligen
transmite informații către creier. De fapt, studiile efectuate 
concluzionează că inima trimite către sistemul nervos mai multe 
impulsuri decât primește. În afara acestor impulsuri, inima 
emite un câmp electromagnetic care ne influen
psihică, emoțională și chiar fiziologică. Acest câmp energetic 
subtil radiază și în jurul nostru ajungând uneori chiar și la câțiva 
metri în afara noastră. 
Înregistrările realizate cu ajutorul cardiografului 
electroencefalografului au scos în eviden
Când participantul la studiu se focaliza asupra unor sentimente 
de apreciere, iubire, mulțumire sau recunoștință atât pulsațiile 
inimii, cât și undele cerebrale înregistrau o activitate coerentă 
asociată de cercetători cu starea de armo
timpul meditației (corelată cu efecte benefice asupra sănătății 
psihice, emoționale și fizice). Prin intermediul unor astfel de 
cercetări și observații, oamenii de știință și
practicarea pe termen mai lung a emo
răbdarea, compasiunea, recunoștința, generozitatea, dragostea 
ș.a.m.d.) întăreşte sistemul imunitar, organismul devenind mai 
puternic și chiar imun în fața bolilor, virusurilor etc.
Mai mult, interesul viu al cercetătorilor asupra inimii i
la observații neașteptate. De exemplu, în urma unor studii s
ajuns la concluzia că inima are propriul sistem 
neuronal (aproximativ 40 000 de neuroni) înzestrat cu 
memorie. În general se consideră că procesele de învă
memorare sunt funcții ale sistemului nervos central. Totu
observațiile științifice recente ilustrează că inteligența nu este 
limitată de funcțiile creierului. Într-un studiu efectuat în 2002, 
cercetătorii de la Universitățile din Arizona și Hawaii au 
publicat un articol referitor la schimbările de personalitate 
gusturi apărute la oamenii care au suferit un transplant de inimă. 
Cei intervievați (primitorii) au relatat că după transplant li s
schimbat preferințele în materie de muzică, mâncare, 
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e confruntăm cu tot mai multe dificultăți și provocări, 
și soluții pe măsură. De 

asemenea, în mijlocul tuturor acestor provocări 
ță la care am avut acces dintotdeauna, 
o aproape niciodată. Ca să ne putem 

țelegere de ansamblu asupra conceptului de 
ne vom referi mai întâi la câteva dintre 

Și, deci, ce este inima și ce poate face ea? 

Este miezul Sinelui autentic, centrul discernământului și al 

Permite conectarea profundă cu propriul Sine și cu ceilalți 

țiile precum iubirea, aprecierea, 
și sursa capacității de a depăși 

Este locul din care putem face lucruri pe care în mod obișnuit 
și spațiul în care se găsesc răspunsurile la 

i putem simți inima celorlalți 

ȘTIINȚIFICE EFECTUATE DE CURÂND… 
Institutul de cercetare HeartMath din California aduc în 

dezbatere faptul că inima este mai mult decât un organ care 
pompează sânge. Ea are propria inteligență și capacitatea de a 

De fapt, studiile efectuate 
concluzionează că inima trimite către sistemul nervos mai multe 

ște. În afara acestor impulsuri, inima 
emite un câmp electromagnetic care ne influențează starea 

țională și chiar fiziologică. Acest câmp energetic 
și în jurul nostru ajungând uneori chiar și la câțiva 

Înregistrările realizate cu ajutorul cardiografului și 
electroencefalografului au scos în evidență un aspect interesant. 
Când participantul la studiu se focaliza asupra unor sentimente 

țumire sau recunoștință atât pulsațiile 
și undele cerebrale înregistrau o activitate coerentă 

asociată de cercetători cu starea de armonie fiziologică din 
ției (corelată cu efecte benefice asupra sănătății 

ționale și fizice). Prin intermediul unor astfel de 
și observații, oamenii de știință și-au dat seama că 

practicarea pe termen mai lung a emoțiilor pozitive (precum 
ștința, generozitatea, dragostea 

ș.a.m.d.) întăreşte sistemul imunitar, organismul devenind mai 
și chiar imun în fața bolilor, virusurilor etc. 

Mai mult, interesul viu al cercetătorilor asupra inimii i-a condus 
ții neașteptate. De exemplu, în urma unor studii s-a 

inima are propriul sistem 
(aproximativ 40 000 de neuroni) înzestrat cu 

memorie. În general se consideră că procesele de învățare și 
ale sistemului nervos central. Totuși, 

țiile științifice recente ilustrează că inteligența nu este 
un studiu efectuat în 2002, 

țile din Arizona și Hawaii au 
ritor la schimbările de personalitate și 

gusturi apărute la oamenii care au suferit un transplant de inimă. 
ți (primitorii) au relatat că după transplant li s-au 

țele în materie de muzică, mâncare, 
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îmbrăcăminte, hobby-uri ș.a.m.d. Mai mult, unii dintre ei aveau 
amintiri noi care nu le aparțineau, imagini și senzații pe care nu 
le experimentaseră înainte de operație. 
UN CAZ INTERESANT 
A fost cel al unui bărbat de 36 de ani care după transplantul de 
inimă a devenit iubitor de muzică clasică, deși înainte rezona cu 
ritmurile rock. Un alt primitor (bărbat, 47 de ani) s-a apucat de 
gimnastică după ce inima sa a fost înlocuită cu cea a unei fetițe 
de 14 ani. Există multe relatări de acest gen care continuă încă 
să surprindă primitorii, rudele acestora și medicii implicați. 
Totuși, observațiile științifice care se fac asupra acestui organ 
fascinant nu ar trebui să mai lase loc de îndoială. Inima are 
propria sa inteligență și propriile sale amintiri. Este mai degrabă 
o formă de cunoaștere intuitivă care implică percepția și 
înțelegerea la un nivel mult mai profund decât se credea până 
acum. 
Aceste facultăți superioare ale inimii ridică inevitabil 
întrebarea: este inima centrul inteligenței, în timp ce creierul 
reprezintă centrul cogniției? Howard Gardner (psiholog 
american și doctor în neuroștiință la Universitatea Harvard) a 
definit inteligența ca fiind „capacitatea de a rezolva probleme 
sau de a produce bunuri având o valoare într-un context cultural 
sau colectiv precis. Problemele de rezolvat merg de la 
inventarea sfârșitului unei povești până la anticiparea unui mat 
la jocul de șah și cârpirea unei plăpumi. Bunurile înseamnă de 
la teorii științifice, la compuneri muzicale și campanii politice 
victorioase”. Nu există o singură inteligență, ci mai multe, iar 
Gardner enumeră șapte dintre ele (precizând că lista este 
provizorie). La inteligența verbală și logico-matematică 
recunoscute prin nivelul IQ-ului, el adaugă inteligența spațială 
(capacitatea de orientare rapidă în spațiu și de a vedea în trei 
dimensiuni), muzicală (exersarea auzului și ritmului), 
kinestezică (inteligența corpului), interpersonală (capacitatea de 
a-i înțelege pe ceilalți și de a lucra împreună cu ei) și 
intrapersonală (acuitatea de a-și forma o reprezentare precisă și 
fidelă a sinelui și de a o utiliza în mod eficient în viață). Este 
fascinant și ciudat totodată că au fost identificate atâtea forme 
de inteligență și până acum toate au fost atribuite creierului. 
Însă, înainte ca cercetările științifice să-și îndrepte atenția 
asupra complexităţii funcțiilor inimii, oamenii deja conștienți de 
această formă de inteligență vorbeau despre ea într-un fel sau 
altul. 
 „Adevărata inteligență este cea a inimii. Ea nu e 
intelectuală, este emoțională. Nu seamănă cu gândirea, 
seamănă cu simțirea. Ea nu este logică, este iubire.” Osho 
Această formă de inteligență intuitivă este rareori dinamizată la 
potențial maxim. Ea poate fi accesată și dezvoltată mai ales 
când mentalul și emoționalul sunt aliniate. La această stare de 
coerență se poate ajunge prin practică, prin focalizarea atenției 
asupra senzațiilor și emoțiilor care iau naștere în diferite 
contexte.  
Așa cum spuneam mai devreme, practicarea sentimentelor 
de iubire, compasiune, recunoștință, bucurie sau 
generozitate creează ceea ce se numește „stare de coerență” – 
funcționarea regulată a inimii și a creierului (fapt care se 
reflectă în coerența ritmului inimii și a undelor cerebrale și care 
poate fi observat cu ajutorul cardiografului și a 
electroencefalografului). 
Informațiile accesate de minte prin intermediul inimii includ și 
transcend toate celelalte tipuri de informații preluate prin cele 

cinci simțuri. Este vorba cu siguranță despre o formă superioară 
de inteligență care extinde conștiința umană și permite evoluția 
pe plan spiritual a ființei. 
 

 
„Creând o punte de comunicare între minte și inimă dai o 
forță extraordinară scopurilor și intențiilor tale. 
Sincronizând energia inimii cu funcțiile creierului și 
învățând să accesezi la comandă starea de coerență poți face 
lucruri imposibile, lucruri pe care altfel nu le-ai putea 
realiza. Creierul poate identifica ce lucruri trebuie 
schimbate, dar câmpul energetic emis de inimă este cel care 
aduce în manifestare aceste schimbări.” 
— Doc Childre și Howard Martin, Institutul de cercetare 
HeartMath 
Legătura dintre activitatea inimii și ADN 
Cum mai exact depinde bunăstarea organismului nostru de 
câmpul electromagnetic emis de inimă? Este vorba de fapt 
despre informațiile energetice subtile conținute de aceste 
vibrații și nu doar de ele. În primul rând trebuie să înțelegem că 
ADN-ul este asemenea unui dispozitiv de stocare și comunicare 
a datelor. El înțelege și este receptiv la limbaj, emoții, senzații, 
amintiri, energii subtile venite din exterior, imagini ș.a.m.d. Se 
pare că cel mai puternic impact îl au totuși emoțiile, ele însele 
fiind o formă de energie concentrată. Structurarea ADN-
ului este strâns legată de stările psihice și emoționale între care 
oscilăm pe parcursul unei zile. Experimentele efectuate în 
laborator cu ajutorul participanților la studii au scos la iveală că 
moleculele de ADN suferă modificări drastice în funcție de 
trăirile asupra cărora este focalizată atenția. Stări precum pacea, 
compasiunea sau recunoștința conduc la destinderea, 
reproducerea și funcționarea în condiții optime a moleculelor de 
ADN. La polul opus, stresul, anxietatea, gelozia, mânia sau 
frustrarea încorsetează aceste molecule, micșorându-le (la 
propriu) și determinându-le să-și creeze un soi de cochilie în 
care se retrag. Oamenii de ştiinţă din cadrul Institutului de 
cercetare HeartMath au observat că și atunci când este emisă 
o intenție precisă însoțită de o emoție intensă se petrec 
schimbări semnificative la nivelul ADN-ului . 
„Rezultatele experimentelor oferă dovezi concrete care 
susțin teoria conform căreia structura ADN-ului poate fi 
modificată prin intermediul intenției. Datele obținute relevă 
că atunci când un individ este centrat în inimă, într-o stare 
de pace și iubire, coerența inimii crește și totodată creşte şi 
capacitatea de a influența structurarea ADN-ului în acord 
cu intenția emisă.” - extras dintr-un articol publicat de 
cercetătorii de la Institutul HeartMath 
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Așadar, nu este complicat să înțelegem de ce oamenii de ştiinţă 
acordă o atenţie atât de mare funcțiilor inimii – 
inteligent depinde bunăstarea ființei umane! 
Sunt multe de discutat în privința acestui organ care continuă să 
fascineze lumea științifică.  
„Când devii conștient că ești forța care este Viață, orice este 
posibil. Miracolele se întâmplă tot timpul pentru că
miracolele sunt realizate de inimă. Inima este comuniunea 
directă cu sufletul uman. Atunci când inima vorbe
dacă mintea opune rațiune, ceva în interiorul tău se 
schimbă: inima ta deschide altă inimă și iubirea adevărată 
este posibilă.” 

    
Românul care a inventat corneea 

artificială şi a redat vederea a mii de 
persoane, aproape de o nouă descoperire

 
 

       Un român stabilit în Australia a inventat corneea 
artificială, care, de-a lungul timpului, a redat vederea a mii 
de persoane.  

n român originar din Arad este autorul unei invenţii 
care a redat vederea a mii de persoane. Este vorba 
despre corneea artificială, pe care Traian Chirilă a 

realizat-o în urmă cu 14 ani, în Australia. 

Cu toate acestea, despre chimistul în vârstă de 66 de ani, stabil
acum peste graniţă, nu s-a vorbit prea mult. O singură dată a 
fost invitat în ţară pentru a vorbi despre invenţia sa, scria
locală. Totuşi, la finele lunii septembrie, profesorul Traian 
Chirilă a devenit Doctor Honoris Causa al Universităţii 
Politehnice din Timişoara, a cărui absolvent este.

Arădeanul a fugit din ţară în vremea lui Nicolae Ceauşescu. A 
reuşit după mai mult timpă să se stabilească în Australia, unde 
locuieşte şi acum. 

„Am acceptat o poziţie în Libia, într-un combinat chimic mare, 
patru ţări l-au construit”, a povestit el. „Am acceptat asta doar 
ca să plec în mod elegant, nu peste Dunăre sau peste arătură 
cum alţii, din păcate, au trebuit să facă. A fost foarte normal 
când le-am zis că vreau un bilet să mă duc în concediu acasă, 
dar să mă opresc la Viena, iar când am ajuns acolo am cerut azil 
politic pentru mine, soţie şi cei doi copii. După opt luni, 
Australia a fost prima ţară care ne-a primit”, a mai spus 
profesorul Chirilă. 

Acolo a avut şi sansa de a transpune în realitate o idee p
avea de mai mult timp: corneea artificială, un real progres 
pentru medicină. 

„Era necesară această descoperire, deşi nu am avut pe nimeni în 
familie orb. Am privit situaţia de a fi orb extrem de dificilă e. 
Am considerat că în domeniul oftalmic e foarte potrivit să fac 
ceva important şi folositor”, a explicat el. 

U
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posibil. Miracolele se întâmplă tot timpul pentru că 
miracolele sunt realizate de inimă. Inima este comuniunea 
directă cu sufletul uman. Atunci când inima vorbește, chiar 
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Un român stabilit în Australia a inventat corneea 
a lungul timpului, a redat vederea a mii 

iginar din Arad este autorul unei invenţii 
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despre corneea artificială, pe care Traian Chirilă a 

Cu toate acestea, despre chimistul în vârstă de 66 de ani, stabilit 
a vorbit prea mult. O singură dată a 
vorbi despre invenţia sa, scria presa 
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reuşit după mai mult timpă să se stabilească în Australia, unde 

un combinat chimic mare, 
au construit”, a povestit el. „Am acceptat asta doar 

ca să plec în mod elegant, nu peste Dunăre sau peste arătură 
cum alţii, din păcate, au trebuit să facă. A fost foarte normal 

am zis că vreau un bilet să mă duc în concediu acasă, 
ă mă opresc la Viena, iar când am ajuns acolo am cerut azil 

politic pentru mine, soţie şi cei doi copii. După opt luni, 
a primit”, a mai spus 

Acolo a avut şi sansa de a transpune în realitate o idee pe care o 
avea de mai mult timp: corneea artificială, un real progres 

„Era necesară această descoperire, deşi nu am avut pe nimeni în 
familie orb. Am privit situaţia de a fi orb extrem de dificilă e. 

foarte potrivit să fac 

Este convins însă că invenţia sa nu ar fi putut fi realizată dacă 
rămânea în ţară: „România nu are fonduri pentru cercetare. 
Cercetarea este scumpă, iar cercetarea serioasă este şi mai 
scumpă”, spunea chimistul. 

În prezent, Traian Chirilă face parte din echipa de cercetători de 
la Queensland Eye Institute, alături de care lucrează la o nouă 
descoperire în domeniul medical. 

„Dacă pacientul vine la timp, atunci îl tratăm în aşa fel încât 
reparăm ulceraţia sau orice condiţie patologică s
una din cornee. Luăm celule stem sănătoase din ochiul celălalt, 
le tratăm într-un anumit fel şi aici este ultima mea descoperire, 
fiindcă le dezvoltăm şi le extindem pe nişte suporturi care su
nişte proteine pe care eu le izolez din mătase, din coconii de 
mătase. Una se numeşte fibroină, alta 
mei au terminat, în acest moment, primele încercări pe ochiul 
unor animale vii”, a explicat profesorul

 
SECRET ANTICANCER

 
 
          Între copilul de 20 de kilograme şi adultul de 80 sau 
120 de kilograme e o marjă de eroare foarte mare, ca să 
pronunţi exces, sau să recomanzi doar 2, 4 sau 6 g de sare pe 
zi.  

ntre omul de la munte care bea apa puternic magnetizată şi 
aproape pură şi cel de la şes sau de la oraş care primeşte apa 
cea mai infectă, cel de la munte va “dizolva” şi elimina mult 

mai repede chimicalele. Nu uitaţi că nu suntem la fel, că nu 
avem aceeaşi grupă sanguină, că diferă şi RH
oxigen din sânge! Unii au în sânge predominant Cuprul (RH 
negativ) alţii, cei mai mulţi, au Fierul (RH pozitiv). 
Sarea fără iod 
Nu uitaţi orice reacţie a apei cu sarea produce căldură! Iar sarea 
formează principalul electrolit care, scos din sânge, reduce de 
11 000 de ori viteza transferului informaţional către creier! Mai 
simplu spus, lipsa sării din sânge prosteşte! Intuiţia îmi spune că 
asta este scopul real: să devenim legume! La muncă şi înapoi 
acasă, la televizor, unde ni se repetă zilnic prostiile astea: 
excesul de sare zahăr şi grăsimi dăunează grav sănătăţii…
Dar excesul de alcool, tutun şi medicamente? De ce nu se fac 
campanii la TV cu acest subiect? De ce nu se fac campanii 
contra drogurilor ? Nu este vorba de boală şi moarte, mai ales în 

Î
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Este convins însă că invenţia sa nu ar fi putut fi realizată dacă 
rămânea în ţară: „România nu are fonduri pentru cercetare. 
Cercetarea este scumpă, iar cercetarea serioasă este şi mai 

În prezent, Traian Chirilă face parte din echipa de cercetători de 
la Queensland Eye Institute, alături de care lucrează la o nouă 

„Dacă pacientul vine la timp, atunci îl tratăm în aşa fel încât 
eparăm ulceraţia sau orice condiţie patologică s-a dezvoltat pe 
una din cornee. Luăm celule stem sănătoase din ochiul celălalt, 

un anumit fel şi aici este ultima mea descoperire, 
fiindcă le dezvoltăm şi le extindem pe nişte suporturi care sunt 
nişte proteine pe care eu le izolez din mătase, din coconii de 

, alta sericină. Probabil colegii 
mei au terminat, în acest moment, primele încercări pe ochiul 
unor animale vii”, a explicat profesorul. 

SECRET ANTICANCER 

Între copilul de 20 de kilograme şi adultul de 80 sau 
120 de kilograme e o marjă de eroare foarte mare, ca să 
pronunţi exces, sau să recomanzi doar 2, 4 sau 6 g de sare pe 

ntre omul de la munte care bea apa puternic magnetizată şi 
pură şi cel de la şes sau de la oraş care primeşte apa 

cea mai infectă, cel de la munte va “dizolva” şi elimina mult 
mai repede chimicalele. Nu uitaţi că nu suntem la fel, că nu 
avem aceeaşi grupă sanguină, că diferă şi RH-ul – purtătorul de 

nge! Unii au în sânge predominant Cuprul (RH 
negativ) alţii, cei mai mulţi, au Fierul (RH pozitiv).  

Nu uitaţi orice reacţie a apei cu sarea produce căldură! Iar sarea 
formează principalul electrolit care, scos din sânge, reduce de 

ori viteza transferului informaţional către creier! Mai 
simplu spus, lipsa sării din sânge prosteşte! Intuiţia îmi spune că 
asta este scopul real: să devenim legume! La muncă şi înapoi 
acasă, la televizor, unde ni se repetă zilnic prostiile astea: 

de sare zahăr şi grăsimi dăunează grav sănătăţii… 
Dar excesul de alcool, tutun şi medicamente? De ce nu se fac 
campanii la TV cu acest subiect? De ce nu se fac campanii 
contra drogurilor ? Nu este vorba de boală şi moarte, mai ales în 
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rândul tinerilor? Ba da! Dar este vorba şi de bani, de mulţi bani, 
atât de mulţi încât viaţa copiilor şi a tinerilor nu mai contează. 
Este vorba de profituri imense, accize şi taxe. Şi în fond este 
bine să ai multe “legume” în sistem. Pentru că legumele îşi 
plătesc taxele la zi. Amintiţi-vă! Ce face medicul prima dată 
când ajungi în spital? Îţi schimbă regimul alimentar: fără sare! 
Adică taie legăturile informaţionale cu creierul, ca să poată 
trimite medicamentele peste tot în corp. Amorţeşte creierul 
pentru că altfel, acesta, ar reacţiona imediat la chimicalele 
administrate! Ar declanşa alergii. 
Dar zahărul? 
Zahărul e purtător de un cu totul alt tip de informaţii. Nu 
vorbim de “clasicul” zahăr alb, tos, chimizat la maxim. Vorbim 
de zahărul natural din fructe sintetizat de natura cu ajutorul apei. 
Vorbim de zaharurile multiple din mierea de albine, naturală. 
Glucoza participă direct la formarea acidului dezoxiribonucleic 
(ADN) adică a evoluţiei. Vitalitatea dvs. şi a copiilor dvs., 
atenţia, concentraţia, vin din zaharurile naturale! Şi evoluţia dv. 
Genetică. 
Grăsimile? 
Să vedem ce spun studiile! Colesterolul ajută la formarea 
membranelor celulare; la sinteza hormonilor în glandele 
suprarenale şi în ovar. Colesterolul este indispensabil digestiei 
lipidelor, în urma transformării de către ficat în acid biliar. 
Nivele joase ale colesterolului, induse cu ajutorul 
medicamentelor, duc la apariţia depresiei, comportamentului 
violent, sinucidere, creşterea riscului de infarct miocardic şi mai 
ales o slabă funcţionare a sistemului imunitar. În trecut, cineva 
cu un regim alimentar ce conţinea 300 mg de colesterol pe zi, 
cu un nivel HDL (colesterol bun) de 35 mg pe decilitru de 
sânge, era considerat normal. Asta până când, cei de la OMS, au 
hotărât să schimbe normele. Să le coboare la 200. Imediat, au 
apărut 36 de milioane de “bolnavi”, şi 4,3 de miliarde de dolari 
pe an, câştig, dintr-un foc. Între vrăjeala ştiinţifică a unora şi 
intuiţia lui strămoşească, ciobanul român a ales intuiţia tot cu 
slănină, pită, ceapă şi pălincă trăieşte. Nu face exces şi trăieşte 
mult şi bine. Cum aţi vrea să-şi crească altfel oile, să lupte cu 
frigul, cu ploile, cu lupii? Şi toate astea până pe la 60-70 de ani 
cu un cojoc miţos de 40 de kilograme pe umeri şi bâta în mână? 
Acum, trageţi dvs. concluziile. 
APA. 
Ce face apa dacă e băută înainte de a mânca şi imediat după 
masa? Nu doar despre apa caldă după mâncare, dar şi despre 
atacul de cord. Chinezii şi japonezii beau ceai fierbinte în 
timpul mesei, nu apă rece. Poate e timpul să adoptăm obiceiul 
lor la masă. Pentru cei cărora le place să bea apă rece, acest 
articol li se adresează direct. Este frumos să bei un pahar cu apă 
rece după masă, dar apa rece solidifică hrana uleioasă pe care 
tocmai ai înghiţit-o. Va încetini digestia. Când aceasta 
reacţionează cu acidul, se va rupe şi va fi absorbită de intestine 
mai repede decât mâncarea solidă. Trece în intestine şi foarte 
rapid se transformă în grăsime şi duce la cancer. Este cel mai 
bine să se bea supa fierbinte sau apă caldă după mâncare. 
Simptome comune de atac de cord. 
Un punct serios referitor la atacul de cord. Ar trebui să ştiţi că 
nu fiecare simptom de atac de cord este durerea braţului stâng. 
Atenţie la dureri intense în zona fălcilor. S-ar putea să nu aveţi 
niciodată prima durere în piept în timpul atacului de cord. 
Nausea (ameţeala) şi transpiraţia intensă sunt tot simptome 
comune. 60% din cei care au atac de cord în timpul somnului nu 

se trezesc. Durerea la fălci te poate trezi din somnul adânc. Să 
fim atenţi. Cu cât ştim mai mult, cu atât avem mai multe şanse 
de supravieţuire.  
Secret dezvăluit 
Licoarea ce ne-ar scăpa de coşmarul chimioterapiei 
Zilnic, în jurul nostru mor striviţi de necruţătoarea boală 
canceroasă prieteni, rude sau colegi. Cu 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! Am cunoscut atâţia bolnavi de 
cancer care înfruntă efectele secundare ale acestei terapii, 
adulată şi dispreţuită în egală măsură. Uneori, după multă 
suferinţă, rezultatele chimioterapiei au prelungit viaţa unor 
bolnavi. Alteori, celula canceroasă hrăpăreaţă n-a mai dat nici o 
şansă bolnavilor. O alternativă. După ce ani de zile au spus 
pacienţilor că această 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 rată 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. 
Specialiştii renumitei clinici au demonstrat că o metodă 
modernă în lupta cu această cumplită boală 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. 
Dar există un miracol anticancer, păstrat în mare secret. 
O sursă de mare încredere, Eugen Giurgiu, doctor în biochimie 
cu competenţe în fitoterapie şi nutriţie, ne-a transmis o 
informaţie care ne-a tăiat respiraţia! 
Două ingrediente la îndemâna oricărui bolnav de cancer 
reprezintă 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 ca metodă de prevenţie. Preparatul poate să ucidă 
celulele canceroase şi este de10.000 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 de10.000 de 
ori mai bine, încetinind creşterea celulelor canceroase, spun 
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specialiştii. Şi mai uimitor este faptul că limonada aceasta 
distruge doar celulele maligne, dar nu le afectează pe cele 
sănătoase. În privinţa bicarbonatului de sodiu, acesta sc
PH-ul corpului şi se afirmă că este de mare folos în toate 
formele de cancer. 
Mod de preparare 
Extrasul de lămâie cu bicarbonat, alternativa 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 seara până dimineaţa.
- în dimineaţa zilei următoare, lichidul se filtrează.
În acest macerat se stoarce sucul lămâii, se adaugă 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. O persoană puternică ştie 
cum să îşi ordoneze viaţa. Chiar şi cu lacrimi în ochi, tot are 
puterea să spună zâmbind “e în ordine”. 
Trimite asta unei persoane puternice. Eu tocmai am făcut
Dumnezeu este bun. Schimbarea e pe drum. Domnul vede 
tristeţea noastră şi ne spune că greul a trecut. 
Iubeşte, râzi, trăieşte! 
“Viaţa nu este despre cum supravieţuieşti în furtună, ci 
despre cum dansezi în ploaie.” 

 
Există viaţă după moarte? Asta este 
DESCOPERIREA de ultimă oră a 

oamenilor de ştiinţă…
 
 

         Un studiu realizat de către oamenii de 

Universitatea din Southampton, Marea Britanie, prezintă 

dovezi ale vieții după moarte.  

ercetătorii au descoperit că în experien

apropierea morții oamenii pot rămâne conștienți, într

o anumită măsură, chiar și atunci când creierul s

oprit complet din funcționare. 

Experții au examinat mai mult de 2.000 de persoane

suferit atacuri cardiace în 15 spitale din Marea Britanie, Statele 
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specialiştii. Şi mai uimitor este faptul că limonada aceasta 
distruge doar celulele maligne, dar nu le afectează pe cele 
sănătoase. În privinţa bicarbonatului de sodiu, acesta schimbă 

ul corpului şi se afirmă că este de mare folos în toate 

Extrasul de lămâie cu bicarbonat, alternativa naturală la 

un litru de apă, se fierbe timp de un minut, coaja unei 
ămâi, apoi se lasă la macerat, de seara până dimineaţa. 
în dimineaţa zilei următoare, lichidul se filtrează. 

În acest macerat se stoarce sucul lămâii, se adaugă miere (după 
gust) şi o linguriţă de bicarbonat. Bolnavii trebuie să consume 

e limonadă preparată în acest mod. De 
asemenea, leacul miraculos se poate administra preventiv, fiind 
un tonic pentru întregul organism. O persoană puternică ştie 
cum să îşi ordoneze viaţa. Chiar şi cu lacrimi în ochi, tot are 

Trimite asta unei persoane puternice. Eu tocmai am făcut-o. 
Dumnezeu este bun. Schimbarea e pe drum. Domnul vede 

“Viaţa nu este despre cum supravieţuieşti în furtună, ci 

Există viaţă după moarte? Asta este 
DESCOPERIREA de ultimă oră a 

oamenilor de ştiinţă… 

 

Un studiu realizat de către oamenii de știință de la 

Universitatea din Southampton, Marea Britanie, prezintă 

ercetătorii au descoperit că în experiențele din 

ții oamenii pot rămâne conștienți, într-

și atunci când creierul s-a 

ții au examinat mai mult de 2.000 de persoane ce au 

suferit atacuri cardiace în 15 spitale din Marea Britanie, Statele 

Unite și Austria. Ei au descoperit că aproape 40% dintre cei 

care au supraviețuit au experimentat un fel de “conștientizare” 

în perioada în care au fost în moarte clinică, potrivit T

Province. 

O persoană chiar și-a amintit că și-a părăsit trupul în întregime 

și a urmărit resuscitarea sa dintr-un col

faptului că a fost inconștient și “mort” timp de trei minute, un 

asistent social în vârstă de 57 de ani din South

acțiunile personalului medical în detaliu și a descris sunetul 

aparatelor.“Creierul nu poate funcționa atunci când inima a 

încetat să mai bată. Dar în acest caz, pacientul pare că ar fi 

rămas conștient și în perioada de trei minute când 

mai bătut, chiar dacă de obicei creierul se opre

secunde după ce inima s-a oprit. 

Omul a descris tot ceea ce s-a întâmplat în cameră, dar mai 

important el a auzit două semnale sonore ale unui aparat care 

face un zgomot la un interval de trei minute. Deci am putut 

cronometra cât timp a durat experimentul”, a spus dr. Sam 

Parnia, care a condus studiul. 

Sursa: http://www.realitatea.net/exista-

este-descoperirea-de-ultima-ora-a-oamenilor

stiinta_1557238.html 
 

SCAPĂ DE CANCER ÎN 42 DE ZILE CU 
TRATAMENTUL TOTAL AL UNUI MEDIC 

AUSTRIAC!
 

        Rudolf Breuss, un renumit medic au
perfectă pentru a scăpa de cancer în doar 42 de zile printr
un tratament total cu care a vindecat peste 45.000 de 
bolnavi. 

a 80 de ani, Rudolf Breuss a fost dat în judecată de 
Colegiul Medical Austriac, care consideră acest 
tratament prea simplu şi prea ieftin pentru a fi eficient şi 

a da rezultate. Avocatul care l-a aparat era un fost bolnav de 
cancer pe care medicul îl vindecase. Avocatul a prezentat listele 
cu bolnavii vindecaţi de cancer şi mărturiile tuturor acestora 
atestau succesul terapiei lui Breuss, numită “Tratamentul total 
al cancerului”. Medicul a fost achitat, însuşi preşedintele de pe 
atunci al Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, intervenind pentru 
achitarea să. 

L
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și Austria. Ei au descoperit că aproape 40% dintre cei 

țuit au experimentat un fel de “conștientizare” 

în perioada în care au fost în moarte clinică, potrivit The 

a părăsit trupul în întregime 

un colț al camerei. În ciuda 

știent și “mort” timp de trei minute, un 

asistent social în vârstă de 57 de ani din Southampton a povestit 

țiunile personalului medical în detaliu și a descris sunetul 

ționa atunci când inima a 

încetat să mai bată. Dar în acest caz, pacientul pare că ar fi 

știent și în perioada de trei minute când inima nu a 

mai bătut, chiar dacă de obicei creierul se oprește în 20-30 de 

a întâmplat în cameră, dar mai 

important el a auzit două semnale sonore ale unui aparat care 

val de trei minute. Deci am putut 

cronometra cât timp a durat experimentul”, a spus dr. Sam 

-viata-dupa-moarte-asta-

oamenilor-de-

SCAPĂ DE CANCER ÎN 42 DE ZILE CU 
TRATAMENTUL TOTAL AL UNUI MEDIC 

AUSTRIAC! 

Rudolf Breuss, un renumit medic austriac a găsit reţeta 
perfectă pentru a scăpa de cancer în doar 42 de zile printr-

a vindecat peste 45.000 de 

a 80 de ani, Rudolf Breuss a fost dat în judecată de 
Colegiul Medical Austriac, care consideră acest 

t prea simplu şi prea ieftin pentru a fi eficient şi 
a aparat era un fost bolnav de 

cancer pe care medicul îl vindecase. Avocatul a prezentat listele 
cu bolnavii vindecaţi de cancer şi mărturiile tuturor acestora 

cesul terapiei lui Breuss, numită “Tratamentul total 
al cancerului”. Medicul a fost achitat, însuşi preşedintele de pe 
atunci al Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, intervenind pentru 
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Metoda Breuss este foarte eficientă în cazurile incipiente de
cancer, în cazurile în care corpul nu a fost iradiat. Organismul 
nu trebuie trecut brusc la acest tratament şi revenirea la o dietă 
normală se face treptat. Nu se recomandă aceasta cură 
bolnavilor cu un organism foarte slăbit, care nu ar rezista unei 
perioade îndelungate de post. 

Terapia Breuss este o metodă puternică de detoxifiere, de 
purificare a sângelui, şi constă în consumarea unui suc de 
legume timp de 42 de zile, combinat cu ceaiuri de salvie, ceai 
pentru rinichi, ceai de napraznic şi alte ceaiuri,
afecţiuni. Toate ceaiurile se consumă fără zahăr. 

Reţeta suc: 
- 300g sfeclă; 
– 100g morcovi; 
– 100g ţelină; 
– 70g cartofi; 
– 30g ridiche; 
Toate legumele trebuie să provină din surse organice, se storc, 
apoi se filtrează bine de pulpă şi se bea numai sucul. Se 
consuma minim 125ml pe zi, recomandabil între 250

Schema de tratament: 
- dimineaţa se bea încet jumătate de ceaşcă de ceai rece pentru 
rinichi; 
– peste 30-60 minute, se beau 1-2 ceşti de ceai cald de salvie, 
eventual cu adaos de sunătoare, mentă şi roiniţa; 
– după 30-60 minute, se ia o înghiţitură de suc de legume bine 
insalivat (nu se înghite imediat, se amestecă bine cu salivă), 
apoi se repetă la un sfert sau la o jumătate de oră;
– la prânz şi seara se bea iar ceai pentru rinichi, iar celelalte 
ceaiuri se pot consuma oricând, pe parcursul zilei.

 
Sistemul cardurilor de sănătate, eşuat lamentabil 
în alte ţări europene, este impus cetăţenilor 

români. Cui şi pentru ce serveşte?

 
                                           Magdalena DARIE –

  

         După buletine, paşapoarte şi permise de conducere cu 
cipuri, românilor li se impun acum noile carduri de 
sănătate.  

oliticieni cu zâmbete viclene ne explică: ne 
modernizăm... sistemul este foarte eficient... vom primi
îngrijiri medicale de mai bună calitate... Aşa că în timp 

ce în spitale bolnavii tremură de frig, suferă de foame şi îşi 
cumpără singuri de la farmacie cele necesare îngrijirii sănătăţii, 
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Metoda Breuss este foarte eficientă în cazurile incipiente de 
cancer, în cazurile în care corpul nu a fost iradiat. Organismul 
nu trebuie trecut brusc la acest tratament şi revenirea la o dietă 
normală se face treptat. Nu se recomandă aceasta cură 
bolnavilor cu un organism foarte slăbit, care nu ar rezista unei 

este o metodă puternică de detoxifiere, de 
purificare a sângelui, şi constă în consumarea unui suc de 
legume timp de 42 de zile, combinat cu ceaiuri de salvie, ceai 
pentru rinichi, ceai de napraznic şi alte ceaiuri, în funcţie de 

 

Toate legumele trebuie să provină din surse organice, se storc, 
ea numai sucul. Se 

consuma minim 125ml pe zi, recomandabil între 250-500ml. 

dimineaţa se bea încet jumătate de ceaşcă de ceai rece pentru 

2 ceşti de ceai cald de salvie, 
 

60 minute, se ia o înghiţitură de suc de legume bine 
insalivat (nu se înghite imediat, se amestecă bine cu salivă), 
apoi se repetă la un sfert sau la o jumătate de oră; 

i, iar celelalte 
ceaiuri se pot consuma oricând, pe parcursul zilei. 

Sistemul cardurilor de sănătate, eşuat lamentabil 
în alte ţări europene, este impus cetăţenilor 

români. Cui şi pentru ce serveşte? 

– București 

După buletine, paşapoarte şi permise de conducere cu 
cipuri, românilor li se impun acum noile carduri de 

oliticieni cu zâmbete viclene ne explică: ne 
modernizăm... sistemul este foarte eficient... vom primi 
îngrijiri medicale de mai bună calitate... Aşa că în timp 

ce în spitale bolnavii tremură de frig, suferă de foame şi îşi 
cumpără singuri de la farmacie cele necesare îngrijirii sănătăţii, 

statul român cheltuieşte cu aplomb peste 184 de milioane de 
euro pentru implementarea sistemului naţional de carduri de 
sănătate. 

Avem carduri de sănătate. Cu cip cu tot. Cui folos?

După ani de amânări, majoritatea celor 10 milioane de carduri 
de sănătate destinate asiguraţilor din România au ajuns la 
aceştia la finalul lunii octombrie 2014. Unii le
au dus imediat înapoi la Casa de Asigurări de Sănătate din 
judeţul lor. 

Mulţi însă s-au grăbit să meargă la medicul de familie pentru 
validare, aşa încât cardul să devină funcţional. Asta pentru că 
oamenii au fost ameninţaţi că fără acest card nu vor avea acces 
la medicamente sau la servicii medicale decontate de CNAS.
Medicii de familie au ridicat din umeri. Majoritatea nu şi
cumpărat încă cititoarele, iar dintre cei care le au, mulţi au avut 
probleme în a le folosi, pentru că sistemul informatic nu este 
încă bine pus la punct.  

Cardul de sănătate are un cod PIN pe care asiguratul îl va
introduce în cititorul de carduri, aşa cum face şi cu un card 
bancar când plăteşte cumpărăturile la magazin. Cardul de 
sănătate are codul prestabilit 0000, iar fiecare posesor este 
obligat să schimbe acest cod cu unul pe care îl va alege singur, 
activând astfel cardul în prima unitate unde va solicita servicii 
medicale (medicul de familie, spital, farmacie, laborator etc).

Din 2015, cei care vor să beneficieze de servicii decontate de 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt obligaţi să 
prezinte cardul de sănătate. Pe acesta sunt imprimate 
următoarele informaţii: numele şi prenumele asiguratului, codul 
unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale 
de sănătate, data naşterii, termenul de valabilitate al cardului (5 
ani). Doar la cererea asiguratului, doctorul va inscripţiona pe 
cardul de sănătate şi datele medicale. 

Nu se ştie încă ce se va petrece cu minorii ai căror părinţi sunt 
plecaţi în străinătate sau care nu sunt asiguraţi, nu se ştie ce vor 
face medicii dacă le vor bate la uşă oameni grav bolnavi care nu 
au contribuţii la CNAS, ori cum se va proceda în cazul celor 
care îşi pierd cardul şi vor putea prezenta doar o adeverinţă până 
la eliberarea unui alt card sau a celor care au uitat codul PIN. Ce 
se va petrece în cazul unor erori de soft sau dacă se vor pierde 
datele unor pacienţi, sunt de asemenea întrebări fără răspuns.

În Marea Britanie, Franţa şi Germania implementarea 
sistemului de carduri de sănătate s-a dov
scumpă și un fiasco total – s-au pierdut datele asiguraţilor, nu s
au eliminat fraudele din sistem. Experienţa vesticilor nu i
descurajat câtuşi de puţin pe oficialii din Ministerul Sănătăţii. 
Interesele sunt uriaşe. Cap de listă 
organe. Iniţial, cardurile au fost concepute în aşa fel încât toţi 
cei 10 milioane de asiguraţi să devină donatori de organe în 
mod implicit. Aşa încât perfida industrie a donării de organe ar 
fi beneficiat de o uriaşă bază de date a posibililor donatori şi a 
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statul român cheltuieşte cu aplomb peste 184 de milioane de 
ntru implementarea sistemului naţional de carduri de 

carduri de sănătate. Cu cip cu tot. Cui folos?  

După ani de amânări, majoritatea celor 10 milioane de carduri 
de sănătate destinate asiguraţilor din România au ajuns la 

lunii octombrie 2014. Unii le-au refuzat şi le-
au dus imediat înapoi la Casa de Asigurări de Sănătate din 

au grăbit să meargă la medicul de familie pentru 
validare, aşa încât cardul să devină funcţional. Asta pentru că 

fost ameninţaţi că fără acest card nu vor avea acces 
la medicamente sau la servicii medicale decontate de CNAS. 
Medicii de familie au ridicat din umeri. Majoritatea nu şi-au 

, iar dintre cei care le au, mulţi au avut 
probleme în a le folosi, pentru că sistemul informatic nu este 

Cardul de sănătate are un cod PIN pe care asiguratul îl va 
introduce în cititorul de carduri, aşa cum face şi cu un card 
bancar când plăteşte cumpărăturile la magazin. Cardul de 
sănătate are codul prestabilit 0000, iar fiecare posesor este 
obligat să schimbe acest cod cu unul pe care îl va alege singur, 

astfel cardul în prima unitate unde va solicita servicii 
medicale (medicul de familie, spital, farmacie, laborator etc). 

Din 2015, cei care vor să beneficieze de servicii decontate de 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt obligaţi să 

de sănătate. Pe acesta sunt imprimate 
următoarele informaţii: numele şi prenumele asiguratului, codul 
unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale 

şterii, termenul de valabilitate al cardului (5 
ani). Doar la cererea asiguratului, doctorul va inscripţiona pe 

Nu se ştie încă ce se va petrece cu minorii ai căror părinţi sunt 
asiguraţi, nu se ştie ce vor 

face medicii dacă le vor bate la uşă oameni grav bolnavi care nu 
au contribuţii la CNAS, ori cum se va proceda în cazul celor 
care îşi pierd cardul şi vor putea prezenta doar o adeverinţă până 

celor care au uitat codul PIN. Ce 
se va petrece în cazul unor erori de soft sau dacă se vor pierde 
datele unor pacienţi, sunt de asemenea întrebări fără răspuns. 

În Marea Britanie, Franţa şi Germania implementarea 
a dovedit a fi exorbitant de 

au pierdut datele asiguraţilor, nu s-
au eliminat fraudele din sistem. Experienţa vesticilor nu i-a 
descurajat câtuşi de puţin pe oficialii din Ministerul Sănătăţii. 
Interesele sunt uriaşe. Cap de listă este industria donării de 
organe. Iniţial, cardurile au fost concepute în aşa fel încât toţi 
cei 10 milioane de asiguraţi să devină donatori de organe în 
mod implicit. Aşa încât perfida industrie a donării de organe ar 

e a posibililor donatori şi a 
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stării de sănătate pe care o au în prezent. Şi deja se ştie că în 
multe spitale 
din Europa 
odată ce un 
pacient se află 
în stare gravă, 
medicii din 
comisia de 
transplant se 
grăbesc să 

convingă 
familia că omul 
nu mai are 

şanse să îşi revină şi că cel mai bine ar fi să îl transforme în 
donator de organe. Viu, pentru că deşi aflat în moarte cerebrală, 
omul încă nu este cu adevărat mort. Acum oficialii din Sănătate 
urmăresc să îi convingă pe români să se înscrie de bună voie, în 
masă, pe listele donatorilor. În mass-media şi în spitale se 
desfăşoară adevărate campanii pentru a determina cât mai mulţi 
români să admită să fie disecaţi înainte de fapt de a muri, când 
se află în moarte cerebrală pentru a le fi recoltate organe, oase, 
ţesuturi. 

Introducerea cardurilor de sănătate cu cip este un nou pas 
în scenariul malefic de înrobire a populației  

Ideea implementării sistemului naţional de carduri de sănătate a 
apărut în 2010, pe vremea guvernului Boc. Introducerea 
cardului obligatoriu cu cip a fost decisă prin ordonanţă de 
urgenţă, aşa încât nu au avut loc dezbateri în Parlament şi în 
societatea civilă. Ordonanţa emisă de guvern dezvolta o 
prevedere dintr-o lege emisă încă din 2006, privind reforma 
sistemului medical. 

Întâmplător sau nu, acest card cu cip urma să fie introdus cel 
târziu în 2012. Ideea iniţială a guvernanţilor a fost ca bucata de 
plastic obligatorie să conţină întregul istoric medical al 
asiguratului precum şi toate datele legate de starea sa actuală de 
sănătate – împotriva tuturor normelor deontologice care prevăd 
confidenţialitatea actului medical – dar şi acceptul exprimat în 
timpul vieţii cu privire la prelevarea de organe, ţesuturi şi celule 
după deces! Asta chiar dacă respectiva persoană nu şi-ar fi dat 
niciodată acordul ca să fie tăiat de viu şi să-i fie scoase 
organele! Guvernul deja luase această hotărâre în locul fiecărui 
cetăţean! Românii au fost apoi informaţi că, vor - nu vor, dacă 
nu acceptă cardul naţional de sănătate nu vor mai avea acces la 
doctor, la analize sau la farmacie decât contra cost – unul foarte 
piperat – cu excepţia serviciilor de urgenţă, a situaţiilor 
epidemiologice şi a femeilor gravide. 

Feţe perfide şi zâmbitoare încercau să îi convingă pe cei câţiva 
români, reprezentanţi ai societăţii civile, intelectuali, medici sau 
preoţi, ultragiaţi că nu li s-a solicitat punctul de vedere într-o 
chestiune atât de importantă, că de fapt cardul de sănătate aduce 
un imens beneficiu sistemului sanitar din România şi că după 
implementarea lui vom fi cu toţii trataţi cum nu se poate mai 
bine, pentru că banii din Sănătate vor fi cheltuiţi mult mai 
eficient. 

Tot mai mulți români au început să se trezească din marasmul 
țesut cu abilitate de autorități în jurul cardurilor de sănătate și s-
au revoltat, au făcut mitinguri, au scris sute de pagini pe 
bloguri, au vorbit cu orele în filme postate pe internet. Iniţial au 
fost ignoraţi cu desăvârşire, Ministerul Sănătății urmărind să 
servească docil populației planul viclean croit în culise. 

 Au apărut însă şi voci care nu au putut fi ignorate. Una dintre 
ele este cea a dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele Colegiului 
Medicilor din România. 

„Într-o ţară cu o democraţie formală cum e România, în care 
lumea a uitat tradiţia democratică, în care frica şi conflictul 
este modul de trai, un card este un instrument periculos pentru 
societate şi pentru democraţie, pentru că el nu e protejat şi 
politicienii noştri, decidenţii noştri nu au experienţa 
democraţiei. Poate fi utilizat împotriva cetăţeanului. Aşa cum 
acum toată lumea e ascultată şi apar stenograme şi se pot 
distruge vieţi, la fel şi cardul poate fi utilizat. El nu trebuie să 
cuprindă decât nume, prenume, faptul că a plătit sau nu, dar nu 
şi istoricul medical al pacienţilor, deoarece e o relaţie între 
medic şi pacient, şi nu între cel care plăteşte“ explică 
Astărăstoae. 

Într-o emisiune radio, medicul a enumerat o sumedenie de 
motive evidente pentru care cardul de sănătate, pe lângă alte 
probleme pe care le implică, reprezintă chiar un pericol la 
adresa cetățenilor, putând fi folosit ca o veritabilă armă 
împotriva lor. 

- Cardul de sănătate cu microcip este un abuz din partea statului 
şi comportă riscuri pe toate planurile! 

-Cardul este numai aparent în favoarea asiguraţilor. 
- Este periculos să fie puse informaţiile medicale personale pe 
microcip, deoarece acesta nu este protejat. Oricine are un cititor 
de cipuri compatibil poate să afle tot istoricul medical al 
persoanei. Acest lucru violează drepturile la intimitate şi la 
demnitate şi poate să aducă mari prejudicii. 
- La Consiliul Europei există o presiune imensă din partea 
firmelor de asigurări pentru a deveni legal accesul la 
informaţiile despre sănătatea oamenilor. 
- Forţa financiară uriaşă a acestor „rechini” face ca datele 
despre posibilele boli ale oamenilor să ajungă la ei pe birou ca 
să ştie dacă fac sau nu poliţele de asigurare şi la ce preţ. 
- Se introduce o nouă taxă, fără ca populaţia să fie întrebată, 
deşi românii plătesc asigurările de sănătate. 
- În privinţa donării de organe: vom intra în circuitul european 
şi vom trimite numărul de organe disponibile spre alte ţări. 
- Cui vor folosi organele luate de la români? Ce bani şi ce 
organizaţii sunt în joc? Cine îi vor apăra pe naivi de cei care vor 
dori să le comercializeze organele, pe milioane şi milioane de 
euro sau dolari? 

- Există un comerţ ilicit de organe pentru transplant, este 
dovedit, iar acordul prezumat, aşa cum este prevăzut în 
România, ridică mari semne de întrebare. 
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- Medicii sunt şi ei oameni. Dacă ne uităm la istoria sec. XX, 
vedem că medicii erau cei care făceau experimente în lagărele 
de concentrare naziste, medicii erau cei care făceau abuzuri în 
domeniul psihiatric. Şi în cazul transplantului de organe tot 
medicii pot să ajungă la abuzuri dacă legea şi autorităţile permit 
şi încurajează. Şi fac exact asta prin cardul cu microcip! 
- Un exemplu elocvent este gripa porcină. S-a dovedit că cei 
care au întreţinut spaima au avut contracte cu firmele care au 
produs vaccinurile. 

- Cardul de sănătate cu microcip (putea să fie şi o variantă fără, 
aşa cum funcţionează în multe ţări din UE) creează mari 
dificultăţi şi poate chiar împiedica accesul la serviciile 
medicale. 
- Decizia guvernanţilor noştri, pe care nu o contestă vehement 
nici televiziunile, nici opoziţia parlamentară, este halucinantă: 
cei care plătesc din salariu sau pensie serviciile medicale de stat, 
dar nu vor card de sănătate, vor plăti toate serviciile medicale de 
care au nevoie! 

Vasile Astărăstoaie este doar unul dintre medicii care s-au 
ridicat împotriva mârşăviei. 

Preşedintele Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei, dr. 
Rodica Tănăsescu, crede că acest card de sănătate nu aduce 
niciun beneficiu pacienţilor şi nici medicilor. „Aduce beneficii 
doar Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Înţeleg 
necesitatea pentru care CNAS doreşte acest card şi este de 
înţeles că instituţia vrea să controleze cum se cheltuiesc banii. 
Nu vreau să fim înţeleşi greşit. Nu vrem un conflict cu Casa 
Naţională, dar pur şi simplu nu se mai poate adăuga nici un act 
administrativ, birocratic în activitatea noastră, suntem practic 
sufocaţi de hârtii sau raportări electronice sau pe hârtie. Ne-am 
săturat de activităţi birocratice, în detrimentul activităţii 
medicale”, a explicat dr. Tănăsescu. 

Fostul preşedinte CNAS Lucian Duţă (cercetat acum de 
procurorii anticorupţie pentru abuz în funcţie şi un prejudiciu 
adus statului de 150.000 de euro), unul dintre cei care s-au 
ocupat de proiectul informatizării sistemului naţional de carduri 
de sănătate, a susţinut cu vehemenţă că introducerea cardurilor 
ar stopa pierderi de 500 de milioane de euro pe an, într-un 
sistem de sănătate care „înghite” anual 5 miliarde de euro. Una 
dintre modalităţile de fraudare care ar fi stopată de introducerea 
cardului, spune Duţă, este cea a reţetelor compensate: în 
România se eliberează anual zeci de milioane de astfel de reţete, 
dar în multe cazuri bolnavii ar trebui să îşi plătească singuri 
medicamentele. 

Mai mult, reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate încearcă să ne convingă că noul card cu cip este la fel 
de important ca şi un act de identitate. Teoretic, asiguraţii nu 
vor putea fi consultaţi gratuit de medic dacă nu vor avea cardul 
de sănătate. Rămâne de văzut ce se va petrece în satele unde 
ţăranii nici buletinul nu mai ştiu pe unde îl au, darmite să rețină 
codul pin și să poarte mereu la ei un card ciudat când merg la 
dispensar, unde nu se ştie când vor ajunge cititoarele de carduri. 

Autorităţile susţin însă obsesiv că acest card este extrem de 
important şi joacă un rol esenţial în reformarea sistemului 
sanitar. „Cu ajutorul lui se vor putea controla mai bine banii din 
sistem. Fiecare pacient va vedea ce servicii medicale a folosit 
într-o anumită perioadă, iar astfel vor fi evitate fraudele din 
sistem”, explica şi Cristian Buşoi în vara anului trecut, când era 
la rândul lui preşedinte CNAS. Mai mult, el a adăugat că pe 
măsură ce românii îşi vor schimba cărţile de identitate vechi, 
microcipul de pe cardul de sănătate ar putea fi integrat în cele 
noi. „Adică pe 
măsură ce 
oamenii vor 
schimba cărţile 
de identitate, 
noile 
documente vor 
avea implantat 
şi cipul de pe 
cardul naţional 
de sănătate, 
care cuprinde 
datele de identificare, grupa sanguină, Rh, boli cronice şi 
acceptul privind donarea de organe”, declara senin Buşoi, 
prevestind zorii statului cu un total control asupra cetăţenilor. 

Şi totuşi, minciuna are picioare scurte, iar răul nu poate 
triumfa niciodată definitiv  

Deşi ignoraţi şi nebăgaţi în seamă ani de zile, cei care au înţeles 
răul pe care introducerea cardului de sănătate cu cip îl va genera 
au continuat să protesteze, predominant în mediul online. 

Chiar dacă aceste carduri au fost introduse şi vor fi obligatorii, 
acum cetăţeanul are dreptul să decidă singur ce date vor fi 
înregistrate pe card, şi îşi poate exprima acordul sau dezacordul 
de a deveni donator de organe înainte ca acesta să fie menţionat 
pe cardul de sănătate. 

Chiar şi aşa însă, pericolele sunt mari. De la actele cu cipuri, la 
cipurile implantate şi la controlul total al populaţiei sunt numai 
câţiva paşi pe care minţile diabolice care conduc din umbră 
planeta sunt de mult pregătite să îi facă. 

În încheiere, iată cuvintele vii ale părintelui Iustin Pârvu, care 
avertiza atunci când au fost introdusele cărţile de identitate cu 
cip: 
„Dacă nu mărturisim adevărul şi nu-l vom spune deschis unul 
către altul, nu am dobândit nimic. Am pierdut totul. Dar dacă 
mărturisim, am dobândit totul. Să nu ne temem, pentru că 
teama este de la vrăjmaş. Ion îl ia, Vasile-l ia, îl luăm toţi şi ne 
ducem cu duiumul în munţii diavolului. Fără oprire. Acolo nu-i 
oprire. Când ai luat direcţia asta, mergi într-acolo. De aceea, 
nu mai întrebaţi. Ştiţi ce aveţi de făcut. La ora aceasta, cu 
atâtea informaţii, cu atâtea mijloace de transmitere de noutăţi, 
cum ştiţi dvs şi cunoaşteţi toate până la ultima invenţie, trebuie 
să o ştiţi şi pe asta, pentru că de asta depinde veşnicia noastră. 
De aceea suntem datori să ştim şi nu avem scuză că nu ştim.” 
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Statisticile donatorilor de organe. Un caz 
tipic de manipulare care ar trebui să ne 

dea tuturor de gândit 
 

                                                   Angela ANGHEL 

          Deciziile pe care le luăm în diferite situaţii nu se 

bazează pe criterii obiective, şi nici pe o judecată 

cumpătată, ci sunt influenţate de modul în care ni se 

prezintă problema.  

elul în care ni se adresează o întrebare influenţează

răspunsul pe care îl dăm mai mult decât ne

imagina. Putem lua decizii cruciale şi contrare 

propriului interes fără să ne dăm seama, dacă suntem abordaţi 

într-un mod iscusit. Cât de departe pot să meargă acest gen de 

influenţe? Cu siguranţă mai departe decât vă imaginaţi.

Un exemplu clasic, deja celebru în studiul ştiinţelor 

comportamentale, este ilustrat de graficul de mai jos.

 În acest grafic este reprezentat numărul de donatori de 

organe în diferite ţări europene, în anul 2002. Mai precis, 

numărul persoanelor care au fost de acord să fie potenţiali 

donatori de organe, în urma completării formularului tip pentru 

obţinerea carnetului de conducere. Despre ce este vorba? În 

perioada respectivă, la nivel european, exista o preocupare 

foarte activă de a mări numărul donatorilor de organe (cei care 

sunt de acord din timpul vieţii ca, atunci când vor muri, să îşi 

doneze organele – subiect extrem de sensibil şi cu mai multe 

faţete decât ni se prezintă în propaganda oficială).

 

F
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Statisticile donatorilor de organe. Un caz 
tipic de manipulare care ar trebui să ne 

 

Angela ANGHEL – București 

Deciziile pe care le luăm în diferite situaţii nu se 

bazează pe criterii obiective, şi nici pe o judecată 

cumpătată, ci sunt influenţate de modul în care ni se 

elul în care ni se adresează o întrebare influenţează 

răspunsul pe care îl dăm mai mult decât ne-am putea 

imagina. Putem lua decizii cruciale şi contrare 

propriului interes fără să ne dăm seama, dacă suntem abordaţi 

un mod iscusit. Cât de departe pot să meargă acest gen de 

parte decât vă imaginaţi. 

Un exemplu clasic, deja celebru în studiul ştiinţelor 

comportamentale, este ilustrat de graficul de mai jos. 

 

numărul de donatori de 

în diferite ţări europene, în anul 2002. Mai precis, 

umărul persoanelor care au fost de acord să fie potenţiali 

donatori de organe, în urma completării formularului tip pentru 

obţinerea carnetului de conducere. Despre ce este vorba? În 

perioada respectivă, la nivel european, exista o preocupare 

de a mări numărul donatorilor de organe (cei care 

sunt de acord din timpul vieţii ca, atunci când vor muri, să îşi 

subiect extrem de sensibil şi cu mai multe 

faţete decât ni se prezintă în propaganda oficială). 

De unde apar aceste diferenţe inexplicabile?

La momentul respectiv, s-au luat tot felul de măsuri şi iniţiative 

în diferitele ţări europene şi au existat o serie de campanii de 

propagandă. Una dintre metodele implementate în toate aceste 

ţări a fost simplificarea procedurii de îns

donatorilor de organe, mai precis posibilitatea de înscriere pe 

listele de donatori la completarea formularelor pentru obţinerea 

actelor de identitate, inclusiv a permisului de conducere.

În statisticile realizate după implementarea acest

obervat nişte diferenţe inexplicabile, foarte mari, între numărul 

de donatori de organe în diferite ţări. Observăm un suspect 

unison – un număr uluitor de mare în anumite ţări europene 

câteva excepţii, cu un număr mic de donatori, print

numără şi Marea Britanie, ţara în care s

campanii de sensibilizare a opiniei publice pentru donarea de 

organe. Să fie britanicii mai nepricepuţi la propagandă decât 

francezii, ungurii, sau suedezii? Cum e posibil să exis

diferenţe atât de mari în rezultate între unele ţări asemănătoare 

ca şi cultură, nivel de trai şi mentalitate, precum Belgia şi 

Olanda sau Danemarca şi Suedia? În unele ţări precum 

Germania şi Marea Britanie s-a făcut o propagandă îndârjită şi 

foarte agresivă împotriva celor „lipsiţi de umanitate” care nu 

acceptă să devină donatori de organe, urmărindu

stigmatizarea lor socială, şi totuşi în continuare ratele au rămas 

foarte mici. 

Opt-in versus opt-out. Opţiunea „pentru” sau„împotrivă”

(Notă. Am folosit termenul din limba engleză în caz că doriţi să 

vă documentaţi pe acest subiect) 

Răspunsul vine din cu totul altă direcţie decât aţi putea crede şi 

este cu mult mai simplu. Această diferenţă este corelată cu 

modul în care au fost alcătuite formularele, mai precis cum s

adresat întrebarea legată de adeziunea la programul de donare 

de organe. Iată care sunt cele două variante în care s

această întrebare. 

a)   bifaţi această căsuţă dacă doriţi să fiţi inclus

donatorilor de organe 

b)   bifaţi această casuţă dacă nu doriţi să fiţi inclus

donatorilor de organe 
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enţe inexplicabile? 

au luat tot felul de măsuri şi iniţiative 

în diferitele ţări europene şi au existat o serie de campanii de 

propagandă. Una dintre metodele implementate în toate aceste 

ţări a fost simplificarea procedurii de înscriere pe listele 

donatorilor de organe, mai precis posibilitatea de înscriere pe 

listele de donatori la completarea formularelor pentru obţinerea 

actelor de identitate, inclusiv a permisului de conducere. 

În statisticile realizate după implementarea acestor măsuri s-au 

obervat nişte diferenţe inexplicabile, foarte mari, între numărul 

de donatori de organe în diferite ţări. Observăm un suspect 

un număr uluitor de mare în anumite ţări europene – şi 

câteva excepţii, cu un număr mic de donatori, printre care se 

numără şi Marea Britanie, ţara în care s-au purtat cele mai multe 

campanii de sensibilizare a opiniei publice pentru donarea de 

organe. Să fie britanicii mai nepricepuţi la propagandă decât 

francezii, ungurii, sau suedezii? Cum e posibil să existe 

diferenţe atât de mari în rezultate între unele ţări asemănătoare 

ca şi cultură, nivel de trai şi mentalitate, precum Belgia şi 

Olanda sau Danemarca şi Suedia? În unele ţări precum 

a făcut o propagandă îndârjită şi 

resivă împotriva celor „lipsiţi de umanitate” care nu 

acceptă să devină donatori de organe, urmărindu-se sistematic 

stigmatizarea lor socială, şi totuşi în continuare ratele au rămas 

out. Opţiunea „pentru” sau„împotrivă” 

ă. Am folosit termenul din limba engleză în caz că doriţi să 

Răspunsul vine din cu totul altă direcţie decât aţi putea crede şi 

este cu mult mai simplu. Această diferenţă este corelată cu 

mularele, mai precis cum s-a 

adresat întrebarea legată de adeziunea la programul de donare 

de organe. Iată care sunt cele două variante în care s-a adresat 

  bifaţi această căsuţă dacă doriţi să fiţi inclus pe lista 

  bifaţi această casuţă dacă nu doriţi să fiţi inclus pe lista 
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Varianta a este numită în psihologie „consens explicit” 

clar acordul pentru donarea de organe. Varianta

numitul „consens implicit” – se presupune că fiecare este de 

acord, ca şi cum acest lucru ar fi deja stabilit şi perfect legal şi, 

în caz că nu bifezi acea căsuţă, eşti imediat pus pe lista 

donatorilor! Cele două variante sunt numite în engleză

opta pentru a fi inclus), respectiv opt-out, a opta pentru a fi 

exclus. 

Să analizăm din nou graficul de mai sus. Toate ţările care au 

acea rată spectaculoasă a donatorilor (cu albastru pe grafic) au 

folosit varianta b în formulare, iar cele cu o rată mică a 

donatorilor (cu galben în figură) au folosit varianta

e o simplă întâmplare? Nicidecum! La ora respectivă erau deja 

binecunoscute rezultatele experimentelor psihologice din 

ştiinţele comportamentale care arată tendinţa repondenţilor la 

chestionare de a merge pe varianta implicită (altfel spus, de a nu 

bifa căsuţa respectivă). Mai mult, a existat o propagandă 

furibundă pentru generalizarea variantei opt-out

suntem toţi consideraţi implicit donatori de organe, şi în 

celelalte ţări, tocmai din cauza acestor date. 

Un observator atent ar putea spune, pe bună dreptate, că 

formularea cu adevărat 

neutră ar fi aceea care explică 

clar problema şi apoi cere un 

răspuns de tip DA/NU, adică 

opţiunea efectivă pentru una 

dintre cele două variante. 

Cine decide în locul nostru 

Morala acestui exemplu este foarte simplă. Se spune că un om 

prevenit face cât doi. Trebuie să gândim dacă vrem să nu fim 

gândiţi. Cine ia decizii în locul nostru, în cazuri precum cel de 

mai sus? Evident, decizia noastră este ca şi luată de către cel 

care a conceput formularul, prin modul în care este adresată 

întrebarea. 

Majoritatea dintre noi avem tendiţa să mergem pe varianta 

implicită, nu doar pentru că este cea a efortului minim, ci şi 

pentru că avem impresia instinctivă (şi înşelătoare) că varianta 
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este numită în psihologie „consens explicit” – se cere 

clar acordul pentru donarea de organe. Varianta b este aşa-

ne că fiecare este de 

acord, ca şi cum acest lucru ar fi deja stabilit şi perfect legal şi, 

în caz că nu bifezi acea căsuţă, eşti imediat pus pe lista 

donatorilor! Cele două variante sunt numite în engleză opt-in (a 

, a opta pentru a fi 

Să analizăm din nou graficul de mai sus. Toate ţările care au 

acea rată spectaculoasă a donatorilor (cu albastru pe grafic) au 

în formulare, iar cele cu o rată mică a 

olosit varianta a. Credeţi că 

e o simplă întâmplare? Nicidecum! La ora respectivă erau deja 

binecunoscute rezultatele experimentelor psihologice din 

ştiinţele comportamentale care arată tendinţa repondenţilor la 

(altfel spus, de a nu 

bifa căsuţa respectivă). Mai mult, a existat o propagandă 

out, cea prin care 

suntem toţi consideraţi implicit donatori de organe, şi în 

spune, pe bună dreptate, că 

a acestui exemplu este foarte simplă. Se spune că un om 

prevenit face cât doi. Trebuie să gândim dacă vrem să nu fim 

gândiţi. Cine ia decizii în locul nostru, în cazuri precum cel de 

mai sus? Evident, decizia noastră este ca şi luată de către cel 

nceput formularul, prin modul în care este adresată 

Majoritatea dintre noi avem tendiţa să mergem pe varianta 

implicită, nu doar pentru că este cea a efortului minim, ci şi 

pentru că avem impresia instinctivă (şi înşelătoare) că varianta 

implicită este cea normală. Cu cât subiectul în discuţie este mai 

dificil şi mai important, cu atât mai mult vom prefera să mizăm 

pe această opţiune implicită. 

Atenţia şi discernământul, precum şi o cât mai bună informare 

asupra unor subiecte sensibile şi import

baza deciziilor noastre, şi nu tendinţa de mimetism consensual 

care apare pe fondul stresant al faptului că suntem obligaţi să 

luăm din mers o decizie atât de radicală

 
Continenţa sexuală - 

pentru un cuplu fericit
De ce să facem dragoste numai 

cu continenţă sexuală?
 
Fiindcă ţine mai mult, este mai frumos şi durează până la 
adânci bătrâneţi! 
…Ce minunat este să  faci dragoste…!
Da, dar…să faci dragoste, nu sex. 
E plăcut şi sexul, dar dragostea ne face să ne simţim ş
fim buni, frumoşi, generoşi, puternici –
Nu degeaba se spune că, dacă iubirea este infinită, imposibilul 
devine cu uşurinţă posibil. 

Dar ne-am putea întreba, care este diferenţa între dragoste 

şi sex? 

ineînţeles, este chiar o foarte mare diferenţă, fiindcă 

aceasta este tocmai iubirea. Este minunat să iubeşti şi 

să fii iubit, dar o culme a iubirii este să faci dragoste. 

Adică atunci când iubirea lipseşte, deşi există atracţie sexuală 

este sex, iar atunci când este iubire, a face dragoste este o 

minunată realizare şi o culme a iubirii.

să fim iubiţi, mulţi poate vrem să facem dragoste, dacă se poate, 

oriunde, oricât, oricând şi până la orice vârstă dar, evident, nu 

cu oricine şi nu oricum. Fiindcă şi despre a face dragoste se 

poate învăţa. 

Dar oare se poate oriunde, oricând, oricât, minunat, 

cutremurător de frumos şi de răscolitor? Ei bine, da, aceasta este 

posibil şi se realizează prin continenţa sexuală.

Ideea a venit la început din Orient şi a fost aplicată, de

timpului, de adepţii filozofiei tantrice indiene, de taoiştii chinezi 

şi din ţările învecinate. Era atunci o mare taină a vieţii, cum să 

B
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ită este cea normală. Cu cât subiectul în discuţie este mai 

dificil şi mai important, cu atât mai mult vom prefera să mizăm 

Atenţia şi discernământul, precum şi o cât mai bună informare 

asupra unor subiecte sensibile şi importante, ar trebui să fie la 

baza deciziilor noastre, şi nu tendinţa de mimetism consensual 

care apare pe fondul stresant al faptului că suntem obligaţi să 

luăm din mers o decizie atât de radicală. 

 o revoluţie  
pentru un cuplu fericit 

e ce să facem dragoste numai  
cu continenţă sexuală? 

Fiindcă ţine mai mult, este mai frumos şi durează până la 

…Ce minunat este să  faci dragoste…! 

E plăcut şi sexul, dar dragostea ne face să ne simţim şi chiar să 
– poate chiar ca nişte zei. 

Nu degeaba se spune că, dacă iubirea este infinită, imposibilul 

am putea întreba, care este diferenţa între dragoste 

chiar o foarte mare diferenţă, fiindcă 

aceasta este tocmai iubirea. Este minunat să iubeşti şi 

să fii iubit, dar o culme a iubirii este să faci dragoste. 

Adică atunci când iubirea lipseşte, deşi există atracţie sexuală – 

ire, a face dragoste este o 

minunată realizare şi o culme a iubirii. Cu toţii vrem să iubim şi 

să fim iubiţi, mulţi poate vrem să facem dragoste, dacă se poate, 

oriunde, oricât, oricând şi până la orice vârstă dar, evident, nu 

dcă şi despre a face dragoste se 

Dar oare se poate oriunde, oricând, oricât, minunat, 

cutremurător de frumos şi de răscolitor? Ei bine, da, aceasta este 

posibil şi se realizează prin continenţa sexuală.  

a fost aplicată, de-a lungul 

timpului, de adepţii filozofiei tantrice indiene, de taoiştii chinezi 

şi din ţările învecinate. Era atunci o mare taină a vieţii, cum să 
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faci iubirea ta să înflorească şi, făcând dragoste, să devii fericit 

şi puternic. Ajunsă în Occident, această practică a iubirii – 

realizând continenţa sexuală – a cunoscut o rapidă răspândire, 

mai ales în ultimele decenii. Şi la noi în ţară sunt foarte mulţi 

oameni care au descoperit iubirea cu continenţă sexuală şi au 

adoptat-o. De ce credeţi că au făcut aceasta? Ei bine, fiindcă 

merită. 

Avantajele practicării continenţei sexuale: 

-trezirea unui număr foarte mare de orgasme (atât la bărbat cât 

şi la femeie) şi o amplificare nebănuită a plăcerii; 

-apariţia unei stări de nesaţ, de dorinţă parcă eternă între cei doi, 

care nu se mai satură unul de celălalt; 

-longevitatea vieţii sexuale; 

-regenerare şi reîntinerire; 

-tonus vital mărit; 

-dispariţia stărilor de vlăguire, somnolenţă după actul amoros; 

-echilibru psihic, amplificarea creativităţii, trezirea inteligenţei; 

-amplificarea farmecului personal, atât la bărbat cât şi la femeie; 

-eliminarea completă a riscului unei gravidităţi nedorite; 

-reducerea importantă a secreţiilor menstruale şi a fenomenelor 

secundare penibile legate de ciclu; 

-dă posibilitatea mai multor femei să cunoască, în sfârşit, ce este 

orgasmul (ştiut fiind că multe femei au nevoie de o stimulare 

erotică de minim 30 de minute iar bărbatul termină deseori după 

maxim 10 minute); 

-ajută, în cazul femeilor, la creşterea armonioasă a sânilor. 

Dincolo de acestea, avem şansa de a ne regăsi pe noi înşine ca 

fiinţe spirituale, cu o înţelegere superioară a iubirii şi a vieţii. 

Bine, dar ce este continenţa sexuală? 

Ea înseamnă, în principal, reţinerea spermei în corpul 

bărbatului, fără a fi eliminată prin ejaculări sau poluţii, iar la 

femeie, lipsa descărcărilor explozive specifice în timpul 

orgasmului şi reducerea secreţiilor menstruale. 

De ce să ne reţinem sperma? Din timpuri străvechi, oamenii au 

observat că sperma pe care o poate ejacula un bărbat în timpul 

vieţii este o cantitate limitată, care, în funcţie de înţelepciunea 

cu care o elimină acesta, poate să mai fie prezentă în corpul său 

şi la vârste înaintate. Se cunosc exemple neîndoielnice de 

bărbaţi care au fost fertili după vârsta de 100 de ani. În mod 

curent vedem că andropauza (perioada de repaus sexual la care 

un bărbat este „obligat” spre sfârşitul vieţii) este mult întârziată 

dacă cel în cauză a drămuit mai atent rezerva sa seminală. Aşa 

cum se petrece de obicei, odată cu epuizarea „rezervei” de 

spermă şi deci încetarea apariţiei sale în corp, scad mult 

vitalitatea, memoria, creativitatea, puterea fizică iar pentru cel 

în cauză devine clar că bătrâneţea a cam intrat în drepturi. Cei 

care au fost însă înţelepţi din acest punct de vedere, îşi văd 

vârsta doar când se uită în oglindă iar atunci o fac fără mare 

îngrijorare, fiindcă ei se simt încă în putere. 

Dacă o femeie practică iubirea cu continenţă sexuală devine mai 

atrăgătoare, iar frumuseţea şi strălucirea ei durează, uneori, 

incredibil de mult. Prostituatele, însă, care au foarte des 

orgasme cu descărcare, se uzează repede, îşi pierd frumuseţea şi 

decad fizic şi psihic mult mai repede decât alte femei. 

Există, de fapt, o legătură foarte directă între potenţialul sexual 

prezent în corp şi forţa interioară a unui om, constatându-se că 

toţi oamenii cu forţă interioară deosebită au şi un potenţial 

sexual puternic. S-a ajuns până acolo încât pentru a putea avea 

suficientă forţă, bărbaţi sau femei de carieră (oameni de afaceri, 

conducători, politicieni, militari) care totuşi nu cunosc 

continenţa sexuală au ajuns să aibă relaţii sexuale foarte rar. Ei 

au ales astfel instinctiv abstinenţa – o soluţie parţială, ce-i drept 

– deoarece au simţit că între a face dragoste mai des fără 

continenţă sexuală şi carieră, preferă cariera. 

Abstinenţa nu este, totuşi, o soluţie, deoarece adeseori bărbaţii 

tind atunci să piardă potenţialul sexual în somn, prin poluţii, iar 

femeile prin secreţii menstruale mai abundente şi mai 

dureroase. 

 

Concluzia este că potenţialul sexual este ca un dat fiziologic de 

la naştere şi el poate fi folosit mai mult sau mai puţin înţelept, 

consumându-se mai repede sau mai încet. Ne dăm seama că 

avem mare nevoie să ştim cum se poate realiza continenţa 

sexuală. 
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Dar cum e posibil să facem dragoste fără ejaculare sau fără 

descărcare energetică explozivă (în cazul femeii)?

Totul porneşte de la faptul dovedit ştiinţific că starea de orgasm 

şi ejacularea – la bărbat (sau descărcarea specifică 

nu sunt în mod obligatoriu legate una de alta. Se relatează foarte 

multe situaţii când orgasmul este trăit plenar fără ca aceste 

fenomene fiziologice de descărcare să apară. Lumea ştiinţifică a 

propus şi a dovedit, pentru a explica acest fenomen, teoria 

transmutaţiei biologice a materiei la energii mici chiar în corpul 

uman. Aceasta arată că sperma, la bărbat, sau anumite substanţe 

şi fluide sexuale, la femeie, se pot transforma în energie, după 

cunoscuta formulă a lui Einstein, E=mc2, şi asta chiar în corpul 

omului. Din calcul reiese că această energie este enormă şi că ea 

rămâne în corpul nostru la diferite nivele, oferindu

de care aminteam înainte. 

Chiar dacă avem sau nu timp şi posibilitate să citim şi să 

verificăm teoria ştiinţifică a acestui aspect fiziologic 

excepţional, cert este că el există şi putem să îl cunoaştem 

direct, practicând noi înşine continenţa sexuală. Cea mai bună 

replică dată unor neîncrezători este să vedem noi înşine cum 

funcţionează. Mai ales că merită ! 

Fenmenul este de multă vreme cunoscut şi a 

multe ori în secret. Astfel au fost unii regi şi conducători ce 

urmăreau să obţină farmec şi putere personală. Au existat 

curtezane şi bărbaţi care doreau să obţină gloria sexuală, 

impresionându-şi iubiţii sau, respectiv, iubitele cu 

performanţele lor erotice. Dar au fost şi mulţi oameni care au 

acţionat cu înţelepciune, înţelegând această putere a sexualităţii 

ca pe o valoroasă taină pentru armonizarea vieţii.

În zilele noastre, cunoscutul star de muzică rock Sting a 

recunoscut, după unele insistenţe, că, aplicând continenţa 

sexuală, face dragoste cu soţia sa uneori chiar şi opt ore, cu o 

pauză de masă după patru ore. El spune că a obţinut pe această 

cale rezultate extraordinare, cu atât mai deosebite cu cât relaţia 

cu soţia sa este acum mult mai armonioasă.

De asemenea, Raquel Welch, actriţă excepţional de frumoasă, a 

practicat cu mare succes continenţa sexuală în cuplu şi a 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014

să facem dragoste fără ejaculare sau fără 

descărcare energetică explozivă (în cazul femeii)? 

Totul porneşte de la faptul dovedit ştiinţific că starea de orgasm 

la bărbat (sau descărcarea specifică – la femeie) 

ate una de alta. Se relatează foarte 

multe situaţii când orgasmul este trăit plenar fără ca aceste 

fenomene fiziologice de descărcare să apară. Lumea ştiinţifică a 

propus şi a dovedit, pentru a explica acest fenomen, teoria 

ei la energii mici chiar în corpul 

uman. Aceasta arată că sperma, la bărbat, sau anumite substanţe 

şi fluide sexuale, la femeie, se pot transforma în energie, după 

, şi asta chiar în corpul 

ă această energie este enormă şi că ea 

rămâne în corpul nostru la diferite nivele, oferindu-ne avantajele 

Chiar dacă avem sau nu timp şi posibilitate să citim şi să 

verificăm teoria ştiinţifică a acestui aspect fiziologic 

nal, cert este că el există şi putem să îl cunoaştem 

direct, practicând noi înşine continenţa sexuală. Cea mai bună 

replică dată unor neîncrezători este să vedem noi înşine cum 

Fenmenul este de multă vreme cunoscut şi a fost aplicat de 

multe ori în secret. Astfel au fost unii regi şi conducători ce 

urmăreau să obţină farmec şi putere personală. Au existat 

curtezane şi bărbaţi care doreau să obţină gloria sexuală, 

şi iubiţii sau, respectiv, iubitele cu 

manţele lor erotice. Dar au fost şi mulţi oameni care au 

acţionat cu înţelepciune, înţelegând această putere a sexualităţii 

ca pe o valoroasă taină pentru armonizarea vieţii. 

În zilele noastre, cunoscutul star de muzică rock Sting a 

insistenţe, că, aplicând continenţa 

sexuală, face dragoste cu soţia sa uneori chiar şi opt ore, cu o 

pauză de masă după patru ore. El spune că a obţinut pe această 

cale rezultate extraordinare, cu atât mai deosebite cu cât relaţia 

t mai armonioasă. 

De asemenea, Raquel Welch, actriţă excepţional de frumoasă, a 

practicat cu mare succes continenţa sexuală în cuplu şi a 

recunoscut că o parte din farmecul său şi puterea de a trăi 

armonios viaţa o datorează acestei practici.

 
Iată cum vă puteţi 

vindeca de paradontoză
 

 
         Gingivita este cea mai uşoară formă a paradontozei

ingivita netratata poate avansă la parodontit
există mai multe grade. Parodontita agresiv
persoanele care au boli ale gingiilor, dar par a

sănătoşi sau cel puţin nu au nici o altă boală pe care medicina 
convenţională a considerat-o cauza de parodontit
cronică include inflamaţia ţesuturilor de susţinere a dinţilor 
mergând până la pierderea dinţilor.
parodontale este o infecţie gravă în ţesuturile gingivale, în 
ligamentele parodontale şi în oase.  

În toate celelalte cazuri de boli ale gingiilor, gingiile pot fi 
vindecate într-o săptămână chiar în câteva zile. Fiind o boală 
care cauzează parodontoza, boala în 
remediata pentru a repara gingiile, iar gura trebuie să fie adusă 
la un nivel mult mai ridicat de sănătate utilizând următoarele 
practici, indiferent de celelelate afecţiuni cronice de sănătate. 
Pentru orice persoană care a suferit o ob
radiculare sau care are plombe de metal, următoarele proceduri 
trebuie urmate pe termen nelimitat.  

 
Dinţii pot fi mai sănătoşi, dacă se aplică aceleaşi reguli
Atâta timp cât ei sunt acolo şi nu sunt complet plini de material 
de umplutură, există speranţă pentru ei, chiar şi pentru cei cu 
smaltul epuizat. 
  
Pierderea smaltului dinţilor începe cu dietă
acide conduc la deteriorarea dinţilor inclusiv pierderea 
smaltului, practic a elementului de apărare a dinţilor. O nutriţie
corectă îţi poate repara gingiile, restul corpului rămânând 
sănătos.  
 
Legumele organice, proaspete sunt cea mai importantă 
parte a dietei noastre. Fructele sunt un al doilea factor la fel de 
important. Orice alt tip de alimente vin în completare pe locul
trei. Elimină alimentele rafinate, prelucrate. Zahărul rafinat, 

G
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recunoscut că o parte din farmecul său şi puterea de a trăi 

armonios viaţa o datorează acestei practici. 

puteţi  
indeca de paradontoză 

Gingivita este cea mai uşoară formă a paradontozei.  

ingivita netratata poate avansă la parodontită, la care 
Parodontita agresivă apare la 

persoanele care au boli ale gingiilor, dar par a fi 
sănătoşi sau cel puţin nu au nici o altă boală pe care medicina 

o cauza de parodontită. Parodontita 
include inflamaţia ţesuturilor de susţinere a dinţilor 

mergând până la pierderea dinţilor. Necrotizanta bolii 
este o infecţie gravă în ţesuturile gingivale, în 

În toate celelalte cazuri de boli ale gingiilor, gingiile pot fi 
o săptămână chiar în câteva zile. Fiind o boală 

care cauzează parodontoza, boala în sine trebuie să fie 
remediata pentru a repara gingiile, iar gura trebuie să fie adusă 
la un nivel mult mai ridicat de sănătate utilizând următoarele 
practici, indiferent de celelelate afecţiuni cronice de sănătate. 
Pentru orice persoană care a suferit o obturare a canalelor 
radiculare sau care are plombe de metal, următoarele proceduri 

 

Dinţii pot fi mai sănătoşi, dacă se aplică aceleaşi reguli. 
Atâta timp cât ei sunt acolo şi nu sunt complet plini de material 

tură, există speranţă pentru ei, chiar şi pentru cei cu 

Pierderea smaltului dinţilor începe cu dietă. Mâncărurile 
acide conduc la deteriorarea dinţilor inclusiv pierderea 
smaltului, practic a elementului de apărare a dinţilor. O nutriţie 

, restul corpului rămânând 

Legumele organice, proaspete sunt cea mai importantă 
. Fructele sunt un al doilea factor la fel de 

important. Orice alt tip de alimente vin în completare pe locul 
trei. Elimină alimentele rafinate, prelucrate. Zahărul rafinat, 
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lichidele acidulate, sunt atât de acide încât extrag literalmente 
mineralele şi vitaminele din dinţi şi gingii.  
 
Nu fumaţi. Fumatul introduce o concentraţie foarte mare de 
radicali liberi şi carbon în gura provocând reacţii chimice
vor avea ca efect deteriorarea celulelor şi epuizarea stratului de 
vitamine şi minerale din gură.  
 
Mestecă usturoi. E neplăcut însă merita pentru o sănătate a 
gurii de invidiat. Consumă usturoi regulat, fie si
salate, secretul consta în mestecarea lui cu gura deschisă iar 
respiraţia sa se facă tot pe gură.  
 
Bolile interne. Orice infecţie este în gura ta, este şi în intestine, 
şi de asemenea se prelinge în fluxul sanguin. Aşa că vindecă
bolile interne ca să ai o sănătate bună a cavităţii bucale.
 
Încearcă ulei de nucă de cocos. Acesta te va ajuta să elimini 
microbii care se acumulează în cavitatea bucală, şi totodată a 
întregului organism. Clăteşte gura dimineaţă cu acest ulei şi 
rezultatele nu vor întârzia să apară. 
  
Foloseşte aţa dentară. Chiar şi atunci când ai gingiile 
inflamate, chiar dacă sângerează, folosirea atei dentare nu face 
altceva decât să grăbească vindecarea. Ori de câte ori există 
infecţie, există aproape întotdeauna candida şi bacterii rele (ceea 
ce înseamnă că ne fac rău). De aceea trebuie utilizat acest ulei, 
tocmai pentru a scăpa de ele.  
 
Fă-ţi propria pasta de dinţi! 
  
Apa de gură şi pastă de dinţi pe care cei mai mulţi dintre noi o 
folosim este sub orice critică. Pe lângă fluorul care
multe alte chimicale complet nefolositoare, cost
mult şi în plus...nu te ajută cu nimic. Aşa că, 
mesteca usturoi (aşa cum am menţionat mai sus) şi execută un 
periaj cu sare de mare. Vei vedea că această procedură va
de 100 de ori mai bine decât orice pastă de dinţi cumpărată din 
magazine, fie şi cea din magazinele naturiste.  
Pentru parodontită cronică foarte gravă, sau doar pentru a avea 
o sănătate a cavităţii bucale de invidiat, încearcă cele relatate 
mai sus şi vei observa cum în numai câteva zile, ameliorările nu 
vor întârzia să apară.  

 
Antioxidanţii naturali care îţi 

prelungesc viaţa 
 
       Cercetările moderne asupra proceselor metabolice au 
pus în evidenţă rolul deosebit de important al substanţelor 
cu efect antioxidant în menţinearea unei bune funcţionări a 
organismului.  

egradarea care apare odată cu 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 introducem în organism prin 

D

MedicinMedicinMedicinMedicin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014

lichidele acidulate, sunt atât de acide încât extrag literalmente 

Fumatul introduce o concentraţie foarte mare de 
carbon în gura provocând reacţii chimice, ce 

vor avea ca efect deteriorarea celulelor şi epuizarea stratului de 

E neplăcut însă merita pentru o sănătate a 
gurii de invidiat. Consumă usturoi regulat, fie simplu, fie în 

, secretul consta în mestecarea lui cu gura deschisă iar 

Orice infecţie este în gura ta, este şi în intestine, 
şi de asemenea se prelinge în fluxul sanguin. Aşa că vindecă-ţi 

terne ca să ai o sănătate bună a cavităţii bucale.  

. Acesta te va ajuta să elimini 
microbii care se acumulează în cavitatea bucală, şi totodată a 
întregului organism. Clăteşte gura dimineaţă cu acest ulei şi 

Chiar şi atunci când ai gingiile 
inflamate, chiar dacă sângerează, folosirea atei dentare nu face 

Ori de câte ori există 
acterii rele (ceea 

). De aceea trebuie utilizat acest ulei, 

Apa de gură şi pastă de dinţi pe care cei mai mulţi dintre noi o 
fluorul care-l conţine, şi 

ale complet nefolositoare, costă şi destul de 
mult şi în plus...nu te ajută cu nimic. Aşa că, 

(aşa cum am menţionat mai sus) şi execută un 
periaj cu sare de mare. Vei vedea că această procedură va face 
de 100 de ori mai bine decât orice pastă de dinţi cumpărată din 

cronică foarte gravă, sau doar pentru a avea 
o sănătate a cavităţii bucale de invidiat, încearcă cele relatate 

şi vei observa cum în numai câteva zile, ameliorările nu 

Antioxidanţii naturali care îţi  

Cercetările moderne asupra proceselor metabolice au 
pus în evidenţă rolul deosebit de important al substanţelor 
efect antioxidant în menţinearea unei bune funcţionări a 

egradarea care apare odată cu vârsta, diminuarea 
performanţelor sistemului imun precum şi degradarea 
accentuată ce se observă în cazul bolilor degenerative 

ează în mare parte supunerii trupului la 
un stres oxidativ permanent ca urmare a multitudinii de 
substanţe chimice pe care le introducem în organism prin 

alimentele şi băuturile pe care le consumăm şi prin aerul tot mai 
poluat pe care îl respirăm. 
Tocmai de aceea, pentru menţinerea structurilor organismului în 
stare de bună funcţionare, este necesar ca în alimentaţia noastră 
să fie prezente legume, fructe, seminţe, uleiuri bogate în 
antioxidanţi naturali.  
 
Coenzima Q10 (CoQ10) 
Asemănătoare unei vitamine, coenzima Q10 participă la 
respiraţia celulară generând energie. Literatura de specialitate 
afirmă că 95% din energia organismului este generată cu 
ajutorul CoQ10. Organele cu necesarul energetic cel mai mare, 
cum sunt inima, ficatul, rinichii, au şi cele ma
celulare de CoQ10. Celulele îşi sintetizează propriile „stocuri” 
de CoQ10, dar concentraţia acestei enzime în celule este 
susţinută şi de aportul alimentar. 
Calea prin care coenzima Q10 este sintetizată intracelular are o 
porţiune comună cu calea de biosinteză a colesterolului. Din 
acest motiv, anumite medica 
mente folosite pentru scăderea colesterolului, cum ar fi 
statinele, modifică şi nivelul CoQ10.  
Acest inconvenient nu apare însă în cazul utilizării remediilor 
naturale anti-colesterol. 
În ciuda unui interes ştiinţific pronunţat asupra coenzimei Q10, 
au fost realizate destul de puţine studii pentru evaluarea 
conţinutului acestei enzime în diverse alimente.
Vă oferim mai jos o listă a principalelor alimente care conţin 
CoQ10. 
Pentru o persoană adultă, necesarul zilnic de CoQ10 se 
consideră a fi 1200 mg. 
 
Seleniul 
Este un mineral foarte important pentru acţiunea sa 
antioxidantă, participând la  neutralizarea radicalilor liberi din 
interiorul organismului.  
Se găseşte în special în germenii de grâu, cerealele integrale, 
nuci (mai ales  nucile de Brazilia), ciuperci, ouă, ceapă şi 
usturoi. Este eficient în prevenirea bolilor degenerative, a 
cancerului şi a bolilor cardiovasculare.
Seleniul, element chimic al cărui nume provine de la greces
selene – „lună”, este un micronutrient esenţial pentru om şi 
animale, dar în cantităţi mai mari decât este necesar devine 
toxic pentru organism. Anumite plante acumulează seleniu ca 
metodă de apărare faţă de animale, altele au nevoie de seleniu 
pentru a creşte, ele fiind indicatori pentru prezenţa acestui 
element în sol. 
Distribuţia geografică a seleniului în sol variază mult, de la 
regiuni cu deficit de seleniu – China, sud
regiuni bogate în seleniu – Irlanda, Israel, nordul Australi
vestul SUA. 
În organismul uman, seleniul intră în compoziţia enzimelor 
antioxidante. Cercetătorii afirmă că seleniul este un 
imunomodulator activ, iar ca antioxidant este mult mai puternic 
decât vitaminele E, C, A, betacaroten, dar mult mai toxic decât
acestea la doze care depăşesc limita normală. Ca antioxidant 
prezent în fluidele sexuale masculine, seleniul protejează 
motilitatea spermatozoizilor şi fertilitatea masculină.
În acelaşi timp, seleniul este un factor important de protecţie 
biologică, antioxidantă a ADN-ului şi cromozomilor, a pere
vasculari şi a lipoproteinelor de densitate joasă (LDL), 
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ajutorul CoQ10. Organele cu necesarul energetic cel mai mare, 
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celulare de CoQ10. Celulele îşi sintetizează propriile „stocuri” 
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Acest inconvenient nu apare însă în cazul utilizării remediilor 

În ciuda unui interes ştiinţific pronunţat asupra coenzimei Q10, 
au fost realizate destul de puţine studii pentru evaluarea 
conţinutului acestei enzime în diverse alimente. 
Vă oferim mai jos o listă a principalelor alimente care conţin 

persoană adultă, necesarul zilnic de CoQ10 se 

Este un mineral foarte important pentru acţiunea sa 
neutralizarea radicalilor liberi din 

nii de grâu, cerealele integrale, 
nucile de Brazilia), ciuperci, ouă, ceapă şi 

usturoi. Este eficient în prevenirea bolilor degenerative, a 
cancerului şi a bolilor cardiovasculare. 
Seleniul, element chimic al cărui nume provine de la grecescul 

„lună”, este un micronutrient esenţial pentru om şi 
animale, dar în cantităţi mai mari decât este necesar devine 
toxic pentru organism. Anumite plante acumulează seleniu ca 
metodă de apărare faţă de animale, altele au nevoie de seleniu 

a creşte, ele fiind indicatori pentru prezenţa acestui 

Distribuţia geografică a seleniului în sol variază mult, de la 
China, sud-estul Siberiei, la 

Irlanda, Israel, nordul Australiei, 

În organismul uman, seleniul intră în compoziţia enzimelor 
antioxidante. Cercetătorii afirmă că seleniul este un 
imunomodulator activ, iar ca antioxidant este mult mai puternic 
decât vitaminele E, C, A, betacaroten, dar mult mai toxic decât 
acestea la doze care depăşesc limita normală. Ca antioxidant 
prezent în fluidele sexuale masculine, seleniul protejează 
motilitatea spermatozoizilor şi fertilitatea masculină. 
În acelaşi timp, seleniul este un factor important de protecţie 

ului şi cromozomilor, a pereților 
vasculari şi a lipoproteinelor de densitate joasă (LDL), 
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protejându-ne astfel de cancer, ateroscleroză şi boala ischemică 
coronariană, după cum reiese dintr-un studiu publicat 
în Jurnalul Ucrainian de Biochimie. S-a observat că acţiunea 
anti-tumorală a seleniului se bazează şi pe  citotoxicitatea şi 
efectul anti-proliferativ pe care le are faţă de celulele maligne.
Seleniul ajută, de asemenea, la acţiunea hormonilor tiroidieni în 
celulele care îi utilizează, luând parte la conversia tiroxinei (T4) 
în triiodotironină (T3). 
Atât seleniul, cât şi vitamina E sunt necesare pentru protejarea 
funcţionării ficatului de acţiunea radicalilor liberi. S
observat că seleniul poate fi folosit pentru protecţia împotriv
inflamaţiei mucoasei respiratorii induse de alergeni la 
persoanele care suferă de astm bronşic. 
Destul de recent, în anul 2012, o echipă de cercetători coreeni a 
publicat în Molecular Medicine Reports un articol referitor la 
acţiunea seleniului în funcţie de concentrația sa în organism: 
este antioxidant când se află în limite normale şi
oxidant când depăşeşte limita normală. Ei au observat că pragul 
dincolo de care seleniul devine toxic este foarte apropiat de 
concentraţia normală, necesară pentru a avea efecte benefice.
De asemenea, această echipă a observat că limita de siguranţă a 
dozei de seleniu depinde de mai mulţi factori și din acest motiv, 
este dificil de stabilit un nivel exact, de siguranţă, pentru 
seleniul din dietă. 
Rezultatele cercetărilor au arătat că o cantitate zilnică de seleniu 
mai mică de 10µg/kilogramcorp conduce la o boal
muşchiului inimii numită boala Keshan sau la o osteo
numită boala Kashin-Beck. Aceste boli sunt maladii obişnuite 
în regiunile din China, Tibet şi sudul Siberiei unde dieta este 
săracă în seleniu, concentraţia acestuia în sol fiind foarte 
scăzută. Studiile clinice au arătat, de asemenea, că deficitul de 
seleniu se asociază şi cu îmbolnăvirea mai frecventă cu anumite 
virusuri, cum sunt virusul hepatitei B, virusul hepatitei C, 
Coxackie B, cu progresia infecţiei HIV, cu scăderea fertilităţii 
masculine şi cu un risc sporit de a face cancer, depresie sau 
cretinism. 
Dozele mai mari de 1mg/kilogramcorp/zi conduc la intoxicaţie 
cu seleniu – afecţiune numită selenoză – manifestată prin 
respiraţie cu miros de usturoi, căderea părului, degradarea 
unghiilor, oboseală, iritabilitate, gastroenterită, probleme 
neurologice, dermatită. În cazuri extreme poate apare ciroză 
hepatică, edem pulmonar şi chiar deces. 
Doza adecvată de seleniu se consideră de către majoritatea 
oamenilor de ştiinţă a fi de aproximativ 100µg/kilogram corp/zi 
la adulţi. Aceasta ajută la susţinerea activităţii puternic 
antioxidante pe care seleniul o exercită, dacă este în limite 
normale, în organism. 
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Cura cu lămâie

 

                                              Carmen GHEORGHE 
      Lămâia este un fruct cu multiple utilizări. O folosim în 
mâncare, coaja este perfectă pentru prăjituri, intră în orice 
dietă, este un aliment specific curel
perfectă când suntem răciți. 

e anume o face pe lămâie atât de specială? Ea con
proteine, carbohidrați si fibre. Și, deși este foarte acră, 
are zahăr. În compoziția ei se mai găsesc din belșug 

vitaminele A, B8 și B9, vitamina C, riboflavină, calciu, cupru, 
fier, fosfor, magneziu, potasiu, zinc, seleniu 

 

O singură lămâie asigură 28% din necesarul zilnic de vitamina 
C și aproape 5% din necesarul de vitamina A. Deși nu conține 
cantitățti foarte mari de vitamine din grupul B
10% din necesarul de vitamine din acest grup.

Aroma ei specifică vine din amestecul de
uleiuri esențiale conținute mai ales în coajă.

Lămâia este un antiseptic puternic 
stimulează intens procesele de digestie, mai ales atunci când 
este consumată pe stomacul gol, pentru că intervine în procesul 
de transformare biochimică a alimentelor 
asimilare a substanțelor nutritive. Este considerat singurul fruct 
cu pH alcalin care participă în mod eficient la reechilibrarea 
pH-ului sangvin.  

Reduce nivelul de histamină din organism, substanţă care 
contribuie la apariţia congestiei nazale şi oculare. Datorită 
conținutului de vitamina C are un rol puternic antioxidant, deci 
determină scăderea nivelului radicalilor liberi şi ajută la 
prevenirea bolilor de inimă. De asemenea, organismul foloseşte 
vitamina C pentru a îmbunătăţi activitatea celulelor sistemului 
imunitar şi pentru fabricarea colagenului, în caz de răni.

Datorită fibrelor naturale şi a substanţelor purificatoare pe care 
le conţine, lămâia purifică intestinele şi intensifică mişcările de 
evacuare ale conţinutului intestinal, prevenind şi tratând astfel 
constipaţia. 

Consumul de lămâie scade riscul de apariţie a calculilor renali. 
Lămâile conţin o cantitate mare de acid citric, care are rolul de a 
reduce excreţia de calciu ajutând astfel la prevenirea formării 
pietrelor la rinichi. O cură de doi litri de limonadă în fiecare zi 
este la fel de eficientă precum medicamentele de tip citrat.

Lămâia întăreşte venele datorită con
bioflavonoidul numit rutin. Protejează pereţii venelor şi ai 
capilarelor şi reduce apariţia venelor varicoase. Îmbunătăţe

C
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Cura cu lămâie 

Carmen GHEORGHE – București   
Lămâia este un fruct cu multiple utilizări. O folosim în 

mâncare, coaja este perfectă pentru prăjituri, intră în orice 
dietă, este un aliment specific curelor de detoxifiere și e 

e anume o face pe lămâie atât de specială? Ea conține 
ți si fibre. Și, deși este foarte acră, 

ția ei se mai găsesc din belșug 
riboflavină, calciu, cupru, 

fier, fosfor, magneziu, potasiu, zinc, seleniu și sodiu. 

O singură lămâie asigură 28% din necesarul zilnic de vitamina 
și aproape 5% din necesarul de vitamina A. Deși nu conține 

țti foarte mari de vitamine din grupul B, o lămâie aduce 
10% din necesarul de vitamine din acest grup.  

Aroma ei specifică vine din amestecul de acizi organici și 
ținute mai ales în coajă.  

Lămâia este un antiseptic puternic și foarte eficient. Ea 
de digestie, mai ales atunci când 

este consumată pe stomacul gol, pentru că intervine în procesul 
de transformare biochimică a alimentelor și în procesul de 

țelor nutritive. Este considerat singurul fruct 
mod eficient la reechilibrarea 

Reduce nivelul de histamină din organism, substanţă care 
contribuie la apariţia congestiei nazale şi oculare. Datorită 

ținutului de vitamina C are un rol puternic antioxidant, deci 
elului radicalilor liberi şi ajută la 

prevenirea bolilor de inimă. De asemenea, organismul foloseşte 
vitamina C pentru a îmbunătăţi activitatea celulelor sistemului 
imunitar şi pentru fabricarea colagenului, în caz de răni. 

substanţelor purificatoare pe care 
le conţine, lămâia purifică intestinele şi intensifică mişcările de 
evacuare ale conţinutului intestinal, prevenind şi tratând astfel 

Consumul de lămâie scade riscul de apariţie a calculilor renali. 
onţin o cantitate mare de acid citric, care are rolul de a 

reduce excreţia de calciu ajutând astfel la prevenirea formării 
pietrelor la rinichi. O cură de doi litri de limonadă în fiecare zi 
este la fel de eficientă precum medicamentele de tip citrat. 

ia întăreşte venele datorită conținutului bogat în 
bioflavonoidul numit rutin. Protejează pereţii venelor şi ai 
capilarelor şi reduce apariţia venelor varicoase. Îmbunătăţește 
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imunitatea, întărește vasele de sânge și ajută la blocarea 
dezvoltării anumitor celule care pot declanşa apariţia 
cancerului. Limonena, o substanţă chimică localizată în coaja de 
lămâie şi în membranele de culoare albă are o semnificativă 
acţiune antitumorală, cercetătorile de ultimă oră demonstrând 
efectele ei în tratamentul cancerului, în special a celui mamar.

Diverse cure cu lămâie 

1. Cura cu lămâie și apă 

Dacă hidratarea noastră este insuficientă sau dacă apa lipse
din organism, ne putem confrunta cu dureri de cap, constipa
uscarea și îmbătrânirea prematură a pielii și chia
nivelul vezicii urinare.  

Când apa este suficientă, ea menține constantă temperatura 
organismului, protejează măduva spinării și articulațiile și 
menține sănătatea rinichilor. Este absolut necesară în procesele 
de digestie și absorbție, în procesul circulator 
excreție. 

Apa cu suc de lămâie este un foarte bun detoxifiant pentru 
organism. Conținutul său bogat în vitamina C este un puternic 
antioxidant ce are rolul de a lupta împotriva radicalilor liberi 
in felul acesta, împotriva răcelilor și a gripei. Combinația se 
asimilează ușor și are efect regenerator și purificator și 
stimulează metabolismul.  

Este un energizant ieftin și eficient și functionează ca un agent 
natural de întărire a enzimelor ficatului atunci când acestea sunt 
scăzute.  

Apa cu suc de lămâie ajută la oxigenarea organismului 
metabolismul calciului, deoarece reglează nivelul de 
cardohidrați din sânge, care afectează nivelul de oxigen din 
sânge. 

Pentru aceasta este recomandat ca dimineața pe stomacul gol să 
bem sucul de la o lămâie sau de la o jumătate de lămâie, 
dizolvat într-un pahar cu apă. În felul acesta începem o nouă zi 
energizați și plini de viață.  

2. Cura cu lămâie de 16 zile 

Cura cu lămâi timp de 16 zile constă în consumul sucului de la 
o lămâie în prima zi, sucul de la 2 lămâi în a 2
sucului de la 3 lămâi în a 3-a zi, până ajungem în a 7
consumăm sucul de la 7 lămâi. Se face pauză 2 zile, după care 
începem în ordine descrescătoare, cu sucul de la 7 lămâi în 
prima zi, de la 6 lămâi în a 2-a zi, până ajungem să consumăm 
sucul de la o singură lămâie în cea de a 7-a zi 
curei. Sucul lămâilor poate fi consumat cu apă sau cu ceai, 
minim 2 l pe zi. 

La nivel extern, lămâia vindecă acneea. Vitamina C din lămâie 
omoară bacteriile și ajută pielea să fie mai strălucitoare. Pentru 
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ui, în special a celui mamar. 

Dacă hidratarea noastră este insuficientă sau dacă apa lipsește 
din organism, ne putem confrunta cu dureri de cap, constipație, 

și îmbătrânirea prematură a pielii și chiar cancer la 

ține constantă temperatura 
și articulațiile și 

ține sănătatea rinichilor. Este absolut necesară în procesele 
esul circulator și în cel de 

Apa cu suc de lămâie este un foarte bun detoxifiant pentru 
ținutul său bogat în vitamina C este un puternic 

antioxidant ce are rolul de a lupta împotriva radicalilor liberi și 
și a gripei. Combinația se 

șor și are efect regenerator și purificator și 

și eficient și functionează ca un agent 
natural de întărire a enzimelor ficatului atunci când acestea sunt 

Apa cu suc de lămâie ajută la oxigenarea organismului și în 
metabolismul calciului, deoarece reglează nivelul de 

ți din sânge, care afectează nivelul de oxigen din 

ța pe stomacul gol să 
sucul de la o lămâie sau de la o jumătate de lămâie, 

un pahar cu apă. În felul acesta începem o nouă zi 

Cura cu lămâi timp de 16 zile constă în consumul sucului de la 
ima zi, sucul de la 2 lămâi în a 2-a zi, consumul 

a zi, până ajungem în a 7-a zi să 
consumăm sucul de la 7 lămâi. Se face pauză 2 zile, după care 
începem în ordine descrescătoare, cu sucul de la 7 lămâi în 

a zi, până ajungem să consumăm 
a zi și ultima zi a 

curei. Sucul lămâilor poate fi consumat cu apă sau cu ceai, 

La nivel extern, lămâia vindecă acneea. Vitamina C din lămâie 
și ajută pielea să fie mai strălucitoare. Pentru 

asta se pune seara suc proaspăt de lămâie pe zonele acneice 
lasă peste noapte. Se spală a doua zi diminea
apară o ușoară senzație de usturime, dar dispare repede.

În caz de eczeme se amestecă 8 picături de ulei esen
lămâie într-un pahar cu apă caldă peste care se pune o linguri
de miere. Mierea are efect antiinflamator 
vindecare a lămâii. Apoi se îmbibă o buletă de bumbac în 
lichid, se stoarce și se plasează pe zona afectată timp de 15 
minute, de 2, 3 ori pe zi. Această combina
și reduce mâncărimea. 

 Lămâia vindecă aftele. Proprietățile antibacteriene și antivirale 
ale lămâii pot accelera procesul de vindecare în cazul aftelor. 
Pentru aceasta se amestecă sucul de la o lămâie cu apă caldă 
se clăteste gura de trei ori pe zi. Va apare o senza
dar aftele se vindecă mult mai ușor. 

 
Aproape totul despre Resveratrol

 

                                     Carmen GHEORGHE 

             Resveratrolul este cel mai puternic antioxidant, de 
4-5 ori mai puternic decât beta-carotenul, de 20 de ori mai 
puternic decât Vitamina C și de 50 de ori mai puternic decât 
Vitamina E.  

ste un compus polifenolic, liposolubil, 
diferite plante atunci când sunt supuse unor condiţii 
nefavorabile de mediu, răni, infecţii fungice şi raze 

ultraviolete. 

Resveratrolul a atras atenţia cercetătorilor în anul 1992 după ce 
a fost descoperită prezenţa lui în vinul roşu. S
concluzia că resveratrolul poate explica “paradoxul francez” 
anume faptul că francezii deși manâncă alimente grase, 
consumă vin mult, și fumează, sunt mai sănătoşi şi mai slabi 
decât persoanele din alte ţări. 

Cea mai mare cantitate de resveratrol se găse
plantei Polygonum cuspidatum, originară din Japonia, dar 
aceasta nu poate fi consumată în stare naturală. Îl mai găsim 
în coaja și semințele de struguri roșii și în must, în pieliţa de 

E
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asta se pune seara suc proaspăt de lămâie pe zonele acneice și se 
lasă peste noapte. Se spală a doua zi dimineața. E posibil să 

șoară senzație de usturime, dar dispare repede. 

se amestecă 8 picături de ulei esențial de 
un pahar cu apă caldă peste care se pune o linguriță 

de miere. Mierea are efect antiinflamator și întărește puterea de 
vindecare a lămâii. Apoi se îmbibă o buletă de bumbac în 

plasează pe zona afectată timp de 15 
minute, de 2, 3 ori pe zi. Această combinație nu doar vindecă, ci 

țile antibacteriene și antivirale 
ale lămâii pot accelera procesul de vindecare în cazul aftelor. 
Pentru aceasta se amestecă sucul de la o lămâie cu apă caldă și 
se clăteste gura de trei ori pe zi. Va apare o senzație de arsură 

Aproape totul despre Resveratrol 

Carmen GHEORGHE – București 

Resveratrolul este cel mai puternic antioxidant, de 
carotenul, de 20 de ori mai 

și de 50 de ori mai puternic decât 

ste un compus polifenolic, liposolubil, și este produs de 
diferite plante atunci când sunt supuse unor condiţii 
nefavorabile de mediu, răni, infecţii fungice şi raze 

Resveratrolul a atras atenţia cercetătorilor în anul 1992 după ce 
a fost descoperită prezenţa lui în vinul roşu. S-a ajuns la 
concluzia că resveratrolul poate explica “paradoxul francez” și 

și manâncă alimente grase, 
și fumează, sunt mai sănătoşi şi mai slabi 

 

ol se găsește în rădăcina 
plantei Polygonum cuspidatum, originară din Japonia, dar 
aceasta nu poate fi consumată în stare naturală. Îl mai găsim și 

și semințele de struguri roșii și în must, în pieliţa de 
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strugure într-o cantitate de 50-100 mg / g, mai mult decât dublul 
oricărei alte surse identificate, în afine, mure, merișor, suc de 
grapefruit și arahide. Îl mai găsim și în dude negre, cireșe negre, 
prune închise la culoare, corcodușe negre, coacăze negre, dar și 
în varza roșie, ceapa roșie, merele de culoare violet, salata 
Lollo, lintea și fasolea neagră şi în varza de Bruxelles. Însă 
pentru a asimila cantitatea zilnică de care organismul nostru are 
nevoie ar trebui să consumăm câteva zeci de kilograme de 
fructe și legume din acest fel.   

Resveratrolul este absorbit foarte bine de către organismul 
uman, dar biodisponibilitatea sa este redusă datorită 
metabolizarii şi eliminării rapide. După consumarea unei doze 
de resveratrol, doar cantităţi foarte mici ajung în plasmă, iar 
concentraţia este maximă la 30-60 minute după consum. Doza 
recomandată pentru prevenirea bolilor nu este cunoscută încă. 

Resveratrolul încheagă și îndepartează din organism radicalii 
liberi, normalizează nivelul de lichide din sânge, scade nivelul 
colesterolului cu densitate mică, și crește nivelul colesterolului 
cu densitate mare. 

În mod normal organismul nostru are capacitatea de a se apăra 
de bacterii, viruși și stres, la acest lucru contribuind “proteina 
longevității”, SIRT1. Aceasta are rolul de a păstra ADN-ul 
intact și de a repara moleculele deteriorate de radicalii liberi. Pe 
măsură ce organismul nostru îmbătrânește însă, crește și 
numărul de radicali liberi, iar capacitatea de autoapărare 
celulară scade. Proteinele SIRT1 sunt solicitate din ce în ce mai 
mult la refacerea celulelor și neglijează astfel protecția ADN-
ului, conducând la accelerarea procesului de îmbătrânire. 
Resveratrolul are proprietatea de a stimula producția de proteine 
SIRT1 încetinind astfel îmbătrânirea. 

Prin acțiunea sa puternic antioxidantă, resveratrolul previne 
rigidizarea și îngroșarea vaselor de sânge, reglează fluxul 
sanguin și previne agregarea plachetară. Menține în limite 
normale capacitatea de funcționare a trombocitelor și ajută la 
scăderea vâscozității sângelui, îmbunătățind astfel circulația 
sângelui și menținând arterele elastice. Previne ateroscleroza 
prin împiedicarea depunerii colesterolului şi globulelor albe pe 
pereţii vaselor de sânge și are un rol important în relaxarea 
vaselor de sânge prin stimularea activităţii enzimei eNOS, 
enzimă ce catalizează formarea oxidului de azot. Oxidul de azot 
este foarte important în procesul de vasodilatație, lipsa 
activităţii enzimei eNOS fiind asociată cu diverse afecţiuni 
cardiovasculare. 

Reducere fibrozarea miocardului și a valvelor cardiace și 
susține organismul în sindromul de ischemie. 

Resveratrolul are un puternic efect antibacterian și 
antiinflamator. Menține elasticitatea și fermitatea pielii, 
elasticitatea articulaţiilor, împiedică îmbătrânirea prematură 
stimulând sinteza fibrelor de colagen atât la nivel articular, cât 
si în piele, este un bun antialergic și distruge histamina.  

Reprezintă cel mai puternic fixator de Calciu în și din oase, 
alături de exerciţiul fizic, prevenind și combătând eficient 
osteoporoza. 

Îmbunătățește capacitatea memoriei, crește imunitatea 
organismului împotriva stresului, scade nivelul de glicemie și 
este foarte bun în cazul afectării retinei la persoanele diabetice 
și la cei cu hipertensiune arterială.  

Previne moartea celulelor neuronale și reduce astfel riscul unor 
afecțiuni neurodegenerative precum Alzheimer, Hungtington și 
Parkinson. 

Resveratrolul este o substanță antitumorală și acționează mai 
ales asupra cancerelor hormono-dependente (sân, uter, ovar, 
testicul, prostată, ficat, stomac) și a melanomului malign (cea 
mai periculoasă localizare canceroasă a pielii și una dintre 
primele 3 localizări tumorale ca agresivitate). Încetinește 
sporirea celulelor cancerigene sau poate chiar să le oprească, 
simultan cu stimularea producerii de celule sănătoase noi.  

Multe substanţe nu sunt cancerigene până nu sunt metabolizate. 
Resveratrolul inhibă acţiunea enzimelor ce ajută la 
metabolizarea acestora şi astfel reduce cantitatea de substanţe 
cancerigene din organism. În acelaşi timp, amplifică activitatea 
enzimelor ce ajută organismul să elimine substanţele 
cancerigene. El împiedică dezvoltarea celulelor ce au suferit 
modificări ale structurii ADN şi astfel împiedică apariţia 
cancerului.  

Faţă de celulele normale, cele cancerigene nu mai răspund la 
comenzile de autodistrugere şi astfel se multiplică la nesfârşit. 
Resveratrolul poate induce apoptoza, autodistrugerea celulelor 
tumorale. 

Este singurul anti-oxidant care acționează direct pe gena 
Matusalemică sau ”gena longevitătii”, având capacitatea de a 
crește durata și calitatea vieții. 

Resveratrolul este potențator de efect, bioflavonoid pentru toate 
mineralele și vitaminele întâlnite în cale, amplificând efectele 
acestora de sute de ori. 

Personele care nu prezintă contraindicații sau care nu au diabet 
pot face o cură cu suc de struguri. Pentru cei care deja se 
confruntă cu tumori sau diabet este mult mai potrivit sucul de 
varză roșie, dudele, cireșele, corcodușele negre și afinele. 
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UN MIC DEJUN REÎNTINERITOR ŞI 

DELICIOS- Dejunul Kollath
 
                                                                                                       
                                              Alexandra NEDA –
 
          Dejunul Kollath este probabil cel mai cunoscut 
preparat natural pe bază de făină completă de grâu. 
 

preciat în mod deosebit de către nutriţioniştii 
(specialişti în alimentaţie, dietetică şi nutriţie) din 
întreaga lume, dejunul Kollath contribuie din plin la 

menţinerea unei stări optime de sănătate a organismului uman. 
Printre numeroşii nutrienţi ai dejunului Kollath putem enumera 
proteinele vegetale, carbohidraţii, lipidele nesaturate, 
vitaminele, mineralele şi enzimele. Dejunul Kollath stimulează 
procesele naturale de detoxifiere, revitalizare şi regenerare 
având şi un puternic efect antioxidant. 

În prima jumătate a sec XX, nutriţionistul şi doctorul în 
medicină Werner Kollath a descoperit metoda de a face ca grâul 
să fie digerabil fără a fi necesară fierberea sa. Astfel, prin 
intermediul preparării dejunului Kollath, făina devine 
asimilabilă în întregime. 
Reţeta de bază este simplă, putând însă fi completată după 
gustul fiecăruia. Dejunul Kollath constă în principal din făină 
completă de grâu, înmuiată în prealabil pentru mai multe ore şi 
amestecată cu diverse seminţe, nuci, fructe crude sau fructe 
uscate, după preferinţe. 
 
Modalitatea de preparare 
Ingrediente pentru o porţie: 
2-3 linguri făină completă de grâu, proaspăt măcinată
3-5 linguri de apă 
1-2 linguri zeamă de lămâie 
15-20 g fructe uscate, eventual mărunţite 
100 g de mere, rase în momentul folosirii orice al
sezon, bine coapte pentru un plus de savoare putem adăuga 
morcov ras şi nuci crude. 
Punem făina la înmuiat peste noapte la temperatura camerei 
într-un vas încăpător, preferabil din sticlă. Nu vom prepara 
niciodată această reţetă utilizând lapte în loc de apă. Dimineaţa, 
vom descoperi că cerealele s-au umflat, devenind o pastă 
semifermă, uşor fermentată cu o valoare dietetică importantă. 
Într-un alt vas se pun la înmuiat pentru câteva ore fructele 

A
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UN MIC DEJUN REÎNTINERITOR ŞI 
Dejunul Kollath 

                                                                 
– București 

Dejunul Kollath este probabil cel mai cunoscut 
preparat natural pe bază de făină completă de grâu.  

iat în mod deosebit de către nutriţioniştii 
(specialişti în alimentaţie, dietetică şi nutriţie) din 
întreaga lume, dejunul Kollath contribuie din plin la 

menţinerea unei stări optime de sănătate a organismului uman. 
Kollath putem enumera 

proteinele vegetale, carbohidraţii, lipidele nesaturate, 
vitaminele, mineralele şi enzimele. Dejunul Kollath stimulează 
procesele naturale de detoxifiere, revitalizare şi regenerare 

 
jumătate a sec XX, nutriţionistul şi doctorul în 

medicină Werner Kollath a descoperit metoda de a face ca grâul 
să fie digerabil fără a fi necesară fierberea sa. Astfel, prin 
intermediul preparării dejunului Kollath, făina devine 

Reţeta de bază este simplă, putând însă fi completată după 
gustul fiecăruia. Dejunul Kollath constă în principal din făină 
completă de grâu, înmuiată în prealabil pentru mai multe ore şi 
amestecată cu diverse seminţe, nuci, fructe crude sau fructe 

3 linguri făină completă de grâu, proaspăt măcinată 

orice alte fructe de 
pentru un plus de savoare putem adăuga 

Punem făina la înmuiat peste noapte la temperatura camerei 
un vas încăpător, preferabil din sticlă. Nu vom prepara 

ilizând lapte în loc de apă. Dimineaţa, 
au umflat, devenind o pastă 

semifermă, uşor fermentată cu o valoare dietetică importantă. 
un alt vas se pun la înmuiat pentru câteva ore fructele 

uscate şi mărunţite. În momentul în 
micul dejun vom turna peste făina înmuiată fructele şi apa în 
care acestea au fost lăsate. Vom adăuga două linguri de suc 
proaspăt de lămâie şi cele 100 g mere proaspăt rase, orice alte 
fructe de sezon bine coapte şi zdrobite, sau mor
răzătoarea mică. Pudrăm apoi amestecul obţinut, cu nuci, 
migdale, sau seminţe crude care ne plac (susan, floarea soarelui, 
etc). 
Pentru a crea o oarecare variaţie se poate adăuga opţional fie 
frişcă proaspătă, fie o lingură de miere. Trebuie s
vedere că acest dejun este bine să fie siropos dar, totuşi, nu 
lichid. 
Unele efecte minunate ale dejunului Kollath
– Pentru o perioadă de cel puţin patru ore de când am mâncat 
dejunul Kollath, ne vom simţi plini de energie şi fericiţi. Va 
dispărea senzaţia de foame falsă specifică dimineţilor şi senzaţia 
de greutate în stomac. 
– Greutatea trupului se va armoniza de la sine. Cei 
supraponderali se vor simţi sătui şi nu vor mai mânca atât de 
mult la următoarele mese, iar digestia şi pofta de mâncare 
celor slabi se vor ameliora de la sine. 
– Dejunul Kollath este foarte indicat pentru combaterea 
constipaţiei. 
– Eficienţa fizică şi intelectuală sunt mult îmbunătăţite.
– Atenţia şi concentrarea, rezistenţa la stres şi mulţumirea 
interioară sunt mult amplificate. 
– Dr. Kollath a descoperit că în multe cazuri, hrănirea regulată 
cu acest regim a oprit albirea părului şi a favorizat revenirea la 
culorea naturală a firelor de păr albe. 
– De asemenea, dr. Kollath a observat multe cazuri în care 
paradontoza (pentru care nu există remedii nici până în prezent), 
nu numai că a fost oprită dar chiar a înregistrat ameliorări 
considerabile. 
 

 
Varza fermentată - doză masivă de 

probiotice fără lactoză
 

                                                    Lucian TOMA 

 
             Ştiai că în urmă cu 2000 de ani în China, varza 
murată era alimentul de bază pentru muncitorii care lucrau 
la ridicarea Marelui Zid Chinezesc? 

arza murată se produce în urma procesului de 
fermentaţie. Fermentaţia îi dă 
deosebite, astringente, şi contribuie la dezvoltarea 

bacteriilor lactice care se găsesc în mod natural în frunzele de 
varză proaspătă. 
Aceste bacterii probiotice (Leuconostoc mesenteroides, 
Lactobacillus brevis and Lactobacillus p
de benefice pentru sănătate, fiind denumite şi ‘bacterii bune”.
 
Cum ne ajută probioticele din varza murată?
 
1. Restabilesc echilibrul florei din intestine şi colon. Odată ce 
flora bacteriană a fost refăcută, creşte numărul de enzi
descompun alimentele, astfel că hrana este mai bine digerat
nutrienţii mai bine absorbiţi în sânge; putem tolera din nou 
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uscate şi mărunţite. În momentul în care vom dori să luăm 
micul dejun vom turna peste făina înmuiată fructele şi apa în 
care acestea au fost lăsate. Vom adăuga două linguri de suc 
proaspăt de lămâie şi cele 100 g mere proaspăt rase, orice alte 
fructe de sezon bine coapte şi zdrobite, sau morcovi daţi pe 
răzătoarea mică. Pudrăm apoi amestecul obţinut, cu nuci, 
migdale, sau seminţe crude care ne plac (susan, floarea soarelui, 

Pentru a crea o oarecare variaţie se poate adăuga opţional fie 
frişcă proaspătă, fie o lingură de miere. Trebuie să avem în 
vedere că acest dejun este bine să fie siropos dar, totuşi, nu 

Unele efecte minunate ale dejunului Kollath 
Pentru o perioadă de cel puţin patru ore de când am mâncat 

dejunul Kollath, ne vom simţi plini de energie şi fericiţi. Va 
a senzaţia de foame falsă specifică dimineţilor şi senzaţia 

Greutatea trupului se va armoniza de la sine. Cei 
supraponderali se vor simţi sătui şi nu vor mai mânca atât de 
mult la următoarele mese, iar digestia şi pofta de mâncare a 

 
Dejunul Kollath este foarte indicat pentru combaterea 

Eficienţa fizică şi intelectuală sunt mult îmbunătăţite. 
Atenţia şi concentrarea, rezistenţa la stres şi mulţumirea 

Dr. Kollath a descoperit că în multe cazuri, hrănirea regulată 
cu acest regim a oprit albirea părului şi a favorizat revenirea la 

 
De asemenea, dr. Kollath a observat multe cazuri în care 

ntru care nu există remedii nici până în prezent), 
nu numai că a fost oprită dar chiar a înregistrat ameliorări 

doză masivă de 
probiotice fără lactoză 

ian TOMA – București 

Ştiai că în urmă cu 2000 de ani în China, varza 
murată era alimentul de bază pentru muncitorii care lucrau 

 
arza murată se produce în urma procesului de 
fermentaţie. Fermentaţia îi dă verzei un gust şi o aromă 
deosebite, astringente, şi contribuie la dezvoltarea 

bacteriilor lactice care se găsesc în mod natural în frunzele de 

Aceste bacterii probiotice (Leuconostoc mesenteroides, 
Lactobacillus brevis and Lactobacillus plantarum) sunt deosebit 
de benefice pentru sănătate, fiind denumite şi ‘bacterii bune”. 

Cum ne ajută probioticele din varza murată? 

1. Restabilesc echilibrul florei din intestine şi colon. Odată ce 
flora bacteriană a fost refăcută, creşte numărul de enzime care 
descompun alimentele, astfel că hrana este mai bine digerată iar 
nutrienţii mai bine absorbiţi în sânge; putem tolera din nou 
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alimente care acum ne fac rău;. probioticele limitează înmulţirea 
bacteriilor “rele” din intestine, cum ar fi Candida
Reţine!  Extinderea ciupercii Candida Albicans poate fi stopata 
prin consumul de varză murată. 
 
2. Întăresc sistemul imunitar. Dacă în trecut Hippocrate spunea 
că “toate bolile îşi au originea în colon”,  astăzi ştiinţa atestă 
faptul că, într-adevăr, “80% din sistemul imunitar se afla în 
intestine şi colon”, ceea ce înseamnă că 80% dintre boli apar 
secundar suferinţei tractului digestiv. Această suferinţă poate fi 
una “tăcută” (spre exemplu, când bacteriilor “rele” se dezvoltă 
‘”pe nesimţite”!) sau zgomotoasă (intestin iritabil). Bolilor 
digestive “nu se văd”, şi de puţine ori “se simt”, pentru că 
mucoasa tubului digestiv se reînnoieşte permanent la fiecare 4 
ore, dar reînnoirea nu înseamnă şi vindecare, ci doar protecţie.
 
3. Susţin tratamentul cu antibiotice. Persoanele care iau 
antibiotice trebuie să suplimenteze dieta cu probiotice. Dacă ar 
consuma varza murată în timpul tratamentului, efectele negative 
ale antibioticelor asupra tractului digestiv ar fi aproape nule.
 
4. Inhibă dezvoltarea celulelor canceroase, în special a celor 
localizate în colon, plămâni, ficat sau la nivelul sânilor. 
 
5. Lupta cu gripă şi răceala. În timpul epidemiei de Gripă 
Aviară, un om de ştiinţă corean a făcut un experiment pe 13 pui 
infestaţi, pe care i-a hrănit cu  extract de Kimchi, un preparat 
tradiţional pe bază de alimente de sezon fermentate, în special 
varză. În urma acestei “diete” mai speciale, 11 dintre pui şi
revenit surprinzător. 
Sursă: http://www.luciantoma.com/2013/11/varza-fermentata
de.html 
 

 

«Mărul de aur» al toamnei – 

 

                                                Crenguţa ROȘU –

        Adunând parcă tot soarele verii, galben-
parfum inconfundabil, gutuia are aproape aceleaşi calităţi 
ca şi mărul, neîntâmplător făcând parte din aceeaşi familie.

pecialiştii în medicina naturistă au atribuit gutuilor 100 de 
proprietăţi şi extraordinare valenţe terapeutice, ceea ce le 
face să 

fie cel puţin la 
fel de 
valoroase ca şi 
suratele lor, 
merele. 

Gutuile au un 
conţinut foarte 
bogat în 
vitamine – B1, 
B2, B6, C, E, 

S 
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alimente care acum ne fac rău;. probioticele limitează înmulţirea 
a. 

Extinderea ciupercii Candida Albicans poate fi stopata 

2. Întăresc sistemul imunitar. Dacă în trecut Hippocrate spunea 
astăzi ştiinţa atestă 

sistemul imunitar se afla în 
intestine şi colon”, ceea ce înseamnă că 80% dintre boli apar 
secundar suferinţei tractului digestiv. Această suferinţă poate fi 
una “tăcută” (spre exemplu, când bacteriilor “rele” se dezvoltă 

(intestin iritabil). Bolilor 
digestive “nu se văd”, şi de puţine ori “se simt”, pentru că 
mucoasa tubului digestiv se reînnoieşte permanent la fiecare 4 
ore, dar reînnoirea nu înseamnă şi vindecare, ci doar protecţie. 

Persoanele care iau 
antibiotice trebuie să suplimenteze dieta cu probiotice. Dacă ar 
consuma varza murată în timpul tratamentului, efectele negative 
ale antibioticelor asupra tractului digestiv ar fi aproape nule. 

se, în special a celor 
localizate în colon, plămâni, ficat sau la nivelul sânilor.  

5. Lupta cu gripă şi răceala. În timpul epidemiei de Gripă 
Aviară, un om de ştiinţă corean a făcut un experiment pe 13 pui 

chi, un preparat 
tradiţional pe bază de alimente de sezon fermentate, în special 
varză. În urma acestei “diete” mai speciale, 11 dintre pui şi-au 

fermentata-doza-masiva-

 Gutuia 

– București 

-aurie şi cu un 
inconfundabil, gutuia are aproape aceleaşi calităţi 

ca şi mărul, neîntâmplător făcând parte din aceeaşi familie.  

naturistă au atribuit gutuilor 100 de 
proprietăţi şi extraordinare valenţe terapeutice, ceea ce le 

PP, provitamina A – şi minerale – calciu, fosfor, fier, cupru, 
sulf, potasiu şi sodiu – la care mai adăugăm tanin, protide, acizi 
organici. Graţie acestor substanţe active, prezintă proprietăţi 
antiinflamatorii, imunomodulatoare, antispastice, analgezice, 
astringente, emoliente, digestive, expectorante, diuretice, tonice. 
În plus, conţinutul ridicat de substanţe pectice contribuie la 
reducerea colesterolului şi implicit a riscului de apariţie a 
bolilor cardiovasculare, şi le conferă gutuilor proprietăţi 
detoxifiante, favorizând în special eliminarea metalelor grele.

Consumate ca atare sau uscate, sub formă de suc, nectar, 
compot sau dulceaţă, gutuile constituie mereu un desert 
delicios. Acum, când este sezonul lor, merită din plin să ne 
delectăm cu fructele aurii! Cu atât mai mult cu cât doctorul 
toamnei – gutuia, este un leac miraculos pentru o multitudine de 
afecţiuni.  

Afecţiuni respiratorii  

În plină toamnă, când se coc îmbietoarele gutui, este momentul 
să ne punem la punct sistemul imunitar, pentru a face faţă 
provocărilor iernii ce se apropie. Cu ajutorul acestor fructe 
parfumate vom putea să ţinem la distanţă infecţiile respirator
specifice anotimpului rece. Datorită conţinutului bogat în 
principii active, ele sunt excelente tonice ale imunităţii 
(stimulează formarea anticorpilor şi ajută organismul împotriva 
infecţiilor) şi în plus favorizează refacerea organismului, atunci 
când este slăbit. 

Specialiştii ne recomandă să le consumăm în stare proaspătă 
(fructul ajuns la maturitate şi bine copt), căci sunt eficiente în 
răceli, tuse (datorită proprietăţilor expectorante şi calmante) cât 
şi în alte afecţiuni respiratorii precum: farin
traheite, astm. Gutuile sunt indicate şi ca tratament adjuvant în 
pneumonii şi tuberculoza, caz în care se vor consuma şi 
seminţele. (Atenţie, însă, în cantităţi mari seminţele devin 
toxice!) 

Din fructele ajunse la maturitate, bine 
pentru afecţiuni respiratorii sau digestive.

Sucul de gutuie este recomandat cardiacilor, astenicilor, 
persoanelor cu probleme respiratorii şi celor care au frecvent 
indigestii. Se consuma, zilnic, câte un pahar, înainte de masă, 
vreme de 30 de zile. 

Afecţiuni digestive  

Gutuile sunt tonice digestive, facilitând motilitatea intestinală şi 
digestia, scăzând riscul apariţiei afecţiunilor inflamatorii 
intestinale şi a bolilor parazitare. Datorită conţinutului ridicat de 
taninuri, care le conferă proprietăţi astringente, ele sunt indicate 
în bolile diareice şi dizenterie. 

Fiind puţin mai acide decât alte fructe, este posibil ca 
persoanele cu hiperaciditate gastrică să nu tolereze gutuile 
crude. În aceste situații, se pot consuma uscate 
nectar (recomandat celor care suferă de ulcer gastric), compot 
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calciu, fosfor, fier, cupru, 
la care mai adăugăm tanin, protide, acizi 

rganici. Graţie acestor substanţe active, prezintă proprietăţi 
antiinflamatorii, imunomodulatoare, antispastice, analgezice, 
astringente, emoliente, digestive, expectorante, diuretice, tonice. 
În plus, conţinutul ridicat de substanţe pectice contribuie la 
reducerea colesterolului şi implicit a riscului de apariţie a 
bolilor cardiovasculare, şi le conferă gutuilor proprietăţi 
detoxifiante, favorizând în special eliminarea metalelor grele. 

Consumate ca atare sau uscate, sub formă de suc, nectar, 
lceaţă, gutuile constituie mereu un desert 

delicios. Acum, când este sezonul lor, merită din plin să ne 
delectăm cu fructele aurii! Cu atât mai mult cu cât doctorul 

gutuia, este un leac miraculos pentru o multitudine de 

În plină toamnă, când se coc îmbietoarele gutui, este momentul 
să ne punem la punct sistemul imunitar, pentru a face faţă 
provocărilor iernii ce se apropie. Cu ajutorul acestor fructe 
parfumate vom putea să ţinem la distanţă infecţiile respiratorii 
specifice anotimpului rece. Datorită conţinutului bogat în 
principii active, ele sunt excelente tonice ale imunităţii 
(stimulează formarea anticorpilor şi ajută organismul împotriva 
infecţiilor) şi în plus favorizează refacerea organismului, atunci 

Specialiştii ne recomandă să le consumăm în stare proaspătă 
(fructul ajuns la maturitate şi bine copt), căci sunt eficiente în 
răceli, tuse (datorită proprietăţilor expectorante şi calmante) cât 
şi în alte afecţiuni respiratorii precum: faringite, bronşite, rinite, 
traheite, astm. Gutuile sunt indicate şi ca tratament adjuvant în 
pneumonii şi tuberculoza, caz în care se vor consuma şi 
seminţele. (Atenţie, însă, în cantităţi mari seminţele devin 

Din fructele ajunse la maturitate, bine coapte, se prepară tonice 
pentru afecţiuni respiratorii sau digestive. 

Sucul de gutuie este recomandat cardiacilor, astenicilor, 
persoanelor cu probleme respiratorii şi celor care au frecvent 
indigestii. Se consuma, zilnic, câte un pahar, înainte de masă, 

Gutuile sunt tonice digestive, facilitând motilitatea intestinală şi 
digestia, scăzând riscul apariţiei afecţiunilor inflamatorii 
intestinale şi a bolilor parazitare. Datorită conţinutului ridicat de 

le conferă proprietăţi astringente, ele sunt indicate 

Fiind puţin mai acide decât alte fructe, este posibil ca 
persoanele cu hiperaciditate gastrică să nu tolereze gutuile 

ții, se pot consuma uscate sau sub formă de 
nectar (recomandat celor care suferă de ulcer gastric), compot 
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sau dulceaţă. Spre deosebire de alte fructe, gutuile îşi păstrează 
majoritatea proprietăţilor terapeutice chiar şi atunci când au fost 
preparate termic. Altfel spus, dulceaţa şi compotul de gutui au 
aceleaşi efecte benefice în afecţiunile digestive ca şi fructele 
crude. Prin preparare termică însă sunt distruse unele vitamine, 
printre care şi vitamina C. 

Datorită acidităţii sale, gutuia stimulează digestia şi poate fi 
adăugată în salatele de legume şi de fructe, înlăturând senzaţia 
de greutate în stomac ce apare după masă la persoanele cu o 
digestie înceată.  

Împotriva greţii, arsurilor şi durerilor de stomac se bea 
dimineaţa, pe stomacul gol, un pahar cu suc de gutui. Opreşte 
imediat vărsăturile, alunga greaţa şi, în timp, ajuta stomacul să-
şi refacă mucoasa.   

Tot sucul de gutui, fiind un excelent tonic al intestinelor, cu 
efect antiinflamator, se recomandă să fie consumat câte 500 ml 
zilnic, dacă suferi de hemoroizi sau colon iritabil.  

În caz de enterită sau enterocolită se indică să se bea zilnic un 
litru de decoct de gutui. Decoctul se prepară din două gutui la 
un litru de apă; se fierbe cinci minute şi se bea călduţ. 

Pentru combaterea colitei de fermentaţie se amestecă o jumătate 
de kilogram de gutui cu miere şi se consumă pe parcursul unei 
zile. 

Pentru copiii anemici, gutuia este un remediu foarte bun, 
deoarece fructul dulce-acrişor le stimulează pofta de mâncare. 
Un mic dejun hrănitor le poate fi pregătit din pulpa unei gutui 
dată pe răzătoare, două linguriţe de brânză de vaci şi două 
linguriţe de miere. Se va consuma imediat. 

Afecţiuni hepatice  
 
Gutuile stimulează buna funcţionare a ficatului şi totodată sunt 
un leac excelent în afecţiunile acestui organ. În perioada 
toamnei, în cazurile de hepatită cronică se recomandă cure de 
gutui. Cel mai indicat este sucul proaspăt, însă se pot consuma 
şi coapte sau sub formă de compot. Cura cu nectar de gutui, din 
care se bea câte un litru, timp de o lună, stimulează activitatea 
hepatică şi readuce gradat pofta de mâncare. 

Recent, în coaja gutuilor au fost descoperite anumite substanţe 
antivirale care inhibă dezvoltarea virusurilor hepatice de tip A, 
B şi C. 

Afecţiuni pancreatice  
 
Principiile active prezente în gutui au efecte benefice şi asupra 
activităţii pancreasului. Sucul proaspăt face minuni în 
vindecarea pancreatitei, fiind o alternativă excelentă a 
medicaţiei clasice. În aceste cazuri, se recomandă cure de 
minim trei săptămâni de suc de gutui combinat în proporţii 
egale cu suc de mere – se bea câte un pahar din acest suc de trei 
ori pe zi. 

  
Boli canceroase  
 
Nivelul ridicat de fenoli și flavonide din pulpa fructului 
plasează gutuia în topul celor mai puternice arme împotriva 
radicalilor liberi. Substanțele antioxidante și în special vitamina 
B17, ce se găseşte cu precădere în seminţe, ajută organismul să 
distrugă celulele maligne, fără a le afecta pe cele sănătoase. 
Pentru aceasta se recomandă consumul de gutui proaspete și de 
suc sau nectar (preparat cu tot cu coajă), câte unu - două pahare 
zilnic.   
  
Împotriva depresiei  
 
Toate soiurile de gutui au o influenţă favorabilă asupra 
psihicului, îmbunătăţind starea de spirit. Consumate zilnic, 
gutuile contribuie la eliminarea depresiei, datorită substanţelor 
eterice cu proprietăţi antidepresive ce se găsesc în pulpa 
fructului. 

Afecţiuni cardio-vasculare  

Acidul citric și pectina din gutuie contribuie la scăderea 
colesterolului și la eliminarea substanțelor toxice din organism, 
protejând în acest fel sănătatea inimii și a vaselor de sânge. 
Dintre toate fructele care se coc toamna, gutuia are cel mai 
ridicat conținut de pectină, fiind recomandat să se consume cu 
regularitate. 

Sucul de gutui sau gutuile proaspete sunt indicate cardiacilor și 
datorită conținutului ridicat de potasiu, ce contribuie la 
normalizarea tensiunii arteriale. În plus, prezența vitaminei C 
ajută la scăderea riscului de producere a accidentelor vasculare. 

În curele de slăbire  

Gutuia contribuie semnificativ la arderea rapidă a grăsimilor, 
astfel că nutriționiștii o recomandă persoanelor supraponderale 
pentru a-și normaliza greutatea. Deși are puține calorii, ea 
asigură starea de sațietate, iar conținutul bogat în fibre 
alimentare împiedică asimilarea grăsimilor. În plus, datorită 
proprietăților diuretice şi depurative, gutuile stimulează 
eliminarea toxinelor. 
Pentru a elimina kilogramele în plus, este indicat să se consume 
două sau trei gutui în fiecare zi.  

În plan psiho-mental  

Pe lângă proprietățile antidepresive, gutuile elimină stresul și 
anxietatea, favorizând apariția unei stări de calm. Totodată, ele 
sunt foarte bune tonice cerebrale. Consumate mai ales în 
perioadele de suprasolicitare intelectuală, previn epuizarea 
nervoasă.  

Alte indicații terapeutice ale gutuilor 
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Gutuia este recomandată și în tratamentul cistitei. În acest scop 
se folosește sucul de gutuie, până la 100 de ml zilnic, ca diuretic 
și dezinfectant.  

Hemoragiile uterine pot fi ameliorate consumând câte un pahar 
de decoct de gutui uscate, de 2-3 ori pe zi. 

În caz de intoxicații alimentare, medicamentoase sau cu alcool, 
pentru eliminarea cât mai rapidă a toxinelor din organism, se 
vor consuma gutui proaspete sau două - trei pahare de ceai 
verde îndulcit cu dulceață de gutui.  

Beneficiile gutuii în uz extern  

Extern, gutuile au o acțiune astringentă și tonică. Compresele cu 
suc de gutuie se folosesc pentru ameliorarea hemoroizilor 
fisurilor anale.  

Fructul se poate aplica direct ca o compresă sau cataplasmă pe 
leziuni, pe articulații umflate și dureroase sau ȋn caz de dureri la 
nivelul mamelonului. 

În cazul muşcăturilor de insecte se pune local o bucată de pânză 
îmbibată în suc de gutuie; compresa va înlătura substan
iritante și rana se va vindeca rapid.  

Sucul de gutuie este indicat și în tratamentul leucoreei. Se fac 
spălături vaginale și pe cât posibil se urmărește să se mențină 
sucul pentru trei ore în interiorul vaginului. 

Maceratul din semințe de gutui (obținut din macerarea timp de 6 
ore a unei lingurițe de semințe de gutui într-o cană cu apă rece) 
se poate folosi cu succes în tratarea diferitelor irita
degerăturilor, hemoroizilor, a crăpăturilor apărute la nivelul 
sânilor și a arsurilor.  

Compresele cu macerat din semințe sunt indicate și pentru unele 
afecțiuni de la nivelul ochilor, cum sunt blefaritele și 
conjunctivitele.  

Igiena cavității bucale  

O gutuie mâncată dimineata, pe stomacul gol, este un mijloc 
natural și eficient de a ne întări gingiile și remineraliza dinții. În 
plus, ne ajută să eliminăm ușor toxinele din organism și să ne 
redobândim tonusul. Iar câteva bucățele de gutuie mestecate 
după masă elimină mirosul neplăcut al respirației.

Sucul de gutuie este un medicament natural împotriva aftelor, 
ulcerelor bucale și a inflamațiilor gingivale. 

În cosmetică  

Încă din antichitate, semințele de gutui erau recunoscute pentru 
beneficiile lor în menținerea frumuseții și sănătății părului. 
Utilizarea lor este recomandată în special pentru tratarea părului 
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Fructul se poate aplica direct ca o compresă sau cataplasmă pe 
ții umflate și dureroase sau ȋn caz de dureri la 

În cazul muşcăturilor de insecte se pune local o bucată de pânză 
îmbibată în suc de gutuie; compresa va înlătura substanțele 

și în tratamentul leucoreei. Se fac 
ște să se mențină 

țe de gutui (obținut din macerarea timp de 6 
o cană cu apă rece) 

feritelor iritații ale pielii, a 
degerăturilor, hemoroizilor, a crăpăturilor apărute la nivelul 

țe sunt indicate și pentru unele 
țiuni de la nivelul ochilor, cum sunt blefaritele și 

O gutuie mâncată dimineata, pe stomacul gol, este un mijloc 
și eficient de a ne întări gingiile și remineraliza dinții. În 

șor toxinele din organism și să ne 
țele de gutuie mestecate 
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Sucul de gutuie este un medicament natural împotriva aftelor, 

țele de gutui erau recunoscute pentru 
ținerea frumuseții și sănătății părului. 

Utilizarea lor este recomandată în special pentru tratarea părului 

fragil, cu fire foarte subțiri și a celui gras, întrucât combate 
seboreea. De asemenea, sunt indicate pentru îndepărtarea 
mătreții. Se folosește maceratul din semințe de gutui sau un gel 
de gutui, pe care îl aplicăm pe păr și pe pielea capului, masând 
ușor. Gelul se prepară dintr-o linguri
fierbem în 250 de ml de apă, timp de 15 minute. Când lichidul 
dobândește un aspect gelatinos, oprim focul și îl filtrăm pentru a 
îndepărta semințele. Acest remediu natural, utilizat cu 
regularitate, elimină totodată iritabilitatea pielii capului.

Pentru îngrijirea pielii  

Sucul de gutuie are efecte miraculoase asupra pielii aspre, a 
ridurilor, a iritațiilor, îndepărtând senzația de uscăciune. 

Maceratul din semințe de gutui este o loțiune eficientă pentru 
tenul obosit sau ușor iritat. Este indicat și pentru tratarea acneei, 
folosit de două ori pe zi, dimineața și seara. Împotriva coșurilor 
putem folosi și felii de gutui proaspăt tăiate, cu care ne ștergem 
zonele afectate. 

Gutuile sunt utilizate în cosmetică și pentru evitarea apariției 
ridurilor sau pentru reducerea lor. Un excelent ung
se poate obține din semințe de gutui măcinate foarte fin, peste 
care se adaugă puțin ulei de migdale sau de cocos.

Pielea aspră și petele inestetice de pe față pot fi îndepărtate cu 
ajutorul unei loțiuni obținute din coji de gutui (cojile de g
țin la macerat în alcool tare timp de 15 zile). Cu acest preparat 
tamponăm zilnic, de preferință seara, zonele afectate, pe tenul 
proaspăt spălat. 

În încheiere, vă invităm încă o dată să profita
minunat al toamnei: gutuia. Bucuria de
viață sănătoasă, iar natura ne sprijină din plin să o avem.

 
Importantă şi necesitatea folosirii

uleiului în procedura de masaj 
 
 

                            Domnica KABIRY 

          Se ştie că în lumea întreagă nu există două perso
fel, de aceea când lucrăm cu oamenii trebuie să avem câteva 
cunoştinţe despre modelele şi tipologiile umane existente
astfel, ştiind anumite aspect de natura subtilă
le abordăm pe fiecare în parte pe  limba

n Ayurveda, care este Ştiinţa Vieţii cu originile în tradiţia 
Indiana, se cunosc trei tipologii umane pure şi 15 combinaţii 
între aceste trei tipologii umane. Aici nu o să putem să facem 

o prezentare în extenso a acestor tipologii dar este nece
ştim măcar câteva repere care să ne ajute în abordarea acţiunii 
de a oferi masaj. 

Î
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Deci cele trei tipuri constituţionale sunt cunoscute sub 
următoarele nume: Vată, Pitta şi Kapha. Se ştie că tipului 
constituţional vata îi este caracteristic faptul că este mai uscăţiv, 
mai sensibil şi cu un trup fizic mai firav şi de aceeea abordarea 
acestor persoane cu constituţie tip vata trebuie făcută cu mai 
multă grijă, apăsarea trebuie să fie moderată deoarece fiinţele 
vată  sunt au o sensibilitate nervoasă mai mare şi pentru ei se 
potriveşte expresia că sunt “cu nervii la vedere” şi de aceea 
chiar şi o presiune moderată pentru ei s-ar putea să le 
declanşeze o neplăcere. El este persoana care o să încerce 
întotdeauna să facă conversaţie cât mai multă şi să ne atragă 
mult atenţia în alte părţi decât vrem noi să o focalizăm. Deci 
atenţie când realizăm masaj unei finite uscăţive la angrenarea 
verbală, deoarece aceasta o să diminueze mult focalizarea la 
eneriile vitale subtile pe care o să trebuiască să le vehiculam.  

Tipologia Pitta, este să zicem o a doua tipologie ayurvedica, 
este mai robustă la corpul fizic, mai armonios împlinit corporal 
şi de asemenea el beneficiază de foarte multă căldura internă. El 
este focos şi pasional, este cel care ştie foarte bine ce vrea şi se 
poate înfuria foarte uşor dacă nu i se face ceea ce el ştie clar că 
vrea. Este cel care vrea să dirijeze masajul. Cu el trebuie 
fermitate şi solaritate.  

Tipul kapha este cel cu o constituţie fizică foarte robustă chiar 
masivă este cel  care dă multă de munca masorului, deoarece 
are multă energie stagnantă care trebuie dinamizata. El este însă 
calm şi îngăduitor şi de aceea îi place de obicei cam tot ceea ce i 
se face deoarece el trăieşte intens în plan sensorial şi 
sentimental. El însă va solicita cel mai mult forţa fizică, deci 
atenţie măsor la starea proprie de vitalitate.  

Acum că am pus în evidenţă în mare cele 3 tipologii umane pe 
scurt să abordăm în continuare necesitatea folosirii uleiurilor în 
timpul masajului. 

Există şi masaj care se poate realiza fără ulei. Aceste tipuri de 
masaj fără ulei sunt de obicei cele de dreanaj limbatic unde 
procedura în sine nu necesită folosirea uleiului şi masajul pentru 
sportive care este un masaj ce se realizează în forţă şi rapid 
pentru dispersarea cotracturilor în urma antrenamentelor sau în 
urma unor tensiuni musculare. 

Mai exista posibiliattea realizării de masaj cu pudră de talc 
pentru persoanele care au alergie la ulei. Dar acestea fiind 
cazuri izolate şi separate haideţi să abordăm acum importantă 
utilizării uleiului în procedeul de masaj şi importanţa lui.  

Ce este un ulei? 

Conform dicţionarului explicative al limbii române uleiul este 
un lichid gras de provenienţa animală, vegetală, mineral sau 
sintetică care este insolubil în apă şi care este mai uşor decât 
apă şi este folosit în alimentaţie şi în industrie.  

Deci încă din definiţie putem să  înţelegem provenienţa lui şi 
modul de folosire dar dincolo de asta nu ne oferă inetlegerea 
rolului fundamental pe care îl are în bună funcţionare a 
organismului.  

Tradiţia Indiana spune că corpul fiinţelor umane este alcătuit 
din 7 constituenţi corporali care sunt în mare similari cu ceea ce 
oferă medicina clasică ex: oaele, sângele, limfa, nervii, muşchii, 
ţesutul reproducător şi ţesutul adipos.  

Ţesutul adipos al fiinţelor este cel care este în mare parte 
alcătuit din substanţe grase şi onctuase, şi el are un rol 
important în desfăşurarea vieţii omului. Cred că în mare parte 
ştim ce importante sunt oasele noastre care ne susţin, sângele şi 
limfa care ne hrănesc şi ne ajută să ne purificăm, dar în 
societatea actuală nu se mai acorda o importanţă deosebită 
ţesutului adipos deoarece nu i se cunoaşte adevăratul rol.  

Este foarte important să conştientizăm rolul lui deoarece asta ne 
va ajuta foarte mult să apreciem la adevărata valoare folosirea 
unui ulei. Să ştim de ce aplicăm un ulei şi ce va face el în 
continuare în fiinţa omului căruia îl aplicăm.  

Ţesutul adipos, MEDA-DHATU, la nivel fizic el corespunde 
grăsimii sau ţesutului adipos aşa cum este el cunoscut în 
anatomie. Grăsimea subcutanată nu este doar acest  MEDA-
DHATU. În realitate ţesutul adipos este un ţesut conjunctiv.  

Ţesuturile conjunctive pot fi împărţite în două categorii, în 
funcţie de rolul îndeplinit în organism: 

1. ţesuturi conjunctive de hrănire sau trofice 

2. ţesuturi conjunctive de susţinere sau de suport 
(mecanice). 

Ţesutul adipos este o formă particulară de ţesut conjunctiv care 
face parte din categoria ţesuturilor conjunctive trofice sau de 
hrănire.  

Deci avem o primă concluzie – când realizăm masaj cu ulei 
realizăm de fapt o primă formă de hrănire a corpului.  

Alte roluri pe care le are acest ţesut în corp sunt: 

Ele sunt diversificate dar dintre cele mai importante avem:  

1. constituie depozit de grăsimi, are capacitatea 
de a păstra şi de a face schimburi intercelulare 

2. factorul izolator termic, este blănița noastră 
interioară care ne ajută să ne reglăm temperatura 

3. amortizor al şocurilor mecanice fizice pentru 
unele ţesuturi şi organe dar în acelaşi timp are rol de 
amortizor şi pentru şocurile de natura emoţională  
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Aici puteţi să remarcaţi faptul că un masaj cu ulei bine ales are 
un rol important în eliminarea stărilor stresante traumatice.  

4. rol de a lega (rol de legătură) – datorită acestui 
rol pe care îl are exista tendinţa de ataşament faţă de 
cel care masează … 

Adipocitele sau celulele ţesutului adipos sunt înconjurate de o 
reţea foarte bogată de vase de sânge şi de ţesut nervos. De altfel 
corelaţia dintre ţesutul nervos  şi MEDA-DHATU este foarte 
specială. Ţesutul nervos are nevoie de anumite forme de lipide 
în mod special, de exemplu acidul alfafetaleic despre care se 
ştie că joacă un rol important în funcţionarea sistemului nervos 
şi rol de protective pentru a-şi desfăşura activitatea. Acest ţesut 
gras se găseşte din abundenţă în mod normal în stratul hipoderm 
(sub piele) unde formează ceea ce se numeşte reticulul adipos. 

O altă cheie importantă este faptul că noi aplicând un ulei 
adecvat pe pielea unui client avem un efect imediat şi asupra 
ţesutului nervos. Deci efect de relaxare nervoasă, liniştire, 
îndepărtarea unor probleme de natură nervoasă şi chiar 
eliminarea unor probleme de sănătate de natură nervoasă care 
au fost generate de stres. 

Deci, putem observa că funcţiile pe care le are acest constituent 
corporal sunt acţiuni pe care le realizează o fiinţă umană când 
iubeşte. A hrăni, a proteja, a susţine şi a lega sunt acţiuni pe 
care le realizează o fiinţă umană atunci când trăieşte starea de 
iubire. Însăşi prezenţa acestui constituent corporal într-o fiinţă 
umană este expresia iubirii ei faţă de viaţă şi faţă de alte fiinţe. 

Aici putem să facem remarca că fiinţele care sunt mai grăsuţe, 
adică beneficiază de mai mult ţesut adipos sunt mai drăguţe şi 
mai iubitoare, ceea  ce explica importanţa ţesutului adipos în 
exprimarea sentimentelor de iubire.  

 
Deci, de aceea este foarte important să conştientizăm toate 
aceste efecte pe care le generează masajul cu ulei asupra 
fiinţelor pe care le masam şi să fim capabile să alegem cu 
înţelepciune un ulei adecvat.  

 
Am pomenit anterior definiţia uleiului în care se specifică faptul 
că el poate să fie de origine animală, vegetală, minerală şi de 
sinteză, dintre toate aceste tipuri de uleiuri de evitat maxim în 
acţiunea de masaj sunt uleiurile de sinteză şi cele minerale.  
De obicei se foloseşte în masaj uleiuri de provenienţa vegetală 
iar ca o singură recomandare de produs de origine animală care 
poate fi folosit cu succes în masaj este gheea. Ea fiind un 
produs ce se poate folosi în anumite forme avansate de stres 
chiar de natură psihică datorită capacităţii nutritive benefice 
specifice pentru sistemul nervos pe care gheea o prezintă faţă de 
alte tipuri de uleiuri. Se poate folosi însă numai pentru 
persoanele foarte slăbuţe de natura Vata şi pentru terapie când 
chiar este necesară eliminarea unor probleme de natură psihică, 
altfel ea are o consistenţă grasă şi nu este recomandată.  

Tipurile de uleiuri vegetale pe care le putem procura mai uşor 
de pe piaţa sunt şi care au cât de cât preţuri accesibile sunt 
următoarele: 
Ulei de floarea soarelui presat la rece  
Ulei de măsline – extravirgin  
Ulei de măsline obţinut din turte – calitate slabă  
Ulei de migdale  
Ulei de porumb  
Ulei de germeni de grâu  
Ulei de orez  
Ulei de sâmburi de struguri  
Ulei de cânepă  
Ulei de în  
Ulei de răpită  
Ulei de nuci  
Ulei de macadamia  
Ulei de seminţe de dovleac  
Ulei de catina  
Ulei de susan  
Ulei de seminţe de ridichie  
Ulei de cocos  
Ulei de avocado  
Ulei de muştar 

Există o indicaţie că uleiurile pe care dorim să le folosim să fie 
de cât mai bună calitate, fie uleiuri care sunt obţinute prin 
presare la rece nu prin rafinare.  

Pentru o fiinţă mai firava cu o sensibilitate nervoasă mai mare 
este recomandat să se folosească de obicei un amestec de uleiuri 
obţinut dintr-un ulei foarte hrănitor cum ar fi uleiul de susan, de 
cânepă, de în, de catina, de nuci, macadamia (pe care dacă o să 
le studiaţi au o componentă mai vâscoasă deci nu este uşor de 
modelat şi folosit la masaj) de aceeea este recomandat să se 
folosească în amestec cu un ulei mai puţin vâscos cum ar fi 
uleiul de măsline sau uleiul de sâmburi de struguri, sau chiar cu 
ulei de migdale dulci,  

Aici ar trebui să intervenim şi să facem nişte recomandări şi 
despre ce fel de esenţe volatile ar trebui să folosim în aceste 
amestecuri de uleiuri.  

Deoarece contactul dintre pielea clientului şi pielea celui care 
masează este destul de mare şi  pe o durată mare de timp este de 
preferat să se folosească şi esenţe volatile care au rol protector: 
dintre cele care au rol antibiotic chiar cel mai cunoscut este 
uleiul volatil de tea tree care se poate folosi cu succes deoarece 
nu are o component caustic care să dea senzaţie de arsură la 
piele aşa cum are uleiul volatil de cimbru şi chiar are şi un 
miros uşor de suportat şi uşor de îndepărtat de pe piele ulterior 
nefiind un ulei volatile cu miros intens. Un alt ulei volatil care 
poate fi folosit pentru protecţie este uleiul volatil de bergamota 
care are şi proprietăţi antifungice şi antibacteriene dar este şi 
regenerator cutanat ceea ce ajută la menţinerea pielii în stare 
bună de funcţionare. Ceea ce este mai puţin plăcut la acest ulei 
este mirosul foarte intens şi persistent care nu dispare repede şi 
este de asemenea fotosensibilizant – deci nu trebuie să ne 
expunem la soare imediat după ce am folosit acest ulei – se 
poate expune la soare doar după 3 ore. Dintre uleiurile volatile 
care au efect bun asupra pielii şi totodată au şi efect protector 
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mai sunt şi uleiul de smirna, tămâie, neroli, trandafir, santal şi 
iasomie. Tămâia şi smirna pot fi folosite ca şi protector subtil 
datorită capacităţilor lor subtile speciale. Celelalte sunt folosite 
mai mult datorită proprietăţilor lor fizice şi datorită mirosurilor 
speciale pe care le oferă. Trandafirul poate fi folosit atunci când 
ne confruntăm cu închistare afectivă deoarece el are capacitatea 
de a deschide sufletul. Iar iasomia şi santalul dacă dorim să 
imprimăm o atmosferă misterioasă.  

 Dintre uleiurile volatile trebuiesc evitate uleiurile foarte intense 
care au putere corozivă cum ar fi: scorţişoară, cuişoare, cimbru, 
rozmarin, oregano iar menta deşi este un ulei volatil foarte 
special care produce deschidere afectivă aplicat în uleiurile de 
masaj produce un efect de răcorire intensă la nivelul pielii şi de 
aceea nu trebuie folosit pentru a nu avea surpriza ca pacientul 
nu mai poate să stea pe masa de masaj din cauza senzaţiei de 
frig.  

Revenind la tipurile de uleiuri ce trebuiesc să fie utilizate pentru 
diferitele tipuri constituţionale, ajungând la tipologia Pitta care 
este o tipologie de foc, o tipologie plină de pasiune şi de forţă 
de convingere, pentru el îi este recomandat doar un singur tip de 
ulei – un ulei care răcoreşte fiinţa, o calmează şi o face să se 
destindă din toate punctele de vedere. Acest ulei miraculos este 
uleiul de cocos. El este unul dintre uleiurile care au putere 
activă răcitoare, răcoritoare, adică face ca deşi în urma 
contactului intens prin frecare care se realizează pe piele 
senzorii din creier să resimtă o răcorire şi o destindere nu o 
încălzire şi o dinamizare ca la toate celelalte tipuri de ulei. În 
Ayurveda se vorbeşte de puterea activă pe care o are o 
substanţă. Acesta putere activă poate fi de răcorire sau de 
încălzire. Majoritatea uleiurilor au puterea activă de a încălzi, de 
a înfierbânta finta, pe când uleiul extravirgin de cocos are acesta 
putere de a da senzaţia de răcorire. Pentru persoanele mai 
“focoase” pe tremen lung nu este recomandat să li se realizeze 
masaj cu un ulei încălzitor gen ulei de migdale sau de măsline 
deoarece este posibil să apară pe pielea lor erupţii cutanate 
deranjante care să îi facă nervoşi şi să nu se mai reîntoarcă la 
masaj. De aceea pentru ei folosirea ulei de cocos chiar fără alte 
adaosuri este necesară.   

Pentru tipologiile mai grăsuţe care au deja mult sebum în piele 
şi la care mâna aluneca chiar şi dacă nu am aplicat niciun fel de 
ulei cel mai recomadat masaj este cel cu pudră, dar pentru că 
pudra nu are un efect benefic de hrănire la nivelul pielii atunci 
este bine să folosim o cantitate mai mică de ulei şi de asemenea 
să folosim un ulei că nu este foarte gras. Tradiţia ayurvedica 
recomandă pentru structurile grele în care energia nu circula să 
se folosească ulei de muştar, un ulei care antrenează circulaţia 
sanguină şi fluidifică depunerile de reziduri. Bineînţeles că nu 
putem folosi acest ulei singur atât din motive comerciale cât şi 
din motive de igienă (este un ulei foarte iute care nu trebuie 
folosit în jurul orificiilor corporale sensibile – nas, ochii, gura, 

vagin, uretra, orificiul anal) ci îl putem folosi în combinaţie cu 
alte uleiuri, exemplu un amestec de ulei de sâmburi de struguri 
care are şi el o cosistentă mai puţin onctuasă sau un ulei de 
migdale dulci, sau chiar ulei de porumb (despre care se ştie că 
este compus din grăsimi mononesaturate care elimină 
colesterolul rău din corp) sau de orez, cu un adaos de ulei 
volatil de tea tree sau de iasomie. Să recunoaştem că tipologiilor 
mai plinuţe nu le displace nici mirosurile frumoase ale uleiurilor 
volatile faţă de tipologiile mai firave şi mai guralive care găsesc 
întotdeauna ceva de comentat despre orice.  

Câteva reţete de amestecuri de uleiuri folosite cu succes de-a 
lungul timpului în tradiţia ayurvedica indiană pentru 
ameliorarea uscăciunii şi asprimea nevindecabilă a pielii, 
oboseala, îmbătrânire premature, stresul şi încordarea. 
Ayurveda recomandă folosirea şi a unor pulberi de plante, a 
uleiurilor volatile şi o recomadare specială este aceea de a 
păstra uleiurile deja preparate în sticle să recipiente colorate 
specific pentru ca uleiul respeciv să preia din proprietăţile 
culorii sticlei. Câteva specificaţii despre culori: culoarea verde 
este benefică pentru regenerare şi pentru dezechilibrele specific  
tipologiei vata, portocaliul este un reîtineritor şi se aplică cu 
succes persoanelor mai în vârstă, galbenul se poate folosi la 
fiinţele dezorientate care au nevoie de focalizare iar albastru şi 
indigo pentru pacienţii care au prea mult foc în structura lor.  

Câteva reţete faimoase: pentru copii şi femei se poate aplica 
masaj cu un amestec format din 4 ceşti de ulei de susan şi 6 
linguri de ulei de santal care este ținut în sticle verzi şi energizat 
la soare timp de 40 de zile. Acest amestec fortifica corpul şi îl 
face să crească şi să fie sănătos.  

Pentru bărbaţi proaspăt căsătoriţi se poate folosi un amestec 
format din: 4 ceşti de ulei de susan negru cu 2 linguri de ulei de 
migdale dulci, 1 lingura de amestec de ulei de germeni de grâu 
şi câteva picături de ulei volatile de scorţişoară. 

Pentru femei proaspăt căsătorite: la 4 ceşti de ulei de cocos se 
dauga 2 ceşti de ulei de iasomie, 2 linguri de ulei de migdale şi 
1 lingură de germeni de grâu.  

Deoarece anotimpurile influenţează foarte mult structura fizică 
şi psihică, este bine de ştiut ce tipuri de amestecuri de uleiuri 
pot fi folosite în cele 4 anotimpuri: 

Iarna, când predomina frigul şi umezeala se pot folosi următorul 
amestec: la 2 ceşti de ulei de măsline se adaugă 2 linguri de ulei 
de germeni de grâu. 

Primăvara, când predomina umezeala, dar tot odată începe să 
apară şi primele manifestări ale căldurii, se foloseşte amstecul 
format din 2 ceşti de ulei de susan la care se adaugă 2 linguri de 
ulei de porumb şi ulei de seminţe de dovleac. 
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Vară, când căldură este excesivă se foloseşte cu succes uleiul de 
cocos în amestec cu ulei de germeni de grâu şi cu ulei de santal. 

Iar toamna, când căldura a plecat şi începe să se 
şi răcoarea, se foloseşte amestecul din 2 ceşti de ulei de migdale 
cu 2 linguriţe ulei de trandafir şi cu puţin ulei de ricin. 

 
Uleiul de Cocos ucide 93% din celulele 

cancerului de colon in 48 de ore
 

         Cel mai recent studiu de laborator a aratat ca acidul 
lauric poate ucide mai mult de 93% din celulele cancerului 
de colon (Caco-2), in maxim 48 de ore dupa tratament.

rebuie avut in vedere faptul ca acidul lauric din uleiul de 
cocos a avut o concentaratie de 50 % din uleiul de 
cocos.  

Ceea ce este mai interesant este faptul ca acidul lauric este de 
fapt "otrava" celulelor canceroase. Acesta declanseaza un 
stres oxidativ profund si simultan, scazand nivelul de glutation 
din celule - care este de fapt de ceea ce celulele canceroase 
nevoie pentru a se proteja impotriva stresului oxidativ crescut. 
 
Cele mai recente studii au confirmat potentialul 
uleiului din nuca de cocos, dar un numar mare de incercari 
medicale au stabilit beneficiile sale de sanatate cu mult timp 
urma.  
 
Aplicarea de ulei din nuca de cocos este un mod natural de a 
ucide o varietate de virusi, bacterii, ciuperci si paraziti. Uleiul 
din nuca de cocos imbunatateste digestia, stimuleaza 
metabolismul ficatului si reduce inflamatiile. Atunci cand este
aplicat pe piele, acesta contribuie la curatarea pielii, accelerand 
procesul de vindecare a ranilor.  

 
Astazi, uleiul de cocos este folosit in tratamentele de colesterol 
pentru pacientii diagnosticati cu boli de inima cronice. De 
asemenea, este benefic in tratamentul bolii Alzheimer, precum 
si in reglarea tensiunii arteriale si a nivelului de zahar din sange. 

T
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Astazi, uleiul de cocos este folosit in tratamentele de colesterol 
pentru pacientii diagnosticati cu boli de inima cronice. De 

in tratamentul bolii Alzheimer, precum 
si in reglarea tensiunii arteriale si a nivelului de zahar din sange.  

 
Asa cum deja am mentionat, ulei de nuca de cocos reprezinta 
50% acid lauric, o triglicerida cu catena medie, care nu este 
frecvent intalnita in foarte multe produse naturale. Ati putea 
gasi ca este util sa stim ca uleiul din samburi de palmier are, de 
asemenea, in jur de 50% acid lauric. Cercetatorii au descoperit 
ca acidul lauric reprezinta aproximativ 2% din continutul de 
grasime din laptele de vaca si 6% grasime din laptele de mama. 
 
Aceste fapte implica faptul ca oamenii pot avea nevoie, in mod 
natural, mai mare pentru acest acid gras. Trebuie avut in vedere 
faptul ca aceste rezultate nu inseamna neaparat ca nuca de cocos 
este leacul pentru cancer. Acesta este doar unul dintre mai multe 
moduri naturale pentru a lupta impotriva lui. 

Cel mai important lucru este sa realizam ca prin cercetarea si 
schimbul de informatii utile cu altii ne putem creste 
posibilitatea de a gasi cure si a masuri preven
decat atat, trebuie sa credem ca Mama Natura
noastra, si sa incepem sa ne folosim de ajutorul ei, in loc sa ne 
dam vietile noastre in mainile medicinei conventionale. 

 
Antioxidanţii naturali care îţi prelungesc 

viaţa (II)

 

         Cercetările moderne asupra proceselor metabolice au 
pus în evidenţă rolul deosebit de important al substanţelor 
cu efect antioxidant în menţinearea unei bune funcţionări a 
organismului.  

egradarea care apare odată cu 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 introduc
alimentele şi băuturile pe care le consumăm şi prin aerul tot 
mai poluat pe care îl respirăm.  

Tocmai de aceea, pentru menţinerea structurilor organismului 
în stare de bună funcţionare, este necesar ca în alimentaţia 
noastră să fie prezente legume, fructe, seminţe, uleiuri bogate în 
antioxidanţi naturali.  

Coenzima Q10 (CoQ10) 

Asemănătoare unei vitamine, coenzima Q10 participă la 
respiraţia celulară generând energie. Literatura de specialitate 
afirmă că 95% din energia organismului este 
ajutorul CoQ10. Organele cu necesarul energetic cel mai mare, 
cum sunt inima, ficatul, rinichii, au şi cele mai mari concentraţii 

D
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Asa cum deja am mentionat, ulei de nuca de cocos reprezinta 
50% acid lauric, o triglicerida cu catena medie, care nu este 

foarte multe produse naturale. Ati putea 
gasi ca este util sa stim ca uleiul din samburi de palmier are, de 
asemenea, in jur de 50% acid lauric. Cercetatorii au descoperit 
ca acidul lauric reprezinta aproximativ 2% din continutul de 

vaca si 6% grasime din laptele de mama.  

Aceste fapte implica faptul ca oamenii pot avea nevoie, in mod 
natural, mai mare pentru acest acid gras. Trebuie avut in vedere 
faptul ca aceste rezultate nu inseamna neaparat ca nuca de cocos 

ncer. Acesta este doar unul dintre mai multe 
moduri naturale pentru a lupta impotriva lui.  

Cel mai important lucru este sa realizam ca prin cercetarea si 
schimbul de informatii utile cu altii ne putem creste 
posibilitatea de a gasi cure si a masuri preventive. Mai mult 

Mama Natura este prietena 
noastra, si sa incepem sa ne folosim de ajutorul ei, in loc sa ne 
dam vietile noastre in mainile medicinei conventionale.  

Antioxidanţii naturali care îţi prelungesc 
viaţa (II) 

Cercetările moderne asupra proceselor metabolice au 
pus în evidenţă rolul deosebit de important al substanţelor 
cu efect antioxidant în menţinearea unei bune funcţionări a 

egradarea care apare odată cu vârsta, diminuarea 
lor 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 introducem în organism prin 
alimentele şi băuturile pe care le consumăm şi prin aerul tot 

Tocmai de aceea, pentru menţinerea structurilor organismului 
în stare de bună funcţionare, este necesar ca în alimentaţia 

ente legume, fructe, seminţe, uleiuri bogate în 

Asemănătoare unei vitamine, coenzima Q10 participă la 
respiraţia celulară generând energie. Literatura de specialitate 
afirmă că 95% din energia organismului este generată cu 
ajutorul CoQ10. Organele cu necesarul energetic cel mai mare, 
cum sunt inima, ficatul, rinichii, au şi cele mai mari concentraţii 
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celulare de CoQ10. Celulele îşi sintetizează propriile „stocuri” 
de CoQ10, dar concentraţia acestei enzime în celule este 
susţinută şi de aportul alimentar. 

Calea prin care 
coenzima Q10 
este sintetizată 
intracelular are 
o porţiune 
comună cu calea 
de biosinteză a 

colesterolului. 
Din acest motiv, 

anumite 
medicamente 

folosite pentru scăderea colesterolului, cum ar fi statinele, 
modifică şi nivelul CoQ10. Acest inconvenient nu apare însă în 
cazul utilizării remediilor naturale anti-colesterol. 

În ciuda unui interes ştiinţific pronunţat asupra coenzimei Q10, 
au fost realizate destul de puţine studii pentru evaluarea 
conţinutului acestei enzime în diverse alimente.  

Vă oferim mai jos o listă a principalelor alimente care conţin 
CoQ10. Pentru o persoană adultă, necesarul zilnic de CoQ10 se 
consideră a fi 1200 mg. 

Seleniul  

Este un mineral foarte important pentru acţiunea sa 
antioxidantă, participând la  neutralizarea radicalilor liberi din 
interiorul organismului.  
Se găseşte în special în germenii de grâu, cerealele integrale, 
nuci (mai ales  nucile de Brazilia), ciuperci, ouă, ceapă şi 
usturoi. Este eficient în prevenirea bolilor degenerative, a 
cancerului şi a bolilor cardiovasculare. 

Seleniul, element chimic al cărui nume provine de la grecescul 
selene – „lună”, este un micronutrient esenţial pentru om şi 
animale, dar în cantităţi mai mari decât este necesar devine 
toxic pentru organism. Anumite plante acumulează seleniu ca 
metodă de apărare faţă de animale, altele au nevoie de seleniu 
pentru a creşte, ele fiind indicatori pentru prezenţa acestui 
element în sol.  

Distribuţia geografică a seleniului în sol variază mult, de la 
regiuni cu deficit de seleniu – China, sud-estul Siberiei, la 
regiuni bogate în seleniu – Irlanda, Israel, nordul Australiei, 
vestul SUA. 

În organismul uman, seleniul intră în compoziţia enzimelor 
antioxidante. Cercetătorii afirmă că seleniul este un 
imunomodulator activ, iar ca antioxidant este mult mai puternic 
decât vitaminele E, C, A, betacaroten, dar mult mai toxic decât 
acestea la doze care depăşesc limita normală. Ca antioxidant 
prezent în fluidele sexuale masculine, seleniul protejează 
motilitatea spermatozoizilor şi fertilitatea masculină. 

În acelaşi timp, seleniul este un factor important de protecţie 
biologică, antioxidantă a ADN-ului şi cromozomilor, a pereților 
vasculari şi a lipoproteinelor de densitate joasă (LDL), 
protejându-ne astfel de cancer, ateroscleroză şi boala ischemică 
coronariană, după cum reiese dintr-un studiu publicat în 
Jurnalul Ucrainian de Biochimie. S-a observat că acţiunea anti-
tumorală a seleniului se bazează şi pe  citotoxicitatea şi efectul 
anti-proliferativ pe care le are faţă de celulele maligne. 

Seleniul ajută, de asemenea, la acţiunea hormonilor tiroidieni în 
celulele care îi utilizează, luând parte la conversia tiroxinei (T4) 
în triiodotironină (T3).  

Atât seleniul, cât şi vitamina E sunt necesare pentru protejarea 
funcţionării ficatului de acţiunea radicalilor liberi. S-a mai 
observat că seleniul poate fi folosit pentru protecţia împotriva 
inflamaţiei mucoasei respiratorii induse de alergeni la 
persoanele care suferă de astm bronşic. 

Destul de recent, în anul 2012, o echipă de cercetători coreeni a 
publicat în Molecular Medicine Reports un articol referitor la 
acţiunea seleniului în funcţie de concentrația sa în organism: 
este antioxidant când se află în limite normale şi pro-oxidant 
când depăşeşte limita normală. Ei au observat că pragul dincolo 
de care seleniul devine toxic este foarte apropiat de concentraţia 
normală, necesară pentru a avea efecte benefice. 

De asemenea, această echipă a observat că limita de siguranţă a 
dozei de seleniu depinde de mai mulţi factori și din acest motiv, 
este dificil de stabilit un nivel exact, de siguranţă, pentru 
seleniul din dietă. 

Rezultatele cercetărilor au arătat că o cantitate zilnică de seleniu 
mai mică de 10µg conduce la o boală a muşchiului inimii 
numită boala Keshan sau la o osteo-artropatie numită boala 
Kashin-Beck. Aceste boli sunt maladii obişnuite în regiunile din 
China, Tibet şi sudul Siberiei unde dieta este săracă în seleniu, 
concentraţia acestuia în sol fiind foarte scăzută. Studiile clinice 
au arătat, de asemenea, că deficitul de seleniu se asociază şi cu 
îmbolnăvirea mai frecventă cu anumite virusuri, cum sunt 
virusul hepatitei B, virusul hepatitei C, Coxackie B, cu 
progresia infecţiei HIV, cu scăderea fertilităţii masculine şi cu 
un risc sporit de a face cancer, depresie sau cretinism. 

Dozele mai mari de 1mg/zi conduc la intoxicaţie cu seleniu – 
afecţiune numită selenoză – manifestată prin respiraţie cu miros 
de usturoi, căderea părului, degradarea unghiilor, oboseală, 
iritabilitate, gastroenterită, probleme neurologice, dermatită. În 
cazuri extreme poate apare ciroză hepatică, edem pulmonar şi 
chiar deces.  

Doza adecvată de seleniu se consideră de către majoritatea 
oamenilor de ştiinţă a fi de aproximativ 100µg/zi la adulţi. 
Aceasta ajută la susţinerea activităţii puternic antioxidante pe 
care seleniul o exercită, dacă este în limite normale, în 
organism. 
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                                           Vitamina E  

Este unul dintre cele mai bune remedii naturale anti-
îmbătrânire. Acţiunea sa este legată în mod special de sfera 
genitală, având un rol important în mecanismul fecundităţii. 
Vitamina E stimulează regenerarea celulară şi protejează 
celulele şi ţesuturile de acţiunea radicalilor liberi. Se găseşte în 
diferite seminţe oleaginoase, uleiuri, fructe şi legume.  

Sub numele de vitamina E sunt adunaţi opt compuşi, patru 
tocoferoli şi patru tocotrienoli, denumiţi specific cu primele 
patru litere din alfabetul grecesc. α-tocoferol este forma cea mai 
activă dintre toţi compuşii şi este prezent în uleiul de germeni 
de grâu, uleiul de floarea soarelui şi cel de şofrănel. γ-tocoferol 
este cel mai obişnuit în dieta persoanelor din America de Nord, 
găsindu-se în uleiul de porumb, uleiul de soia şi diferite sosuri 
consumate în mod curent de nord americani.  

În organism, vitamina E are acţiune antioxidantă – oprind 
producerea de specii reactive de oxigen (radicali liberi) care tind 
să apară când grăsimile sunt supuse oxidării –, acţiune 
enzimatică, inhibă coagularea sângelui, susţine diferite funcţii 
neurologice şi ajută la exprimarea genelor şi semnalizarea 
celulară. Un studiu realizat în 2013 pe pacienţi cu boala 
Alzheimer în formă moderată, a arătat că administrarea de 
vitamina E face ca diminuarea capacităţilor mentale să fie mai 
lentă.  

Diferite cercetări au arătat că deficitul de vitamina E poate 
determina afectarea răspunsului imun, distrugerea globulelor 
roșii din sânge, ataxie spinocerebeloasă, probleme ale 
muşchilor, ale nervilor periferici sau afectări ale retinei.  

Datorită acțiunii anticoagulante a vitaminei E, s-a stabilit o doză 
maximă admisibilă de 1000mg (1500UI) pe zi, o cantitate mai 
mare conducând la hipervitaminoză E şi creșterea riscului de 
apariție a hemoragiilor. În combinaţie cu anumite medicamente, 
cum ar fi aspirina, hipervitaminoza E poate reprezenta chiar un 
risc pentru viaţă.  

                                      Vitamina C  

Este una din vitaminele esenţiale pentru menţinerea sănătăţii 
omului deoarece contribuie la sinteza colagenului, previne şi 
combate infecţiile, favorizează cicatrizarea rănilor, previne 
stresul şi oboseala. Cele mai bogate surse naturale de vitamina 
C sunt fructele şi legumele.Vitamina C se găseşte în cantitate 
mare în prunele kakadu, fructele de camu camu, acerola, 
măceşe, ardei iute verde, guave, pătrunjel, broccoli, kiwi.  

Vitamina C sau acidul L-ascorbic este un nutrient esenţial 
pentru om şi anumite specii de animale întrucât acestea nu îşi 
pot sintetiza în interiorul trupului această vitamină. Prin urmare, 
ele au nevoie să şi-o procure prin intermediul dietei. Rolul 
biologic al vitaminei C este de agent reducător, adică donator de 

electroni în diferite reacţii enzimatice şi non-enzimatice. 
Această disponibilitate face ca vitamina C să acţioneze ca 
antioxidant ajutând la neutralizarea radicalilor liberi. Când în 
organism există mai mulţi radicali liberi decât antioxidanţi, 
condiţia se numeşte stres oxidativ şi administarea de vitamină C 
ajută la neutralizarea acestei probleme. La cei cu stres oxidativ 
s-a observat că nivelul vitaminei C este mai mic de 45 µmol/L 
comparativ cu persoanele sănătoase care au nivelul de 61-80 
µmol/L de vitamina C.  

Pe lângă acţiunea antioxidantă, vitamina C îndeplineşte şi alte 
funcţii în organism: participă la sinteza colagenului, a carnitinei 
– un compus care ajută la transportul acizilor graşi în 
mitocondrii în vederea metabolizării acestora –, la generarea de 
energie şi sinteza neurotransmiţătorilor, intervenind în 
biosinteza noradrenalinei din dopaminei. De asemenea, 
vitamina C este implicată şi în sinteza şi catabolismul 
hormonilor tiroidieni.  

Vitamina C este prezentă în concentraţii mari în celulele 
sistemului imun, fiind consumată rapid în timpul infecţiilor, 
însă nu este clar deocamdată cum anume intervine în modularea 
imunității.  

Având o acţiune antagonică histaminei, o substanţă implicată în 
principal în reacţiile alergice, vitamina C contribuie la 
diminuarea proceselor declașate de diferiți alergeni. Pe de-o 
parte, ea previne eliberarea de histamină din celule, iar pe de 
altă parte ajută la eliminarea acesteia din organism, după ce a 
fost eliberată din granulele celulare care o conţin.  

Vitamina C creşte absorbţia fierului, fiind utilă în combaterea 
anemiilor care au acestă cauză.  

Laureatul premiului Nobel Linus Pauling şi cercetătorul G.C. 
Willis au arătat că niveluri scăzute pe termen lung de vitamina 
C în sânge conduc la ateroscleroză. Alte studii au arătat că 
niveluri moderat crescute de vitamina C în sânge au fost 
corelate cu un risc scăzut de boli cardiovasculare printre care şi 
boala ischemică cardiacă, şi cu o speranţă de viaţă mai mare. 
Acelaşi studiu a descoperit o relaţie inversă între nivelul 
sanguin al vitaminei C şi riscul de cancer, adică nivel crescut de 
vitamina C – risc redus de cancer, nivel scăzut de vitamina C – 
risc mare de cancer.  

Nivelul maxim de vitamina C în sânge este de 1,5mg/dL pentru 
bărbaţi şi 1,3mg/dL pentru femei. Pentru o anumită perioadă de 
timp, anumite organe acumulează vitamina C. Astfel, creierul, 
splina, plămânii, testiculele, ganglionii limfatici, ficatul, tiroida, 
mucoasa intestinului subţire, leucocitele, pancreasul, rinichii şi 
glandele salivare stochează vitamina C în cantitate de 10-50 de 
ori mai mare decât nivelul acestei vitamine în sânge, iar 
suprarenalele, hipofiza, timusul, corpul galben şi retina de 100 
de ori. Cu toate acestea, organismul uman poate stoca doar o 
anumită cantitate de vitamina C, iar rezervele se golesc dacă nu 
sunt consumate legume şi fructe proaspete.  
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Lipsa din alimentație a vitaminei C pentru un timp mai 
îndelungat conduce la  apariția scorbutului. Această boală, 
întâlnită cel mai adesea printre marinarii din secolul trecut, este 
caracterizată de apariţia unor spoturi maronii pe piele, gingii 
moi, buretoase, sângerări la nivelul mucoaselor. În cazul 
scorbutului avansat apar răni deschise, survine pierderea dinţilor 
şi uneori chiar decesul. În funcţie de resursele de vitamina C 
existente în organism, scorbutul poate apare într
șase luni.  

Următorul tabel arată conţinutul în vitamina C a diferitelor 
fructe şi legume, în miligrame (mg) la 100 de grame de 
aliment.   

 Între 80-89 mg vit.C/100g aliment: varza de bruxelles, dude 
Înter 70-79 mg vit.C/100g aliment: lichi, goji 
Între 60-69 mg vit.C/100g aliment: căpşuni, papaya, elderbery, 
cloudbery, persimmon.  

Între 50-59 mg vit.C/100g aliment: lămâi, portocale 
Între 40-49 mg vit.C/ mg vit.C/100g aliment: lămâie lime, 
varza, spanac, fructul pasiunii, mandarine, zmeură, grapefruit, 
usturoi.  
Între 20-29 mg vit.C/100g aliment: pepene galben, cartof, mure, 
mango.  
Între 10-19 mg vit.C/100g aliment: pepene roşu, prune, caise, 
struguri, afine, merişor, roşii.  

Între 0,3 – 9 mg vit.C/100g aliment:  smochine, vinete, 
castravete, salata verde, pere, sfeclă, sparanghel, mere, morcovi, 
piersici, ceapa, avocado, banana.  

Concentraţia vitaminei C în diferite alimente scade cu timpul, în
funcţie de temperatura la care acestea au fost stocate. De 
asemenea, vitamina C se descompune chimic în timpul 
pregătirii diferitelor feluri de mâncare. Gătitul pare să reducă cu 
60% conţinutul de vitamină C din legume. Cu cât timpul de 
coacere/fierbere este mai lung, cu atât distrugerea vitaminei C 
este mai accentuată. De asemenea, utilizarea vaselor de cupru la 
gătit contribuie la reducerea semnificativă a conţinutului de 
vitamina C din mâncare, deoarece cuprul catalizează 
descompunerea acesteia.  

 
Ciupercile vindecă cancerul

 
 

         Uneori, ceea ce nu se poate vedea, te poate răni. 
Dincolo de viziunea ochiul liber, există o luptă care se 
întâmplă în jurul vostru, în fiecare zi.  

iruşii, toxinele din mediu, bacteriile rezistente la 
antibiotice, ciupercile nocive, alergenii şi alţi 
combatanţi feroce duc un război cu corpul tău.V
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ție a vitaminei C pentru un timp mai 
ția scorbutului. Această boală, 

adesea printre marinarii din secolul trecut, este 
caracterizată de apariţia unor spoturi maronii pe piele, gingii 
moi, buretoase, sângerări la nivelul mucoaselor. În cazul 
scorbutului avansat apar răni deschise, survine pierderea dinţilor 

ecesul. În funcţie de resursele de vitamina C 
existente în organism, scorbutul poate apare într-o lună, până la 

Următorul tabel arată conţinutul în vitamina C a diferitelor 
fructe şi legume, în miligrame (mg) la 100 de grame de 

89 mg vit.C/100g aliment: varza de bruxelles, dude  
79 mg vit.C/100g aliment: lichi, goji  

69 mg vit.C/100g aliment: căpşuni, papaya, elderbery, 

59 mg vit.C/100g aliment: lămâi, portocale  
mg vit.C/ mg vit.C/100g aliment: lămâie lime, 

varza, spanac, fructul pasiunii, mandarine, zmeură, grapefruit, 

29 mg vit.C/100g aliment: pepene galben, cartof, mure, 

19 mg vit.C/100g aliment: pepene roşu, prune, caise, 

smochine, vinete, 
castravete, salata verde, pere, sfeclă, sparanghel, mere, morcovi, 

Concentraţia vitaminei C în diferite alimente scade cu timpul, în 
funcţie de temperatura la care acestea au fost stocate. De 
asemenea, vitamina C se descompune chimic în timpul 
pregătirii diferitelor feluri de mâncare. Gătitul pare să reducă cu 
60% conţinutul de vitamină C din legume. Cu cât timpul de 

ste mai lung, cu atât distrugerea vitaminei C 
este mai accentuată. De asemenea, utilizarea vaselor de cupru la 
gătit contribuie la reducerea semnificativă a conţinutului de 
vitamina C din mâncare, deoarece cuprul catalizează 

ercile vindecă cancerul 

Uneori, ceea ce nu se poate vedea, te poate răni. 
Dincolo de viziunea ochiul liber, există o luptă care se 

iruşii, toxinele din mediu, bacteriile rezistente la 
ercile nocive, alergenii şi alţi 

combatanţi feroce duc un război cu corpul tău.  

 
În timp ce, probabil ştiţi că un sistem imunitar sănătos este una 
din cele mai bune apărări şi rezistenţe la eventualele probleme 
de sănătate, te poate surprinde să afli că u
bune moduri de a stimula imunitatea -
de cancer – este alegerea unui remediu vechi: ciupercile 
medicinale.  
 
Rezultate dovedite de secole! 

 Mediul nesănătos de astăzi, extrem de poluat la locul nostru de 
muncă şi chiar în casele noastre - ia făcut pe mulţi să caute 
soluţii naturale prin care să combată pericolele la care se expun 
în viaţa de zi cu zi.  

În timp ce ciupercile medicinale poate părea că o nouă abordare 
în medicină, ele au fost folosite efectiv de mi
lume. De fapt, potrivit afirmaţiilor multor experţi de sănătate, 
capacitatea anumitor ciuperci pentru a promova sănătatea şi 
pentru a o restabili a fost dovedită în mod constant şi asta este 
extrem de sigur.  

Aceleaşi beneficii de sănătate ale ciupercilor medicinale sunt 
acum practic o experienţă nouă, putem afirma că utilizarea lor 
are parte de o renaştere.  

Cum îţi stimulează imunitatea ciupercile medicinale?
 
Există o serie de motive ale afirmaţiei că aceste ciuperci sunt de 
fapt un superstar al sănătăţii. De ce? Prin simplul fapt că ele 
conţin o familie de carbohidraţi cunoscuţi sub numele de beta
glucani care stimulează mai multe tipuri de celule ale sistemului 
imunitar al organismului, aşa-numitele "primul răspuns."
 
În acelaşi timp, ciuperci medicinale pot acţiona pentru a calma 
supra-reactia, ca răspuns autoimun a corpul tău, realizând în 
esenţă, o dublă putere a imunităţii în lupta organismului cu boli 
precum psoriazis, lupus şi artrită.  

Şi nu se opreşte aici. Împreună cu ajut
imunitar, ciupercile sunt considerate a sprijini sănătatea inimii, 
reducerea tensiunii arteriale, îmbunătăţirea circulaţiei, 
ameliorarea sănătăţii cognitive, creşterea eficienţei metabolice, 
îmbunătăţirea sănătăţii digestive, cât şi 
sisteme şi funcţii ale organismului.  

Pot ciupercile medicinale să ajute la prevenirea cancerului?
 
Deoarece aceste ciuperci sănătoase sunt atât de atrase de 
susţinerea sistemului imunitar, ele pot juca un rol extrem de 
important în ajutorul dat organismul dumneavoastră pentru a 
lupta cu eventualele dezvoltări ale tumorilor. Ca o apărare 
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În timp ce, probabil ştiţi că un sistem imunitar sănătos este una 
din cele mai bune apărări şi rezistenţe la eventualele probleme 
de sănătate, te poate surprinde să afli că unul dintre cele mai 

- şi pentru a reduce riscul 
este alegerea unui remediu vechi: ciupercile 

Mediul nesănătos de astăzi, extrem de poluat la locul nostru de 
ia făcut pe mulţi să caute 

soluţii naturale prin care să combată pericolele la care se expun 

În timp ce ciupercile medicinale poate părea că o nouă abordare 
în medicină, ele au fost folosite efectiv de mii de ani în întreaga 
lume. De fapt, potrivit afirmaţiilor multor experţi de sănătate, 
capacitatea anumitor ciuperci pentru a promova sănătatea şi 
pentru a o restabili a fost dovedită în mod constant şi asta este 

tate ale ciupercilor medicinale sunt 
acum practic o experienţă nouă, putem afirma că utilizarea lor 

Cum îţi stimulează imunitatea ciupercile medicinale?  

Există o serie de motive ale afirmaţiei că aceste ciuperci sunt de 
superstar al sănătăţii. De ce? Prin simplul fapt că ele 

conţin o familie de carbohidraţi cunoscuţi sub numele de beta-
glucani care stimulează mai multe tipuri de celule ale sistemului 

numitele "primul răspuns."  

imp, ciuperci medicinale pot acţiona pentru a calma 
reactia, ca răspuns autoimun a corpul tău, realizând în 

esenţă, o dublă putere a imunităţii în lupta organismului cu boli 

Şi nu se opreşte aici. Împreună cu ajutorul oferit sistemului 
imunitar, ciupercile sunt considerate a sprijini sănătatea inimii, 
reducerea tensiunii arteriale, îmbunătăţirea circulaţiei, 
ameliorarea sănătăţii cognitive, creşterea eficienţei metabolice, 
îmbunătăţirea sănătăţii digestive, cât şi pentru a ajuta alte 

Pot ciupercile medicinale să ajute la prevenirea cancerului?  

Deoarece aceste ciuperci sănătoase sunt atât de atrase de 
susţinerea sistemului imunitar, ele pot juca un rol extrem de 

utorul dat organismul dumneavoastră pentru a 
lupta cu eventualele dezvoltări ale tumorilor. Ca o apărare 
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secundară în combaterea cancerului, ciupercile medicinale sunt 
antioxidanţi puternici, care ajută la neutralizarea radicalilor 
liberi din organism, ele distrugând celulele responsabile de 
deteriorarea ADN-ului.  

Al treilea pumn, ca să zicem aşa în lupta împotriva cancerului 
este dată de calităţile lor de detoxifiant natural, realizând o 
debarasare a organismul de celulele moarte acumulate în 
ţesuturi, precum şi debarasarea deşeurilor care pot acţiona ca 
potenţiali cancerigeni în organism. Gândiţi-vă la aceste ciuperci 
exact cum v-aţi imagina un burete, care acumulează toxinele şi 
le elimna în mod natural.  

Iată un ghid de bază pentru a alege ciupercile me
corect:  
 
Având aproape 300 de tipuri de ciuperci medicinale, acest lucru 
poate părea o sarcină descurajatoare pentru a determina care ar 
putea fi utile pentru boală pe care o aveţi. 

 Printre cele mai frecvent utilizate sunt:  

Agaricus Blazei: sprijină sistemul imunitar, stopează 
dezvoltarea tumorilor şi ajuta la distrugerea lor, ajuta la 
controlul colesterolului şi a zahărului din sânge.
 
Cordyceps sinensis: îmbunătăţeşte imunitatea şi promovează 
un profil sănătos al colesterolului.  

Coriolus versicolor: utilizată pentru proprietăţile sale 
antitumorale ce poate fi utilizată în lupta împotriva cancerului.
 
Ganoderma lucidum: reduce colesterolul şi promovează o 
circulaţia sănătoasă; poate fi utilă în lupta împotriva cancerului 
şi a HIV. 

Grifola frondosa (Maitake): utilizată pentru combaterea 
cancerului, reglarea nivelului de zahăr din sânge, sprijinirea 
sănătăţii ficatului. Poate fi de asemenea utilizată împotriva 
HIV.  
 
Polyporus umbellatus: îmbunătăţeşte sistemul imunitar, 
sprijinind în acelaşi timp sănătatea ficatului; deosebit de util 
împotriva bolilor cu transmisie.  

Când selectaţi o ciupercă medicinală pentru a vă trata diverse 
probleme de sănătate, cel mai bine este să alegeţi una care 
include un echilibru de specii pentru a acoperi exact p
cu care vă confruntaţi, însoţită de speciile enumerate mai sus, 
care datorită proprietăţilor lor, nu pot să vă aducă decât un plus 
de sănătate.  

MedicinMedicinMedicinMedicin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014

secundară în combaterea cancerului, ciupercile medicinale sunt 
antioxidanţi puternici, care ajută la neutralizarea radicalilor 

distrugând celulele responsabile de 

Al treilea pumn, ca să zicem aşa în lupta împotriva cancerului 
este dată de calităţile lor de detoxifiant natural, realizând o 
debarasare a organismul de celulele moarte acumulate în 

ecum şi debarasarea deşeurilor care pot acţiona ca 
vă la aceste ciuperci 

aţi imagina un burete, care acumulează toxinele şi 

Iată un ghid de bază pentru a alege ciupercile medicinale 

Având aproape 300 de tipuri de ciuperci medicinale, acest lucru 
poate părea o sarcină descurajatoare pentru a determina care ar 

sprijină sistemul imunitar, stopează 
dezvoltarea tumorilor şi ajuta la distrugerea lor, ajuta la 
controlul colesterolului şi a zahărului din sânge.  

îmbunătăţeşte imunitatea şi promovează 

utilizată pentru proprietăţile sale 
antitumorale ce poate fi utilizată în lupta împotriva cancerului.  

reduce colesterolul şi promovează o 
circulaţia sănătoasă; poate fi utilă în lupta împotriva cancerului 

: utilizată pentru combaterea 
cancerului, reglarea nivelului de zahăr din sânge, sprijinirea 
sănătăţii ficatului. Poate fi de asemenea utilizată împotriva 

îmbunătăţeşte sistemul imunitar, 
timp sănătatea ficatului; deosebit de util 

Când selectaţi o ciupercă medicinală pentru a vă trata diverse 
probleme de sănătate, cel mai bine este să alegeţi una care 
include un echilibru de specii pentru a acoperi exact problema 
cu care vă confruntaţi, însoţită de speciile enumerate mai sus, 
care datorită proprietăţilor lor, nu pot să vă aducă decât un plus 

 

Elixir MIRACULOS pentru curăţarea 
sângelui şi a limfei

 
          Toxinele absorbite de la nivelul tu
limfa şi în sânge, circulând apoi în întregul organism.

le se pot acumula la nivelul pielii, în articulaţii, în ficat 
sau splină, determinând boli cutanate precum urticarie, 
acnee, eczeme, psoriazis, afecţiuni hepatosplenice, guta

etc. 
Sângele transporta substanţele reziduale produse în timpul 
metabolismului către rinichi, de unde sunt eliminate prin urina. 
Sistemul limfatic, o reţea complexă, formată din ganglioni, 
glande, vase şi capilare limfatice, funcţionează ca un filtru care
înlătura celulele moarte, microbii, diversele toxine, dar în 
acelaşi timp produce macrofage şi limfocite, celule de apărare a 
organismului. 

Acumularea în exces a reziduurilor în corpul nostru afectează 
funcţionarea normală a sistemului limfatic şi condu
slăbirea imunităţii, creşterea în greutate şi la instalarea unor 
afecţiuni grave, precum limfedem, limfangioame. Detoxifierea 
periodică a sângelui şi a limfei este, prin urmare, foarte 
importantă, şi se poate realiza eficient şi uşor cu ajuto
suc natural. 

Elixir natural pentru curăţarea sângelui

Ingrediente: 
– 1 sfecla roşie 
– 1 rădăcină de fenicul 
– 1 mână de pătrunjel 
– 1 mână de coriandru 
– 2 lămâi 
– 2 feliuţe ghimbir proaspătă 
– 1 pară 
Mod de preparare: 
Toate ingredientele se trec prin storcătorul prin presare la rece.
Consumaţi imediat, sau îl puteţi păstra la frigider timp de câteva 
ore. 
Acest suc natural trebuie consumat în maxim 12
producer. 

Beneficii ale bananelor foarte coapte, cu pete maronii
 

E
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Elixir MIRACULOS pentru curăţarea 
sângelui şi a limfei 

Toxinele absorbite de la nivelul tubului digestiv trec în 
limfa şi în sânge, circulând apoi în întregul organism.  

le se pot acumula la nivelul pielii, în articulaţii, în ficat 
sau splină, determinând boli cutanate precum urticarie, 
acnee, eczeme, psoriazis, afecţiuni hepatosplenice, guta 

Sângele transporta substanţele reziduale produse în timpul 
metabolismului către rinichi, de unde sunt eliminate prin urina. 
Sistemul limfatic, o reţea complexă, formată din ganglioni, 
glande, vase şi capilare limfatice, funcţionează ca un filtru care 
înlătura celulele moarte, microbii, diversele toxine, dar în 
acelaşi timp produce macrofage şi limfocite, celule de apărare a 

 

Acumularea în exces a reziduurilor în corpul nostru afectează 
funcţionarea normală a sistemului limfatic şi conduce în timp la 
slăbirea imunităţii, creşterea în greutate şi la instalarea unor 
afecţiuni grave, precum limfedem, limfangioame. Detoxifierea 
periodică a sângelui şi a limfei este, prin urmare, foarte 
importantă, şi se poate realiza eficient şi uşor cu ajutorul acestui 

Elixir natural pentru curăţarea sângelui 

ec prin storcătorul prin presare la rece. 
Consumaţi imediat, sau îl puteţi păstra la frigider timp de câteva 

Acest suc natural trebuie consumat în maxim 12-14 ore de la 

Beneficii ale bananelor foarte coapte, cu pete maronii. 
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Bananele cu coaja neagră combat 

CANCERUL 
 

Bananele foarte coapte conţin TNF (Tumour Necrosis 

Factor) – o substanţă foarte activă asupra celulelor 

tumorale, pe care le atacă şi le ucide. TNF este folosit în 

oncologie pentru a trata pacienţii cu cancer, iar bananele 

coapte conţin un TNF natural foarte puternic.

 

Un grup de cercetători din Tokyo, condus de profesorul 

Senji, a studiat efectele mai multor alim

animalelor de laborator, după descoperirea conţinutului 

ridicat în factori anticancerigeni pe care bananele coapte 

îl prezintă.

 

Aceştia au descoperit că cele mai puternice efecte asupra 

sistemului imunitar l-au avut bananele, animalele hrănite

cu banane coapte prezentând un sistem imunitar foarte 

puternic, rezistenţă la stres şi un număr mai mare de 

globule albe în sânge – globule implicate în procesele 

imunitare. Alte alimente studiate pentru efectul lor au 

fost: merele, strugurii, pepenele rosu, perele şi curmalul 

japonez. 

 
 

Bananele coapte conţin antioxidanţi 

 

Bananele coapte prezintă un conţinut ridicat în 

antioxidanţi. Antioxidanţii sunt substanţe care pot anula 

efectele nocive ale radicalilor liberi. Aceşti radicali liberi 

pot rezulta în urma metabolismului şi pot afecta 

integritatea celulelor, producând ceea ce numim stres 

oxidativ. Radicalii liberi sunt încriminaţi ca fiind implicaţi 

în formarea cancerului. 

 

Iată şi alte beneficii ale bananelor: 

 

Bananele cresc imunitatea; 
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Bananele cu coaja neagră combat 

Bananele foarte coapte conţin TNF (Tumour Necrosis 

o substanţă foarte activă asupra celulelor 

le, pe care le atacă şi le ucide. TNF este folosit în 

oncologie pentru a trata pacienţii cu cancer, iar bananele 

coapte conţin un TNF natural foarte puternic. 

Un grup de cercetători din Tokyo, condus de profesorul 

Senji, a studiat efectele mai multor alimente asupra 

animalelor de laborator, după descoperirea conţinutului 

ridicat în factori anticancerigeni pe care bananele coapte 

îl prezintă. 

Aceştia au descoperit că cele mai puternice efecte asupra 

au avut bananele, animalele hrănite 

cu banane coapte prezentând un sistem imunitar foarte 

puternic, rezistenţă la stres şi un număr mai mare de 

globule implicate în procesele 

imunitare. Alte alimente studiate pentru efectul lor au 

su, perele şi curmalul 

 

Bananele coapte prezintă un conţinut ridicat în 

antioxidanţi. Antioxidanţii sunt substanţe care pot anula 

lor liberi. Aceşti radicali liberi 

n urma metabolismului şi pot afecta 

integritatea celulelor, producând ceea ce numim stres 

oxidativ. Radicalii liberi sunt încriminaţi ca fiind implicaţi 

Bananele sunt alimente energizante, indicate în 

perioadele de suprasolicitare fizică şi intelectuală. Bogate 

în carbohidraţi, bananele ajută creierul în procesele de 

memorare; 

 

Prin antioxidanţii conţinuţi, bananele menţin tinereţea şi 

fac pielea mai frumoasă; 

 

Banana este un bun diuretic natural, scăzând endemele şi 

tensiunea arterială. 

 

Bananele previn osteoporoza, fiind indicate cu precădere 

in alimentaţia femeilor. 

 

Bananele reglează tranzitul intestinal şi ameliorează 

durerile de stomac. 

 

 
Dulce otravă: cum ne distruge zahărul 

sănătatea
 

       Chiar dacă ne chinuim să bem ceaiul sau cafeaua fără 
zahăr, zilnic introducem în organism mai mult zahăr decât 
ar trebui din produse alimentare pe care nici nu le
bănui că ar avea zahăr. 

ofta de dulce a devenit, pentru mulţi dintre noi, aproape 
un fel de adicţie. Mai mult de atât, unii oameni de ştiinţă 
au constatat că zahărul poate crea dependenţă.

Cercetătorii francezi din Bordeaux au făcut mai multe 
experimente prin care au concluzionat că receptorii pentru dulce 
nu exista în organism în momentul naşterii, ci se dezvolta pe 
parcurs de introducem în corp produse alimentare dulci. 
Stimularea intensă a receptorilor învăţaţi să perceapă dulcele 
generează semnala specifice în creier care suprascriu, practic, 
toate mecanismele de autocontrol. Astfel apare dependen
dulce şi imposibilitatea de a ne abţine î
preferate cu zahăr.      

În faţa unor astfel de certitudini a apărut mişcarea „No Sugar”, 
coordonată la nivel global de Robert Lustig, profesor în 
pediatrie endocrină la Universitatea California din San 
Francisco, autor al cărţii „Fat Chance: The Bitter Truth About 
Sugar”, dar şi cercetător care a luat parte şi a condus numeroase 
studii asupra controlului uman şi al modificărilor survenite în 
organism ca urmare a consumului de alimente dulci.

În opinia lui, dar şi a mai multor adepţi ai mişcării „No Sugar”, 
o parte din ei fiind înalţi oficiali în cadrul guvernelor lumii, 
zahărul – fie cel adăugat cu linguriţă de fiecare î
introdus în alimente de producători – este cel mai mare duşman 
al sănătăţii umane. 

Contează din ce provin caloriile, nu câte sunt

Lustig a avertizat de mai multe ori că nu toate caloriile sunt 
egale pentru că nu toate monozaharidele (cea mai simplă formă 

P
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nt alimente energizante, indicate în 

perioadele de suprasolicitare fizică şi intelectuală. Bogate 

în carbohidraţi, bananele ajută creierul în procesele de 

Prin antioxidanţii conţinuţi, bananele menţin tinereţea şi 

a este un bun diuretic natural, scăzând endemele şi 

Bananele previn osteoporoza, fiind indicate cu precădere 

ză tranzitul intestinal şi ameliorează 

distruge zahărul 
sănătatea 

Chiar dacă ne chinuim să bem ceaiul sau cafeaua fără 
zahăr, zilnic introducem în organism mai mult zahăr decât 
ar trebui din produse alimentare pe care nici nu le-am 

ru mulţi dintre noi, aproape 
un fel de adicţie. Mai mult de atât, unii oameni de ştiinţă 
au constatat că zahărul poate crea dependenţă. 

Cercetătorii francezi din Bordeaux au făcut mai multe 
experimente prin care au concluzionat că receptorii pentru dulce 
u exista în organism în momentul naşterii, ci se dezvolta pe 

parcurs de introducem în corp produse alimentare dulci. 
Stimularea intensă a receptorilor învăţaţi să perceapă dulcele 
generează semnala specifice în creier care suprascriu, practic, 

ocontrol. Astfel apare dependența de 
dulce şi imposibilitatea de a ne abţine în fața produselor 

În faţa unor astfel de certitudini a apărut mişcarea „No Sugar”, 
coordonată la nivel global de Robert Lustig, profesor în 
ediatrie endocrină la Universitatea California din San 

Francisco, autor al cărţii „Fat Chance: The Bitter Truth About 
Sugar”, dar şi cercetător care a luat parte şi a condus numeroase 
studii asupra controlului uman şi al modificărilor survenite în 

ca urmare a consumului de alimente dulci. 

În opinia lui, dar şi a mai multor adepţi ai mişcării „No Sugar”, 
o parte din ei fiind înalţi oficiali în cadrul guvernelor lumii, 

fie cel adăugat cu linguriţă de fiecare în parte, fie 
este cel mai mare duşman 

Contează din ce provin caloriile, nu câte sunt 

Lustig a avertizat de mai multe ori că nu toate caloriile sunt 
egale pentru că nu toate monozaharidele (cea mai simplă formă 
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de zahăr, blocurile din care sunt formaţi carbohidraţii) sunt 
egale. Zaharoza (substanţa formată din molecule de fructoza şi 
o moleculă de glucoză, n.r.) nu este la fel metabolizata precum 
carbohidraţii proveniţi din faina sau cereale integrale.

„O analiză efectuată în 175 de ţări, pe parcursul unui 
deceniu, a arăta că, atunci când ne uităm după cauza 
diabetului zaharat de tip 2, numărul total al caloriilor 
introduse în organism este irelevant. Spre exemplu, o 
persoană care mănâncă mai mult cu 150 de calorii pe zi 
decât ar trebui în funcţie de vârstă, înălţime, greutate şi 
nivel de efort fizic depus zilnic, îşi creşte riscul de a dezvolta 
diabet cu 0,1%. În schimb, dacă o persoană primeşte 150 de 
calorii în plus pe zi, dar acestea provin din sucuri 
industriale, riscul de a dezvolta diabet creşte cu 1,1%. 
Zahărul adăugat industrial sau manual favorizează de 11 
ori mai mult apariţia diabetului decât aportul caloric”,
explicat Lustig. 

Cum ne păcăleşte „dulcele” creierul 

Cauza acestui fenomen constă în molecula de fructoza din 
zahăr, în opinia profesorului în pediatrie endocrină Robert 
Lustig. 

Practic, în loc să ne ajute să ne săturăm, fructoza păcăleşte 
creierului şi ne face să avem senzaţia că nu suntem sătui. 
Totodată, excesul de zahăr nu mai poate fi transformat în 
energie, ci devine grăsime la nivelul ficatului, explica Lustig.

Acest proces duce la boli metabolice cronice, inclusiv la diabet 
şi la afecţiuni cardiace.    (După  www.doctorulzilei.ro

 

Studiile au descoperit 24000 de ch
în apa îmbuteliată. Care din acestea îţi 

afectează sănătatea? 

 
        Cercetătorii germani au descoperit în apa îmbuteliată 
substanţe chimice (EDC) ce afectează sistemul endocrin
ar putea să dăuneze în mod negativ dezvoltării organismului şi 
sistemului reproductiv al omului, substanţe ce s
peste 12 sticle diferite de apa îmbuteliată. Din cele 24520 de 
substanţe chimice prezente în apa îmbuteliată, cel care pune 
cele mai multe probleme este (2-etilhexil) Di fumarat (DEHF).

Ca perturbator al sistemului endocrin acesta substanţă 
chimică ce poate interfera cu sistemul hormonal
provoca tumori canceroase, malformaţii congenitale, tulburări 
cardiovasculare, tulburări metabolice şi după cum s
mai devreme, alte tulburări de dezvoltare.  

Acest studiu a fost realizat de Martin Wagner şi Jorg Oehlmann 
de la Universitatea Goethe din Frankfurt, Frankfurt am Main, 
precum şi de Michael Schlusener şi Thomas Ternes, membri ai 
Institutului Federal German de Hidrologie. Ei au stabi
îmbuteliată ar putea conţine cantităţi serioase de EDC
ar trebui să fie un motiv de îngrijorare. 
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din care sunt formaţi carbohidraţii) sunt 
egale. Zaharoza (substanţa formată din molecule de fructoza şi 
o moleculă de glucoză, n.r.) nu este la fel metabolizata precum 
carbohidraţii proveniţi din faina sau cereale integrale. 

e ţări, pe parcursul unui 
deceniu, a arăta că, atunci când ne uităm după cauza 
diabetului zaharat de tip 2, numărul total al caloriilor 
introduse în organism este irelevant. Spre exemplu, o 
persoană care mănâncă mai mult cu 150 de calorii pe zi 

ebui în funcţie de vârstă, înălţime, greutate şi 
nivel de efort fizic depus zilnic, îşi creşte riscul de a dezvolta 
diabet cu 0,1%. În schimb, dacă o persoană primeşte 150 de 
calorii în plus pe zi, dar acestea provin din sucuri 

volta diabet creşte cu 1,1%. 
Zahărul adăugat industrial sau manual favorizează de 11 
ori mai mult apariţia diabetului decât aportul caloric”, a 

Cauza acestui fenomen constă în molecula de fructoza din 
ahăr, în opinia profesorului în pediatrie endocrină Robert 

Practic, în loc să ne ajute să ne săturăm, fructoza păcăleşte 
creierului şi ne face să avem senzaţia că nu suntem sătui. 
Totodată, excesul de zahăr nu mai poate fi transformat în 

i devine grăsime la nivelul ficatului, explica Lustig. 

Acest proces duce la boli metabolice cronice, inclusiv la diabet 
www.doctorulzilei.ro) 

Studiile au descoperit 24000 de chimicale 
Care din acestea îţi 

 

în apa îmbuteliată 
afectează sistemul endocrin care 

ar putea să dăuneze în mod negativ dezvoltării organismului şi 
substanţe ce s-au regăsit în 

Din cele 24520 de 
substanţe chimice prezente în apa îmbuteliată, cel care pune 

etilhexil) Di fumarat (DEHF). 

acesta substanţă 
poate interfera cu sistemul hormonal, poate 

provoca tumori canceroase, malformaţii congenitale, tulburări 
cardiovasculare, tulburări metabolice şi după cum s-a menţionat 

a fost realizat de Martin Wagner şi Jorg Oehlmann 
de la Universitatea Goethe din Frankfurt, Frankfurt am Main, 
precum şi de Michael Schlusener şi Thomas Ternes, membri ai 
Institutului Federal German de Hidrologie. Ei au stabilit ca apa 
îmbuteliată ar putea conţine cantităţi serioase de EDC care 

Autorii au folosit un sensibil test biologic în vitro pentru a 
caracteriza scurgerea de estrogen din 
inclusiv posibilele efecte ale amestecului
abordare similară , o serie de studii au raportat o contaminare 
estrogenică pe scară largă a apei îmbuteliate disponibile la nivel 
comercial . Astfel , s-au combinat analiza biologică 
pentru a identifica antagoniştii prezumtivi ai receptorilor de 
steroizi în apa îmbuteliată. Astfel, în cazul expunerii sticlelor de 
plastic pline cu apă la soare, s-au constatat eliberări masive de 
DEHF în conţinutul sticlei ca urmare a temperaturii crescute 
exercitate asupra plasticului. 

 “Majoritatea produselor au fost puternic tratate 
antiestrogenic şi antiandrogenic în bioteste
concentraţia sa este prea mică pentru a explica activitatea 
observată , alţi compuşi trebuie să contribuie la test. Un număr 
tot mai mare de studii în vitro raportează prezenta EDC în apa 
îmbuteliată. Studiile anterioare, ce s
estrogenitati, oferă dovezi pentru o contaminare suplimentară cu 
antagonişti ai receptorilor de steroizi
antiestrogeni şi antiandrogeni în majoritatea produselor 
analizate de apa îmbuteliată . Mai mult, activitatea de anta
a fost foarte puternică. Un echivalent de 3,75 ml de apa 
îmbuteliată inhibat de estrogen şi de receptori androgeni de 
până la 60 şi 90 la sută . Apa îmbuteliată din şase ţări diferite, a 
fost găsită să conţină estrogenic, antiestrogenic
produse chimice androgene, progestagenic şi glucocorticoizi. 
Aceasta demonstrează că o băutură populară cum este apa 
îmbuteliată este contaminată cu EDC prin diverse

Ce puteți face? 

Răspunsul este simplu, nu beţi apă îmbuteliată! În afară de 
aceasta, puteţi achiziţiona filtre de apă care scot clorul din apa 
ta. Dacă vă hotărâţi să optaţi pentru acestea, ele nu sunt atât de 
greu de găsit şi, dacă vă interesaţi mai amănunţit, puteţi găsii 
unele destul de ieftine. 24.000 de substan
o mulţime de produse chimice care pătrund în corpul 
dumneavoastră. 

Nu spunem că toate dintre ele sunt dăunătoare,
dintre noi ar dori să rişte? Nu este normal pentru noi, oamenii, 
să introducem în organism aceste substanţe chimice, substanţe 
ce reies din combinaţia apei cu plasticul, mai ales dacă vă lăsaţi 
sticla la soare pentru o perioadă scurtă de timp.

Aici este un video foarte informativ care împărt
mult de ceea ce trebuie să fie cunoscut despre apă 
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Autorii au folosit un sensibil test biologic în vitro pentru a 
caracteriza scurgerea de estrogen din materialul plastic , 

ale amestecului cu EDC. Utilizând o 
abordare similară , o serie de studii au raportat o contaminare 
estrogenică pe scară largă a apei îmbuteliate disponibile la nivel 

au combinat analiza biologică și chimică 
antagoniştii prezumtivi ai receptorilor de 

steroizi în apa îmbuteliată. Astfel, în cazul expunerii sticlelor de 
au constatat eliberări masive de 

DEHF în conţinutul sticlei ca urmare a temperaturii crescute 

 

Majoritatea produselor au fost puternic tratate 
antiestrogenic şi antiandrogenic în bioteste. Deoarece 
concentraţia sa este prea mică pentru a explica activitatea 
observată , alţi compuşi trebuie să contribuie la test. Un număr 

de studii în vitro raportează prezenta EDC în apa 
îmbuteliată. Studiile anterioare, ce s-au concentrat pe 
estrogenitati, oferă dovezi pentru o contaminare suplimentară cu 

şti ai receptorilor de steroizi. Au fost detectaţi 
ogeni în majoritatea produselor 

analizate de apa îmbuteliată . Mai mult, activitatea de antagonist 
. Un echivalent de 3,75 ml de apa 

îmbuteliată inhibat de estrogen şi de receptori androgeni de 
ată din şase ţări diferite, a 

st găsită să conţină estrogenic, antiestrogenic, precum şi 
, progestagenic şi glucocorticoizi. 

Aceasta demonstrează că o băutură populară cum este apa 
îmbuteliată este contaminată cu EDC prin diverse cu acțiuni”. 

, nu beţi apă îmbuteliată! În afară de 
aceasta, puteţi achiziţiona filtre de apă care scot clorul din apa 
ta. Dacă vă hotărâţi să optaţi pentru acestea, ele nu sunt atât de 

saţi mai amănunţit, puteţi găsii 
24.000 de substanțe chimice reprezintă 

o mulţime de produse chimice care pătrund în corpul 

Nu spunem că toate dintre ele sunt dăunătoare, dar care 
normal pentru noi, oamenii, 

să introducem în organism aceste substanţe chimice, substanţe 
ce reies din combinaţia apei cu plasticul, mai ales dacă vă lăsaţi 
sticla la soare pentru o perioadă scurtă de timp. 

foarte informativ care împărtăşeşte ceva mai 
mult de ceea ce trebuie să fie cunoscut despre apă 
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îmbuteliată.Ne cerem scuze că acest video este în limba engleză 
însă altceva nu am găsit. 

 
Ghimbirul cu miere, tratamentul 

miraculos pentru sănătate
 

          Ghimbirul şi mierea sunt două produse naturale cu o 

mulţime de beneficii asupra sănătăţii. 

ând sunt combinate, dau naştere unui remediu naturist 

în tratarea şi prevenţia unui număr ridicat de afecţiuni, 

în special datorită mierii care potenţează acţiunea 

benefică a ghimbirului. 

Află, în continuare, mai multe despre ghimbirul cu miere, 

tratamentul miraculos pentru sănătate! 

 

Amestecul de miere şi ghimbir se foloseşte adesea în tratarea 

problemelor respiratorii, însă beneficiile sale acoperă şi alte 

afecţiuni minore sau mai grave ale organismului. Iată care sunt 

toate acestea: 

Ghimbir cu miere pentru probleme respiratorii 

Te confrunţi cu o răceală severă, o gripă ori un guturai, tuşeşti, 

iar gâtul tău pare să fie o rană vie? Află că ghimbirul cu miere, 

un excelent expectorant, te poate ajuta să elimini simptomele 

bolilor specifice sezonului rece şi să te vindeci mai repede.

Consumă ceai de ghimbir îndulcit cu miere sau pregăteşte

suc natural din ghimbir în care adaugi miere după bunul plac 

pentru a scăpa de răceală şi de inflamaţiile de la nivelul gâtului.

Ghimbirul cu miere se poate dovedi un remediu eficient şi în 

tratarea sau reducerea simptomelor astmului. În acest sens, se 

recomandă consumul de ghimbir cu miere în care a fost adăugat 

un praf de piper negru. 

C
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îmbuteliată.Ne cerem scuze că acest video este în limba engleză 

Ghimbirul cu miere, tratamentul 
miraculos pentru sănătate 

ă produse naturale cu o 

ând sunt combinate, dau naştere unui remediu naturist 

în tratarea şi prevenţia unui număr ridicat de afecţiuni, 

în special datorită mierii care potenţează acţiunea 

ă, în continuare, mai multe despre ghimbirul cu miere, 

 

Amestecul de miere şi ghimbir se foloseşte adesea în tratarea 

problemelor respiratorii, însă beneficiile sale acoperă şi alte 

le organismului. Iată care sunt 

 

Te confrunţi cu o răceală severă, o gripă ori un guturai, tuşeşti, 

iar gâtul tău pare să fie o rană vie? Află că ghimbirul cu miere, 

ate ajuta să elimini simptomele 

bolilor specifice sezonului rece şi să te vindeci mai repede. 

sau pregăteşte-ţi 

suc natural din ghimbir în care adaugi miere după bunul plac 

ile de la nivelul gâtului. 

se poate dovedi un remediu eficient şi în 

tratarea sau reducerea simptomelor astmului. În acest sens, se 

recomandă consumul de ghimbir cu miere în care a fost adăugat 

O altă reţetă utilă în acest caz, dar şi în tratamentul răcelilor, 

implica amestecarea a 1/2 linguriţă de praf de ghimbir, cu 2

boabe de piper negru, 2-3 cuişoare, 2-3 seminţe de cardamom şi 

1/2 linguriţă de seminţe de chimen. Adăugă câteva frunze din 

ceaiul preferat peste toate aceste ingrediente, pune totul la fiert, 

după care consumă ceaiul obţinut îndulcit cu miere. Pentru a 

avea parte de efectul scontat, consuma acest ceai de 2

zi. 

Ghimbir cu miere pentru indigestie 

Ghimbirul este renumit pentru faptul că amel

de tranzit intestinal, iar mierea nu face decât să sporească şi mai 

mult efectele benefice ale acestei rădacinoase. Aşadar, dacă te 

confrunţi cu o indigestie, nu ezită să consumi ghimbir amestecat 

cu miere. 

Tot acest tratament naturist, mulţumită proprietăţilor 

carminative ale ghimbirului, te va ajuta să elimini şi durerile 

abdominale cauzate de acumularea de gaze în interiorul 

intestinelor. Pentru a te bucura de efectele benefice ale acestui 

remediu naturist, amesteca 1 linguriţă de ghim

linguriţă de miere şi consuma preparatul obţinut imediat după 

fiecare masă. 

Ghimbir cu miere pentru dureri menstruale

Ghimbirul cu miere poate fi un tratament naturist eficient şi 

când vine vorba despre durerile menstruale, datorită 

proprietăţilor antispasmodice ale rădacinoasei. Pregăteşte

ceai aromat din bucăţele proaspete de ghimbir pe care le fierbi 

timp de 15 minute. La final, îndulceşte băutura cu miere, după 

gust. 

Alte beneficii ale ghimbirului cu miere

Ghimbirul cu miere are şi alte beneficii asupra sănătăţii care 

merită menţionate: 

- îndepărtează stările de greaţă, inclusiv răul de maşină, avion 

etc.; 

- ameliorează durerile provocate de întinderile musculare

prin aplicarea de comprese în zona afectată de 2 ori pe zi.
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în acest caz, dar şi în tratamentul răcelilor, 

implica amestecarea a 1/2 linguriţă de praf de ghimbir, cu 2-3 

3 seminţe de cardamom şi 

1/2 linguriţă de seminţe de chimen. Adăugă câteva frunze din 

toate aceste ingrediente, pune totul la fiert, 

după care consumă ceaiul obţinut îndulcit cu miere. Pentru a 

avea parte de efectul scontat, consuma acest ceai de 2-3 ori pe 

Ghimbirul este renumit pentru faptul că ameliorează problemele 

de tranzit intestinal, iar mierea nu face decât să sporească şi mai 

mult efectele benefice ale acestei rădacinoase. Aşadar, dacă te 

confrunţi cu o indigestie, nu ezită să consumi ghimbir amestecat 

mulţumită proprietăţilor 

carminative ale ghimbirului, te va ajuta să elimini şi durerile 

abdominale cauzate de acumularea de gaze în interiorul 

intestinelor. Pentru a te bucura de efectele benefice ale acestui 

remediu naturist, amesteca 1 linguriţă de ghimbir râs cu 1 

linguriţă de miere şi consuma preparatul obţinut imediat după 

Ghimbir cu miere pentru dureri menstruale 

Ghimbirul cu miere poate fi un tratament naturist eficient şi 

când vine vorba despre durerile menstruale, datorită 

ilor antispasmodice ale rădacinoasei. Pregăteşte-ţi un 

ceai aromat din bucăţele proaspete de ghimbir pe care le fierbi 

timp de 15 minute. La final, îndulceşte băutura cu miere, după 

Alte beneficii ale ghimbirului cu miere 

te beneficii asupra sănătăţii care 

îndepărtează stările de greaţă, inclusiv răul de maşină, avion 

ameliorează durerile provocate de întinderile musculare, 

prin aplicarea de comprese în zona afectată de 2 ori pe zi. 
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MIRACOLUL de lângă noi – 

albinelor şi diviziunea muncii
                                                                         

                                                                             Lori Balogh

       În Cartea Naturii există lecţii de viaţă care, dacă ar fi 

înţelese şi aplicate de om, societatea în care trăim ar arăta 

cu totul altfel.  

ăsim în viaţă şi obiceiurile animalelor un plan şi o 
organizare care presupun existenţa unei Inteligenţe 
superioare. 

Unii, în dorinţa lor de a evita să recunoască existenţ

Dumnezeu, numesc această Inteligenţă superioară “Mama 

Natură”. E problema lor… O problemă de relaţie cu Cel care le 

dă şi le susţine viaţa… Dincolo de diferenţele ideologice şi 

filozofice, se recunoaşte în ambele “tabere” că exi

organizare şi o finalitate în orice direcţie am privi în 

Naturii. 

Viaţa într-un stup de albine este un adevărat miracol. Cele 

aproximativ 60 000 de albine care alcătuiesc un stup dau 

dovadă de o programare atât de riguroasă a activit

interiorul lui, încât ea poate fi comparată cu cea a lansării unei 

navete spaţiale. Nu există niciun membru al familiei de albine 

care să nu aibă locul său bine definit în această uimitoare 

organizare. Putem vorbi, la nivelul harnicelor insecte,

adevărată “diviziune a muncii”. 

Dacă ne referim la viaţa din interiorul stupului, găsim aici 

câteva “specializări” ale albinelor: 

1) Albinele curăţitoare sunt cele care se ocupă cu întreţinerea 

“locuinţei” şi cu înlăturarea resturilor menajere. Ele

G
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 Stupul 
albinelor şi diviziunea muncii 

                                                                          
Lori Balogh 

e viaţă care, dacă ar fi 

înţelese şi aplicate de om, societatea în care trăim ar arăta 

ăsim în viaţă şi obiceiurile animalelor un plan şi o 
organizare care presupun existenţa unei Inteligenţe 

să recunoască existenţa lui 

, numesc această Inteligenţă superioară “Mama 

ie cu Cel care le 

şi le susţine viaţa… Dincolo de diferenţele ideologice şi 

filozofice, se recunoaşte în ambele “tabere” că există un plan, o 

organizare şi o finalitate în orice direcţie am privi în Cartea 

un stup de albine este un adevărat miracol. Cele 

aproximativ 60 000 de albine care alcătuiesc un stup dau 

dovadă de o programare atât de riguroasă a activităţilor din 

interiorul lui, încât ea poate fi comparată cu cea a lansării unei 

navete spaţiale. Nu există niciun membru al familiei de albine 

care să nu aibă locul său bine definit în această uimitoare 

organizare. Putem vorbi, la nivelul harnicelor insecte, de o 

 

Dacă ne referim la viaţa din interiorul stupului, găsim aici 

sunt cele care se ocupă cu întreţinerea 

“locuinţei” şi cu înlăturarea resturilor menajere. Ele sunt 

organizate asemenea unei firme de salubritate şi, fără ele, viaţa 

în stup ar fi mult mai grea şi mai “murdară”, dacă nu chiar 

imposibilă. 

2) Albinele ventilatoare care, conform “fisei postului”, au 

misiunea de a asigura ventilaţia în mijlocul stupulu

vibrarea aripilor lor. Ele se găsesc la intrarea în stup, asemenea 

unui adevărat şi eficient aparat de aer condiţionat.

3) Albinele gropar au o misiune nu prea plăcută, însă

deutila. Rolul lor este acela de a îndepărta cadavrele albinelor 

moarte din stup. Cum ar arăta viaţa în stup fără aceste 

“profesioniste’ ? Greu de imaginat… 

4) Albinele ceruitoare sunt angajatele unei “firme” de 

construcţii. Ele îşi petrec timpul cu construcţia celulelor în care 

va fi depozitată mierea. Care e materialu

lucrează în regie proprie, cu materia primă la purtător. Aceste 

albine îşi produc singure ceară, cu ajutorul unor glande aflate 

sub abdomen. 

5) Albinele hrănitoare sunt cele care, lucrând cu capul, produc 

nu idei, ci una din cele mai hrănitoare substanţe care există pe 

pământ: lăptişorul de matcă. Hrana 

produsă de nişte glande aflate în capul acestor albine , 

supranumite din acest motiv şi “albine hrănitoare”.

Însă “diviziunea muncii” în stupul albinelor nu se ter

În exteriorul stupului există alte specializări:

1)  Albinele cercetaşe au misiunea de a căuta sursele de nectar. 

Odată reperată sursa de nectar, ele secretă o substanţă 

mirositoare pe care o depun pe sursa descoperită, apoi se 

impregnează cu parfumul florilor reperate şi se întorc la stup. 

Cele două semnale olfactive vor permite albinelor lucrătoare să 

ajungă la sursa de nectar descoperită de cercetaşi.

2) Albinele lucrătoare sunt cele care adună nectarul într

buzunar stomacal, iar polenul pe picioarele posterioare. Pentru 

un gram de nectar, albinele trebuie să facă aprozimativ 60 de 

umpleri şi goliri ale acestui buzunar şi să colinde în jur de 1000 

de flori. Şi toate astea, doar pentru un gram de nectar…
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organizate asemenea unei firme de salubritate şi, fără ele, viaţa 

în stup ar fi mult mai grea şi mai “murdară”, dacă nu chiar 

care, conform “fisei postului”, au 

misiunea de a asigura ventilaţia în mijlocul stupului prin 

vibrarea aripilor lor. Ele se găsesc la intrarea în stup, asemenea 

unui adevărat şi eficient aparat de aer condiţionat. 

au o misiune nu prea plăcută, însă  se poate 

deutila. Rolul lor este acela de a îndepărta cadavrele albinelor 

moarte din stup. Cum ar arăta viaţa în stup fără aceste 

sunt angajatele unei “firme” de 

construcţii. Ele îşi petrec timpul cu construcţia celulelor în care 

va fi depozitată mierea. Care e materialul de construcţie ? Se 

lucrează în regie proprie, cu materia primă la purtător. Aceste 

albine îşi produc singure ceară, cu ajutorul unor glande aflate 

sunt cele care, lucrând cu capul, produc 

hrănitoare substanţe care există pe 

pământ: lăptişorul de matcă. Hrana  pentru “regină” este 

produsă de nişte glande aflate în capul acestor albine , 

supranumite din acest motiv şi “albine hrănitoare”. 

Însă “diviziunea muncii” în stupul albinelor nu se termină aici. 

În exteriorul stupului există alte specializări: 

au misiunea de a căuta sursele de nectar. 

Odată reperată sursa de nectar, ele secretă o substanţă 

mirositoare pe care o depun pe sursa descoperită, apoi se 

rfumul florilor reperate şi se întorc la stup. 

Cele două semnale olfactive vor permite albinelor lucrătoare să 

ajungă la sursa de nectar descoperită de cercetaşi. 

sunt cele care adună nectarul într-un 

picioarele posterioare. Pentru 

un gram de nectar, albinele trebuie să facă aprozimativ 60 de 

umpleri şi goliri ale acestui buzunar şi să colinde în jur de 1000 

de flori. Şi toate astea, doar pentru un gram de nectar… 
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Deşi rezultatul muncii unei albine pare nesemnificativ, munca 

lor însumată poate adună în stup, într-o singură zi, circa 7 kg de 

nectar. 

3) Albinele biochimiste sunt cele care, la recepţ

nectarul în miere. Pentru a elimina umiditatea din miere, ele 

asigura o permanentă ventilaţie, iar pentru a da mierii calităţi 

optime, introduc în ea două enzime pe care le fabrica ele însele.

4) Albinele gardian sunt reprezentantele unei firme de pază. 

Ele se afla postate în fata stupului şi păzesc cu străşnicie rezerva 

de miere. Folosind un întreg arsenal format din mandibule, 

picioare, ace veninoase şi antene, aceşti bodyguarzi 

îndepărtează muştele, viespile, furnicile, fluturii şi şoarecii 

cărora li s-a făcut pofta de miere. 

De asemenea, când mai multe albine emit un semnal de alarmă 

olfactiv, gardienele se transformă în războinice, zburând în 

ajutorul suratelor lor aflate în primejdie. 

 

Propolisul, un bactericid de excepţie

 

           Propolisul, numit şi “clei de albine” sau “penicilină 
românească”, este un produs apicol extrem de preţios
Constă dintr-un amestec de substanţe răşinoase, lipicioase, 
cu aromă plăcută de răşină şi balsamuri.  

ste prelucrat de albinele lucrătoare după colectarea unor 
produse biologice din cel puţin 20 de specii de arbori 
care produc secreţii răşinoase şi anume din mugurii unor E
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e nesemnificativ, munca 

o singură zi, circa 7 kg de 

sunt cele care, la recepţie, transformă 

nectarul în miere. Pentru a elimina umiditatea din miere, ele 

, iar pentru a da mierii calităţi 

optime, introduc în ea două enzime pe care le fabrica ele însele. 

sunt reprezentantele unei firme de pază. 

Ele se afla postate în fata stupului şi păzesc cu străşnicie rezerva 

eg arsenal format din mandibule, 

picioare, ace veninoase şi antene, aceşti bodyguarzi 

îndepărtează muştele, viespile, furnicile, fluturii şi şoarecii 

De asemenea, când mai multe albine emit un semnal de alarmă 

gardienele se transformă în războinice, zburând în 

Propolisul, un bactericid de excepţie 

 

Propolisul, numit şi “clei de albine” sau “penicilină 
românească”, este un produs apicol extrem de preţios. 

un amestec de substanţe răşinoase, lipicioase, 

ste prelucrat de albinele lucrătoare după colectarea unor 
produse biologice din cel puţin 20 de specii de arbori 

me din mugurii unor 

copaci (plop, mesteacăn, arin, castan, fag, frasin, pin, brad), 
tulpini şi ramuri tinere, peţiolul frunzelor şi scoarţă (salcie, 
prun). 

La această materie răşinoasă, albina adaugă secreţiile glandelor 
salivare care conţin enzime, ceară şi alţi compu
Atât culoarea, cât şi aroma şi compoziţia chimică a propolisului 
diferă în funcţie de speciile vegetale de pe care s
materiile prime. 

Efectele tămăduitoare ale propolisului
din cele mai vechi timpuri. Astăzi, compoziţia chimică a 
propolisului este studiată de multe instituţii ştiinţifice, care 
caută să explice proprietăţile sale terapeutice şi efectele 
manifestate într-o multitudine de afecţiuni maladive.

Datorită componentelor chimice multiple,
considerat cel mai preţios produs apicol,
diversitate de acţiuni terapeutice: bactericide, antiseptice, 
antivirale, antitoxice, antiparazitare, epitelizante, cicatrizante, 
antiinflamatoare, diuretice, analgezice, antitumorale, 
anticanceroase, regeneratoare şi stimulatoare ale sistemului 
imunitar. Prin aceste proprietăţi intervine pozitiv în ameliorarea 
şi vindecarea multor afecţiuni. 

• Un bactericid de excepţie 

Acţiunea bactericidă şi bacteriostatică a fost dovedită prin 
culturi pe diferite bacterii (streptococi, stafilococi, 
Trichomonas, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus, 
Candida, Helicobacter pilori). Intervine 
paraziţi intestinali (Giardia). S-a testat sensibilitatea la 
propolis a circa 80 de microorganisme, demonstrînd că sînt 
distruse 21 specii de bacterii, 9 specii de ciuperci parazite şi 30 
tipuri de virusuri. 

Pentru aceste efecte, propolisul este apreciat ca fiind 
puternic medicament antiinfecţios. De remarcat că propolisul 
îşi păstrează nealterată capacitatea antimicrobiană, spre 
deosebire de antibioticele de sinteză 
dezvoltă o rezistenţă treptată, ceea ce face necesară introducerea 
periodică a unor noi produse. 

• Şedinţe de aerosoli cu tinctură de propolis pentru 
astmatici 

Datorită proprietăţilor antibacteriene, antitoxice şi 
antiinflamatoare, propolisul s-a dovedit eficient în cel puţin 200 
afecţiuni. În tratarea bronşitei acute, a astmului infecţios şi 
abcesului pulmonar se utilizează tinctura de propolis 30 la s
din care se iau cîte 15-30 picături, de 3 ori/zi, înainte de mese, 
într-un păhărel cu lapte sau apă călduţă, într
până la vindecare. În astmul bronşic sînt deosebit de benefice 
şedinţele de aerosoli cu tinctură de propolis 15 la su
cu apă în proporţie de 1:1; zilnic, se fac 2 şedinţe cu o durată de 
5 minute, într-o cură de 15-30 de zile. 
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copaci (plop, mesteacăn, arin, castan, fag, frasin, pin, brad), 
tulpini şi ramuri tinere, peţiolul frunzelor şi scoarţă (salcie, 

La această materie răşinoasă, albina adaugă secreţiile glandelor 
şi alţi compuşi biochimici. 

t şi aroma şi compoziţia chimică a propolisului 
diferă în funcţie de speciile vegetale de pe care s-au colectat 

Efectele tămăduitoare ale propolisului au fost cunoscute încă 
impuri. Astăzi, compoziţia chimică a 

propolisului este studiată de multe instituţii ştiinţifice, care 
caută să explice proprietăţile sale terapeutice şi efectele 

o multitudine de afecţiuni maladive. 

Datorită componentelor chimice multiple, propolisul este 
considerat cel mai preţios produs apicol, cu o mare 
diversitate de acţiuni terapeutice: bactericide, antiseptice, 
antivirale, antitoxice, antiparazitare, epitelizante, cicatrizante, 

diuretice, analgezice, antitumorale, 
ticanceroase, regeneratoare şi stimulatoare ale sistemului 

imunitar. Prin aceste proprietăţi intervine pozitiv în ameliorarea 

Acţiunea bactericidă şi bacteriostatică a fost dovedită prin 
diferite bacterii (streptococi, stafilococi, 

Trichomonas, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus, 
Intervine și în distrugerea unor 

a testat sensibilitatea la 
ganisme, demonstrînd că sînt 

distruse 21 specii de bacterii, 9 specii de ciuperci parazite şi 30 

Pentru aceste efecte, propolisul este apreciat ca fiind cel mai 
De remarcat că propolisul 

nealterată capacitatea antimicrobiană, spre 
deosebire de antibioticele de sinteză – faţă de care bacteriile 
dezvoltă o rezistenţă treptată, ceea ce face necesară introducerea 

Şedinţe de aerosoli cu tinctură de propolis pentru 

Datorită proprietăţilor antibacteriene, antitoxice şi 
a dovedit eficient în cel puţin 200 

afecţiuni. În tratarea bronşitei acute, a astmului infecţios şi 
abcesului pulmonar se utilizează tinctura de propolis 30 la sută, 

30 picături, de 3 ori/zi, înainte de mese, 
uţă, într-o cură care durează 

nă la vindecare. În astmul bronşic sînt deosebit de benefice 
şedinţele de aerosoli cu tinctură de propolis 15 la sută, diluată 
cu apă în proporţie de 1:1; zilnic, se fac 2 şedinţe cu o durată de 
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În gripă, răceală, guturai, traheită şi laringită cronică se 
utilizează tinctura de propolis 20 la sută, cu acţiune antivirală 
(20-30 picături diluate într-un păhărel cu apă sau lapte, de 2-3 
ori/zi, înainte de mese). Cu această tinctură se face gargară, 
după care se înghite sau se fac inhalaţii dimineaţa şi seara. 

Efecte deosebite se obţin în tratamentul emfizemului 
pulmonar, pneumonie, silicoză, tuberculoză pulmonară şi 
extrapulmonară. Se foloseşte tinctura de propolis 20 la sută 
(30 picături, de 3 ori/zi), inhalaţii de 2 ori/zi sau un extract 
alcoolic de propolis cu miere de salcîm şi macerat de usturoi 
(125 g căţei tocaţi în 125 ml alcool 90° şi maceraţi timp de 10-
15 zile). 

• Propolisul reduce colesterolul din sînge 

S-au constatat efecte remarcabile asupra sistemelor capilare prin 
reducerea fragilităţii şi refacerea elasticităţii vaselor sanguine 
periferice datorită acţiunii vasodilatatoare produsă de prezenţa 
flavonozidelor naturale. În cardiopatia ischemică şi angina 
pectorală, cu aritmii şi insuficienţă cardiacă, se recomandă 
tinctura de propolis 30 la sută luată intern, de 2-3 ori/zi, cîte 10 
picături, după mese, timp de 15 zile pe lună. 

În tratarea hipertensiunii arteriale şi a aterosclerozei, cu 
reducerea cantităţii de colesterol rău din sînge, este eficientă 
tinctura de propolis 20 la sută, în alcool de 80°, din care se iau 
cîte 30 picături în puţină apă, în fiecare dimineaţă, pe 
nemîncate, pînă la completa ameliorare a bolii. 

• Pâine cu propolis pentru tratarea ulcerului 

La gastrite hiperacide şi ulcere (gastric şi duodenal), se pun 
30 picături tinctură de propolis 20 la sută pe o felie de pîine albă 
şi uscată, care se mestecă bine în gură şi se înghite pe stomacul 
gol, de 4 ori/zi, avînd efecte cicatrizante şi de reglare a secreţiei 
sucurilor acide (de aceea nu se consumă fără pîine). 

Efecte favorabile au fost menţionate în enterite, colite acute şi 
cronice, steatoză hepatică, colecistite cronice, hepatită, 
ciroze, boli virotice ale stomacului şi în stimularea secreţiei 
biliare. Se foloseşte tinctura de propolis 20 la sută, dimineaţa, 
pe stomacul gol, cîte 30-40 picături. 

În durerile de stomac se iau cîte 30 de picături tinctură în 100 
ml lapte cald, dimineaţa, pe stomacul gol. Se poate lua şi 
pulberea de propolis brut, măcinată fin, în doze de 10-20 g/zi, 
cu o oră înainte de mese, pînă la vindecarea completă. 

• Efecte bune în afecţiunile maligne 

În cancerul mamar, genital, hepatic, tiroidian, de colon şi în 
metastazele pulmonare se ia tinctură de propolis 20-30 la sută, 
în doză de 30-50 picături, înainte de mese, de 3-4 ori/zi, într-o 
cură de lungă durată. 

Tratamentul cu propolis are efecte de blocare a celulelor 
maligne, măreşte capacitatea sistemului imunitar şi restabileşte 
echilibrul organic al bolnavilor de cancer. Tratamentul înlătură 
efectele nefaste ale radioterapiei. 

În cancerul de piele se aplică o compresa cu tinctură de 
propolis, care se ţine 60 de minute pe locul afectat, după care se 
lasă pielea la aer timp de 30 minute şi se completează cu un 
strat subţire de unguent aplicat pe zona canceroasă. Propolisul 
acţionează favorabil în reumatismul acut, artroze, poliartrite 
reumatoide şi spondilită anchilozantă. 

• Alte indicaţii terapeutice 

La tratarea prostatitei şi adenomului de prostată se suge 
propolis brut (cîte 5 g/zi), timp de 30 de zile. În uretrită cronica 
se utilizează tinctura de propolis 20 la sută, 40 picături de 2 
ori/zi, cu o oră înainte de mese. 

În tumori vezicale, infecţii urinare si tulburări de menopauză 
se foloseşte tinctura de propolis 20 la sută, 10 picături dimineaţa 
pe nemîncate, într-o cură de lungă durată, chiar un an de zile. 

În vaginite, leucoree, metrite ulceroase, eroziuni cervicale si 
plăgi postoperatorii se foloseşte tinctura de propolis 20 la sută, 
pentru tamponări zilnice, timp de 10-15 zile consecutiv. 
Propolisul este eficient în gingivite purulente şi sângerânde, 
stomatită, abcese paradontale, paradontoză incipientă, dureri de 
dinţi sau după extracţii, faringo-amigdalite, laringite, sinuzite, 
rinite, otită sclerozantă hipoacuzivă. Se recomandă propolis brut 
mestecat, cîte 5-20 g/zi, unguent cu propolis în nas, spray-uri, 
aerosoli şi gargarisme. La otită se aplică tinctura (cîte 10 
picături, de 3 ori/zi) în urechea bolnavă. 

Prezenţa protozoarului Giardia lamblia şi a altor paraziţi 
intestinali poate fi tratată cu tinctură de propolis 30 la sută, timp 
de 20 de zile, luînd cîte 30 picături pe o felie de pîine, de 4 
ori/zi, înainte de mese. După o pauză de 10 zile se reia 
tratamentul pentru alte 20 de zile. 

Guşa tiroidiană endemică se vindecă cu propolis brut, 25 g/zi. 
Propolisul s-a dovedit un bun stimulator al refacerii ţesuturilor 
afectate de răni vechi, eczeme, abcese, tăieturi, arsuri, acnee, 
coşuri, degerături, înţepături de insecte, răni provocate de arme 
de foc precum şi pentru cicatrizarea operaţiilor. Aceste efecte 
sînt datorate conţinutului bogat în flavonoizi. Se fac tamponări 
locale sau comprese cu tincturi de propolis, chiar dacă produce 
usturimi, precum şi unguent de propolis 20 la sută în vaselină. 

La herpes, furuncule şi ulcere varicoase situate pe gambă se 
pun, zilnic, comprese cu tinctură de propolis, folosind un 
tampon de vată sau pulverizare fină în zona ulcerată. La bătături 
şi negi se aplică, sub formă de pansament, o bucată de propolis 
topită la foc mic, astfel ca după cîteva zile să cadă atît scoarţa 
rănii, cît şi rădăcina. 

În alopecie se fac frecţii zilnice cu tinctură urmate de masaje 
energice cu unguent de propolis, timp de 10-15 zile. În tratarea 
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fisurilor anale şi hemoroizilor se utilizează unguent de propolis 
cu care se unge zona respectivă de 2 ori/zi, dimineaţa şi seara, 
astfel ca după două săptămîni să dispară durerea, mîncărimea 
sau sîngerarea.  

Tuberculoza pielii se tratează cu alifie salicilată care conţine 
50 la sută propolis, înlocuită treptat cu alifie pură de propolis 
aplicată sub leucoplast sau hîrtie cerată, astfel ca după 1-2 luni 
să aducă vindecarea. 

• Forme de utilizare ale propolisului 

• Tinctura de propolis: se pun 20-30 g propolis brut la 100 ml 
alcool 90°, se lasă la macerat, în întuneric, cu agitare zilnică, 
timp de 7 zile, se strecoară în sticluţe de culoare închisă şi se 
consumă cîte 30-50 picături puse pe o felie de pîine sau în 
miere, de 2-4 ori/zi, cu o oră înainte de mese. Nu se recomandă 
diluarea cu apă, deoarece anumite substanţe din compoziţia 
propolisului precipită în contact cu apa devenind insolubile şi 
trec prin organism fără nici un efect terapeutic. 

• Miere propolizată: se combina o linguriţă de tinctură de 
propolis cu 3 linguriţe de miere. Se recomandă la copii cîte 
jumătate de lingură, de 3 ori/zi pentru întărirea sistemului 
imunitar şi pentru combaterea infecţiilor respiratorii şi 
intestinale. Adulţii anemici vor lua cîte o lingură de 3 ori/zi, ca 
biostimulator, mărind rezistenţa fizică, înlăturînd oboseala. 

• Sirop de propolis: se prepară dintr-o linguriţă propolis brut 
mărunţit în 250 ml apă care se fierbe pînă cînd lichidul scade la 
jumătate; se strecoară, se îndulceşte cu 2 linguri de miere şi se 
consumă cu mare eficacitate în combaterea tusei (3 linguriţe/zi). 

• Unguent de propolis: peste 50 g untură încinsă la foc mic se 
pun 3 linguri tinctură de propolis si o bucată de ceară de 
mărimea unei alune; se amestecă bine timp de 10 minute, se ia 
de pe foc şi se amestecă în continuare pînă la întărire. Preparatul 
se păstrează în frigider şi se foloseşte în tratament extern pentru 
vindecarea unor răni uşoare, eczeme, arsuri şi contuzii.  

Ce spuneţi de o asemenea organizare a societăţii ? În lumea 
albinelor nu există bănuieli, critici, rea-voinţă, lupte interne, 
emoţii negative şi alte un milion  de lucruri care otrăvesc viaţa 
noastră, a celor aflaţi în vârful “evoluţiei”( !? ). În marea familie 
a harnicelor zburătoare fiecare albină îşi vede de treaba ei, fără 
să se uite cu coada ochiului la vecina ei, fără să se amestece în 
treburile altora, fără să se plângă de extenuare, fără să ceară 
concedii medicale sau premii de vacanţă, fără să trişeze sau să 
înşele la cântar. 

Oare de unde au micile vietăţi atâta “inteligentă” încât să-şi 
organizeze viaţa la un nivel atât de complex ? Desigur, ele 
“funcţionează” pe baza unor instincte. Dar existenţa acestor 
instincte nu este ea însăşi o dovadă de plănuire superioară ? Nu 
găsim şi în acest miracol al naturii  dovada că “aici este degetul 
lui Dumnezeu “? 

Sursă: http://www.loribalogh.ro/2011/01/stupul-albinelor-si-diviziunea-muncii/ 

KENYA: STERILIZAREA în masă a 
femeilor, sub acoperirea unui VACCIN! 

 

                                                      Radu PĂDURE – București  

       Campania de vaccinare din Kenya ridică serioase semne 
de întrebare. Asociația Doctorilor Catolici din Kenya a 
anunțat că a descoperit în vaccinul anti-tetanos cu care au 
fost injectate 2,3 milioane de femei și fetițe un antigen care 
produce pierderea sarcinilor. 

ampania de vaccinare este făcută prin Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) și Fondul Internațional de 
Urgență pentru Copii al ONU (UNICEF). 

„Am trimis șase probe din toată Kenya la laboratoare din Africa 
de Sud. Toate au arătat prezența antigenului HCG”, a declarat 
Dr. Muhame Ngare de la Mercy Medical Centre din Nairobi 
pentru LifeSiteNews. 

Potrivit medicilor, când o femeie este injectată cu HGG, corpul 
ei produce un hormon care îi imită pe cei ai unei gravide. În 
replică la agentul străin, corpul dezvoltă anticorpi. Astfel că, 
atunci când femeia rămâne însărcinată în mod real, iar corpul 
său produce propriul HCG, organismul recepționează aceasta ca 
pe un semnal pentru a activa anticorpii, care duc la eliminarea 
sarcinii. 

Acuzațiile Dr. Nagare au fost categorice: 

„Se confirmă cele mai serioase temeri ale noastre: OMS nu 
urmărește să eradicheze tetanosul neo-natal, ci duce o campanie 
de control forțat al populației prin sterilizare în masă.” 

Guvernul de la Nairobi insistă însă că vaccinul nu prezintă 
riscuri. Ministrul Sănătății, James Macharia a declarat pentru 
BBC: „Nu aș ezita să recomand vaccinul soției mele sau fiicei 
mele, pentru că sunt sută la sută de acord cu el și am toată 
încrederea că nu are nici un fel de reacții adverse.” 

Dr. Ngare respinge însă aceste afirmații și susține că una dintre 
tabere minte: fie guvernul, fie doctorii. 

„Fie noi mințim, fie guvernul minte. Dar puneți-vă întrebarea: 
„Ce interes au doctorii catolici să mintă? Biserica catolică a fost 
aici, îngrijindu-se de sănătatea poporului, cu o sută de ani 
înainte să apară Kenya ca țară.” 

Dr. Ngare afirmă că au fost mai multe semnale de alarmă 
asupra campaniei anti-tetanos: unul a fost că femeile și 
fetele vaccinate primeau o serie cinci doze, lucru fără 
precedent. Alt element ciudat a fost că vaccinul era făcut 
doar femeilor care se aflau la o vârstă fertilă. 

C
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„În mod normal se face o serie de trei doze în doi sau trei ani, 
așa este vaccinat cineva care vine la spital cu o rană deschisă, 
bărbat, femeie sau copil. Singura dată când s-au aplicat cinci 
doze, a fost când vaccinul a fost folosit de către OMS ca suport 
al HGG (Human Chorionic Gonadotropin) în campaniile de 
control al fertilității din Mexic în 1993 și din Nicaragua și 
Filipine în 1994.” 

Potrivit unui raport obținut de LifeSiteNews, Națiunile Unite au 
discutat la sediul din Geneva, în 1992, împreună cu oameni de 
știință din Australia, Europa, India și Statele Unite și cu 10 
activiste în domeniul sănătății femeilor, „pentru a discuta despre 
vaccinurile care reglează fertilitatea”. Raportul vorbe
anti-Human Chorionic Gonadotropin, despre cel mai avansat 
vaccin. 

Oficialii Organizației Mondiale a Sănătății au refuzat să 
răspundă oricăror întrebări adresate de LifeSiteNews, 
pentru a lămuri această chestiune atât de gravă.
 http://www.evz.ro/nazism-curat-onu-acuzata-de-
masa-a-femeilor.html 

 
Depopularea prin EBOLA

 
 

        Am revenit cu acest subiect pentru că este de 
actualitate şi noi informaţii au mai apărut. După cum 
scriam şi-n articolele precedente referitoare la acest subiect, 
virusul Ebola este un virus artificial creat în laboratoarele 
elitei malefice pentru a se transmite rapid şi a ucide în 
masă.  

niţial s-a încercat cu SIDA, dar contaminarea nu se făcea la 
nivele mari de populaţie, mai ales dacă se aveau în vedere 
măsuri igienice şi de protecţie şi mai ales nu ucidea rapid. 

Astfel, din laboratoarele de arme biologice a fost ,,lansat” noul 
virus şi s-a început cu Africa.  

I 
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„În mod normal se face o serie de trei doze în doi sau trei ani, 
a care vine la spital cu o rană deschisă, 

au aplicat cinci 
doze, a fost când vaccinul a fost folosit de către OMS ca suport 
al HGG (Human Chorionic Gonadotropin) în campaniile de 

și din Nicaragua și 

ținut de LifeSiteNews, Națiunile Unite au 
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epopularea prin EBOLA 

Am revenit cu acest subiect pentru că este de 
actualitate şi noi informaţii au mai apărut. După cum 

n articolele precedente referitoare la acest subiect, 
ificial creat în laboratoarele 

elitei malefice pentru a se transmite rapid şi a ucide în 

a încercat cu SIDA, dar contaminarea nu se făcea la 
nivele mari de populaţie, mai ales dacă se aveau în vedere 

ales nu ucidea rapid. 
Astfel, din laboratoarele de arme biologice a fost ,,lansat” noul 

 

De ce ? Pentru că acolo nu există un sistem sanitar bine pus la 
punct, cetăţenii trăiesc în condiţii igienico
sistemul lor imunitar este foarte slab datorită alimentaţiei 
proaste sau de multe ori inexistente pentru perioade mari de 
timp. Şi nu în ultimul rând instituirea cu uşurinţă a Legii 
Marţiale şi a stării de carantină prin intemediul unor guverne 
slabe sau marionetă, care fac jocul elitei occidentale.

În prezent, în Africa de Vest sunt cca. 50.000 de persoane în 
carantină, cărora prin OMS( Organizaţia Satanică a Morţii
loc să fie tratate cu vitamina C sau cu tratamente pentru 
stimularea şi întărirea sistemului imunitar, le sunt administrate 
tratamente ineficiente sau mai rău, tratamente care sunt ele 
însele arme biologice. 

Informaţiile care exista în prezent prin diferite surse de pe 
internet, sugerează faptul ca elita, în planurile ei malefice de 
depopulare a planetei au mai multe scenarii puse la punct în 
cadrul acestei strategii. 

Unul dintre scenarii este condus de către OMS.

Această organizaţie a elitei trebuie să maximizeze în secret rata 
infectărilor şi propagării vectorilor purtători ai virusului, 
urmărind prăbuşirea sistemului de sănătate la nivel local şi al 
ordinii publice din fiecare ţară. Acest scenariu are ca scop :

- Crearea unei baze pentru un genocid african prin arme 
biologice, îndelung căutat pentru bogăţiile minerale, de petrol şi 
gaze din Africa. 

- Asigurarea unui loc pentru mutaţii ale virusului Ebola şi apoi 
răspândirea lui prin transportul aerian, naval, terestru, în 
Europa, Asia, America de Nord şi de Sud.

-În America de Nord se aşteaptă apoi o operaţiune ,,steag fals” 
de impunere a Legii Marţiale, semnată de administraţiile Bush, 
Clinton, Obama, iar apoi încarcerarea populaţiei în lagărele 
FEMA şi vaccinarea obligatorie care va duce la genocid.

-Cel mai probabil se va institui acelaşi regim şi
conducerea guvernelor obediente Washingtonului.
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De ce ? Pentru că acolo nu există un sistem sanitar bine pus la 
punct, cetăţenii trăiesc în condiţii igienico-sanitare precare, 

emul lor imunitar este foarte slab datorită alimentaţiei 
proaste sau de multe ori inexistente pentru perioade mari de 
timp. Şi nu în ultimul rând instituirea cu uşurinţă a Legii 
Marţiale şi a stării de carantină prin intemediul unor guverne 

netă, care fac jocul elitei occidentale. 

 

În prezent, în Africa de Vest sunt cca. 50.000 de persoane în 
Organizaţia Satanică a Morţii ) în 

loc să fie tratate cu vitamina C sau cu tratamente pentru 
ului imunitar, le sunt administrate 

tratamente ineficiente sau mai rău, tratamente care sunt ele 

Informaţiile care exista în prezent prin diferite surse de pe 
, în planurile ei malefice de 

e a planetei au mai multe scenarii puse la punct în 

Unul dintre scenarii este condus de către OMS.  

trebuie să maximizeze în secret rata 
infectărilor şi propagării vectorilor purtători ai virusului, 
mărind prăbuşirea sistemului de sănătate la nivel local şi al 

ordinii publice din fiecare ţară. Acest scenariu are ca scop : 

Crearea unei baze pentru un genocid african prin arme 
biologice, îndelung căutat pentru bogăţiile minerale, de petrol şi 

Asigurarea unui loc pentru mutaţii ale virusului Ebola şi apoi 
răspândirea lui prin transportul aerian, naval, terestru, în 
Europa, Asia, America de Nord şi de Sud. 

În America de Nord se aşteaptă apoi o operaţiune ,,steag fals” 
gii Marţiale, semnată de administraţiile Bush, 

Clinton, Obama, iar apoi încarcerarea populaţiei în lagărele 
FEMA şi vaccinarea obligatorie care va duce la genocid. 

Cel mai probabil se va institui acelaşi regim şi-n Europa sub 
te Washingtonului.  
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Iată planul în cifre de infectare şi decese pus la cale : 

·         Mar, 2014 - infectate: 106 ; morți: 65 
·         Apr, 2014 - infectate: 203 ; morți: 124 
·         Mai, 2014 - infectate: 389 ; morți: 238 
·         Jun, 2014 - infectate: 747 ; morți: 457 
·         Iul, 2014 - infectate: 1435 ; morţi: 877 
·         Aug, 2014 - infectate: 2755 ; morţi: 1.684 
·         Sep, 2014 - infectate: 5290 ; morţi: 3234 
·         Oct, 2014 - infectate: 10.157 ; morţi: 6209 
·         Nov, 2014 - infectate: 19.502 ; morţi: 11.921 
·         Dec, 2014 - infectate: 37.443 ; morţi: 22.889 
·         Jan, 2015 - infectate: 71.891; morţi: 43.947 
·         Feb, 2015 - infectate: 138.031 ; morţi: 84.379 
·         Mar, 2015 - infectate: 265.020 ; morţi: 162.007 
·         Apr, 2015 - infectate: 508.838 ; morţi: 311.053 
·         Mai, 2015 - infectate: 976.970 ; morţi: 597.222 
·         Jun, 2015 - infectate: 1.875.782 ; morţi: 1.146.665 
·         Iul, 2015 - infectate: 3.601.501 ; morţi: 2.201.598 
·         Aug, 2015 - infectate: 6.914.883 ; morţi: 4.227.068 
·         Sep, 2015 - infectate: 13.276.574 ; morţi: 8.115.970 
·         Oct, 2015 - infectate: 25.491.023 ; morţi: 15.582.662 
·         Nov, 2015 - infectate: 48.942.764 ; morţi: 29.918.712 
·         Dec, 2015 - infectate: 93.970.107 ; morţi: 57.443.926 
·         Jan, 2016 - infectate: 180.422.605 ; morţi: 110.292.339 
·         Feb, 2016 - infectate: 346.411.402 ; morţi: 211.761.290 
·         Mar, 2016 - infectate: 665.109.892 ; morţi: 406.581.677 
·         Apr, 2016 - infectate: 1.277.010.993 ; morţi: 780.636.820 
·         Mai, 2016 - infectate: 2.451.861.106 ; morţi: 1.498.822.694 
·         Jun, 2016 - infectate: 4.707.573.324 ; morţi: 2.877.739.573 

Astfel rata medie a deceselor dintre cei infectaţi a fost calculată 

la 0,611 – în iunie 2016 după calculele lor, am avea aprox. 2,87 

miliarde fiinţe umane moarte. Este cutremurător cum noi, 

locuitorii de drept ai acestei planete pentru Ei, suntem nişte 

cifre într-un calculator. 

În Africa totul s-a transformat în isterie. Rapoartele medicale 

spun că cadavrele celor afectaţi de Ebola sunt aruncate în stradă 

şi stau acolo până când sunt luate de către autorităţi. 

Priviţi trailerul filmului ,, Contagion”( 2011 ) creat de către 
Hollywood exact cu acest scenariu: 
https://www.youtube.com/watch?v=4sYSyuuLk5g 

O echipă de cercetători a descoperit 395 de mutaţii genetice ale 

virusului Ebola în focarele din Africa de Vest. S-a descoperit de 

asemenea că virusul acumulează rapid noi mutaţii genetice şi se 

răspândeşte prin intermediul oamenilor.  

Simptomele febrei hemoragice Ebola includ o perioadă de 

incubaţie de două până la 21 zile, începând cu febră bruscă, 

dureri de cap, dureri articulare și musculare, dureri în gât, și 

slăbiciune; progresia simptomelor includ diaree, vărsături, 

dureri de stomac, sughiț, și erupții cutanate cu simptome mai 

devastatoare ale hemoragiei interne și externe la mulţi pacienţi. 

Rata mortalităţii este foarte mare, de aprox. 60%, asta 

însemnând că 40% dintre cei infectaţi ar putea trăi. Agenţia 

Reuters relata că cca. 100 dintre lucrătorii medicali care au 

acţionat în zonele contaminate din Sierra Leone, Nigeria, 

Liberia au fost contaminaţi, cu toate măsurile de siguranţă luate. 

Asta înseamnă că acest virus se transmite şi prin aer, ceea ce 

iniţial, autorităţile au negat. Oare premeditat? 

Acest tip de virus este foarte diferit faţă de cele dinainte. Acesta 

este un motiv în plus să credem că a fost creat premeditat în 

scopul depopulării planetei, conform Agendei şi ideologiei 

eugeniei, intenţia fiind incrustata în granit (vezi monumentul 

din Georgia) specificându-se ca populaţia planetei trebuie 

menţinută sub 500 milioane locuitori. 

 

www.medicinenet.com , spune că : ,,Nu exista niciun tratament 

standard pentru febră hemoragică Ebola; doar terapia de 

susţinere este disponibilă.” 

Ca abordare alternativă, câteva informaţii: argintul coloidal, 

vitamina C naturală (măceşe, cătina, lămâi, pătrunjel, etc.), 

întărirea sistemului imunitar prin mijloace naturiste, generatorul 

de frecvente Rife, rugăciunea, meditaţia.  

DezbateriDezbateriDezbateriDezbateri    
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În acest link http://www.fromthetrenchesworldreport.com/the

treatment-for-ebola-along-with-accompanying-moa

sent-to-this-web-site/98897  se spune : 

,,Primele simptome ale Ebola sunt exact la fel ca la scorbut, 

care sunt cauzate de lipsa vitaminei C. De

scorbutul este rareori fatală, ca o condiție primară scorbutul 

reprezintă, de asemenea, doar o deficiență parțială de vitamina 

C, ceea ce provoacă Ebola. 

În Absenţa oricărei vitamine C, vasele de sânge devin foarte 

slabe și încep să piardă sânge, iar trombocitele să devină 

ineficiente în imposibilitatea de a declan

cheagurilor. Deci moartea prin Ebola este cauzată de 

hemoragie internă masivă și pierderea de sânge, care poate fi 

oprită prin introducerea unor doze enorme de vitamina C, până 

când sistemul imunitar reușește uciderea virusului.

  Oamenii de ştiinţă ruşi lucrează la crearea unor vaccinuri 

împotriva Ebola 

Oamenii de ştiinţă ruşi lucrează la trei vaccinuri poten

Ebola care se așteaptă să fie introduse cât ma

următoarele șase luni. Unul dintre vaccinuri este "

pentru studii clinice," a anunțat ministrul sănătății din Rusia, 

Veronika Skvortsova. "Am creat trei vaccinuri

Skvortsova într-un interviu la Rossiya-1 TV. "

bazat pe o tulpină de Ebola, iar celelalte două au fost create cu 

ajutorul ingineriei genetice.” 

Virusologii ruși au creat, de asemenea, un medicament anti

virus care, cred ei, ar putea fi folosit cu succes pentru tratarea 

Ebola. Testele au arătat că acesta este eficient în vindecarea 

bolilor legate de Ebola. Până în prezent, nu există nici un 

tratament autorizat sau vaccin pentru boala extrem de 

contagioasă, care a ucis peste 7.000 de oameni în Africa de Vest 

de la începutul anului și a început recent răspândirea dincolo de 

această regiune. 

Acum, mai multe țări încearcă să dezvolte un tratament eficace. 

Studiile primului vaccin împotriva Ebola experimentat

vreodată, a început în Mali la începutul lui octombrie 2014

8 octombrie, primul lucrător medical a primit medicamentul. Pe 

parcursul procesului, care este organizat de către Universitatea 

din Maryland și Ministerului Sănătății din Mâli, un total de 40 

de voluntari vor fi vaccinaţi.  
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ță parțială de vitamina 

vitamine C, vasele de sânge devin foarte 

piardă sânge, iar trombocitele să devină 

ineficiente în imposibilitatea de a declanșa formarea 

Deci moartea prin Ebola este cauzată de 

și pierderea de sânge, care poate fi 

itamina C, până 

șește uciderea virusului.”  

Oamenii de ştiinţă ruşi lucrează la crearea unor vaccinuri 

Oamenii de ştiinţă ruşi lucrează la trei vaccinuri potențiale 

șteaptă să fie introduse cât mai curând în 

șase luni. Unul dintre vaccinuri este "deja gata 

țat ministrul sănătății din Rusia, 

Am creat trei vaccinuri", a anunțat 

1 TV. "Un vaccin este 

bazat pe o tulpină de Ebola, iar celelalte două au fost create cu 

și au creat, de asemenea, un medicament anti-

virus care, cred ei, ar putea fi folosit cu succes pentru tratarea 

ta este eficient în vindecarea 

bolilor legate de Ebola. Până în prezent, nu există nici un 

tratament autorizat sau vaccin pentru boala extrem de 

.000 de oameni în Africa de Vest 

pândirea dincolo de 

țări încearcă să dezvolte un tratament eficace. 

Studiile primului vaccin împotriva Ebola experimentat pe om 

i la începutul lui octombrie 2014. La 

dical a primit medicamentul. Pe 

parcursul procesului, care este organizat de către Universitatea 

și Ministerului Sănătății din Mâli, un total de 40 

În Rusia este imposibil de a contracta virusul Ebola, a declara

Skvortsova, adăugând că țara a implementat un plan de 

protecție împotriva virusului, care a fost aplicat din luna iulie. 

Skvortsova a spus că 71 de aeroporturi din Rusia şi

îmbunătățit securitatea și acum au camere termice pentru a 

detecta primele semne ale virusului. 

,,Organizaţia Satanistă a Morţii” anunţa pe 8 octombrie ca 

4.033 de morţi au fost înregistraţi dintr

infectaţi. În Liberia sunt 2.316 morţi din 4.076 de cazuri, iar în 

Sierra Leone din 2.950 de cazuri au decedat 930.

Înainte ca autorităţile, extratereştrii sau vreo minune divină să 

intervină pentru a anihila acest plan, noi, cei ce dorim să mai 

existăm pe această planetă pentru a implementa celălalt plan, 

Planul Divin de Ascensiune împreună cu planeta în 5D şi mai 

departe, luaţi-vă cele câteva măsuri simple de siguranţă şi mai 

ales întărirea sistemului imunitar pe cai naturale şi mărirea 

rezervelor de vitamina C din organism.

O reţetă: 

Ø 100g fructe de catină 

Ø 100g polen 

Ø 25-30 mg tinctura de propolis 

Ø 25-30 mg tinctura de echinaceea 

Toate acestea se amestecă cu lingură

din sticlă de 800 ml. până se obţine o pastă. Apoi se 

completează cu miere de albine şi adăugaţi şi un plic mic de 

scorţişoară măcinată. Se amesteca din nou şi se lăsă în frigid

zile. Apoi luaţi câte o lingură dimineaţa pe stomacul gol, sau 

după ce aţi băut o cană – două de apă. 

 
Epidemia Ebola, doar o MARE MINCIUNĂ? Un 

doctor din Liberia afirmă că totul este un 
EXPERIMENT cu o nouă armă biologică. 

Gloanţele vor opri Ebola?
 
 

                                          Mihai ȘOMĂNESCU 

       La prima vedere, lumea pare să fie lovită de pandemia 

ebola, dar un Profesor Doctor de Patologia Plantelor din 
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existăm pe această planetă pentru a implementa celălalt plan, 
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ales întărirea sistemului imunitar pe cai naturale şi mărirea 

rezervelor de vitamina C din organism. 

Toate acestea se amestecă cu lingură din lemn într-un borcan 

din sticlă de 800 ml. până se obţine o pastă. Apoi se 

completează cu miere de albine şi adăugaţi şi un plic mic de 

scorţişoară măcinată. Se amesteca din nou şi se lăsă în frigider 2 

zile. Apoi luaţi câte o lingură dimineaţa pe stomacul gol, sau 

 

Epidemia Ebola, doar o MARE MINCIUNĂ? Un 
doctor din Liberia afirmă că totul este un 
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Liberia susţine că nu e chiar aşa. Dr. Cyril Broderick a 

publicat un articol în ţara sa natală, pe siteul de ştiri

Daily Observer în care susţine de fapt că mari companii 

farmaceutice testează arme biologice pe populaţiile africane.

e scurt, acesta susţine că Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii, alături de alte organizaţii ale Naţiunilor 

Unite sunt implicate de zeci de ani în selectarea ţărilor 

africane cele mai potrivite pentru testarea de noi viruşi şi pentru 

a promova noi vaccine. 

Autorul citează un raport publicat în August 2014 care afirmă 

că Departamentul Apărăriii din SUA a finanţat şi finanţează 

testele cu Ebola pe oameni, teste ce au început cu doar câteva 

săptămâni înainte de anunţarea epidemiei în Guinea şi Sierra 

Leone. Mai mult, conform sursei citate, Departamentul Apărării 

din SUA a oferit un contract de 140 de milioane de dolari 

concernului canadian Tekmira pentru a conduce “cercetările”. 

Evident, acestea constau în injectarea subiecţilor cu Ebola. Ca 

dovadă în sprijinul raportului, Dr. Broderick afirmă că Tekmira 

a început un Trial Clinic, intitulat “First în Human” în luna 

ianuarie, în care Departamentul Apărării din SUA este listat ca 

şi colaborator. 

Cea mai şocantă parte este aceea în care doctorul liberian afirmă 

că Ebola nu este un virus apărut natural, ci un organism 

modificat genetic, creat în laboratoare, care a ajuns în Africa din 

1976, prin intermediul CIA şi KGB. 

Doctorul Broderick afirmă că Statele Unite 

operează  laboratoare de cercetare a efectelor armelor biologice 

în unul din punctele fierbinţi ale zonei unde se afirmă că a 

explodat virusul: Kenema, Sierra Leone. 

O altă mărturie vine din Ghana, acolo unde scrisoarea lui Nana 

Kwarme a devenit virală în întreaga lume. Acesta spune că nu 

toată isteria Ebola este o minciună şi că virusul a fost adus acolo 

de Crucea Roşie, aducând în sprijinul său câteva motive.

Principalul motiv, după Kwarme, este acela că “epidemia” a 

servit ca pretext pentru trimiterea de soldaţi occidentali în 

Nigeria, Liberia şi Sierra Leone. În Nigeria s-ar fi descoperit un 

Campania lui Obama împotriva Ebola pare bine direc

notează jurnalistul Manlio Dinucci în cotidianul Manifesto. 

P
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farmaceutice testează arme biologice pe populaţiile africane. 

e scurt, acesta susţine că Organizaţia Mondială a 

zaţii ale Naţiunilor 

Unite sunt implicate de zeci de ani în selectarea ţărilor 

africane cele mai potrivite pentru testarea de noi viruşi şi pentru 

Autorul citează un raport publicat în August 2014 care afirmă 

ii din SUA a finanţat şi finanţează 

testele cu Ebola pe oameni, teste ce au început cu doar câteva 

săptămâni înainte de anunţarea epidemiei în Guinea şi Sierra 

Leone. Mai mult, conform sursei citate, Departamentul Apărării 

40 de milioane de dolari 

concernului canadian Tekmira pentru a conduce “cercetările”. 

Evident, acestea constau în injectarea subiecţilor cu Ebola. Ca 

dovadă în sprijinul raportului, Dr. Broderick afirmă că Tekmira 

t în Human” în luna 

ianuarie, în care Departamentul Apărării din SUA este listat ca 

Cea mai şocantă parte este aceea în care doctorul liberian afirmă 

că Ebola nu este un virus apărut natural, ci un organism 

ratoare, care a ajuns în Africa din 

Doctorul Broderick afirmă că Statele Unite 

laboratoare de cercetare a efectelor armelor biologice 

în unul din punctele fierbinţi ale zonei unde se afirmă că a 

O altă mărturie vine din Ghana, acolo unde scrisoarea lui Nana 

Kwarme a devenit virală în întreaga lume. Acesta spune că nu 

toată isteria Ebola este o minciună şi că virusul a fost adus acolo 

u câteva motive. 

Principalul motiv, după Kwarme, este acela că “epidemia” a 

servit ca pretext pentru trimiterea de soldaţi occidentali în 

ar fi descoperit un 

Campania lui Obama împotriva Ebola pare bine direcționată, 

notează jurnalistul Manlio Dinucci în cotidianul Manifesto. 

Pentru că Africa occidentală, ”unde Pentagonul a instalat un 

adevărat cartier general sub motivul oficial al lup

Ebola, este bogată în materii prime: petrol în Nigeria 

diamante în Sierra Leone și Coasta de Fildeș, fosfați în Senegal 

și Togo, cauciuc, aur și diamante în Liberia, aur și diamante în 

Guineea și Ghana, bauxită în Guineea”

petrol, iar această epidemie ar fi exact ceea ce ar fi nevoie 

pentru a pune mâna pe zăcăminte. 

Al doilea motiv este…diamantul. Sierra Leone este principalul 

furnizor de diamante din lume, dar de patru luni, majoritatea 

muncitorilor din mine au fost în grevă din cauza condiţiilor 

groaznice şi salariilor minime. Nana Kwarme afirmă că 

trimiterea de trupe străine în această ţară va “linişti” grevă, 

muncitorii care vor refuza munca fiind împuşcaţi pe motiv 

de…Ebola. 

Nana Kwarme se întreabă de ce este nevoie de trupe americane

(Obama a anunţat că va trimite soldaţi pentru a lupta contra 

Ebola -n.r.) în Africa pentru a combate Ebola, dacă Crucea 

Roşie este deja acolo. Acesta spune că e nevoie de soldaţi 

pentru a convinge africanii care au aflat adevărul să se 

vaccineze. 

Conform datelor oficiale, până acum ar fi murit 4493 de 

persoane, în cinci ţări: Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Guinea şi 

Statele Unite ale Americii. 

 
Ebola și INTERESELE SUA. Pușcașii marini, 

INSTALAȚI între PETROL, AUR și 
DIAMANTE

 

                                           Lucia

             Pentru unii mumă, pentru al

fi considerată Ebola, care, pe de-o parte, provoacă victime, 

iar pe de alta îmbogățește marile companii farmaceutice. 

u doar giganții farmaceutici au de profitat. Ci și 

Statele Unite, care și-au instalat deja pu

în Liberia, afactată de virusul febrei hemoragice, dar 

unde se găsesc metale prețioase, petrol și diamante.

N
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unde Pentagonul a instalat un 

adevărat cartier general sub motivul oficial al luptei împotriva 

Ebola, este bogată în materii prime: petrol în Nigeria și Benin, 

și Coasta de Fildeș, fosfați în Senegal 

și diamante în Liberia, aur și diamante în 

și Ghana, bauxită în Guineea”.mare zăcământ de 

exact ceea ce ar fi nevoie 

Al doilea motiv este…diamantul. Sierra Leone este principalul 

furnizor de diamante din lume, dar de patru luni, majoritatea 

muncitorilor din mine au fost în grevă din cauza condiţiilor 

şi salariilor minime. Nana Kwarme afirmă că 

trimiterea de trupe străine în această ţară va “linişti” grevă, 

muncitorii care vor refuza munca fiind împuşcaţi pe motiv 

Nana Kwarme se întreabă de ce este nevoie de trupe americane 

va trimite soldaţi pentru a lupta contra 

n.r.) în Africa pentru a combate Ebola, dacă Crucea 

Roşie este deja acolo. Acesta spune că e nevoie de soldaţi 

pentru a convinge africanii care au aflat adevărul să se 

nă acum ar fi murit 4493 de 

persoane, în cinci ţări: Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Guinea şi 

și INTERESELE SUA. Pușcașii marini, 
ȚI între PETROL, AUR și 
DIAMANTE 

Luciana POP – București 

Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Așa ar putea 

o parte, provoacă victime, 

țește marile companii farmaceutice.  

ții farmaceutici au de profitat. Ci și 

au instalat deja pușcașii marini 

în Liberia, afactată de virusul febrei hemoragice, dar 

țioase, petrol și diamante. 
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Grație stării de urgență decretată în urma temutei epidemii, dar 

care, în realitate, ar fi mai puțin letală decât o gripă obișnuită 

sezonieră, SUA s-au înfipt bine în Liberia, la intersec

mai importante resurse ale continentului african, prin for

acțiune AFRICOM, un comando special al forțelor armate 

americane, scrie site-ul italian informarexresitere.fr.

De asemenea, terenurile cele mai fertile sunt destinate cultivării 

arborilor de cacao, anansului, arahidelor și bumbacului, toate 

trimise la export. 

Beneficiarii acestor resurse importante nu sunt, desigur, 

localnicii, ci multinaționalele și elitele locale, care 

frumoși, precum și generalul Darryl Williams, comandantul 

celot 3000 de soldați americani desfășurați în zonă.

După ce occidentalii au realizat că interesele multina

lor sunt puse în pericol de revoltele din delta Nigerului, 

provocate de consecințele ambientale ale exploatărilor 

petroliere, dar și în urma creșterii influenței Chinei în regiune, 

Statele Unite au început să ia măsuri. Astfel încât să îşi men

propria influență în zonă. Așa s-a constituit în 2007 Africom. 

Sub paravanul ”operațiunilor umanitare”, African Command 

”recrutează și formează în statele africane oficiali și forțe 

speciale locale, prin intermediul unor activități militare”.

Cea mai importantă bază pentru aceste opera

este Sigonella, ”unde a fost desfășurată o forță de acți

corpului pușcașilor marini”. Această forță specială

rotație echipe în Africa, în paticular în cea occidentală. Exact 

acolo unde a început acum campania lui Obama”
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ție stării de urgență decretată în urma temutei epidemii, dar 

țin letală decât o gripă obișnuită 

au înfipt bine în Liberia, la intersecția celor 

mai importante resurse ale continentului african, prin forța de 

țiune AFRICOM, un comando special al forțelor armate 

informarexresitere.fr. 

 

e cele mai fertile sunt destinate cultivării 

și bumbacului, toate 

Beneficiarii acestor resurse importante nu sunt, desigur, 

ționalele și elitele locale, care fac bani 

și, precum și generalul Darryl Williams, comandantul 

ți americani desfășurați în zonă. 

După ce occidentalii au realizat că interesele multinaționalelor 

lor sunt puse în pericol de revoltele din delta Nigerului, 

țele ambientale ale exploatărilor 

și în urma creșterii influenței Chinei în regiune, 

Statele Unite au început să ia măsuri. Astfel încât să îşi mențină 

a constituit în 2007 Africom. 

țiunilor umanitare”, African Command 

și formează în statele africane oficiali și forțe 

ți militare”. 

Cea mai importantă bază pentru aceste operațiuni 

ță de acțiune a 

ță specială ”trimite prin 

ție echipe în Africa, în paticular în cea occidentală. Exact 

acolo unde a început acum campania lui Obama”. 

 
Controlul american asupra resurselor 

naturale din Africa
 

         În februarie 2007, Casa Albă a anunţat constituirea 

unui nou centru de comandă al Pentagonului în Africa, 

numit US African Command (AFRICOM).

cesta trebuia să îşi înceapă activitatea în octombrie 

2008. Invazia militară a Africii este de multă

prezentată ca o acţiune umanitară din cadrul 

„războiului global contra terorii”. Adevărata miză este de fapt 

obţinerea controlului asupra resurselor naturale ale Africii, mai 

ales asupra petrolului şi a conductelor care îl transportă.

Nigeria are doar de suferit din cauza bogăţiei sale în petrol

Nigeria produce 70% din petrolul african, fiind un fel de nou 

Golf Persic pentru americani. Populaţia din D

numai că nu a beneficiat, dar chiar a avut de suferit de pe urma 

vastelor zăcăminte de petrol şi depoz

zonă.  

Alte intervenţii militare datorate lăcomiei SUA

Invadarea Somaliei în decembrie 2006 a fost coordonată 

utilizând bazele americane din regiune. Constituirea AFRICOM 

nu va face decât să întărească eforturile

actual cu un guvern federal, mult mai „prietenos” faţă de 

companiile petroliere americane. 

Cererile repetate ale Occidentului de „intervenţie umanitară” în 

regiunea Darfur din Sudan reprezintă o altă încercare de 

înlocuire a unui guvern incomod cu unul dispus să ofere pe 

nimic companiilor americane, bogatel

ţării. 

Ziaristul independent Bryan Hunt avertiza că mass

implicată şi ea în acest joc. În timp ce utilizează frecvent 

termeni precum „genocid“ sau „inducere în eroare” cu referire 

la guvernele acestor ţări, mass-media ignoră abuzurile 

corporaţiilor occidentale care jefuiesc resursele naturale, 

poluează mediul şi instaurează regimuri opresive. 

 

Petrolul African 

A
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Controlul american asupra resurselor 
naturale din Africa 

În februarie 2007, Casa Albă a anunţat constituirea 

unui nou centru de comandă al Pentagonului în Africa, 

numit US African Command (AFRICOM).  

cesta trebuia să îşi înceapă activitatea în octombrie 

2008. Invazia militară a Africii este de multă vreme 

prezentată ca o acţiune umanitară din cadrul 

„războiului global contra terorii”. Adevărata miză este de fapt 

obţinerea controlului asupra resurselor naturale ale Africii, mai 

conductelor care îl transportă. 

ar de suferit din cauza bogăţiei sale în petrol 

Nigeria produce 70% din petrolul african, fiind un fel de nou 

entru americani. Populaţia din Delta Nigerului nu 

numai că nu a beneficiat, dar chiar a avut de suferit de pe urma 

de petrol şi depozite de gaze naturale din 

Alte intervenţii militare datorate lăcomiei SUA 

Invadarea Somaliei în decembrie 2006 a fost coordonată 

utilizând bazele americane din regiune. Constituirea AFRICOM 

nu va face decât să întărească eforturile de a înlocui guvernul 

actual cu un guvern federal, mult mai „prietenos” faţă de 

Cererile repetate ale Occidentului de „intervenţie umanitară” în 

regiunea Darfur din Sudan reprezintă o altă încercare de 

ern incomod cu unul dispus să ofere pe 

nimic companiilor americane, bogatele rezerve de petrol ale 

Ziaristul independent Bryan Hunt avertiza că mass-media este 

implicată şi ea în acest joc. În timp ce utilizează frecvent 

„inducere în eroare” cu referire 

media ignoră abuzurile 

corporaţiilor occidentale care jefuiesc resursele naturale, 

poluează mediul şi instaurează regimuri opresive.  
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În primăvara lui 2007, un raport pentru Energie arăta că SUA 

importa la acel moment mai mult petrol de pe continentul 

african decât din zona Arabiei Saudite. 

În primele luni care au urmat anunţului constituirii AFRICOM 

s-au aflat puţine detalii despre acesta. Această unitate de 

comandă a devenit operaţională ca o subunitate a EUCOM în 

octombrie 2007. Cu ajutorul presei, invazia Somaliei a fost 

percepută tot ca o „acţiune umanitară”. Pentagonul a mers până 

într-acolo încât a declarat că operaţiunea este doar începutul 

unor angajamente viitoare. 

Bătălia pentru resurse. Mali înseamnă petrol, gaze naturale, aur, 

uraniu, diamante și minerale feroase. 

Franța rămâne singură pe front în războiul din Mali. 

Importantele rezerve naturale ale fostei colonii franceze 

constituie miza majoră a conflictului declanșat de g

președintelui Hollande  

 Mali a devenit,un nou punct fierbinte pe harta lumii, după 

intervenția militară a Franței în acest stat, sprijinită pe plan 

diplomatic de alte state europene și, desigur, de SUA. În ultimii 

ani, a devenit tot mai evidentă dimensiunea comercială a 

războaielor. În 2011, în decizia francezilor de a intra în Libia, 

pentru debarcarea lui Gaddafi, au cântărit greu rezervele de 

petrol. Și în cazul intervenției din Mali transpar aceleași 

interese, fosta colonie franceză fiind un adevărat El Dorado al 

petrolului, aurului, uraniului și mineralelor strategice.

Nu de mult, a fost descoperit, la o adâncime de 107 metri, un 

imens zăcământ de gaz, la Bourakebougou, la doar 60 de km de 

capitala Bamako. Este vorba despre unul dint

importante zăcăminte de gaz, după cum au anun

reprezentanții companiei petroliere maliene Petroma, cu capital 

canadian. 

Aur.  

Mali este al treilea mare producător de aur din Africa, având în 

prezent șapte câmpuri miniere, care includ Kalana 

sud, Yatela, Sadiola și Loulo, în vest, precum și Tabakoto și 

Syama - mine care au reluat recent produc

Exploatarea uraniului este efectuată în prezent de mai multe 

companii. Cel mai important zacământ de uraniu explorat la ora 
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u Energie arăta că SUA 

importa la acel moment mai mult petrol de pe continentul 

În primele luni care au urmat anunţului constituirii AFRICOM 

au aflat puţine detalii despre acesta. Această unitate de 

it operaţională ca o subunitate a EUCOM în 

octombrie 2007. Cu ajutorul presei, invazia Somaliei a fost 

percepută tot ca o „acţiune umanitară”. Pentagonul a mers până 

acolo încât a declarat că operaţiunea este doar începutul 

Bătălia pentru resurse. Mali înseamnă petrol, gaze naturale, aur, 

ța rămâne singură pe front în războiul din Mali. 

Importantele rezerve naturale ale fostei colonii franceze 

șat de guvernul 

Mali a devenit,un nou punct fierbinte pe harta lumii, după 

ția militară a Franței în acest stat, sprijinită pe plan 

și, desigur, de SUA. În ultimii 

i evidentă dimensiunea comercială a 

războaielor. În 2011, în decizia francezilor de a intra în Libia, 

pentru debarcarea lui Gaddafi, au cântărit greu rezervele de 

Și în cazul intervenției din Mali transpar aceleași 

fiind un adevărat El Dorado al 

și mineralelor strategice. 

Nu de mult, a fost descoperit, la o adâncime de 107 metri, un 

imens zăcământ de gaz, la Bourakebougou, la doar 60 de km de 

capitala Bamako. Este vorba despre unul dintre cele mai 

importante zăcăminte de gaz, după cum au anunțat 

troma, cu capital 

Mali este al treilea mare producător de aur din Africa, având în 

șapte câmpuri miniere, care includ Kalana și Morila, în 

și Loulo, în vest, precum și Tabakoto și 

mine care au reluat recent producția. Uraniu. 

Exploatarea uraniului este efectuată în prezent de mai multe 

companii. Cel mai important zacământ de uraniu explorat la ora 

actuală de o companie canadiană este cel din zona minieră Falea 

(150 kmp), estimat la 5.000 de tone La fel de important este 

zăcământul de la Kidal, din nord-estul 

ar deține aproximativ 200 de tone. 

Diamante. Africa deține 45% din zăcămintele de diamante, iar 

Mali are un potențial uriaș de dezvoltare a exploatării acestor 

pietre prețioase. În regiuneaKayes există o mină de diamant, iar 

în regiunea Sikasso, din sudul țării, au fost descoperite recent 

astfel de pietre prețioase. 

Depozitele de bauxită, fier, magneziu, staniu şi cupru

cunoscute, dar nu sunt exploatate. Conform estimărilor, Mali 

deține peste două milioane de tone de rezerve de fier, iar cele de 

bauxită depășesc 1,2 milioane de tone. Cele mai mari baze 

militare pe care Franța le deține în Africa se află la Djibouti 

(Etiopia), pe Insula La Réunion, din estul Madagascarului, la 

Dakar (Senegal) şi la Libreville (Gabon). De asemenea, Fran

mai are baze operaționale la Bangui (Republica Centrafricană), 

Abidjan (Coasta de Fildeș) și la N'Djamena (Ciad). Avioanele 

trupelor franceze au bombardat următorarele localităţi: Diabaly, 

Konna, Lere, Douentza, Kidal şi Gao. 

 
SUA ne ameninţă: ”ori gaze de şist

 şi Roşia Montana, ori vă izolam, sau vă 
paşte războiul”

 

 

         SUA şantajează România: ”Ori lăsaţi americanii să 

extragă gaze de şist pentru a le vinde Europei dependente de 

gazul rusesc, ori vă vom izola ca pe vremea lui Ceauşescu şi 

vă lăsăm pradă războiului” 

olitologul american George Friedman este unul dintre 

acei analişti pe care îi ascultă liderii politici şi militari 

de la Washington. Director al  

apreciate agenţii de analiza din SUA, George Friedman,

în Budapesta, ne avertizează pe noi, rom

”Americanii vin aici să facă BANI. Sunt

bani şi un mod sigur de a-i pierde: să nu cunoşti situaţia, adică 

impredictibilitatea. 

În ultimii ani, investitorii americani s

exemplul care îmi vine în minte e Roşia Montana. A devenit un 

simbol în comunitatea de investitori a ceea ce se poate întâmpla 

P
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tuală de o companie canadiană este cel din zona minieră Falea 

(150 kmp), estimat la 5.000 de tone La fel de important este 

estul țării (19.930 kmp), care 

cămintele de diamante, iar 

țial uriaș de dezvoltare a exploatării acestor 

țioase. În regiuneaKayes există o mină de diamant, iar 

țării, au fost descoperite recent 

ele de bauxită, fier, magneziu, staniu şi cupru sunt 

cunoscute, dar nu sunt exploatate. Conform estimărilor, Mali 

ține peste două milioane de tone de rezerve de fier, iar cele de 

șesc 1,2 milioane de tone. Cele mai mari baze 

ța le deține în Africa se află la Djibouti 

(Etiopia), pe Insula La Réunion, din estul Madagascarului, la 

Dakar (Senegal) şi la Libreville (Gabon). De asemenea, Franța 

ționale la Bangui (Republica Centrafricană), 

ș) și la N'Djamena (Ciad). Avioanele 

trupelor franceze au bombardat următorarele localităţi: Diabaly, 

 

SUA ne ameninţă: ”ori gaze de şist 
şi Roşia Montana, ori vă izolam, sau vă 

paşte războiul” 

”Ori lăsaţi americanii să 

extragă gaze de şist pentru a le vinde Europei dependente de 

pe vremea lui Ceauşescu şi 

George Friedman este unul dintre 

i pe care îi ascultă liderii politici şi militari 

 Stratfor, una din cele mai 

din SUA, George Friedman, născut 

pe noi, românii : 

. Sunt multe feluri de a face 

i pierde: să nu cunoşti situaţia, adică 

În ultimii ani, investitorii americani s-au săturat de România, 

exemplul care îmi vine în minte e Roşia Montana. A devenit un 

ea de investitori a ceea ce se poate întâmpla 
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în România. Cred că guvernul a înţeles asta şi faptul că 

principalele voastre resurse sunt cele energetice şi minerale. 

Trebuie să vă târguiţi, dar odată încheiat târgul, să vă ţineţi de 

el.” 

“Dacă un guvern încheie un contract, toate guvernele de după el 

trebuie să îl respecte. Dacă nu, viabilitatea României c

independentă e ameninţată. România are nevoie de investitori 

străini, nu are resursele să se dezvolte singură. Capacitatea 

europenilor de a INVESTI e limitată, chinezii au bani, dar îşi 

aduc propria forţă de muncă, ruşii au bani, dar nu au expertiză, 

americanii le au pe toate. Problema e acum domnia legii 

contract să rămână un contract, să nu se schimbe. Aşa că nu 

faceţi târguri proaste, ca să nu trebuiască să le schimbaţi.

În 6 luni – un an, investitorii vor începe să vină. Companiile 

americane urmăresc acum cu atenţie România. Ştim de o 

companie care vrea să investească în energie şi are nevoie de 

informaţii. Din păcate, la voi aceste informaţii sunt secrete, or 

nu poţi aduce investiţii cu informaţii ţinute în secret.

Gazele de şist sunt o armă care poate fi folosită pentru a evita 

războiul. Rusia controlează Europa prin gaze. Aveţi nevoie de 

resurse alternative iar România e cea mai bogată în 

resurse. De aceea americanii sunt atât de interesaţi de resursele 

voastre. 

România trebuie să decidă dacă va permite exploatarea gazelor 

de şist. Ar fi minunat dacă nu am avea nevoie de ele, dar dată 

fiind poziţia strategică a României, exploatarea gazelor de şist e 

o problemă strategică naţională. Gazul de şist limitează

influența rusească. Oricât de mult ar putea afecta mediul

oferă o soluţie geopolitică. În situaţia actuală a României, ar fi 

iresponsabil să nu luaţi în considerarea exploat

şist. 

Decizia trebuie luată acum”, ne atenţionează analistul american 

“fiindcă acum ruşii taie energia Europei. Totul presupune un 

risc. Gazele de şist ar putea polua mediul, dar Rusia… Nimic 

din ce am construit nu a rămas fără consecinţe a

România vrea să fie sigură că restul Europei are suficient gaz ca 

să nu poată fi şantajata de ruşi, altfel România va fi izolată, aşa 

cum a fost în timpul Războiului Rece. Riscul ecologic e real
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în România. Cred că guvernul a înţeles asta şi faptul că 

principalele voastre resurse sunt cele energetice şi minerale. 

Trebuie să vă târguiţi, dar odată încheiat târgul, să vă ţineţi de 

cheie un contract, toate guvernele de după el 

trebuie să îl respecte. Dacă nu, viabilitatea României ca ţară 

independentă e ameninţată. România are nevoie de investitori 

străini, nu are resursele să se dezvolte singură. Capacitatea 

e limitată, chinezii au bani, dar îşi 

aduc propria forţă de muncă, ruşii au bani, dar nu au expertiză, 

americanii le au pe toate. Problema e acum domnia legii – un 

contract să rămână un contract, să nu se schimbe. Aşa că nu 

u trebuiască să le schimbaţi. 

un an, investitorii vor începe să vină. Companiile 

americane urmăresc acum cu atenţie România. Ştim de o 

companie care vrea să investească în energie şi are nevoie de 

i sunt secrete, or 

nu poţi aduce investiţii cu informaţii ţinute în secret. 

Gazele de şist sunt o armă care poate fi folosită pentru a evita 

războiul. Rusia controlează Europa prin gaze. Aveţi nevoie de 

resurse alternative iar România e cea mai bogată în astfel de 

resurse. De aceea americanii sunt atât de interesaţi de resursele 

 
România trebuie să decidă dacă va permite exploatarea gazelor 

de şist. Ar fi minunat dacă nu am avea nevoie de ele, dar dată 

area gazelor de şist e 

o problemă strategică naţională. Gazul de şist limitează 

Oricât de mult ar putea afecta mediul el 

oferă o soluţie geopolitică. În situaţia actuală a României, ar fi 

iresponsabil să nu luaţi în considerarea exploatarea gazelor de 

Decizia trebuie luată acum”, ne atenţionează analistul american 

“fiindcă acum ruşii taie energia Europei. Totul presupune un 

dar Rusia… Nimic 

din ce am construit nu a rămas fără consecinţe asupra mediului. 

România vrea să fie sigură că restul Europei are suficient gaz ca 

România va fi izolată, aşa 

cum a fost în timpul Războiului Rece. Riscul ecologic e real, 

riscul geopolitic e şi mai real. Pericolul c

întoarcă la perioada când era izolată de toată lumea, că în timpul 

lui Ceauşescu, trebuie luat în considerare.”

 
EXPERIMENT DEVASTATOR AL FMI 
în România: Teoria incendiară 

analist economic
 

                                             Ionel DANCU 

         Analistul economic Ilie Șerbănescu a declarat că FMI 
face un experiment în România şi ca pretenţiile sale recente 
reprezintă o şmecherie prin care Fondul Monetar 
Internaţional vrea să preia controlul total în România.

nalistul politic spune că deficitul bugetar de 0.9%, cerut 
de FMI, şi despre care Guvernul a spus că este 
inacceptabil, reprezintă un 'lant de gat' pentru România.

"40 de ani acest Occident s-a dezvoltat pe baza deficitului 
bugetar, era lăudat şi ridicat în slăvi, deficitul bugetar înseamnă 
că poţi din fondurile care sunt imobile să le activezi punându
la lucru în investiţii. După ce ei s-au dezvoltat vin şi spun că noi 
nu mai avem voie la deficit bugetar, deci trebuie să încremenim 
sub-dezvoltati. Nu are acelaşi impact în Germania, de exemplu, 
care e ţara deja devoltata, ca în România, căruia îi pui un lanţ de 
gât şi nu se mai poate dezvolta. Este o porcărie. Ce se va 
întâmpla, nu ştiu, părerea mea este ca în negocierile cu FMI 
intri cu părerile tale şi ieşi cu părerile lui pentru agita, vantura 
ameninţări cărora nu le poţi face faţă. Deficitul de o,9% este un 
experiment făcut pe România, făcut ca pe cobai. Acest aşa de 
lăudat acord cu FMI este o nenorociere. Povestea asta cu 
deficitul este o poveste pentru că ei să rămână aici în continuare 
pentru alte lucruri, dar nu vreau să spun mai multe (...) poporul 
ăsta încă trăieşte, încă supravieţuieşte, pe baza existenţei a 3 
moşteniri lăsate din comunism, bune sau rele, anume sistemul 
de sănătate, sistemul public de pensii şi sistemul locativ, asta 
vizează ei, să preia aceste lucruri, să le distrugă şi să ne 
transformăm chiriaşi în propria ţară din toate punctele de 
vedere. Este o şmechereala pentru alte motivaţii", a declarat Ilie 
Şerbănescu la Antena 3. 

 
Legea cartelelor prepay dorită de SRI,

declarată neconstitu
 
       Legea privind identificarea utilizatorilor de cartele 
telefonice prepay a fost declarată neconstituţională în 
ansamblu de către Curtea Constituţională.

ecizia a fost luată  de judecă
majoritate de voturi, informează
Curtea Constituţională a luat această decizie întrucât 

dispoziţiile legii nu au un caracter precis şi previzibil.
De asemenea, CC a constatat că modalitatea prin care sunt 
obţinute şi stocate datele necesare pentru identificarea
utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice pentru care 
plata se face în avans (cartele pre-pay), respectiv a utilizatorilor 
conectaţi la puncte de acces la internet (wi

A

D
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riscul geopolitic e şi mai real. Pericolul că România să se 

întoarcă la perioada când era izolată de toată lumea, că în timpul 

lui Ceauşescu, trebuie luat în considerare.” 

EXPERIMENT DEVASTATOR AL FMI 
în România: Teoria incendiară a unui 

analist economic 

Ionel DANCU – București 

Șerbănescu a declarat că FMI 
face un experiment în România şi ca pretenţiile sale recente 
reprezintă o şmecherie prin care Fondul Monetar 
Internaţional vrea să preia controlul total în România. 

nalistul politic spune că deficitul bugetar de 0.9%, cerut 
de FMI, şi despre care Guvernul a spus că este 
inacceptabil, reprezintă un 'lant de gat' pentru România. 

a dezvoltat pe baza deficitului 
n slăvi, deficitul bugetar înseamnă 

că poţi din fondurile care sunt imobile să le activezi punându-le 
au dezvoltat vin şi spun că noi 

nu mai avem voie la deficit bugetar, deci trebuie să încremenim 
e acelaşi impact în Germania, de exemplu, 

care e ţara deja devoltata, ca în România, căruia îi pui un lanţ de 
gât şi nu se mai poate dezvolta. Este o porcărie. Ce se va 
întâmpla, nu ştiu, părerea mea este ca în negocierile cu FMI 

ieşi cu părerile lui pentru agita, vantura 
ameninţări cărora nu le poţi face faţă. Deficitul de o,9% este un 
experiment făcut pe România, făcut ca pe cobai. Acest aşa de 
lăudat acord cu FMI este o nenorociere. Povestea asta cu 

ru că ei să rămână aici în continuare 
pentru alte lucruri, dar nu vreau să spun mai multe (...) poporul 
ăsta încă trăieşte, încă supravieţuieşte, pe baza existenţei a 3 
moşteniri lăsate din comunism, bune sau rele, anume sistemul 

ic de pensii şi sistemul locativ, asta 
vizează ei, să preia aceste lucruri, să le distrugă şi să ne 
transformăm chiriaşi în propria ţară din toate punctele de 
vedere. Este o şmechereala pentru alte motivaţii", a declarat Ilie 

a cartelelor prepay dorită de SRI, 
declarată neconstituțională 

Legea privind identificarea utilizatorilor de cartele 
telefonice prepay a fost declarată neconstituţională în 
ansamblu de către Curtea Constituţională.  

de judecătorii constituţionali, cu 
majoritate de voturi, informează MEDIAFAX. 
Curtea Constituţională a luat această decizie întrucât 

dispoziţiile legii nu au un caracter precis şi previzibil. 
De asemenea, CC a constatat că modalitatea prin care sunt 
obţinute şi stocate datele necesare pentru identificarea 
utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice pentru care 

pay), respectiv a utilizatorilor 
conectaţi la puncte de acces la internet (wi-fi) nu reglementează 
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garanţii suficiente care să permită asigurarea unei pr
eficiente a datelor cu caracter personal faţă de riscurile de abuz, 
precum şi faţă de orice accesare şi utilizare ilicită a acestor date.
Legea cartelelor pre-pay a fost atacată la Curtea Constituţională 
(CC) de Avocatul Poporului, pe raţiuni legate, între altele, de 
ocrotirea vieţii intime şi de faptul că actul normativ nu ar 
reglementa criteriile obiective de stabillire a duratei stocării 
datelor cu caracter personal, notează Mediafax.ro.
Camera Deputaţilor a adoptat în 2 iulie, cu 195 de voturi 
"pentru", 20 de voturi "împotrivă" şi 75 de abţineri, iniţiativa 
legislativă care obligă deţinătorii de cartele telefonice preplătite 
(prepay) să-şi prezinte datele personale de identificare.
Dacă ar fi fost promulgată, legea intra în vigoare la 1 ianuarie 
2015. Cu toate acestea, legea prevedea o perioadă de un an, 
respectiv până la 1 ianuarie 2016, pentru ca posesorii de cartele 
preplătite să aibă posibilitatea de a furniza operatorilor de 
telefonie datele personale de identificare. 
În caz contrar, legea prevedea anularea numărului de telefon.
Judecătorii constituţionali au luat în discuţie, excepţia ridicată 
în 9 iulie de Avocatul Poporului, care a atacat Legea pentru 
modificarea şi completarea OUG nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, pe raţiuni legate, între altele, de 
ocrotirea vieţii intime şi de faptul că actul normativ nu ar 
reglementa criteriile obiective de stabilire a duratei stocării 
datelor cu caracter personal. 
Procurorul şef al DIICOT, Alina Bica, a transmis, 
Constituţionale (CC) punctul de vedere al instituţiei referitor la 
criticile aduse de Avocatul Poporului la adresa Legii privind 
identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay, arătând 
că acestea sunt neîntemeiate. 
În momentul în care Guvernul a emis proiectul de
sus, Curtea de Justiţie a UE a apreciat că aplicarea prevederilor 
Directivei Uniunii Europene care prevede stocarea datelor de 
trafic ale tuturor utilizatorilor de telefonie şi internet reprezintă 
o imixtiune deosebit de gravă în drepturile fu
omului, aducând atingere dreptului la viaţă privată şi la 
protecţia datelor cu caracter personal. Adoptată în 2006, după
atacurile teroriste din Londra şi Madrid, directiva amintită este 
cunoscuta sub numele de “Big Brother”. 

 
Vedetele autohtone, "păpuşi 

ILLUMINATI"? 
Iată starurile care folosesc 
SIMBOLURILE OCULTE

 
                                         Delia NICULAE –

           Tot mai mulţi artişti români fac jocul Illuminati şi 
folosesc simboluri ale acestei societăţi secrete fie din dorinţa 
de manipulare, fie doar pentru că ar putea fi ceva trendy. 
Smiley, Inna, Antonia, Alexandra Stan şi Andreea Bălan au 
folosit elemente specifice în clipurile sau în fotografiile lor.

oda în rândul artiştilor a fost dată de vedetele de 
peste Ocean, printre care Lady Gaga, Beyonce, Katy 
Perry, Justin Bieber, Eminem, iar pe internet circulă M 
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garanţii suficiente care să permită asigurarea unei protecţii 
eficiente a datelor cu caracter personal faţă de riscurile de abuz, 
precum şi faţă de orice accesare şi utilizare ilicită a acestor date. 

pay a fost atacată la Curtea Constituţională 
e, între altele, de 

ocrotirea vieţii intime şi de faptul că actul normativ nu ar 
reglementa criteriile obiective de stabillire a duratei stocării 
datelor cu caracter personal, notează Mediafax.ro. 

Deputaţilor a adoptat în 2 iulie, cu 195 de voturi 
pentru", 20 de voturi "împotrivă" şi 75 de abţineri, iniţiativa 
legislativă care obligă deţinătorii de cartele telefonice preplătite 

şi prezinte datele personale de identificare. 
intra în vigoare la 1 ianuarie 

o perioadă de un an, 
respectiv până la 1 ianuarie 2016, pentru ca posesorii de cartele 
preplătite să aibă posibilitatea de a furniza operatorilor de 

evedea anularea numărului de telefon. 
excepţia ridicată 

în 9 iulie de Avocatul Poporului, care a atacat Legea pentru 
modificarea şi completarea OUG nr. 111/2011 privind 

legate, între altele, de 
ocrotirea vieţii intime şi de faptul că actul normativ nu ar 
reglementa criteriile obiective de stabilire a duratei stocării 

, Alina Bica, a transmis, Curţii 
C) punctul de vedere al instituţiei referitor la 

criticile aduse de Avocatul Poporului la adresa Legii privind 
identificarea utilizatorilor de cartele telefonice prepay, arătând 

momentul în care Guvernul a emis proiectul de lege de mai 
aplicarea prevederilor 

Directivei Uniunii Europene care prevede stocarea datelor de 
trafic ale tuturor utilizatorilor de telefonie şi internet reprezintă 

le fundamenale ale 
nd atingere dreptului la viaţă privată şi la 
r cu caracter personal. Adoptată în 2006, după 

atacurile teroriste din Londra şi Madrid, directiva amintită este 

tone, "păpuşi 

Iată starurile care folosesc 
SIMBOLURILE OCULTE 

– București  

Tot mai mulţi artişti români fac jocul Illuminati şi 
e fie din dorinţa 

de manipulare, fie doar pentru că ar putea fi ceva trendy. 
Smiley, Inna, Antonia, Alexandra Stan şi Andreea Bălan au 
folosit elemente specifice în clipurile sau în fotografiile lor.  

oda în rândul artiştilor a fost dată de vedetele de 
este Ocean, printre care Lady Gaga, Beyonce, Katy 

Perry, Justin Bieber, Eminem, iar pe internet circulă 

speculaţii conform cărora Michael Jackson şi Whitney Houston 
ar fi fost ucişi din cauză că ar fi renunţat la acest ordin. Vedetele 
de la noi au ales cel mai des să folosească mesajul ochiului 
acoperit, o aluzie la "ochiul lui Horus", unul dintre simbolurile 
preferate ale francmasoneriei şi ale organizaţiei Illuminati. 
Contactate de "ring" pentru a afla dacă sunt sau nu adepte ale 
acestui curent, au refuzat să ofere un răspuns, însă Oreste 
Teodorescu susţine că artiştii noştri nu ar fi în mod real adepţi 
Illuminati, ci doar au recurs la o strategie de marketing. "Nu am 
ce să comentez pe această temă. Nu cunosc nimic despre 
Illuminati, dar nici nu cred că vedetele noastre pot fi parte a 
acestui curent. Mi se pare mai degrabă o strategie de 
marketing", a opinat Oreste. "Să ne rugăm să le lumineze 
Dumnezeu mintea" În încercarea de a afla ce părere are Biserica 
Ortodoxă despre acest curent, "ring" a contactat un
ne-a îndrumat să ne rugăm pentru artiştii noştri: "Din câte am 
înţeles, ar depune un jurământ pe Biblie, dar nu e ortodox să 
juri. Biserica nu e de acord. Tineretul e haotic, a luat
greşite, iar Satana se bucură când ademeneşte oameni
greşesc şi prin faptul că acum, când ne aflăm în cel mai 
important post din an, susţin spectacole în loc să cânte colinde 
şi să îşi cureţe sufletele. Legat de simbolurile pe care le 
afişează, poate că dau bine pentru unii, dar trebuie să aibă ma
grijă pentru că, fiind vedete, îi influenţează şi pe alţii. Trebuie 
să ne rugăm să le lumineze Dumnezeu mintea". Andreea Bălan 
etalează un prim simbol al ochiului acoperit în pozele de 
prezentare a videoclipului "Things U Do 2 Me", iar un mesaj 
asemănător apare în cel mai nou clip, "Rece" Încă din anul 
2010, într-un pictorial pentru "FHM", Inna, artista care a cucerit 
topurile internaţionale, are un plasture deasupra ochiului drept. 
Antonia foloseşte acest simbol nu doar în fotografiile 
profesionale, ci şi în cele personale pe care le postează pe contul 
ei de socializare. Smiley, adeptul Illuminati? Artistul apare într
o fotografie cu ochelari galbeni, despre care, pe site
lovendal.ro, se spune că semnifică starea de orbire faţă de lumea 
înconjurătoare, acceptarea, asemenea unui robot, a stării de 
manipulare faţă de "ceva" care te controlează din toate punctele 
de vedere. Mai mult, se observă şi simboluri consacrate, precum 
fulgere şi piramide Povestea unui simbol Despre "ochiul lui 
Horus" există numeroase scrieri şi referinţe. Se spune că fiul lui 
Osiris şi a lui Isis, care a mai fost numit şi "Horus, cel care 
conduce cu doi ochi", avea ochiul drept alb, reprezentând 
Soarele, iar ochiul stâng era negru şi reprezenta Luna. Se spune 
că şi-a pierdut ochiul stâng atunci când s
malefic, Seth. Acesta i-a scos ochiul lui Horus, dar a pierdut 
lupta. Un zeu i-a dăruit cu ajutorul magiei un alt ochi.
Ziarul "ring") 

 http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/249515/2014/Vedetele
papusi-ILLUMINATI-Iata-starurile-care-folosesc
OCULTE?utm_source=caplimpede.ro&utm_campaign=Cross&utm_medium=
web 
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speculaţii conform cărora Michael Jackson şi Whitney Houston 
ar fi fost ucişi din cauză că ar fi renunţat la acest ordin. Vedetele 

mai des să folosească mesajul ochiului 
acoperit, o aluzie la "ochiul lui Horus", unul dintre simbolurile 
preferate ale francmasoneriei şi ale organizaţiei Illuminati. 
Contactate de "ring" pentru a afla dacă sunt sau nu adepte ale 

t să ofere un răspuns, însă Oreste 
Teodorescu susţine că artiştii noştri nu ar fi în mod real adepţi 
Illuminati, ci doar au recurs la o strategie de marketing. "Nu am 
ce să comentez pe această temă. Nu cunosc nimic despre 

detele noastre pot fi parte a 
acestui curent. Mi se pare mai degrabă o strategie de 
marketing", a opinat Oreste. "Să ne rugăm să le lumineze 
Dumnezeu mintea" În încercarea de a afla ce părere are Biserica 
Ortodoxă despre acest curent, "ring" a contactat un preot, care 

a îndrumat să ne rugăm pentru artiştii noştri: "Din câte am 
înţeles, ar depune un jurământ pe Biblie, dar nu e ortodox să 
juri. Biserica nu e de acord. Tineretul e haotic, a luat-o pe căi 
greşite, iar Satana se bucură când ademeneşte oameni. Artiştii 
greşesc şi prin faptul că acum, când ne aflăm în cel mai 
important post din an, susţin spectacole în loc să cânte colinde 
şi să îşi cureţe sufletele. Legat de simbolurile pe care le 
afişează, poate că dau bine pentru unii, dar trebuie să aibă mare 
grijă pentru că, fiind vedete, îi influenţează şi pe alţii. Trebuie 
să ne rugăm să le lumineze Dumnezeu mintea". Andreea Bălan 
etalează un prim simbol al ochiului acoperit în pozele de 
prezentare a videoclipului "Things U Do 2 Me", iar un mesaj 

or apare în cel mai nou clip, "Rece" Încă din anul 
un pictorial pentru "FHM", Inna, artista care a cucerit 

topurile internaţionale, are un plasture deasupra ochiului drept. 
Antonia foloseşte acest simbol nu doar în fotografiile 

şi în cele personale pe care le postează pe contul 
ei de socializare. Smiley, adeptul Illuminati? Artistul apare într-
o fotografie cu ochelari galbeni, despre care, pe site-ul 
lovendal.ro, se spune că semnifică starea de orbire faţă de lumea 

, acceptarea, asemenea unui robot, a stării de 
manipulare faţă de "ceva" care te controlează din toate punctele 
de vedere. Mai mult, se observă şi simboluri consacrate, precum 
fulgere şi piramide Povestea unui simbol Despre "ochiul lui 

ase scrieri şi referinţe. Se spune că fiul lui 
Osiris şi a lui Isis, care a mai fost numit şi "Horus, cel care 
conduce cu doi ochi", avea ochiul drept alb, reprezentând 
Soarele, iar ochiul stâng era negru şi reprezenta Luna. Se spune 

stâng atunci când s-a luptat cu fratele său 
a scos ochiul lui Horus, dar a pierdut 

a dăruit cu ajutorul magiei un alt ochi. (după  

http://www.ziarulring.ro/stiri/monden/249515/2014/Vedetele-autohtone-
folosesc-SIMBOLURILE-

OCULTE?utm_source=caplimpede.ro&utm_campaign=Cross&utm_medium=
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Rezonanța – ființe de frecvență
 

             De la Herodot zicere : ” Unica avere este cunoa
și singurul dezastru este ignoranța ”. Are dreptate, 
ce: vedem zilnic, dar nu înțelegem …       

   În fizică, rezonanța este tendința unui sistem de a 
amplitudine maximă la anumite frecven
frecvențe de rezonanță.  

a aceste frecvențe, chiar și forțe oscilante mici pot 
produce amplitudini de vibrație mari, deoarece sistemul 
stochează energie oscilantă. Când atenuarea este mică, 

frecvența de rezonanță este aproximativ egală cu frecvența 
naturală a sistemului, la care el vibrează liber. 

Rezonanța apare la toate tipurile de sisteme oscilante: exist
rezonanță a undelor mecanice, rezonanță electromagnetică, și 
rezonanță a funcțiilor de undă în fizica cuantică.

        La mijlocul anilor “80 mai puțin de 3% din toți oamenii 
planetei foloseau telefoane mobile, iar în ziua de azi aproape 
100% din oameni le folosesc. Acum trăim  într
radiații electromagnetice. Sunt în jurul nostru, invizibile; dar 
știm că sunt acolo. De fiecare dată când ridicați telefonul mobil 
știi asta, frecvența este acolo. Este foarte greu să dăm ceasul 
înapoi, de fapt, este imposibil, dar trebuie să fimcon
efectele negative asupra sănătății, astfel încât să putem
a lua măsuri de precauție împotriva expunerilor prelungite la 

L
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țe de frecvență 

” Unica avere este cunoașterea, 
Are dreptate, și iată de 

ța este tendința unui sistem de a oscila cu 
frecvențe, denumite 

țe, chiar și forțe oscilante mici pot 
ție mari, deoarece sistemul 

stochează energie oscilantă. Când atenuarea este mică, 
ța de rezonanță este aproximativ egală cu frecvența 

 

ța apare la toate tipurile de sisteme oscilante: există 
ță a undelor mecanice, rezonanță electromagnetică, și 

fizica cuantică. 

 

țin de 3% din toți oamenii 
foloseau telefoane mobile, iar în ziua de azi aproape 

într-un ocean de 
ții electromagnetice. Sunt în jurul nostru, invizibile; dar 

știm că sunt acolo. De fiecare dată când ridicați telefonul mobil 
greu să dăm ceasul 

este imposibil, dar trebuie să fimconștienți de 
ții, astfel încât să putem alege în 

ție împotriva expunerilor prelungite la 

aceste radiații. Noi, pur și simplu, nu înțelegem pe deplin ceea 
ne înconjoară. 

    Rezonanța - ființe de frecvență 
engleză) este un senzațional documentar ce ne deschide ochii, 
informându-ne de care și cum arată efectele negative 
incomensurabile provocate nouă, trăitorilor în acest ocean de 
frecvențe electromagnetice.  În loc să învinovă
în stilul obișnuit de tipul teoriei conspirației, filmul arată cu 
fapte simple dar relevante, uneori șocante, ceea ce se știe dar nu 
se spune. 

   Cel mai important, modul în care filmul prive
istorică şi evolutivă a unei tehnologii relativ tânără, este destul 
de convingătoare - începând cu a
Schumann. Această frecvență electromagnetică este nu numai 
“pulsul Pământului“, dar și a vieții însăși; prezența sa pare a 
determina bunăstarea fizică și mentală a oamenilor, ca să nu mai 
vorbim de influența sa asupra existenței
animale. 
  
   Din fericire, documentarul rămâne distant de părerile experte, 
vorbește și prezintă aceste fapte cu compasiune și respect pen
un public ne-științific. Se pare că realizatorii au depus mult 
efort pentru a face concluziile lor tangibile 
nu în ultimul rând ca o narațiune care foarte mult se bazează pe 
experiența umană. 

   Corelația dintre dezvoltarea de tehn
etc.) și dispariția alarmantă a multor
exemplu, este atât de dramatic pe cât este, dar
drumul însensibilizarea opiniei publice.
părăsesc stupii în care se află un telefon fără fir, ca experiment, 
este preocupant, știind ce ar putea însemna
globală; dacă stâlpii de telefonie mobilă domină 
peisajele noastre ar trebui să ne dea serios de gândit.
   
   Conform cercetărilor și investigațiilor din film, patru spe
albine americane au scăzut în număr cu 98%, 
sensibilitatea de navigație ale păsărilor și fluturilor ce depind de 
frecvență naturală și câmpul magnetic al Pământului. Indiferent 
dacă sunt sau nu dovedite cu certitudine, faptul că 190
de păsări sunt pe cale de dispariție iminentă ar putea fi cauzate 
de  “ frecvențe artificiale”. 

   În cele din urmă, “a putea”  trebuie să fie suficient, ca motiv 
de îngrijorare și aceasta este argumentul filmului : dezvoltarea 
susținută a unei tehnologii a cărei impact 
urmei, nu au fost cercetate cu rigoarea pe care o meritau. Cu 
toate acestea, se pare că există cercetare 
care sugerează că problema este mult mai gravă decât ne 
gândim, și eventual, ignorată - nu numai deoamenii cu interese

Deși rezonanța explorează“ pânzele de paianjen” comercial 
și politic țesute de o industrie a profitului, documentarul se 
întrepătrunde cu  istoria umană. Există un sat mic englez, cu 
18 case și o antenă de telefonie mobilă, care pare să se fi 
transformat într-un grup de afectați cu cancer; limitele de 
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ții. Noi, pur și simplu, nu înțelegem pe deplin ceea 

țe de frecvență (titlul original, în lb. 
țional documentar ce ne deschide ochii, 

și cum arată efectele negative 
trăitorilor în acest ocean de 

În loc să învinovățească industria 
șnuit de tipul teoriei conspirației, filmul arată cu 

șocante, ceea ce se știe dar nu 

Cel mai important, modul în care filmul privește dimensiunea 
storică şi evolutivă a unei tehnologii relativ tânără, este destul 

începând cu așa-numita Rezonanță 
ță electromagnetică este nu numai 

ții însăși; prezența sa pare a 
și mentală a oamenilor, ca să nu mai 

ța sa asupra existenței tuturor speciilor de 

    
Din fericire, documentarul rămâne distant de părerile experte, 

ște și prezintă aceste fapte cu compasiune și respect pentru 
științific. Se pare că realizatorii au depus mult 

efort pentru a face concluziile lor tangibile și ușor de înțeles - 
țiune care foarte mult se bazează pe 

tehnologii fără fir (wireless,, 
și dispariția alarmantă a multor familii de albine, de 

exemplu, este atât de dramatic pe cât este, dar nu și-a găsit încă 
drumul însensibilizarea opiniei publice. Văzând cum albinele 

fon fără fir, ca experiment, 
știind ce ar putea însemna pentru hrana 

globală; dacă stâlpii de telefonie mobilă domină 
noastre ar trebui să ne dea serios de gândit. 

și investigațiilor din film, patru specii de 
americane au scăzut în număr cu 98%, și, de asemenea, 

ție ale păsărilor și fluturilor ce depind de 
ță naturală și câmpul magnetic al Pământului. Indiferent 

cu certitudine, faptul că 190 de specii 
ție iminentă ar putea fi cauzate 

trebuie să fie suficient, ca motiv 
și aceasta este argumentul filmului : dezvoltarea 
tehnologii a cărei impact și consecințe, la urma 

cercetate cu rigoarea pe care o meritau. Cu 
toate acestea, se pare că există cercetare științifică suficientă 

mult mai gravă decât ne 
nu numai deoamenii cu interese    

și rezonanța explorează“ pânzele de paianjen” comercial 
țesute de o industrie a profitului, documentarul se 

Există un sat mic englez, cu 
fonie mobilă, care pare să se fi 

ți cu cancer; limitele de 
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radiații stabilite împotriva craniilor de soldați sunt depășite, în 
timp ce copii de 8 ani folosesc telefoanele mobile; 
sau fenomenul de “electrosensibilitate”, ca
afectează  aproximativ 3% din populație, potrivit Organizației 
Mondiale a Sănătății. 

   Cu toate acestea, documentarul nu se oprește aici. Acesta 
merge la cauza problemei - simplul fapt că noi nu putem vedea 
frecvențele artificiale în care suntem scufun
transformate în sunete acustice, devin detectabile ca 
experimentele “live” realizate în film,vorbesc de la sine…
   
   Concluziile documentarul sunt evocatoare și sugestive. În cele 
din urmă, “conexiunea” noastră cu frecvențele naturale a
Pământului - și toată viața - pare să se  fi deteriorat în moduri 
noi ce încă nu înțelegem, dacă nu le cunoaștem întâi. În acest 
sens, rezonanța este departe de a fi alarmistă, doar tr
semnal de alarmă. 

Nu în ultimul rând, există o dimensiune spirituală a 
subiectului filmului ce începe, dar, din păcate, nu este 
continuată. Există o corelație directă între Rezonanța Schumann 
și o anumită frecvență a creierului uman - undele Alpha 
este mai mult decât probabil frecvențe artificiale ar put
de asemenea, modul nostru de a gândi și a dormi;
dincolo de toate riscurile medicale, ar putea avea chiar 
repercusiuni mai alarmante, deoarece se referă la
sine. 

 
UE ne impune cipurile RFID

 
 

        Cipurile RFID ne sunt impuse de la Bruxelles. 
Europarlamentarii români nu vor să facă nimic pentru a 
modifica această reglementare a UE. Birocraţii de la 
Bruxelles vor să transforme UE într-un imperiu !
Europeana NU este paradisul promis! Europarlamentarii pe 
care i-am votat au aratat că NU vor să ne apere de dictatura 
Comisiei Europene! 

asapoartele, cărţile de identitate şi permisele de 
conducere biometrice cu cip RFID reprezinta un pas 
important către dictatura globala totală (noua ordine P
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ții stabilite împotriva craniilor de soldați sunt depășite, în 
timp ce copii de 8 ani folosesc telefoanele mobile; 

fenomenul de “electrosensibilitate”, care 
ție, potrivit Organizației 

 

ște aici. Acesta 
simplul fapt că noi nu putem vedea 

artificiale în care suntem scufundați; dar 
transformate în sunete acustice, devin detectabile ca și în 
experimentele “live” realizate în film,vorbesc de la sine… 

  
și sugestive. În cele 
țele naturale ale 

fi deteriorat în moduri 
țelegem, dacă nu le cunoaștem întâi. În acest 

departe de a fi alarmistă, doar tragerea unui 

e spirituală a 
filmului ce începe, dar, din păcate, nu este 

ție directă între Rezonanța Schumann 
undele Alpha - deci 

țe artificiale ar putea afecta, 
și a dormi;  acest lucru, 

dincolo de toate riscurile medicale, ar putea avea chiar 
repercusiuni mai alarmante, deoarece se referă la conștiința în 

RFID 

sunt impuse de la Bruxelles. 
Europarlamentarii români nu vor să facă nimic pentru a 
modifica această reglementare a UE. Birocraţii de la 

un imperiu ! Uniunea 
Europeana NU este paradisul promis! Europarlamentarii pe 

am votat au aratat că NU vor să ne apere de dictatura 

asapoartele, cărţile de identitate şi permisele de 
conducere biometrice cu cip RFID reprezinta un pas 
important către dictatura globala totală (noua ordine 

mondială). Următorul pas este reprezentat de unificarea 
cardurilor existente într-un singur card „universal” care să fie şi 
ID (carte de identitate), permis de conducere, card de sănă
card bancar, cheie pentru casă şi maşină etc.
Treptat suntem educaţi şi forţaţi să renun
să plătim numai cu cardul. Ultimul pas, cel decisiv, implică 
renunţarea şi la aceste carduri universale (ce se pot pierde) şi 
înlocuirea lor cu implanturi RFID. 
Tehnologia RFID şi corupţia UE permit trecerea gradată către 
pasul final, DICTATURA GLOBALĂ, de la care nu mai există 
întoarcere. Ei vor să ne facă slcavi pe cheltuiala noastră! 
Tehnologia pentru introducerea cipurilor în paşapoarte a 
(până în prezent) cel puțin un miliard de euro, din banii nostri 
!!! 
 

Un GUVERN SPIONEAZĂ calculatoare din lumea 
întreagă. DESCOPERIREA REVOLTĂTOARE a 
programatorilor de la o mare companie care produce 
SOFTURI ANTI-VIRUS  
 
          Grupul informatic american Symantec a anunţat, în 
Franţa, că a descoperit un program informatic de spionaj 
ascuns, operaţional din 2008, a cărui complexitate tehnică 
sugerează că crearea sa a fost cel puţin supervizată de 
serviciile de informaţii ale unui stat. 

cest program botezat 'Regin' este un cal troian extrem 
de sofisticat care permite supravegherea unor ţ
alese cu toată discreţia. 

Echipele Symantec au detectat breşe în securitate în 10 ţări, în 
primul rând Rusia, apoi Arabia Saudită, care prezintă fiecare 
jur de un sfert din infecţii, a explicat pentru AFP Candid 
Wueest, un cercetător care lucrează pentru grupul specializat în 
programe informatice. 
Celelalte ţări afectate - în ordinea importanţei infecţiilor 
Mexicul şi Irlanda, urmate de India, Afganistan, Iran, Belgia, 
Austria şi Pakistan. 

 

Contrar altui program răuvoitor, 'Stuxnet', care viz
de îmbogăţire a uraniului în Iran, scopul 'Regin' este de a 
colecta diferite tipuri de date şi nu de a sabota un sistem de 
control industrial. 

Complexitatea sa implică o fază de concepţie care a durat mai 
multe luni, dacă nu chiar mai mulţi 
investiţie financiară importantă. 

Timpul şi resursele utilizate arată că o naţiune este 
responsabilă', asigură Candid Wueest. 

A
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as este reprezentat de unificarea 
un singur card „universal” care să fie şi 
permis de conducere, card de sănătate, 

card bancar, cheie pentru casă şi maşină etc. 
tem educaţi şi forţaţi să renunțăm la banii “cash” și 

tim numai cu cardul. Ultimul pas, cel decisiv, implică 
renunţarea şi la aceste carduri universale (ce se pot pierde) şi 

Tehnologia RFID şi corupţia UE permit trecerea gradată către 
DICTATURA GLOBALĂ, de la care nu mai există 

întoarcere. Ei vor să ne facă slcavi pe cheltuiala noastră! 
Tehnologia pentru introducerea cipurilor în paşapoarte a costat 

in un miliard de euro, din banii nostri 
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Franţa, că a descoperit un program informatic de spionaj 
uns, operaţional din 2008, a cărui complexitate tehnică 

sugerează că crearea sa a fost cel puţin supervizată de 
 

cest program botezat 'Regin' este un cal troian extrem 
de sofisticat care permite supravegherea unor ţinte 

Echipele Symantec au detectat breşe în securitate în 10 ţări, în 
primul rând Rusia, apoi Arabia Saudită, care prezintă fiecare în 

, a explicat pentru AFP Candid 
pentru grupul specializat în 

în ordinea importanţei infecţiilor - sunt 
Mexicul şi Irlanda, urmate de India, Afganistan, Iran, Belgia, 

Contrar altui program răuvoitor, 'Stuxnet', care viza centrifugele 
de îmbogăţire a uraniului în Iran, scopul 'Regin' este de a 
colecta diferite tipuri de date şi nu de a sabota un sistem de 

Complexitatea sa implică o fază de concepţie care a durat mai 
multe luni, dacă nu chiar mai mulţi ani, şi care ar necesita o 

Timpul şi resursele utilizate arată că o naţiune este 
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Dezvoltatorii lui au depus, de altfel, eforturi considerabile 
pentru a face virusul cât mai discret posibil, permiţându
utilizat în misiuni de spionaj persistente de foarte lungă durată.

Identificat pentru prima oară anul trecut de Symantec, 'Regin' a 
fost utilizat mai întâi între 2008-2011, an în care a fost retras 
brusc. O nouă versiune a fost relansată în 2013, şi aceasta este 
în continuare activă. 

Ţintele includ întreprinderi, organizaţii guvernament
institute de cercetări. Prezenţa sa, reperată în domenii variate, 
precum cel hotelier şi cel aeronautic, a servit de exemplu 
instigatorilor pentru a se informa asupra plecărilor şi venir
anumitor persoane, afirmă expertul Symantec.
Sursa: http://www.evz.ro/program-informatic-de-
sofisticat-identificat-in-cel-putin-10-tari.html  

 
O fotografie uluitoare a fost publicată de 

NASA în luna octombrie:
Un OZN de mărimea Pământului apare la 

suprafața Soarelui! 

 
                                                        Rafael MATEI 

         La sfârșitul lunii octombrie 2014, telescopul SOHO 
(Solar & Heliospheric Observatory) a cărui misiune este 
aceea de a investiga steaua centrală a sistemului nostru 
solar, a surprins imagini uluitoare: la suprafa
a făcut apariția un obiect misterios având aproximativ 
mărimea Pământului!  

ercetătorii nu au oferit nicio explicație științifică asupra 
a ceea ce ar putea reprezenta fenomenul straniu vizibil în 
fotografii astfel că, oricât de uluitor ar părea pentru noi, 

pământenii, este foarte posibil să fie vorba de o gigantică navă 
extraterestră. 

Această ipoteză nu ne poate 
lăsa indiferenți, așezând 
dintr-o dată omenirea, atât 
de orgolioasă, undeva 
destul de jos pe scara 
evoluției sau cel puțin în 
planul realizărilor 
tehnologice. Este posibil să 
existe în spațiul cosmic 
ființe capabile să 
construiască nave de 
dimensiunea unei planete, 
care să reziste la 
temperaturile uriașe de la 
suprafața Soarelui?! Imaginile recente captate de SOHO par să 
spună că da. Iar acest caz uimitor nu este singular.

C
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Dezvoltatorii lui au depus, de altfel, eforturi considerabile 
ibil, permiţându-i să fie 

utilizat în misiuni de spionaj persistente de foarte lungă durată. 

Identificat pentru prima oară anul trecut de Symantec, 'Regin' a 
2011, an în care a fost retras 

lansată în 2013, şi aceasta este 

Ţintele includ întreprinderi, organizaţii guvernamentale şi 
Prezenţa sa, reperată în domenii variate, 

precum cel hotelier şi cel aeronautic, a servit de exemplu 
entru a se informa asupra plecărilor şi venirilor 

, afirmă expertul Symantec. 
-spionaj-

O fotografie uluitoare a fost publicată de 
NASA în luna octombrie: 

Un OZN de mărimea Pământului apare la 

Rafael MATEI – București 

șitul lunii octombrie 2014, telescopul SOHO 
(Solar & Heliospheric Observatory) a cărui misiune este 
aceea de a investiga steaua centrală a sistemului nostru 
solar, a surprins imagini uluitoare: la suprafața Soarelui și-

ția un obiect misterios având aproximativ 

ție științifică asupra 
a ceea ce ar putea reprezenta fenomenul straniu vizibil în 
fotografii astfel că, oricât de uluitor ar părea pentru noi, 

ii, este foarte posibil să fie vorba de o gigantică navă 

ța Soarelui?! Imaginile recente captate de SOHO par să 
este singular. 

De 18 ani de când NASA și ESA (European Space Agency) au 
lansat proiectul SOHO, au apărut numeroase dovezi care indică 
existența civilizațiilor extraterestre avansate, însă ele nu au fost 
prezentate ca atare publicului larg. Astfel de imagi
concludente, ce merită studiate cu multă atenţie, au fost 
furnizate și de alte telescoape spațiale, fiind prezente în arhivele 
NASA sau ale altor agenții spațiale. De exemplu, unii 
cercetători ruși au atras atenția în urmă cu peste cinci ani asupra 
unor OZN-uri ce au fost observate în jurul Soarelui, zburând pe 
traiectorii neobișnuite, virând brusc în unghi drept sau 
modificându-și viteza de deplasare. 

OZN-ul fotografiat de SOHO seamănă izbitor cu imaginea 
clasică a unei farfurii zburătoare  

Pe fotografiile înregistrate de SOHO la data de 25 octombrie 
2014, la ora 01:13, în partea dreaptă a discului solar apare foarte 
clar imaginea unui obiect solid, a cărui parte vizibilă are forma 
aripioarei unui rechin sau a unei farfurii zburătoare clasice, 
„scufundate” pe jumătate în coroana solară.

Obiectul neidentificat fotografiat de NASA se distinge clar de 
fenomenele naturale care se produc la suprafa
o structură solidă, cu marginile precis conturate 
flăcări sau radiații termice. Cu totul surprinzătoare este mărimea 
acestui OZN, estimată ca fiind aproximativ egală cu cea a 

planetei noastre. 

În fa
descoperiri, reac
opiniei publice nu au 
întârziat să apară, multe 
fiin
se cui apar
n
SOHO. Cu siguran
este crea
extraterestre foarte 
avansate, având în vedere 
tehnologia extraordinară 
a acestui OZN.
Fotografia misteriosului 
OZN este publicată pe 

site-ul misiunii SOHO și pe site-ul NASA, astfel că nu ex
suspiciuni în ceea ce privește autenticitatea ei. Ea poate 
constitui pe bună dreptate o sursă autentică de inspira
viitoare filme științifico fantastice. În timp ce lumea 
refuză cu îndârjire, din cauza unor comenzi politice, să 
existența civilizațiilor extraterestre, iată că telescoapele spațiale 
ne oferă tot mai multe dovezi asupra misterioaselor fenomene 
OZN. 

Numeroase fotografii sau capturi video realizate de NASA 
atestă apariții frecvente ale unor obiecte zburătoare 
neidentificate în apropierea sau chiar la suprafa
unele dintre acestea fiind de-a dreptul gigantice, a
fotografia recentă surprinsă de SOHO. Numărul foarte mare al 
acestor apariții sugerează existența unei posibile atracții 
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și ESA (European Space Agency) au 
lansat proiectul SOHO, au apărut numeroase dovezi care indică 

ța civilizațiilor extraterestre avansate, însă ele nu au fost 
prezentate ca atare publicului larg. Astfel de imagini 
concludente, ce merită studiate cu multă atenţie, au fost 

și de alte telescoape spațiale, fiind prezente în arhivele 
ții spațiale. De exemplu, unii 

și au atras atenția în urmă cu peste cinci ani asupra 
uri ce au fost observate în jurul Soarelui, zburând pe 

șnuite, virând brusc în unghi drept sau 

ul fotografiat de SOHO seamănă izbitor cu imaginea 

ile înregistrate de SOHO la data de 25 octombrie 
2014, la ora 01:13, în partea dreaptă a discului solar apare foarte 
clar imaginea unui obiect solid, a cărui parte vizibilă are forma 
aripioarei unui rechin sau a unei farfurii zburătoare clasice, 

e” pe jumătate în coroana solară. 

Obiectul neidentificat fotografiat de NASA se distinge clar de 
fenomenele naturale care se produc la suprafața Soarelui: el are 
o structură solidă, cu marginile precis conturate și nu emană 

totul surprinzătoare este mărimea 
acestui OZN, estimată ca fiind aproximativ egală cu cea a 

planetei noastre.  

În fața unei asemenea 
descoperiri, reacțiile 
opiniei publice nu au 
întârziat să apară, multe 
ființe umane întrebându-
se cui aparține gigantica 
navă fotografiată de 
SOHO. Cu siguranță ea 
este creația unei rase 
extraterestre foarte 
avansate, având în vedere 
tehnologia extraordinară 
a acestui OZN. 
Fotografia misteriosului 
OZN este publicată pe 

ul NASA, astfel că nu există 
ște autenticitatea ei. Ea poate 

constitui pe bună dreptate o sursă autentică de inspirație pentru 
În timp ce lumea științifică 

refuză cu îndârjire, din cauza unor comenzi politice, să admită 
ța civilizațiilor extraterestre, iată că telescoapele spațiale 

ne oferă tot mai multe dovezi asupra misterioaselor fenomene 

Numeroase fotografii sau capturi video realizate de NASA 
ții frecvente ale unor obiecte zburătoare 

identificate în apropierea sau chiar la suprafața Soarelui, 
a dreptul gigantice, așa cum este și 

fotografia recentă surprinsă de SOHO. Numărul foarte mare al 
ții sugerează existența unei posibile atracții 
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exercitate de energia colosală a Soarelui fa
extraterestre. 

Un OZN gigantic a fost surprins în timp ce se alimenta cu 
energie solară  

Un alt caz uluitor de apariție a unui OZN la suprafața Soarelui a 
avut loc în anul 2012, NASA furnizând la acea vreme
grăitoare, ce sunt totodată dovezi de necontestat. 

În luna martie 2012, un OZN gigantic care conform estimărilor 
depăşea în dimesiune planeta Pământ, a fost filmat de către 
SDO (Solar Dynamics Observatory). Începând cu data de 8 
martie, pentru patru zile consecutiv, OZN-ul de formă sferică, 
închis la culoare, s-a menținut ca suspendat undeva în 
apropierea Soarelui. 

La începutul apariţiei 
sale, OZN-ul s-a 
apropiat din 
exteriorul Soarelui şi 
apoi a început să 
atragă nişte „fire” de 
energie din atmosfera 
solară. Pe parcurs, 
aceste fire s-au 
transformat într-un 
sui generis „cordon 
ombilical” pregnant 
vizibil, care apoi a 
rămas legătura dintre 
navă şi Soare până 
când OZN-ul a 
plecat. 

Nava respectivă a rămas pentru mai mult de 80 de ore extrem de 
aproape de Soare, părând a efectua un proces de alimentare cu 
energie.  Retragerea sa a dat naştere unor turbulenţe energetice 
în locul în care staţionase, care au durat pentru aproximativ şase 
ore. Unii cercetători care au privit cu mult interes imaginile au 
afirmat că inclusiv acele turbulenţe în sine reprezentau o dovadă 
de netăgăduit că sfera misterioasă existase cu adevărat în acel 
loc al atmosferei solare. 

Filmarea cu totul extraordinară realizată de SDO în anul 2012, 
care pare de altfel desprinsă dintr-un episod Star Trek
stocată în arhivele originale ale NASA, Helioviwer
fi accesată oricând de cei interesați. 

Privind cu atenție imaginile respective, ne putem da cu ușurință 
seama că acel fenomen spaţial unic şi misterios pentru 
pământeni este fără îndoială de origine extraterestră şi nu poate 
fi considerat o manifestare naturală, având în vedere 
numeroasele sale particularităţi evidente. 

Oamenii de ştiinţă, incapabili să ofere o explica
să admită originea extraterestră a unei asemenea tehnologii 
uluitoare – nu au putut în primă instanţă decât să dea unele 
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te de energia colosală a Soarelui față de navele 

Un OZN gigantic a fost surprins în timp ce se alimenta cu 

ție a unui OZN la suprafața Soarelui a 
avut loc în anul 2012, NASA furnizând la acea vreme imagini 

 

În luna martie 2012, un OZN gigantic care conform estimărilor 
depăşea în dimesiune planeta Pământ, a fost filmat de către 
SDO (Solar Dynamics Observatory). Începând cu data de 8 

ul de formă sferică, 
ținut ca suspendat undeva în 

Nava respectivă a rămas pentru mai mult de 80 de ore extrem de 
de Soare, părând a efectua un proces de alimentare cu 
Retragerea sa a dat naştere unor turbulenţe energetice 

în locul în care staţionase, care au durat pentru aproximativ şase 
ore. Unii cercetători care au privit cu mult interes imaginile au 

mat că inclusiv acele turbulenţe în sine reprezentau o dovadă 
de netăgăduit că sfera misterioasă existase cu adevărat în acel 

Filmarea cu totul extraordinară realizată de SDO în anul 2012, 
Star Trek, se află 

Helioviwer, unde poate 

ție imaginile respective, ne putem da cu ușurință 
seama că acel fenomen spaţial unic şi misterios pentru 

este fără îndoială de origine extraterestră şi nu poate 
fi considerat o manifestare naturală, având în vedere 

Oamenii de ştiinţă, incapabili să ofere o explicație – și evitând 
ei asemenea tehnologii 

nu au putut în primă instanţă decât să dea unele 

declaraţii confuze despre această înregistrare, afirmând că, după 
părerea lor, este vorba de „o gaură în atmosfera solară
Ulterior, cercetătorii s-au rezumat să afirme că
mai multe studii amănunţite ale fenomenului înainte de a face 
alte declaraţii. 

 
Controlul climei și războiul geoclimatic

 
                                            
                                               Valentina MĂNOIU 
 
        Oamenii şi-au dorit întotdeauna să poată controla 
vremea, să nu mai depindă de capriciile unor
neîndurători.  

e la săgeţile trimise în nori până la rachetele moderne 
pentru spargerea norilor, mulţi au încercat să 
influenţeze clima. 

În 1950, cercetătorul Wilhelm Reich (1897
sistem de aparate ce permitea influenţarea vremii, producerea 
sau alungarea norilor de ploaie şi furtuna. Cercetările
bazau pe o formă de energie denumită de el „orgon” care poate 
fi asimilata cu „chi-ul” chinezesc şi „prana” din terminologia 
sanscrită. Aparatele sale aveau rolul de a capta şi dirija fluxuri 
de energie orgonica pentru a produce efecte în diverse 
experimente, legate de însănătoşirea unor bolnavi, amplificarea 
energiei emisă de o substanţă radioactivă, controlul vremii etc.
Dispozitivul pentru controlul vremii constă din diverse tuburi cu 
diametre diferite dispuse concentric, ce aveau la un capăt 
cabluri ce făceau legătura cu un acumulator orgonic. 
Construcţia semăna cu o „baterie” de artilerie ce era îndreptată 
în sus, către cer. În funcţie de setările aparatului, acesta 
permitea formarea de nori aducători de ploaie sau împrăştierea 
lor. Există la ora actuală firme care folosesc acest tip de aparate, 
montate pe aripile unor avioane, pentru a produce sau îndepărta 
ploile. 
Din proiectul de control al climei iniţiat de Wilhelm Reich au 
derivat apoi altele, cum ar fi experimentul Philadelphia, 
Montauk şi proiectul HAARP. 
 
Proiectul HAARP  
 
Un proiect important dezvoltat de guv
controlul climei este HAARP (High Frequency Active Auroral 
Research Project) – Proiect de Cercetare a Rezonan
în Câmp de Înaltă Frecvenţă. Proiectul de cercetare aurorală

D
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declaraţii confuze despre această înregistrare, afirmând că, după 
o gaură în atmosfera solară”. 

au rezumat să afirme că doresc să facă 
mai multe studii amănunţite ale fenomenului înainte de a face 

și războiul geoclimatic 

Valentina MĂNOIU – București 

au dorit întotdeauna să poată controla 
vremea, să nu mai depindă de capriciile unor ”zei” 

e la săgeţile trimise în nori până la rachetele moderne 
pentru spargerea norilor, mulţi au încercat să 

 
În 1950, cercetătorul Wilhelm Reich (1897-1957) a dezvoltat un 
sistem de aparate ce permitea influenţarea vremii, producerea 
sau alungarea norilor de ploaie şi furtuna. Cercetările sale se 
bazau pe o formă de energie denumită de el „orgon” care poate 

ul” chinezesc şi „prana” din terminologia 
sanscrită. Aparatele sale aveau rolul de a capta şi dirija fluxuri 
de energie orgonica pentru a produce efecte în diverse 
experimente, legate de însănătoşirea unor bolnavi, amplificarea 

misă de o substanţă radioactivă, controlul vremii etc. 
Dispozitivul pentru controlul vremii constă din diverse tuburi cu 
diametre diferite dispuse concentric, ce aveau la un capăt 
cabluri ce făceau legătura cu un acumulator orgonic. 

„baterie” de artilerie ce era îndreptată 
în sus, către cer. În funcţie de setările aparatului, acesta 
permitea formarea de nori aducători de ploaie sau împrăştierea 
lor. Există la ora actuală firme care folosesc acest tip de aparate, 

or avioane, pentru a produce sau îndepărta 

Din proiectul de control al climei iniţiat de Wilhelm Reich au 
derivat apoi altele, cum ar fi experimentul Philadelphia, 

Un proiect important dezvoltat de guvernul SUA pentru 
controlul climei este HAARP (High Frequency Active Auroral 

Proiect de Cercetare a Rezonanței Aurorale 
Proiectul de cercetare aurorală se 
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referă la studierea efectului pe care îl are o rază de energie din 
banda RF (radio frecvenţă) focalizată în straturile inferioare ale 
ionosferei, cu ajutorul unui sistem complex de antene. 
Dr. Rosalie Bertell confirma că „cercetătorii armatei americane 
lucrează la un aşa-numit « sistem climatic » conceput ca o armă 
potenţială. Metodele includ producerea de furtuni şi modificarea 
traseului vaporilor în atmosferă pentru a produce inundaţii sau 
secete cu ţinta exactă.” 
Încă din anii ”70, fostul consilier al securităţii naţionale 
americane Zbigniew Brzezinski a prevăzut în cartea să „Între 
două epoci” că „tehnologia va pune la dispoziţia conducătorilor 
celor mai multe dintre naţiuni tehnici de războaie secrete, dintre 
care numai un mic număr va putea fi cunoscut de opinia 
publică. Tehnicile de modificare a climei vor putea fi folosite 
pentru a produce perioade prelungite de secetă sau furtună.” 

 

 
De altfel, cercetările realizate până în prezent au creat un 
arsenal de tehnici pentru un adevărat război geofizic (E. Străinu, 
2000, 2003), tehnici care pot produce : 
-         dispersarea ceţii, a norilor şi modificarea regimului de 
precipitaţii; 
-         formarea ceţii şi a norilor; 
-         producerea grindinii; 
-         obţinerea unor materiale necesare modificării 
proprietăţilor electrice ale atmosferei; 
-         introducerea în atmosferă a câmpurilor electromagnetice; 
-         provocarea şi dirijarea furtunilor, tornadelor şi a 
uraganelor; 
-         producerea artificială a ploii şi zăpezii; 
-         controlul fulgerelor şi al maselor plasmatice atmosferice; 
-         modificări ale climei prin topirea calotei polare ; 
-         deteriorarea stratului de ozon şi a ionosferei; 
-         modificări ale parametrilor fizici, chimici şi electrici ai 
mărilor şi oceanelor, controlul fenomenului „El Nino” ; 
-         producerea valurilor mareice mari – tsunami; 
-         provocarea cutremurelor de pământ etc.  
Marc Filterman, fost ofiţer francez, a descris câteva tipuri de 
arme neconvenţionale ce folosesc frecvenţele radio. El se 
referea la „războiul climatic”, indicând faptul că „SUA şi fosta 
URSS deţineau cunoştinţele tehnice necesare pentru a declanşa 
schimbări climatice bruşte (uragane, secete etc.) chiar de la 
începutul anilor ´80. Aceste tehnologii fac posibilă declanşarea 
de perturbări atmosferice folosind unde radar de frecvenţă 
foarte joasă (Extremely Low Frequency – ELF).” 

Programul HAARP, desfăşurat în Gokoma, Alaska şi 
administrat de forţele aeriene şi maritime ale SUA, reprezintă o 
nouă generaţie de arme sofisticate, dezvoltate în cadrul 
„Iniţiativei Strategice de Apărare” a SUA. Proiectul a fost lansat 
de „Direcţia de Vehicule Spaţiale” aparţinând „Laboratorului de 
Cercetare a Forţelor Aeriene.” El constă în principal dintr-un 
sistem de antene puternice, capabile să controleze modificări 
locale ale ionosferei 

 
Cercetătorul Nicholas Beigich, implicat în campania anti-
HAARP, descria acest proiect ca fiind „o tehnologie de 
fascicule de unde foarte puternice, care ridică zone ale 
ionosferei prin concentrarea unui fascicul şi încălzirea acelor 
zone. Undele electromagnetice sunt reflectate apoi pe pământ şi 
penetrează absolut orice, cu viaţa sau fără viaţă”. 
Dr. Rosalie Bertell afirma că „HAARP este un încălzitor 
gigantic care poate cauza distrugeri în ionosfera, creând nu 
numai găuri dar şi incizii lungi în stratul protector care 
împiedică radiaţiile mortale să bombardeze planetă”. 
Dezinformarea opiniei publice 
HAARP a fost prezentat opiniei publice ca un PROGRAM de 
cercetare ştiinţifică şi academică. Documentele militare 
americane sugerau că principalul obiectiv al HAARP era să 
exploateze ionosfera în scopuri de apărare. Fără să facă referiri 
clare la programul HAARP, un studiu al forţelor aeriene 
americane a subliniat utilizarea „modificărilor induse ale 
ionosferei ca o metodă de schimbare a modelelor climatice şi de 
distrugere a comunicaţiilor şi radarelor inamice.” 
Prima companie care a furnizat armatei echipamentul HAARP a 
fost ARCO POWER TECHNOLOGIES, subsidiara a ARCO 
OIL COMPANY. ARCO dorea să găsească o utilizare pentru 
cele 30 000 de miliarde m3 de gaze naturale din nordul Alaska. 
Deoarece livrarea acestora către consumatorii civili s-a constatat 
că este nerentabilă, s-a hotărât utilizarea gazelor pentru 
alimentarea transmiţătoarelor. Sponsorul proiectului a fost 
Departamentul de Apărare al Forţelor Aeriene şi Maritime ale 
USA. 
Scopul proiectului (nedeclarat public) a fost realizarea unui scut 
energetic planetar folosind ionosfera ca deflector de raza, pentru 
a transmite cantităţi mari de energie radianta pe teritoriul ţărilor 
inamice, perturbându-le comunicaţiile, armamentul şi industria 
electronică. De asemenea, HAARP avea drept scop studierea 
posibilităţii de a realiza comunicaţii nedetectabile între 
submarine, explorări geofizice, controlul proprietăţilor undelor 
radio cât şi generarea de semnale fantoma pentru radarele 
inamice aflate oriunde pe glob. 
Alte efecte ale proiectului HAARP: 

DezbateDezbateDezbateDezbateriririri    
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Declanşarea de haos meteorologic local la utilizarea puterilor 
mari, de 1,7 GW. 
Scăderea concentraţiei de ioni de calciu din ţesutul cerebral al 
oamenilor care au fost expuşi la iradieri mai mari de 0,8 
mW/cm2 şi o frecvenţă de 147 MHz, la o modulare cu semnal 
variabil cuprins între 6 şi 20 Hz. S-a observat o stimulare a 
neuronilor pe frecvenţa modulatoare de 16 Hz. 
Posibilitatea de a alimenta prin inducţie electromagnetică un 
avion aflat la 30 km înălţime, timp de 10000 de ore, avion ce 
are doar o bobină de recepţie a puterii emise ce o transfera apoi 
blocului motor. 
Posibilitatea de a perturba grav sănătatea şi psihicul subiecţilor 
care sunt ţinta unui experiment. Amintim obo
iritare, pierderea memoriei, cataractă, leucemie, defecte la 
naştere şi cancer, dar şi modificarea compoziţiei sanguine, a 
colesterolului, presiunii arteriale, pulsului şi chimiei cerebrale.
Posibilitatea de a scurtcircuita întreaga încărcăt
(ionosfera fiind văzută aici ca armătura exterioară a unui 
condensator sferic planetar) cu suprafaţa terestră (care e văzută 
aici ca fiind armatura de polaritate opusă a aceluiaşi 
condensator sferic planetar). 
Posibilitatea de a perturba stratul de ozon. Dacă acesta e lovit pe 
o frecvenţă egală cu frecvenţă la care O3 se descompune în O
atunci radiaţiile UV pot atinge suprafaţa Terrei distrugând toate 
formele de viaţă. 
Conform dr. Rosalie Bertell, HAARP „este o parte a unui 
sistem integrat de arme care au consecinţe devastatoare asupra 
mediului. Este probabil că proiectul să fie prezentat publicului 
ca un scut spaţial împotriva armelor din spaţiul extraterestru sau 
chiar că un instrument pentru refacerea stratului de ozon
HAARP poate contribui la schimbările climatice prin 
bombardarea intensivă a atmosferei cu raze de frecvenţă 
ridicată. Undele de frecvenţă joasă reflectate pot afecta creierul 
omului şi pot avea efecte asupra mişcărilor tectonice. HAARP 
are capacitatea de a modifica câmpul electromagnetic al 
Pământului. 
Se pare că „zeii primejdioşi” au coborât pe Pământ şi ei se joacă 
cu lucruri pe care nu le pot controla. În inconştienţa lor, oamenii 
se joacă de-a Dumnezeu. Sursă: http://greenly.ro/aer/controlul
climei-si-razboiul-geoclimatic 

 

Înainte de HAARP, programul american de 
manipulare a dezastrelor, a existat “Ciocănitoarea 

rusească”, inspirată din ideile lui Tesla
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Declanşarea de haos meteorologic local la utilizarea puterilor 

Scăderea concentraţiei de ioni de calciu din ţesutul cerebral al 
la iradieri mai mari de 0,8 

mW/cm2 şi o frecvenţă de 147 MHz, la o modulare cu semnal 
a observat o stimulare a 

Posibilitatea de a alimenta prin inducţie electromagnetică un 
avion aflat la 30 km înălţime, timp de 10000 de ore, avion ce 
are doar o bobină de recepţie a puterii emise ce o transfera apoi 

Posibilitatea de a perturba grav sănătatea şi psihicul subiecţilor 
care sunt ţinta unui experiment. Amintim oboseala cronică, 
iritare, pierderea memoriei, cataractă, leucemie, defecte la 
naştere şi cancer, dar şi modificarea compoziţiei sanguine, a 
colesterolului, presiunii arteriale, pulsului şi chimiei cerebrale. 
Posibilitatea de a scurtcircuita întreaga încărcătura ionosferică 

tura exterioară a unui 
condensator sferic planetar) cu suprafaţa terestră (care e văzută 
aici ca fiind armatura de polaritate opusă a aceluiaşi 

ratul de ozon. Dacă acesta e lovit pe 
se descompune în O2, 

atunci radiaţiile UV pot atinge suprafaţa Terrei distrugând toate 

Conform dr. Rosalie Bertell, HAARP „este o parte a unui 
de arme care au consecinţe devastatoare asupra 

mediului. Este probabil că proiectul să fie prezentat publicului 
ca un scut spaţial împotriva armelor din spaţiul extraterestru sau 
chiar că un instrument pentru refacerea stratului de ozon !!!” 

ontribui la schimbările climatice prin 
bombardarea intensivă a atmosferei cu raze de frecvenţă 
ridicată. Undele de frecvenţă joasă reflectate pot afecta creierul 
omului şi pot avea efecte asupra mişcărilor tectonice. HAARP 

pul electromagnetic al 

Se pare că „zeii primejdioşi” au coborât pe Pământ şi ei se joacă 
cu lucruri pe care nu le pot controla. În inconştienţa lor, oamenii 

http://greenly.ro/aer/controlul-

HAARP, programul american de 
manipulare a dezastrelor, a existat “Ciocănitoarea 

inspirată din ideile lui Tesla 

 

 HAARP celebrele antene din Alaska,
electromagnetice pot schimba vremea, dar şi produce alte 
dezastre naturale. Dar poate că sunt puţini care ştiu că înainte de 
HAARP a existat “Ciocănitoarea rusească”.
Pe 4 iulie 1976, fosta Uniune Sovietică a început să transmită
uriaşe câmpuri magnetice sub formă de impulsuri cu ajutorul a 
3 transmiţătoare-gigant de 40 de milioane de waţi care 
transmiteau acele semnale până în S.U.A. Acest asalt electronic 
a perturbat şi blocat semnalele transmisiilor radio şi de 
televiziune, a înfuriat Comisia Federală de Comunicaţii din 
SUA, dar şi pe operatorii amatori de radio, care imediat au 
poreclit aceste semnale „Ciocănitoarea rusească”, datorită 
cadenţei impulsurilor. Deşi aceste semnale erau menite să 
producă o intensificare a precipitaţiilor în anumite zone din 
Siberia, sovieticii înşişi au fost surprinşi să constate că ele erau 
atât de puternice încât afectau şi vremea din America de Nord.
Ruşii au finalizat construirea a aproximativ 30 de transmiţătoare 
uriaşe care emit în principal semnale în jurul valorii periculoase 
de 10 herţi, cunoscută sub numele de Frecvenţă Extrem de 
Joasă (FEJ). S-a spus despre această tehnologie că ar avea la 
bază ideile lui Tesla. Aceste emiţătoare Tesla creează unde 
staţionare FEJ extrem de puternice care f
blocare a fronturilor de presiune ridicată, care, la rândul lor, 
modifică traiectoria normală a curentului Jet Stream de mare 
altitudine, împingându-1 spre nord şi întârzie cursul normal al 
curenţilor de aer în fronturile care se apropie
Încă din aprilie 1969, Spectrum, publicaţia prestigiosului 
Institut de Inginerie Electrică şi Electronică, publica un articol 
scris de Seymour Tilson, în care se spunea:
domeniul electricităţii atmosferice şi al fizicii norilor au adunat
destule dovezi care să sugereze faptul că acele câmpuri 
electrice din straturile inferioare ale atmosferei Pământului 
joacă un rol extrem de important…poate cel mai important… în 
acumularea şi comportamentul norilor care produc 
precipitaţii”. 
Se pare că domnul Tilson avea dreptate. Exact la un an de la 
declanşarea programului „Ciocănitoarea Rusească”, pe 4 iulie 
1978 guvernul S.U.A. a iniţiat propriul lui experiment FEJ 
asupra vremii, care a avut ca efect căderea unor ploi torenţiale 
în şase districte din nordul statului Wisconsin. Această furtună 
declanşată cu ajutorul undelor FEJ a produs vânturi cu viteze de 
157 de mile pe oră şi a provocat pagube de 50 de milioane de 
dolari, făcând una cu pământul oraşele Phillips şi Wisconsin şi 
distrugând câteva sute de acri de pădure.
 
  

Chemtrails – acum “se 
în România

 
 
      Multi confunda chemtrails cu contrails. 
puţini ştiu însă că aceste dare sunt de două feluri: contrails 
şi chemtrails. 

ontrails sunt acele dâre de condensare normale c
formează datorită apei din gazele de evacuare ale 
motoarelor cu reacţie. Ele apar doar la înălţimi peste 

9000 de metri unde temperatura exterioară este foarte joasă. 
Pentru a se forma contrails-urile este necesar ca temperatura 

C
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celebrele antene din Alaska, care cu ajutorul energiei 
pot schimba vremea, dar şi produce alte 

dezastre naturale. Dar poate că sunt puţini care ştiu că înainte de 
“Ciocănitoarea rusească”. 

Pe 4 iulie 1976, fosta Uniune Sovietică a început să transmită 
uriaşe câmpuri magnetice sub formă de impulsuri cu ajutorul a 

gigant de 40 de milioane de waţi care 
transmiteau acele semnale până în S.U.A. Acest asalt electronic 
a perturbat şi blocat semnalele transmisiilor radio şi de 

nfuriat Comisia Federală de Comunicaţii din 
SUA, dar şi pe operatorii amatori de radio, care imediat au 
poreclit aceste semnale „Ciocănitoarea rusească”, datorită 
cadenţei impulsurilor. Deşi aceste semnale erau menite să 

ţiilor în anumite zone din 
Siberia, sovieticii înşişi au fost surprinşi să constate că ele erau 
atât de puternice încât afectau şi vremea din America de Nord. 
Ruşii au finalizat construirea a aproximativ 30 de transmiţătoare 

emnale în jurul valorii periculoase 
de 10 herţi, cunoscută sub numele de Frecvenţă Extrem de 

a spus despre această tehnologie că ar avea la 
bază ideile lui Tesla. Aceste emiţătoare Tesla creează unde 
staţionare FEJ extrem de puternice care formează sisteme de 
blocare a fronturilor de presiune ridicată, care, la rândul lor, 
modifică traiectoria normală a curentului Jet Stream de mare 

1 spre nord şi întârzie cursul normal al 
curenţilor de aer în fronturile care se apropie. 
Încă din aprilie 1969, Spectrum, publicaţia prestigiosului 
Institut de Inginerie Electrică şi Electronică, publica un articol 
scris de Seymour Tilson, în care se spunea: „Cercetători din 
domeniul electricităţii atmosferice şi al fizicii norilor au adunat 
destule dovezi care să sugereze faptul că acele câmpuri 
electrice din straturile inferioare ale atmosferei Pământului 
joacă un rol extrem de important…poate cel mai important… în 
acumularea şi comportamentul norilor care produc 

omnul Tilson avea dreptate. Exact la un an de la 
declanşarea programului „Ciocănitoarea Rusească”, pe 4 iulie 
1978 guvernul S.U.A. a iniţiat propriul lui experiment FEJ 
asupra vremii, care a avut ca efect căderea unor ploi torenţiale 

nordul statului Wisconsin. Această furtună 
declanşată cu ajutorul undelor FEJ a produs vânturi cu viteze de 
157 de mile pe oră şi a provocat pagube de 50 de milioane de 
dolari, făcând una cu pământul oraşele Phillips şi Wisconsin şi 

de acri de pădure. 

acum “se șpreiază” și 
România 

Multi confunda chemtrails cu contrails. Din păcate 
nsă că aceste dare sunt de două feluri: contrails 

ontrails sunt acele dâre de condensare normale care se 
formează datorită apei din gazele de evacuare ale 
motoarelor cu reacţie. Ele apar doar la înălţimi peste 

9000 de metri unde temperatura exterioară este foarte joasă. 
urile este necesar ca temperatura 
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gazelor evacuate de motoarele avionului să scadă, de aceea ele 
apar la o anumită distanţă de corpul avionului şi se dispersează 
foarte repede. 
Chemtrails sunt acele dâre lăsate de avioane care seamănă cu 
dârele de condensare (contrails) dar spre deosebire de acestea 
sunt foarte persistente (pot dura câteva ore dacă nu bate vântul), 
de aceea le putem vedea brăzdând cerul dintr-o parte în alta şi 
de obicei acoperă cerul de-a lungul şi de-a latul ca un grilaj, de 
parcă cineva a dorit să acopere fiecare bucăţică de cer. 
Dacă, în urmă cu câțiva ani, în America oamenii s-au revoltat 
deoarece au văzut tot mai multe avioane care sprayază cerul, 
începând de câțiva ani încoace, și pe cerul Romaniei au început 
sa apară dâre identice, fiind înregistrate din ce in ce mai multe 
rapoarte. 
Sunt tot mai multe relatări ale unor persoane care, după apariţia 
acestor chemtrails, s-au simţit rău, s-au înbolnăvit şi au ajuns 
chiar la spital. 
Cartea „Un genocid planetar – zguduitorul secret dezvăluit al 
dârelor morţii (chemtrails-uri)“ prezintă mai multe astfel de 
relatări dar şi metode pentru a contracara efectele chemtrails-
urilor. 
Dacă privim cu multă atenţie şi luciditate la tot ceea ce se 
petrece actualmente pe această planetă, descoperim că lumea în 
care trăim devine pe zi ce trece din ce în ce mai periculoasă 
pentru fiecare dintre noi. 
Aceasta nu se petrece doar din cauza celor care urzesc din 
umbră planuri criminale monstruoase şi implementează acţiuni 
în mod evident satanice care vizează un genocid planetar şi fac 
multe alte răutăţi, ce sunt cel mai adesea nebănuite de masele de 
oameni naive, credule, ignorante şi atât de uşor manipulabile 
prin mass-media. 
Toate aceste grozăvii, toate aceste aspecte foarte grave şi 
indadmisibile se petrec deja de ceva vreme şi există un mare 
pericol să continue să se petreacă (într-o proporţie din ce în ce 
mai mare) mai ales din cauza tuturor acelora care au descoperit 
între timp monstruoasa conspiraţie satanică ce se desfăşoară sub 
ochii noştrii, dar „se mulţumesc“ să privească la toate acestea cu 
o mare indiferenţă, lăsându-i pe aceşti criminali vicleni şi 
cameleonici să săvârşească nestingheriţi toate relele, crimele şi 
grozăviile pe care le-au plănuit. 

 
Aceste fenomene s-au răspândit în toată lumea iar tot mai mulți 
oameni au observat între timp că au devenit extrem de 
numeroase. După ce s-a demonstrat că nu au nimic de a face cu 
dârele de condensare sau cu dârele provenite de la combustibilul 
avioanelor, subiectul Chemtrails a fost lăsat de o parte de către 
media oficială iar întrebările incomode nu au primit răspuns.În 

urma analizelor de laborator s-a dovedit că aceste avioane 
împrăştie substanţe nocive pentru oameni şi pentru mediul 
înconjurător. Anumite boli au fost corelate cu aceste chemtrails 
dar nu s-a putut demonstra legătura între ele. Media alternativă 
a furnizat informaţii despre aceste dâre ale morţii. 
Scepticii rămân convinşi că este doar o teorie a conspiraţiei însă 
exista brevete ce fac posibilă existenţa şi manifestarea 
chemtrails-urilor. Aceste arme chimice cu efect întârziat sunt 
atacuri bioteroriste ce se desfăşoară pe întreg globul. În cadrul 
brevetelor lui Bernard Eastlung  se menţionează că este posibilă 
dispersarea bariului în straturile superioare ale atmosferei şi se 
specifică faptul că aceasta este de natură să mărească foarte 
mult conductivitatea, favorizând în felul acesta declanşarea 
anumitor fenomene de rezonanţă ce permit folosirea sistemelor 
secrete de tip HAARP.  
Doar una dintre substanţele chimice pulverizate abundent în 
chemtrails, aluminiu, provoacă tot felul de probleme de 
sănătate. Substanţa chimică atacă în primul rând sistemul 
nervos, provocând tulburări de somn, nervozitate, instabilitate 
emoţională, pierderi de memorie, dureri de cap, etc. Dacă 
deodorantele şi antiperspirantele pe bază de aluminiu nu sunt 
indicate a fi folosite, cum pot oare aceste chemtrails să nu ne 
afecteze? Expunerea prelungită la aluminiu poate provoca: 
degenerarea creierului, anemie, probleme digestive, insuficienţă 
renală, probleme de vorbire, dureri musculare, scade densitatea 
oaselor,  împiedica asimilarea calciului. 
Bariul este de asemenea un produs chimic ce a fost găsit în 
zonele puternic pulverizate. Prezența acestuia în organism, chiar 
şi în cantităţi infime pot duce la vărsături, dureri adbominale şi 
diaree apoasă. Un alt element cu care suntem otrăviţi este 
stronțiu-90. Acest compus chimic este utilizat în producerea 
tuburilor electronice, pentru tratarea anumitor boli de ochi şi în 
industrie. În cazul în care este inhalat se va dizolva pe suprafaţa 
plămânilor ajungând astfel în sânge. Astfel poate reduce 
numărul de celule roşii din organism cauzând oboseala excesivă 
şi o rezistenţă scăzută împotriva bolilor. 

 
Acestea sunt doar câteva substanţe ce sunt împrăştiate împreună 
cu multe altele. Ce urmăresc elitele prin aceste programe ? Pur 
şi simplu să fim o rasă de oameni docili, care să le folosească 
substanţele chimice oferite chiar de ei prin industria 
farmaceutică. Este un întreg laț în jurul nostru şi depinde de noi 
dacă ne vom lăsa pradă acestuia. 
Una din metodele de luptă împotriva efectelor nocive este 
adoptarea unei alimentaţii naturale şi sănătoase. Este foarte 
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important ceea ce consumăm. Să nu uităm că reclamele ce ne 
îndeamnă să consumăm hrana oferită de corporaţii este un alt 
mod de manipulare iar rezultatele sunt aceleaşi. Alimentele 
trebuie procurate de la surse de încredere şi dacă este posibil să 
fie cât mai naturale. 
Pentru a putea beneficia de un efect purificator cât mai eficient 
este bine să urmărim să folosim în alimentaţia noastră 
următoarele legume : Ovăzul, Andivele, Ridichea neagră, 
Fasolea verde, Morcovul, Sfecla roşie, Ţelina, Sparanghelul, 
Ceapă, Usturoiul, Castravetele, Salata, Pătrunjelul. Cele mai 
indicate fructe cu efecte depurative sunt: Pepenele verde, 
Piersicile, Lămâile, Portocalele, Grapefruitul şi Ananasul. 
Chemtrails-urile sunt folosite de către elite în diverse scopuri 
malefice: acela de a ne îmbolnăvi, de a ne slăbi sistemul 
imunitar, de a ne manipula psihicul şi voinţa; acela de a realiza 
diverse experienţe biologice şi chimice asupra mediului 
înconjurător şi mai ales asupra oamenilor; acela de a-i împiedica 
pe oameni să-şi atingă potenţialul lor divin şi să-şi dezvolte 
capacităţile, înzestrările, talentul şi aptitudinile; acela de a 
controla coridoarele aeriene şi ionosfera; acela de a controla 
climatul, viaţa vegetală şi animală de pe Pământ, şi tot ceea ce 
poate fi folosit ca hrană. 
 
În conformitate cu numeroase dovezi incontestabile, s-a 
observat că afecţiunile prezentate în lista ce urmează, indiferent 
de grupă de vârstă a populaţiei, sunt cauzate, în mod direct sau 
indirect, de un amestec de săruri de bariu, alte produse chimice, 
cum ar fi fibrele de polimer (toate acestea intrând în alcătuirea 
dârelor morţii – chemtrails-uri) şi, totodată, de emiterea în 
atmosferă a unor unde radio perturbatoare cu ajutorul unor 
tipuri de arme electromagnetice şi scalare. Se înţelege de la sine 
că persoanele în vârstă sau bolnave şi copiii mici sunt cei mai 
vulnerabili. Iată simptomele care au fost observate: 
1) Sângerări ale nasului şi ale plămânilor. Apar în mai multe 
rapoarte ale unor adăposturi pentru persoane în vârstă. Aceste 
simptome pot fi atribuite direct aerosolilor atmosferici 
pulverizaţi prin intermediul dârelor morţii – chemtrails-uri); 
2) Astm şi alergii: numărul din ce în ce mai mare de tineri care 
utilizează inhalatoare este neliniştitor. Mulţi prezintă diverse 
iritaţii datorită tuturor acestor agenţi toxici; 
3) Aspergiloză bronho-pulmonară alergică (ABPA) (ciuperci 
microscopice la nivelul plămânilor la copiii mici); 
4) Gripă, bronşită şi pneumonie (acestea au proporţii endemice, 
medicii au constatat că pacienţii lor au nevoie de mai multe 
săptămâni pentru a-şi reveni şi se plâng de ineficienţa 
antibioticelor); 
5) Simptome respiratorii superioare, inclusiv sindromul de 
blocare pulmonară (PDS) la nou-născuţi, copii mici şi chiar la 
adulţi, moartea infantilă bruscă (SIDS) şi înmulţirea rapoartelor 
despre moartea bruscă a unor atleţi (acestea sunt atribuite, 
conform buletinelor de ştiri, particulelor prezente în aer sau 
poluării); 
6) Febră sau transpiraţiile nocturne; 
7) Decesele datorate fungusului negru, mucegaiului negru sau 
roşu de pe recoltele agricole (numeroşi fermieri raportând 
schimbări notabile ale pH-ului solului şi al apei), din clădiri 
(inclusiv şcoli) şi din sistemele de ventilaţie; 
8) Simptome asemănătoare artritei şi dureri musculare; 
9) Tulburări gastrointestinale; 

10) Infecţii ale vezicii urinare (inclusiv enurezis, nu numai la 
copiii mici, ci şi la adulţi); 
11) Oboseală extremă sau cronică; 
12) Pierdere bruscă a auzului; acufene (senzaţii auditive sub 
formă de zgomote şi vâjâituri în urechi, fără vreun stimul 
extern), ameţeală (stare resimţită de persoane din ce în ce mai 
numeroase, imediat înainte sau după o furtună sau o modificare 
rapidă de temperatură); 
13) Vedere înceţoşată, ticuri nervoase în urma expunerii la aerul 
exterior; 
14) Piele uscată şi buze crăpate, erupţii cutanate, răni şi infecţii 
fungice, îmbătrânirea pielii; 
15) La femei: sângerare menstruală dureroasă şi prelungită; 
16) Confuzie şi îngreunarea proceselor mentale; gândurile sau 
sentimentele par a fi înceţoşate; 
17) Probleme imunitare (lupus, tiroidă, boala Crohn şi 
boala Addison, fibromialgie, borelioza Lyme, artrită şi 
reumatisme). 
Analize biologice şi chimice ale efectelor lor extrem de 
dăunătoare. 
Putem obţine noi înşine eşantioane ale substanţelor care intră în 
componenţa dârelor morţii (chemtrails-uri), cum ar fi bariul sau 
alte elemente menţionate, procurându-ne un filtru HEPA pe care 
îl vom expune la aerul ambiant timp de câteva zile. 

 
 (Filtrele HEPA sunt filtre de foarte mare eficienţă, realizate 
dintr-un mediu filtrant din hârtie de microfibră de sticlă, 
hidrofugă, tratată fungicid şi bactericid, ce nu conţine celuloză. 
Sunt utilizate pentru filtrarea particulelor extrem de fine, 
submicronice, aflate în suspensie în aer, ceaţă, viruşi, aerosoli 
radioactivi etc., pentru medii care necesită o foarte înaltă 
puritate a aerului. 
1 – Dibrometan: interzis în 1984 de EPA (Environment 
Protection Agency, Agenţia de Protecţie a Mediului), EDB 
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(C2H4Br2) este un aditiv de carburant (JP-8 este un carburant 
de propulsie pe care îl utilizează avioanele) şi un insecticid 
cancerigen cu un uşor miros de cloroform. Se susţine că este 
asemănător iodurii de argint care, în trecut, a fost folosită pentru 
„însămânţarea“ norilor şi modificarea climei. Odată absorbit în 
trup, dibrometanul poate provoca depresie sau afectarea gravă a 
sistemului nervos central şi de asemenea edem pulmonar, care 
este o acumulare de lichid în plămâni. 
Simptomele edemului pulmonar includ anxietatea, dificultăţile 
respiratorii şi tusea. Produsul este extrem de iritant pentru 
mucoase şi pentru căile respiratorii. 
2 – Pseudomonas aeruginosa: aceste bacterii comune au 
capacitatea de a cauza maladii la oameni. Ele se pot adapta şi 
prolifera în diferite medii naturale, inclusiv cel al oamenilor. Le 
găsim chiar şi în pământ (aceasta sugerând contaminarea solului 
cu substanţe provenite din dârele morţii (chemtrails-uri)). Este 
surprinzător că, în zilele noastre, ele sunt fabricate, în diferite 
scopuri, de către companii cum ar fi PathoGenesis. Tulpini ale 
acestei bacterii au fost descoperite în apă potabilă şi în spitale. 
Odată inhalată de o persoană deja vulnerabilă (care suferă de 
fibroză chistică, spre exemplu), se formează ciorchini de 
vâscozitate numiţi bio-filme, care obstrucţionează măsurile 
naturale de apărare ale sistemului imunitar. 
 Bacteria poate transfera orizontal, altfel spus între specii, 
informaţia genetică la gazdă, prin intermediul transducţiei şi al 
conjugării. Conjugarea implică introducerea de către bacterii a 
unui plasmid într-o celulă-gazdă, care îl primeşte şi îi fabrică, 
de fapt, o parte din propriul său ADN. Transducţia este 
asemănătoare, dar, în locul introducerii unui plasmid de către 
bacterii în interiorul gazdei, în acest caz este vorba de 
introducerea unor bacteriofagi (viruşi) care conţin o parte din 
ADN-ul bacteriilor originale şi pe care îl implantează în ADN-
ul gazdei. 
Odată ce infecţiile sunt instalate în trup, Pseudomonas 
aeruginosa produce un număr de proteine toxice care nu numai 
că provoacă daune ţesuturilor, dar de asemenea interferează şi 
cu mecanismele sistemelor de apărare imunitară. 
3 – Pseudomonas fluorescens: o altă tulpină de Pseudomonas 
regăsită cel mai adesea în sol şi pe plante. La plante, ele produc 
antibiotice care le protejează de infecţii fungice şi bacteriene. 
4 – Enterobacteriacee: includ E. coli şi salmonele care sunt 
marii vinovaţi pentru intoxicaţiile alimentare. Cel mai 
semnificativ din familia enterobacteriaceelor este tipul 
klebsiella, care este responsabil de anumite infecţii pulmonare. 
În Quebec au fost raportate de mai mulţi ani, ici şi colo, apariţii 
bruşte de infecţii cu E. coli şi salmonele, fără să se poată preciza 
cauza acestora, sau sursa, în afara unei lipse de igienă sau a unei 
filtrări neadecvate a apei potabile. Şi astfel dosarul a fost clasat 
şi aruncat la coş. Cauză naturală, zice-se! 
5 – Serratia marcescens: un microb patogen periculos care este 
considerat drept o cauză posibilă a unor maladii mortale cum ar 
fi pneumonia, meningita şi endocardita bacteriană. Există 
rapoarte făcute publice care semnalează că una dintre cele mai 
periculoase experienţe a fost pulverizarea de Serratia 
marcescens deasupra oraşului San Francisco. În zona golfului, 
au fost pulverizate chiar 5.000 particule/minut. Pe măsură ce se 
dezvoltă, aceşti microbi sunt uşor de reperat, datorită unei 
substanţe de culoare roşiatică pe care o produc. Deşi militarii nu 
au făcut niciodată multe studii după aceste experimente, 
statisticile rezultate în urma unora din aceste studii au arătat că 

aproape fiecare locuitor al oraşului a fost infectat cu acest 
organism experimental. Retrospectiv, acum că o parte din aceste 
informaţii sunt desecretizate, s-a demonstrat că, în perioadele 
care au urmat pulverizărilor, au fost raportate de 5-10 ori mai 
multe infecţii decât în mod normal. Serviciile secrete canadiene 
au publicat aceste informaţii privitoare la experienţele biologice 
din San Francisco din 1950 pe site-ul lor. Pe scurt, putem spune 
că armata a infectat în mod criminal cu Serratia marcescens 
populaţia oraşului San Francisco pentru a măsura, chipurile, 
eficacitatea unui atac bio-terorist. Ca urmare a acestei 
experienţe, s-a declanşat o epidemie de pneumonie şi a murit o 
persoană. 
Acest patogen bacteriologic este foarte rezistent la antibioticele 
utilizate în mod obişnuit. Pentru ca un antibiotic să poată 
distruge o bacterie sau să-i împiedice creşterea, trebuie ca el să 
poată penetra membrana acesteia, pentru a atinge bacilul. Acest 
proces este foarte dificil de realizat, datorită rezistenţei 
deosebite a microbului. 
6 – Streptomicine: streptomicetele sunt folosite pentru a 
produce majoritatea antibioticelor utilizate în medicina umană 
şi veterinară. Ele sunt utilizate, de asemenea, că agenţi anti-
parazitari în cazul ierbicidelor şi al imunosupresoarelor. 
7 – Enzime restrictive: folosite în laboratoare de cercetare 
pentru a tăia şi a recombina ADN-ul. O asemenea enzimă 
despică ADN-ul, creând o deschizătură care permite inserarea 
segmentelor dorite, înaintea recombinării finale. 
8 – Eritrocite: globule roşii umane. Au fost studiate la 
microscop eşantioane culese în exterior cu un filtru HEPA în 
regiunea Santa Fe, în New Mexico. În mai multe reprize, şi pe o 
perioadă care se întinde pe trei ani, Clifford Carnicom şi echipa 
sa au descoperit, cu consternare, globule roşii în eşantioanele 
culese. Cele mai bune analize, provenind din surse diferite, 
continuă să afirme că particulele biologice descoperite sunt 
chiar eritrocite. 
Refuzul Serviciului american de Protecţie a Mediului de a 
identifica anumite materiale fibroase şi biologice din eşantioane 
demonstrează clar că ei sunt la curent cu ce se petrece. 
9 – Alţi bacili, bacterii şi mucegaiuri toxice capabile să 
provoace maladii cardiace, encefalită, meningită, precum şi 
dificultăţi respiratorii şi maladii gastrointestinale acute. 
10 – BCTP uleios: aerosol lichid care seamănă la aspect cu 
laptele smântânit, considerat ca un decontaminant biologic. 
Aparent, el poate distruge bacilul cărbunelui, antraxul şi sporii 
acestuia. Este un antibiotic cu utilizări variate. Se afirmă că nu 
este dăunător pentru plante şi că are proprietăţi de insecticid. 
Dar pentru utilizarea internă în cazul oamenilor este 
recomandată o soluţie naturală… De teama unor atacuri 
biologice teroriste, este sigur că armata a vrut să facă încercări 
cu acest agent antibiotic şi decontaminant. 
Astfel, s-a pulverizat pur şi simplu o bacterie benignă în aer, 
într-o regiune dată, şi apoi a fost dispersat BCTP-ul pentru a se 
vedea câţi oameni ar fi fost afectaţi de bacteria în cauză. 
11 – Bariu: sărurile solubile de bariu sunt toxice pentru 
mamifere. Ele sunt absorbite rapid de sistemul gastrointestinal 
şi se depun în muşchi, în plămâni şi în oase. Comunitatea 
medicală nu oferă nicio informaţie asupra efectelor pe termen 
lung ale bariului în organismul uman. 
Programele au fost menţinute secrete chiar de către EPA 
(Agenţia de Protecţie a Mediului), care a ascuns agenţiilor de 
mediu calificate că aceste subproduse ale agenţilor biologici 
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sunt nocive şi ilegale, sub pretextul confidenţialităţii 
informaţiilor. 
12 – Aluminiu sub diferite forme: este utilizat din plin că 
reflector, conductor şi absorbant de umiditate. Făcând parte 
dintre particulele regăsite în mari proporţii în substanţele care 
intră în componenţa dârelor morţii (chemtrails-uri), vă oferim în 
articolul următor informaţii mai aprofundate pe tema efectelor 
sale secundare şi toxice la oameni şi la animale. 
Material preluat din cartea “Un genocid planetar” – zguduitorul 
secret dezvăluit al dârelor morţii (chemtrails-uri) pe care 
anumite avioane le fac să apară pe cer (spre a răspândi pe 
ascuns atât unele substanţe chimice ce sunt foarte toxice, cât şi 
bolile, epidemiile, suferinţa şi moartea) 
Evident aceste operaţiuni de “întunecare artificială a 
atmosferei” sunt secrete, armata americană neagă orice 
implicare deşi Barak Obama contrazice acest lucru prin 
declaraţiile sale oficiale. Obama se gândeşte să polueze 
stratosferă, ca să răcească planeta 
După ce a distrus FINANCIAR şi înrobit populaţia cu datoria 
publică pentru salvarea băncilor private, preşedintele american, 
Barack Obama, ia în considerare un plan de a umple stratosfera 
de particule poluante, care ar reflecta căldura soarelui, pentru a 
lupta împotriva încălzirii globale. Experimentul controversat 
este considerat o posibilă ultima soluţie pentru răcirea planetei, 
potrivit consilierului în ştiinţă al preşedintelui american, John 
Holdren, relatează Daily Mail . Astfel, planul prevede 
pulverizarea, în stratosferă, a unor particule de dioxid de sulf, 
dioxid de aluminiu şi aerosoli, care ar urma să reflecte căldura. 
Holdren a admis că această abordare ar putea avea şi efecte 
negative grave şi nu ar rezolva complet problemele legate de 
emisiile de gaze cu efect de seră. 
“Dar am putea deveni destul de disperaţi încât să vrem să 
folosim planul”, a spus Holdren. 
Întunecarea Globală: 
Aceste experiemente fac parte din programul de 
“geoengineering” sau “Întunecarea Globală” un plan prin care 
marile puteri ale lumii doresc să arunce particule fine în 
atmosfera care să reflecte lumina solară. Nu vreau să speculez 
cu lupta dintre întuneric şi lumina… dar e destul de clar, nu ? 
Orice persoană ce încearcă să privească cu o mare atenţie şi 
luciditate la ceea se întâmpla în jurul său, va observa la un 
moment dat ca ce ni se spune şi ceea ce se vede la prima vedere 
nu este imaginea de ansamblu. Lucruri stranii se petrec iar 
descoperirea acestora este la îndemâna oricui. Adevărul este 
uneori prea şocant pentru a fi acceptat de către majoritatea 
oamenilor iar multe aspecte trec pe lângă noi fără să le acordăm 
importanta cuvenită. În această categorie se înscrie şi fenomenul 
numit “chemtrails” sau dârele morţii. 

 

Scrisoarea unui mecanic de aviaţie 
Vă oferim în continuare o scrisoare extrem de interesantă, care a 
fost publicată pe site-ul lui Clifford Carnicom, apoi afişată pe 
site-ul lui Jeff Rense (ambele site-uri sunt dedicate acestui 
subiect legat de crimele realizate prin intermediul „dârelor 
morţii” [chemtrails]), scrisă de un mecanic de aviaţie. Chiar 
dacă unii pot obiecta că provenienţa acestei misive este incertă, 
ea coincide cu multe alte mărturii, inclusiv cu scrisoarea unui 
director al unei linii aeriene, ca răspuns la declaraţiile 
mecanicului anonim. 
Chemtrail-uri. Un mecanic de aviaţie s-a împiedicat de adevăr? 
„Din motive pe care le veţi înţelege pe măsură ce veţi citi ceea 
ce urmează, nu-mi pot divulga identitatea. Sunt un mecanic de 
aviaţie şi lucrez pentru o linie aeriană importantă. Muncesc într-
o bază de întreţinere situată într-un mare aeroport şi hazardul a 
vrut să descopăr ceea ce nu-mi era vizibil destinat. 
Mai întâi, trebuie să vă explic în două cuvinte cum funcţionează 
ierarhia în lumea mecanicilor din domeniul aeronautic. Acest 
lucru este important pentru înţelegerea relatării mele şi pentru 
cauza căreia îi consacraţi o mare parte din energia voastră. 
Mecanicii de aviaţie îşi doresc să lucreze în trei domenii: 
avionica, motoarele şi comenzile de zbor. Se consideră că 
mecanicii care lucrează pe aceste sisteme au atins cele mai 
înalte grade ale scării ierarhice. Vin apoi mecanicii care 
lucrează la sistemele hidraulice şi aparatele de climatizare. 
Următorii sunt cei ataşaţi sistemelor subalterne. 
În sfârşit, pe treapta cea mai de jos a acestei scări, se găsesc 
mecanicii care lucrează la sistemele de golire a fluidelor. Niciun 
mecanic nu vrea să lucreze la pompe, rezervoare şi sistemul de 
conducte care servesc la înmagazinarea deşeurilor toaletelor din 
avioane. Totuşi, în fiecare aeroport unde am lucrat eu, există 
întotdeauna doi sau trei mecanici care se oferă voluntari pentru 
acest serviciu, oricare ar fi aeroportul. Ceilalţi mecanici sunt 
foarte fericiţi să-i lase să facă aceasta. Nimeni nu acordă cu 
adevărat atenţie acestor oameni şi niciun mecanic serios nu are 
o legătură veritabilă cu aceşti mecanici de zona a doua. De fapt, 
nu m-am aplecat niciodată cu adevărat asupra acestui aspect, 
până foarte de curând. 
Majoritatea companiilor aeriene au acorduri de servicii 
reciproce cu celelalte companii care utilizează acelaşi aeroport. 
Aceasta înseamnă că dacă o companie are o problemă tehnică, 
de ea se va ocupa unul dintre mecanicii noştri. În schimb, dacă 
unul dintre avioanele noastre este în dificultate acolo unde îşi 
are bază de întreţinere o altă companie aeriană, avionul nostru 
va fi reparat de ei. 
Într-o zi, acum aproximativ o lună, am fost chemat la bază 
pentru a lucra la avionul unei alte companii. În momentul în 
care m-a chemat, controlorul nu ştia care era problema şi nu 
putea să-mi dea niciun detaliu. Atunci când am sosit la faţa 
locului, am descoperit că până se situa la nivelul înmagazinării 
deşeurilor. Nu existau alte soluţii: trebuia să mă strecor în 
interiorul carlingii pentru a rezolva problema. Pătrunzând în 
compartiment, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă. Avionul 
avea mai multe rezervoare, pompe şi tuburi decât erau 
menţionate în caietul de sarcini. 
La început, am presupus că sistemul fusese modificat. Nu mai 
lucrasem pe un aparat de acest tip de mai bine de zece ani. 
Urmărind să găsesc problema, am realizat rapid că tubajul şi 
rezervoarele suplimentare nu erau legate la sistemul de 
evacuare… Tocmai descoperisem acest lucru, când un alt 
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mecanic de la compania mea a apărut subit. Era tocmai unul 
dintre mecanicii care lucrau în mod obişnuit pe aceste sisteme. 
I-am predat lucrul cu mare plăcere. Plecând, l-am întrebat 
despre acea echipare suplimentară. El mi-a răspuns: Vezi-ţi de 
treaba ta şi lasă-mă să mă îngrijesc de a mea! 
A doua zi, lucram la calculatorul firmei ca să văd un plan de 
cablaj. Pentru că tot eram acolo, am decis să fac o cercetare cu 
privire la echipamentul suplimentar pe care îl găsisem în avion. 
Spre marea mea surpriză, manualele nu făceau nicio referire la 
echipamentul pe care îl văzusem în ajun. Am căutat în dosarele 
producătorului şi nu am găsit nimic nici acolo. Curiozitatea mea 
era atinsă în punctul sensibil: eram cu adevărat hotărât să 
descopăr natura acestui echipament. 
Săptămâna următoare am primit trei dintre avioanele noastre, în 
hangarul principal, pentru inspecţia periodică. În timpul acestor 
inspecţii, în jurul avionului forfotesc peste tot o mulţime de 
mecanici. Tocmai îmi terminasem treaba şi am decis să mă duc 
să văd sistemul de evacuare pe unul dintre aparate. Cu toţi 
mecanicii din jur, eram sigur că nu avea să mă observe nimeni. 
Spre marea mea surpriză, avionul pe care am ales să-l inspectez 
avea şi el acel tip de echipare suplimentară! 
Am început să urmez sistemul conductelor, pompelor şi 
rezervoarelor. Am descoperit ceea ce părea a fi unitatea de 
comandă a respectivului sistem. Era o cutie de comandă 
standard folosită în aviaţie, dar fără cea mai mică inscripţionare. 
Puteam urma firele de la cutia de comandă la pompe şi la valve, 
dar niciun alt circuit de comandă nu era conectat la această 
unitate. Singurele fire care erau racordate la această unitate erau 
legate la sistemul operaţional al comenzilor avionului. 
Sistemul avea un rezervor mare şi două mai mici. Era dificil de 
văzut datorită îngustimii compartimentului, dar mi s-a părut că 
rezervorul mare ar fi putut cuprinde 200 litri. Rezervoarele erau 
legate la o supapă de golire şi de umplere care trecea prin 
fuzelaj, chiar în spatele supapei de golire a sistemului fluidelor 
uzate. Căutând unde ducea acest racord sub avion, am văzut că 
era ascuns în spatele unui fals panou, sub un alt panou care, la 
rândul lui, ajungea la sistemul canalului de golire. Am început 
să urmăresc tubajul pompelor. Aceste tuburi conduceau la o 
reţea de conducte mai mici care se terminau în marginile din 
spate ale aripilor şi ale stabilizatoarelor orizontale ale avionului. 
Dacă priviţi cu atenţie aripile unui avion mare veţi vedea un 
mănunchi de fire, aproximativ de grosimea unui deget, care iese 
din marginea din spate a aripii. Acestea sunt tije de descărcare 
statice. Ele sunt folosite pentru a disipa sarcina de electricitate 
statică care se acumulează pe un avion în zbor. Am descoperit 
că acele conducte duceau la una din trei dintre aceste tije de 
descărcare electrostatică. Iar aceste false tije de descărcare 
electrostatică fuseseră găurite ca pentru a lăsa să scape un 
produs oarecare prin ele. 
Trecuse o vreme de când eram cocoţat pe aripă. Dintr-o dată, 
unul dintre supraveghetori mi-a ordonat să părăsesc hangarul. 
El mi-a spus după aceea că treaba mea era terminată şi că nu 
eram autorizat să fac ore suplimentare. Cele două zile care au 
urmat au fost foarte încărcate şi nu am găsit niciun minut liber 
pentru a-mi continua mică anchetă. Două zile după descoperirea 
mea, am fost chemat să înlocuiesc un detector de temperatură 
pentru un motor de avion care se pregătea să decoleze. Am 
terminat lucrul şi m-am întors la hârţogărie. 
Aproximativ 30 minute mai târziu, am fost convocat de 
directorul general. Atunci când am intrat în biroul său, mă 

aşteptau acolo reprezentantul sindicatului nostru şi alte două 
persoane, pe care nu le cunoşteam. Directorul mi-a spus că a 
fost descoperită o problemă serioasă. Eram suspendat pentru o 
greşeală gravă. Mi-a spus că scrisesem intrări false în raportul 
meu de lucru în legătură cu detectorul de temperatură pe care 
tocmai îl instalasem cu câteva ore înainte. Eram consternat şi 
am început să protestez. Am spus că era ridicol şi că făcusem 
cât se poate de conştiincios acea treabă. Reprezentantul 
sindicatului s-a interpus. El a recomandat să aruncăm un ochi la 
avion, pentru a lămuri situaţia. Atunci eu am întrebat cine erau 
ceilalţi doi oameni. Directorul general mi-a indicat că erau 
inspectori de securitate ai companiei aeriene, dar că nu erau 
obligaţi să-mi dea numele lor. 
Ne-am înapoiat deci la avion, care ar fi trebuit deja să decoleze, 
dar care era încă garat la rampa noastră de întreţinere. Am 
deschis capota motorului şi reprezentantul sindicatului a scos 
detectorul de temperatură. A verificat numărul de serie şi a 
constatat că era piesă veche. Atunci ne-am dus la magazia de 
piese şi reprezentantul sindicatelor a verificat raportul meu. De 
pe o etajeră, el a luat o cutie sigilată. A deschis-o şi a scos un 
detector de temperatură având acelaşi număr de serie cu cel pe 
care îl instalasem. Imediat, el mi-a spus că sunt suspendat 
pentru o săptămână fără salariu. 
M-am odihnit acasă în prima zi a suspendării mele, întrebându-
mă ce s-a petrecut. Seara, am primit un apel telefonic. Vocea 
mi-a spus: „Acum ştii ce păţesc mecanicii care îşi bagă nasul 
acolo unde nu au nimic de făcut. Data viitoare când o să te 
amesteci să lucrezi la sisteme care nu te privesc, o să-ţi pierzi 
slujba! Cum mă simt generos astăzi, cred că o să te poţi întoarce 
la treabă curând.“ CLIC. Am făcut imediat apropierea între ceea 
ce tocmai se produsese şi faptul că descoperisem acel tubaj 
misterios. 
În dimineaţa următoare am fost chemat de directorul general. El 
mi-a spus că datorită excelenţei dosarului meu suspendarea 
fusese redusă la o zi. Trebuia deci să mă reapuc imediat de 
treabă. Singurul lucru la care mă puteam gândi era: Ce încercau 
„ei” să ascundă şi cine sunt aceşti EI? 
Revenirea la treabă a fost ca şi cum nu s-ar fi petrecut nimic. 
Niciunul dintre ceilalţi mecanici nu a amintit de suspendarea 
care îmi fusese dată. Reprezentantul sindical mi-a spus de altfel 
că era inutil să vorbesc despre aceasta. Dar în noaptea aceea am 
căutat pe internet pentru a urmări să găsesc răspunsuri. Nu-mi 
amintesc cum am ajuns aici, dar am găsit site-ul vostru. Atunci 
situaţia a devenit din ce în ce mai clară. A doua zi dimineaţă la 
serviciu, în interiorul dulapului meu, care era încuiat, am găsit o 
notă tipărită. Ea spunea: „Curiozitatea a ucis pisica. Nu te uita 
pe site-urile internet care nu te privesc.” Mi-am spus: „Ia te 
uită! EI mă observă.” 
Nu ştiu ce produse pulverizează ei prin intermediul acelor 
sisteme ciudate, dar pot să vă certific că o fac. Îmi imaginez că 
utilizează camioanele cisternă pentru a încărca acele rezervoare. 
E vorba de camioanele care golesc deşeurile rezervoarelor de 
vidanjare a toaletelor. În mod obişnuit, aeroporturile 
încredinţează unor sub-contractori acest gen de lucru şi nimeni 
nu se apropie de aceste camioane. Cine ar vrea să urmărească 
un camion umplut de fecale? Golind rezervoarele fluidelor 
uzate, aceşti oameni umplu rezervoarele sistemului jicloarelor 
de vaporizare. 
Cunoscând planurile de zbor ale avioanelor, ei programează 
probabil unitatea de comandă cu scopul ca ea să înceapă să 
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pulverizeze o anumită cantitate din respectivul produs după un 
anumit timp, îndată ce avionul a atins o anumită altitudine sau 
atunci când el se găseşte deasupra anumitor zone locuite. Ciocul 
jicloarelor (elemente al carburatorului sub forma unor tuburi cu 
unul sau mai multe orificii prin care se pulverizează în 
carburator debitul de combustibil necesar) falselor tije 
electrostatice este atât de mic încât nimeni din avion nu ar putea 
remarca acest lucru. 

Fost primar belgian poarta cruciadă împotriva Chemtrails:

“Suntem masiv otrăviţi şi spălaţi pe creier” - Fostul primar Peter 
Vereecke (53) din Evergem vrea ca departamentul justiţiei şi 
consiliul local să acţioneze împotriva avioanelor care, potrivit 
dânsului, spreiaza zi şi noapte germeni cauzatori de boli şi 
chimicale peste tot pământul. ”Fiţi siguri că nu sunt nebun” 
spune acesta. 

“Nu confundaţi acestea cu contrails”, a spus Vereecke. “Acelea 
sunt inofensive, urme de condensare care sunt vizibile doar 
câteva secunde. Pe de altă parte, chemtrails sunt nori de 
chimicale şi germeni cauzatori de boli care intenţionat sunt 
împrăştiaţi peste noi pentru a ne manipula comportamentul. 
Consilierii şi femeile au fost şocaţi ascultând fiecare cuvânt al 
său. În fine, alt subiect decât un vrac de ţigle ori susţinerea unei 
conducte de canalizare. “Sper că consiliul local va mobiliza 
toate ministerele guvernamentale pentru a lupta împotriva 
acestui atac mental şi psihic. Deja am făcut două reclamaţii la 
poliţia locală, dar ei nu au făcut nimic în schimb”, a spus 
Vereecke. Or fi râs bine pe seama lor oare? 

Internetul este plin de teorii ale conspiraţiei despre chemtrails: 
avioanele folosite pentru spreiere sunt utilizate pentru a conduce 
o masivă sterilizare în zonele populate, pentru o largă campanie 
de vaccinare şi manipulare genetică a oamenilor şi plantelor, 
pentru împrăştierea epidemiilor, pentru subjugarea populaţiilor, 
pentru manipularea vremii şi combaterea schimbării climatului. 
Sau o combinaţie a tuturor acestor acţiuni. 

“Am găsit toate teoriile foarte interesante însă nu ţin în mod 
deosebit partea niciuneia.” spune Vereecke. “Spun doar că 
aceste chemtrails au efecte dovedite asupra sănătăţii noastre şi 
sunt conduse de structuri de putere ascunse sub voalul politicii 
oficiale din lume. Nu vă faceţi iluzii: ceea ce vedem nu sunt 
decât păpuşi. Chiar şi Barack Obama este o păpuşă. Puterile 
reale sunt la adăpost.” 

R: Puteţi fi puţin mai specific? Cine sunt oamenii care 
adevăr trag sforile? 

Peter Vereecke: “Aceia care se autointitulează Illuminati. Sunt 
membrii ai societăţilor secrete precum Bilderberg, însă sunt 
deopotrivă activi în lumea afacerilor şi organizaţii globale 
precum United Nations şi NATO. Nu este vorba despre un 
anume grup ci despre un anumit tip de persoană posedând un 
anume DNĂ care este comun la nivelele înalte ale puterii: 
indivizi cărora nu le pasă de valoarea vieţii umane şi sunt 
obsedaţi de putere, bani şi control. 

R: Nume, daţi-ne câteva nume. 

“Luaţi-l pe Al Gore de exemplu. El este membru al Illum
Mesajul lui despre încălzirea globală are doar un singur scop: 
banii. Deoarece lumea întreagă va avea de plătit pentru măsurile 
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pulverizeze o anumită cantitate din respectivul produs după un 
anumit timp, îndată ce avionul a atins o anumită altitudine sau 
atunci când el se găseşte deasupra anumitor zone locuite. Ciocul 

te al carburatorului sub forma unor tuburi cu 
unul sau mai multe orificii prin care se pulverizează în 
carburator debitul de combustibil necesar) falselor tije 
electrostatice este atât de mic încât nimeni din avion nu ar putea 

imar belgian poarta cruciadă împotriva Chemtrails: 

Fostul primar Peter 
Vereecke (53) din Evergem vrea ca departamentul justiţiei şi 
consiliul local să acţioneze împotriva avioanelor care, potrivit 

reiaza zi şi noapte germeni cauzatori de boli şi 
chimicale peste tot pământul. ”Fiţi siguri că nu sunt nebun” – 

“Nu confundaţi acestea cu contrails”, a spus Vereecke. “Acelea 
sunt inofensive, urme de condensare care sunt vizibile doar 

secunde. Pe de altă parte, chemtrails sunt nori de 
chimicale şi germeni cauzatori de boli care intenţionat sunt 
împrăştiaţi peste noi pentru a ne manipula comportamentul. 
Consilierii şi femeile au fost şocaţi ascultând fiecare cuvânt al 

ubiect decât un vrac de ţigle ori susţinerea unei 
“Sper că consiliul local va mobiliza 

toate ministerele guvernamentale pentru a lupta împotriva 
Deja am făcut două reclamaţii la 

nu au făcut nimic în schimb”, a spus 

Internetul este plin de teorii ale conspiraţiei despre chemtrails: 
avioanele folosite pentru spreiere sunt utilizate pentru a conduce 

pentru o largă campanie 
de vaccinare şi manipulare genetică a oamenilor şi plantelor, 
pentru împrăştierea epidemiilor, pentru subjugarea populaţiilor, 
pentru manipularea vremii şi combaterea schimbării climatului. 

“Am găsit toate teoriile foarte interesante însă nu ţin în mod 
deosebit partea niciuneia.” spune Vereecke. “Spun doar că 
aceste chemtrails au efecte dovedite asupra sănătăţii noastre şi 
sunt conduse de structuri de putere ascunse sub voalul politicii 

ciale din lume. Nu vă faceţi iluzii: ceea ce vedem nu sunt 
decât păpuşi. Chiar şi Barack Obama este o păpuşă. Puterile 

R: Puteţi fi puţin mai specific? Cine sunt oamenii care întra---

se autointitulează Illuminati. Sunt 
membrii ai societăţilor secrete precum Bilderberg, însă sunt 
deopotrivă activi în lumea afacerilor şi organizaţii globale 
precum United Nations şi NATO. Nu este vorba despre un 

ană posedând un 
anume DNĂ care este comun la nivelele înalte ale puterii: 
indivizi cărora nu le pasă de valoarea vieţii umane şi sunt 

l pe Al Gore de exemplu. El este membru al Illuminati. 
Mesajul lui despre încălzirea globală are doar un singur scop: 
banii. Deoarece lumea întreagă va avea de plătit pentru măsurile 

ce se vor implementa. Acestea vor determina mărirea taxelor, a 
preţurilor la mâncare şi a măsurilor de mediu în afaceri. 
determina o masivă scurgere de capital. Între timp se confirmă 
că activitatea umană contribuie cu doar 3% la încălzirea 
globală.” 

R: Dar ce are de-a face Al Gore cu chemtrails?

Opinia mea este următoarea: toate procesele globale implica 
bani, putere şi control. Creierele din spatele
la vârful industriilor farmaceutice şi chimice
de exemplu, 1% din oameni aveau cancer. Astăzi a ajuns să aibă 
cancer unul din trei oameni. Acest fapt este foarte convenabil 
pentru unii. Industria curativă a cancerului este o afacere de 
miliarde de dolari. La fel ca şi tratamentul atâtor boli “spreiate 
din avioane” în ultimii 10-15 ani. Alzheimer, Parkinson
ADHD, astm, diabet, alergii,…niciodată nu am fost atât de 
bolnavi ca şi acum. Psihicul nostru, sănătatea emoţională şi 
intelectuală sunt sistematic subminate . Cum explicaţi asta?”

R: Chemtrails? 

“Priviţi. Cu certitudine ei joacă un rol în asta pentru că 
avioanele care împrăştie substanţe sunt folosite mult mai 
intensiv în ultimii câţiva ani. Puteţi observa fenomenul în ţara 
noastră (Belgia) cel puţin 10 zile pe lună. De ce nu vedeţi aceste 
Chemtrails deasupra Saharei sau Amazonului? Pulverizând 
chimicale asupra zonelor menţionate ar fi lipsit de sens atâta 
timp cât acolo nu trăiesc oameni. Întregul nostru mediu este 
infestat chimic: mâncarea, sistemul de sănătate, totul este bazat 
pe chimie.” 

Nimeni nu face nimic… 

“Pentru că procesul nostru de gândire este condiţionat. Priviţi 
ochii oamenilor de pe stradă, sunt sedaţi şi se plimb
zombi. Priviri plictisite lipsite de “bucurie de viaţă” şi fără o 
perspectivă a vieţii. De aici începe cruciada mea: oameni treziţi
vă, deschideţi-vă ochii, acţionaţi înainte să fie prea târziu…”

 

Proiectul Stargate – 
paranormali ale SUA

 
          “Povestea următoare poate părea una de duzină sau, 
cel mult, din registrul literaturii senzaţionaliste cu iz 
paranormal, un fel de X-Men pentru cei mari. Cu toate 
acestea, chiar daca marea majoritatea a oamenilor nu cred 
în existenţa puterilor paranormale, la nivel înalt s
chiar la „valorificarea” oamenilor cu astfel de capacităţi în 
domenii precum securitatea naţională sau colectarea de 
informaţii.  

roject Stargate este termenul-umbrelă pentru o serie de 
experimente şi programe lansate de guvernele americane 
cu scopul precis al perfecţionării unor metode specifice 

de identificare şi antrenare a aşa-numiţilor „agenţi psy” 
viitorii agenţi paranormali care culeg informaţii vitale pentru 
Armata Americană şi agenţiile de spionaj al
Nerecunoscuţi, dar mereu prezenţi 

P
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ce se vor implementa. Acestea vor determina mărirea taxelor, a 
preţurilor la mâncare şi a măsurilor de mediu în afaceri. Se va 
determina o masivă scurgere de capital. Între timp se confirmă 
că activitatea umană contribuie cu doar 3% la încălzirea 

a face Al Gore cu chemtrails? 

Opinia mea este următoarea: toate procesele globale implica 
şi control. Creierele din spatele Chemtrails se află 

i chimice. Acum 100 de ani 
de exemplu, 1% din oameni aveau cancer. Astăzi a ajuns să aibă 
cancer unul din trei oameni. Acest fapt este foarte convenabil 

Industria curativă a cancerului este o afacere de 
miliarde de dolari. La fel ca şi tratamentul atâtor boli “spreiate 

15 ani. Alzheimer, Parkinson, autism, 
lergii,…niciodată nu am fost atât de 

um. Psihicul nostru, sănătatea emoţională şi 
intelectuală sunt sistematic subminate . Cum explicaţi asta?” 

“Priviţi. Cu certitudine ei joacă un rol în asta pentru că 
avioanele care împrăştie substanţe sunt folosite mult mai 

ii câţiva ani. Puteţi observa fenomenul în ţara 
noastră (Belgia) cel puţin 10 zile pe lună. De ce nu vedeţi aceste 
Chemtrails deasupra Saharei sau Amazonului? Pulverizând 
chimicale asupra zonelor menţionate ar fi lipsit de sens atâta 

esc oameni. Întregul nostru mediu este 
infestat chimic: mâncarea, sistemul de sănătate, totul este bazat 

“Pentru că procesul nostru de gândire este condiţionat. Priviţi 
ochii oamenilor de pe stradă, sunt sedaţi şi se plimba ca nişte 
zombi. Priviri plictisite lipsite de “bucurie de viaţă” şi fără o 
perspectivă a vieţii. De aici începe cruciada mea: oameni treziţi-

vă ochii, acţionaţi înainte să fie prea târziu…” 

 unitățile de 
le SUA 

“Povestea următoare poate părea una de duzină sau, 
cel mult, din registrul literaturii senzaţionaliste cu iz 

Men pentru cei mari. Cu toate 
acestea, chiar daca marea majoritatea a oamenilor nu cred 

rilor paranormale, la nivel înalt s-a trecut 
chiar la „valorificarea” oamenilor cu astfel de capacităţi în 
domenii precum securitatea naţională sau colectarea de 

umbrelă pentru o serie de 
lansate de guvernele americane 

cu scopul precis al perfecţionării unor metode specifice 
numiţilor „agenţi psy” – 

viitorii agenţi paranormali care culeg informaţii vitale pentru 
Armata Americană şi agenţiile de spionaj ale Washingtonului… 
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Multe serviciil de informaţii de mare anvergură de pe glob se 
folosesc de subiecţi sau de angajaţi cu calităţi care ţin de 
domeniul paranormalului. Se pare că agenţiile respective au 
acceptat realitatea fenomenologiei paranormale înaintea 
forurilor ştiinţifice. Mai mult decât atât, nu s-au sfiit deloc să 
profite de persoanele cu astfel de capacităţi. Existenţa unor 
adevărate unităţi de “paranormali”, cum li se spune în limbaj 
curent, sau de agenţi psy, conform terminologiei specifice, a 
fost de mult timp confirmată sub diferite forme. 
Unul dintre cele mai cunoscute episoade adevărate de acest gen 
este aşa-numitul Proiect Stargate, ce denumeşte un ansamblu de 
experimente ordonate de guvernul federal al Statelor Unite 
pentru a investiga fenomenele paranormale cu aplicaţii în 
domeniul spionajului şi cel militar. Oficialii americani erau 
interesaţi în mod deosebit de identificarea şi antrenarea 
persoanelor care să poată “vedea” evenimente care se întâmplă 
la mii de kilometri distanţă sau pot afla prin puterile stranii ale 
minţii şi spiritului uman secrete militare, informaţii greu de 
obţinut sau locaţii ale serviciilor rivale din alte ţări. 
Fenomenele psy au fost multă vreme catalogate undeva la 
marginea ştiinţelor convenţionale. Clarviziunea, telepatia, 
telekinezia şi mai ales călătoriile astrale au fost contestate în 
numeroase rânduri de scepticii ştiinţei, care le-au negat 
existenţa. Cu toate acestea, în anul 1995, conducerea de 
atunci a CIA a decis declasificarea unui program din 
categoria Top Secret început încă din anul 1970, moment în 
care celebra agenţie americană de informaţii a început 
antrenarea unor subiecţi capabili să “vadă la distanţă”. 
Războiul Rece prin prisma Războiului Psy 
La nivelul anilor 1970, informaţiile deţinute de americani 
indicau o dezvoltare a cercetărilor asupra parapsihologiei 
efectuate în ţările străine (în particular în URSS şi China). În 
aceste condiţii, şefii de departamente din CIA considerau că 
pierd teren în faţa puterilor rivale care făcuseră paşi importanţi 
în acest domeniu controversat pentru “civili” şi oamenii 
obişnuiţi. În consecinţă, programele din cadrul Project Stargate 
au fost lansate anual, alocându-se fonduri în acest scop. Cei din 
CIA erau interesaţi în mod deosebit de tainele clarviziunii. 
Această capacitate paranormală a fost testată şi studiată în 
condiţii ştiinţifice de laborator. Americanii ar fi vrut ca, prin 
intermediul unor persoane cu capacităţi deosebit de avansate în 
domeniul clarviziunii, să obţină date despre activităţi de spionaj 
îndreptate împotriva SUA, potenţiale acte de terorism, baze 
militare secrete sau locurile de lansare a unor rachete 
intercontinentale încă nedetectate. 
Cercetările iniţiale au fost efectuate în incinta Institutului de 
Cercetări Stanford, unde mintea umană a fost supusă unor 
investigaţii extensive fără precedent pe teritoriul american. 
Costurile totale ale cercetărilor de la Stanford au fost acoperite 
de către CIA şi alte agenţii guvernamentale timp de peste 
douăzeci de ani. 
Cercetătorii Russel Targ, Hal Puthnoff şi Ingo Swann au fost 
fondatorii acestui program cândva secret. 
Scopul lor principal era acela de a înţelege abilităţile 
paranormale ale subiecţilor, a le îmbunătăţi pe cât posibil şi a 
colecta informaţii despre Uniunea Sovietică în contextul 
Războiului Rece din acea perioadă. Cum sovieticii deţineau 
unităţi de “paranormali” încă mai impresionanţi şi 
experimentaţi, nu putem decât să ne imaginăm amploarea 

duelurilor mentale desfăşurate între aceşti agenţi secreţi 
nemaivăzuţi, aflaţi la distanţe de mii de kilometri unii de alţii. 
Generalul american Albert Stubblebine, la acea dată şef al 
serviciilor de spionaj din cadrul Pentagonului, avea sub ordinele 
sale circa 16.000 de experţi în contrainformaţii. Controla pe 
atunci toate operaţiile militare sub acoperire derulate de SUA în 
lume, jucând un rol important şi în invaziile americane din 
Panama şi Grenada. A fost implicat puternic şi în celebrele 
programe MK Ultra. Personalitate cu mult înaintea vremurilor 
sale, generalul Stubblebine a anticipat încă de atunci că 
războaiele viitorului nu vor mai fi purtate doar cu rachete şi 
tancuri, ci şi prin metode neconvenţionale, între care puterea 
dezlănţuită a subconştientului uman va juca un rol tot mai 
important. 
 
Aceştia au fost primii agenţi psy – denumiţi astfel după 
termenul propus de Jim Marrs, un expert în domeniu – care au 
lucrat pentru interesele americane. 
Printre succesele remarcabile ale paranormalilor americani au 
fost raportate: identificarea cu succes a unor baze secrete 
sovietice, confirmate ulterior de agenţii oficiali ai CIA; 
divulgarea unor detalii din timpul crizei ostaticilor declanşată de 
organizaţia teroristă Brigăzile Roşii în Italia; identificarea 
locaţiilor unde erau deţinute victimele din timpul crizei 
sportivilor ostatici israelieni din timpul Olimpiadei din 
München, identificarea precisă a locaţiilor unde regimul lui 
Saddam Husein deţinea rachetele Scud în perioada primului 
Război din Golf şi cireaşa de pe tort : avertizarea precisă asupra 
atacurilor care au vizat Turnurile Gemene din ziua de 11 
septembrie 2001. Avertizarea a fost făcută de un colaborator 
particular cu capacităţi premonitorii din cadrul CIA, dar a fost 
complet ignorată de autorităţi. La mult timp după tragicele 
evenimente, autorităţile şi-au amintit de previziunea sa… 
Momentul dezvăluirilor din anul 1995 cu privire la existenţa 
spionilor paranormali a fost puternic reflectat în presa 
americană a momentului. Ziare şi posturi TV precum ABC, The 
Washington Postsau The New York Times au alocat spaţii largi, 
iar reporterii acestor publicaţii au oferit cititorilor chiar unele 
detalii surprinzătoare. Persoane puternic implicate în acest 
proiect, precum Ingo Swann, Russel Targ, Pat Price, Hal 
Puthoff sau Joseph McMoneagle au acceptat în premieră să 
vorbească despre experimentele care se desfăşurau între zidurile 
Institutului Stanford. 
La începuturi, agenţii psy se bazau pe aprofundarea şi 
perfecţionarea “tehnicii Ganzfeld”. Aceasta consta în 
provocarea unui anumit tip de transă, în care conştiinţa agenţilor 
era modificată. Erau apoi introduşi într-o cameră cu pereţii 
izolaţi fonic, în linişte totală. Vederea le era blocată prin 
jumătăţi de mingi de ping pong aşezate pe orbite. Încăperile 
erau luminate cu o lumină caldă, roşiatică. Subiecţii primeau 
plicuri sigilate cu coordonatele geografice şi militare ale 
locaţiilor. Agenţii aveau voie să atingă plicurile, dar nu să le 
deschidă. Conform declaraţiilor lor, prin activarea calităţilor 
psihocognitive, imagini, trăiri şi informaţii le apăreau brusc în 
minte, adesea sugerând cu mare exactitate locul vizat. Astfel, 
Joseph McMoneagle, un veteran al Războiului din Vietnam, 
afirma că a reuşit să identifice unele dintre bazele secrete ale 
Uniunii Sovietice. La baza Fort Meade din Maryland, 
McMoneagle a lucrat peste 20 ani pentru spionajul 
american, declarând ulterior că rata sa de succes era de 
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aproximativ 28%. Informaţiile furnizate de spionii psy erau 
confruntate ulterior cu cele obţinute cu ajutorul sateliţilor 
militari şi coincideau de multe ori. 
Paranormalii ucigaşi? 
Încântaţi de primele succese, şefii din CIA priveau chiar mai 
departe: aspirau să creeze un fel de unităţi ofensive de 
paranormali care ar fi putut să ucidă de la distanţă sau să 
implanteze gânduri sinucigaşe în minţile ţintelor umane care 
trebuiau lichidate fără intervenţii militare. Se vehicula ideea că 
sovieticii şi chinezii ajunseseră deja la aceste etape şi, probabil, 
americanii simţeau că ei rămăseseră în urmă. Tocmai se 
lansase bizara eră a “înarmării psihotronice”. 
La sfârşitul anilor 1960, cercetătorii americani au făcut un 
experiment neobişnuit, în urma căruia au declarat că 
descoperiseră faptul că focalizarea energiilor şi gândurilor 
negative asupra unei culturi de mucegaiuri inhiba în mod clar 
creşterea acesteia. Dintr-un eşantion de 194 mostre de 
mucegaiuri “blestemate”, 191 s-ar fi oprit din creştere, semn că 
efectul energiilor negative lansate de oameni aflaţi la sute de 
kilometri de laboratoare se făcea simţit din plin. Alţi cercetători 
au descoperit cu stupoare că gândurile negative pot încetini 
dezvoltarea temutei bacterii Escherichia coli. Şefii din Pentagon 
au tras conlcuzia că energia mentala există, iar ca nişte militari 
sadea ce erau, s-au gândit imediat la aplicarea ei pentru crearea 
unor asasini ca să ucidă prin puterea minţii. Au mers până 
într-atât încât au vrut să-l racoleze pe celebrul medium 
israelian Uri Geller, căruia i-au cerut să ucidă în mod 
demonstrativ, cu puterile sale psy, un… porc! Indignat, 
Geller i-a refuzat, declarând că a fost dintotdeauna un iubitor de 
animale. 
Generalii americani nu au abandonat ideea şi au lansat aşa 
numitul Project Jedi, în cadrul căruia agenţii trebuiau să se 
antreneze la Fort Braggs în uciderea animalelor strict prin 
puterea minţii. Agenţilor li s-a cerut, în prima fază, să ucidă 
câini vagabonzi care erau oricum destinaţi eutanasierii. Niciunul 
dintre subiecţi nu a vrut să facă aşa ceva, poate şi din cauza unei 
bariere psiho-emoţionale puternice legate de relaţia dintre cele 
două specii – om şi câine. 
 
Totuşi, când e vorba despre uciderea unui animal din altă specie 
cu puterea minţii, a existat, se pare, şi o excepţie. Un fost militar 
din trupa americană de elită Beretele Verzi, fostul sergent Glenn 
Wheaton îşi aminteşte de un ciudat personaj de origine bască – 
Michael Echanis. 
Acesta este creditat de mulţi experţi în domeniu drept 
adevăratul “tătic” al forţelor de elită din armata americană. 
Personaj ciudat, cu interese în zonele oculte ale artelor marţiale, 
Echanis ar fi pus bazele primelor metodologii şi şcoli de luptă 
cu mâinile goale pentru agenţii secreţi americani şi membrii 
trupelor speciale. 
Expert în lupta cu cuţitul, Echanis a fost singurul non-coreean 
inţiat în obscura artă neagră Sul-sa, un fel de ninjutsu coreean, 
axat pe tehnicile superioare de meditaţie, incantaţii şi practici 
paranormale, ajungând, se spune, la un asemenea nivel încât 
putea ucide o capră doar uitându-se la ea. Conform relatărilor 
unor martori vizuali, Echanis oprea pur şi simplu bătăile inimii 
mai multor capre doar prin forţa concentrării sale. Nu-i trebuiau 
mai mult de câteva zeci de secunde, maxim un minut. Capra 
începea să sângereze pe nări, corpul îi era cutremurat de spasme 
şi cădea apoi moartă. Cum omul este de asemenea un mamifer, 

se poate imagina că o persoană cu cunoştinţele şi abilităţile lui 
Echanis ar fi putut, teoretic, să suprime pe cale “psy” un 
personaj incomod pentru interesele cuiva. 
Cât despre Echanis, versiunea oficială spune că ar fi murit 
undeva în Nicaragua, în cadrul unei operaţiuni speciale derulate 
în anul 1978. Adevărul este cu siguranţă cunoscut doar de 
superiorii săi pe linie militară. 
În mod oficial, Proiectul Stargate a încetat odată cu pensionarea 
generalului Stubblebine. Firesc, râmân multe întrebări fără 
răspuns. Oricum, este greu de crezut că, dacă cei din CIA 
ajunseseră la astfel de rezultate la nivelul anilor 1970-1980, ar fi 
abandonat total cercetările. Subiectul este deosebit de interesant 
chiar şi numai din perspectiva cunoaşterii umane, nemaivorbind 
de avantajele evidente pe care nişte astfel de unităţi de 
paranormali le-ar putea aduce “angajatorilor” lor, dacă aceste 
capacităţi ar opera într-adevăr cu asemenea eficienţă. Dar… 
cine ştie la ce performanţe au ajuns agenţii psy din prezent, sau 
care este amestecul lor în marile afaceri politice, economice şi 
militare din întreaga lume…      sursa: descopera.ro 

 

Interviu cu Alfred Lambremont Webre - 
directorul Institutului pentru Cooperare în 

Spaţiu (ICS) 
 

          Am 67 de ani. M-am născut într-o bază navală din 

Florida , în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Locuiesc în Vancouver. Sunt Doctor în Drept şi Judecător al 
Tribunalului din Kuala Lumpur pentru crime de război. Sunt 
căsătorit, am un fiu şi două fiice vitrege. Trăim într-un univers 
de origine inteligentă. Sunt dovezi că există civilizaţii etice mai 

avansate decât a noastră, care participă la procesul nostru de 

dezvoltare. 

Daţi-mi dovezi. 

Există declaraţii ale angajaţilor guvernului Statelor Unite, care 
atestă că au participat în programe secrete de relaţionare cu 
anumite civilizaţii extraterestre. 

Aceasta înseamnă că deja a avut loc contactul cu 
extratereştrii? 

Da, după spusele acestor martori guvernul Statelor Unite 
lucrează cu ei în secret încă din anii 50. 

Andrew Basiago, fiul unui oficial CIA, a fost înscris la vârsta de 
7 ani într-un program secret pentru copii super-dotaţi care erau 
antrenaţi să devină ambasadori înaintea raselor extraterestre. 

Vreun contact? 

A avut loc o întâlnire cu 3 astronauţi de pe planeta Marte. În 
ianuarie 2009, Virginia Olds, angajată a CIA, a confirmat că 
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CIA ştie că există o civilizaţie umanoidă ce trăieşte la suprafaţa 
lui Marte. 

Credem că în anul 9500 î.Hr. fragmente ale supernovei Vela au 
intrat în sistemul nostru solar şi au distrus ecologia de pe Marte. 
Marţienii, cu vreo 1.500 de ani mai avansaţi decât noi etic şi 
tehnologic, s-au refugiat sub pământ. .. În decembrie 2008 am 
publicat un raport ce includea fotografii făcute de robotul 
NASA, Rover Spirit, în care se identifică anumite specii de 
umanoizi, animale şi structuri, la suprafaţa lui Marte. Îl puteţi 
vedea pe site-ul Exopolitics. 

Se spune că există 3 astronauţi care ne asigură că au văzut 
viaţa extraterestră... 

Da, Buzz Aldrin care a călătorit cu Apollo XI spune că la 
sosirea pe Lună, în 1969, erau două nave extraterestre mari în 
jurul marelui crater; versiunea lui a fost verificată de mai-marii 
oficiali ai NASA.  

Am rămas fără cuvinte. 

Doctorul Steven Greer, director al Proiectului "Disclosure" 
(Dezvăluire), a adunat mai mult de 500 de mărturii de la armată, 
guvern şi inteligenţe de ordin superior, care sunt martori ai 
prezenţei extraterestre, iar aceste dovezi au fost făcute publice 
în mai 2009, la Clubul Naţional de Presă din Washington. 

Mexic, Chile , Brazilia şi Peru şi-au făcut publice arhivele 
despre OZN-uri.  

Recent şi Franţa, Suedia, Danemarca şi Marea Britanie, care a 
scos la lumină 7.200 de dosare OZN adunate de D155, o unitate 
secretă a Ministerului Apărării. 

De ce nu se dezvăluie existenţa vieţii pe Marte? 

Din raţiuni politice. Vom insera o întrebare, invocând legile 
libertăţii de informare, pentru ca NASA să recunoască viaţa 
inteligentă de pe Marte. 

Iar marţienii de ce nu se prezintă ei înşişi în societate? 

Planeta noastră este una de ordin inferior şi bănuim că se află 
într-o carantină impusă de către conducerea universului. 

Şi această carantină se încheie acum... 

Credem că civilizaţiile etice extraterestre au utilizat fenomenul 
OZN pentru a ne obişnui cu existenţa lor, iar între 2010 şi 2020 
putem începe să avem relaţii deschise cu aceste civilizaţii. 

Şi primul contact va fi cu marţienii? 

Da, deoarece există multe avantaje mutuale: ei ne pot da 
tehnologii şi cunoaştere, iar noi avem o planetă verde preţioasă 
pe care ei pot emigra.  

Cum funcţionează universul? 

Există multe dimensiuni şi universuri paralele cu al nostru. 
Unele civilizaţii extraterestre vin din altă dimensiune, alt 
univers paralel, de aceea OZN-urile pot apărea şi dispărea. 

Cum sunt aceste civilizaţii mai evoluate? 

Se pare că trăim într-un univers organizat, iar civilizaţiile mai 
etice au reuşit să domine dimensiunea Timp şi probabil că ele 
sunt cele ce vor dezvolta realitatea noastră. 

...Dar sună teribil. 

După unele teorii, evoluăm în formă acelerată pentru a 
abandona economia de război permanent şi pentru a o 
transforma într-o economie sustenabilă. Conştiinţa umană se 
dezvolta pentru a intra în vârsta universală şi pentru a relaţiona 
în mod deschis cu aceste alte civilizaţii.  

...Ne-aţi putea da o mână de ajutor. 

Există o normă primordială: nu se intervine în evoluţia unei 
civilizaţii de pe altă planetă. Dar în foarte puţin timp omul va 
învăţa să folosească teleportarea cuantică şi să scoată energie 
din spaţiu. Suntem într-o era de tranziţie, în care trebuie să 
decidem dacă mergem către distrugere ori către evoluţie. 

Ocupaţia dumneavoastră constă în a studia marele guvern 
al universului? 

Exopolitica este o ştiinţă socială care studiază relaţiile dintre 
civilizaţia noastră umană şi alte civilizaţii inteligente din 
univers. Unul din primii noştri paşi pentru diplomaţia universală 
va fi prin intermediul civilizaţiei marţiene. 

Înteleg. 

Personal, lucrez cu doctorul Norman Miranda, şeful de cabinet 
al preşedintelui Ansamblului General al ONU, pentru ca ONU 
să reprezinte Pământul în faţa civilizaţiei de pe Marte. 
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Vaticanul doreşte înlocuirea 

sărbătorii diabolice de Halloween cu 
Holyween - o zi de rugăciune

 
 

                                                    Bogdan RADU 

           O săptămână mass media abunda de ştiri legate de 
sărbătoarea de Halloween: de la cum se pregăteau naivii 
petrecăreţi cu cele mai sinistre costume şi decoraţiuni ale 
caselor, la meniurile de groază pregătite de localuri şi până 
la cum îi învaţă educatoarele şi învăţătoarele pe micuţii din 
şcoli să sculpteze dovleci cu chipuri monstruase şi să se 
costumeze cât mai îngrozitor.  

osturile de televiziune şi ziarele din SUA, dar şi din 
Europa şi, cu duiumul, cele din România, prezintă din 
plin imagini hidoase care ilustrează cum milioane de 

oameni fără discernământ se îmbracă în strigoi, demoni şi alte 
creaturi infernale şi se distrează celebrând manifestarea răului. 
Site-urile de socializare sunt arhipline zilele acestea de 
fotografii şi comentarii în care naivii îşi admiră unii altora 
machiajele, ornamentele de la petrecere sau preparatele 
culinare, unele mai înfricoşătoare decât altele. 

Această sărbătorire în masă a tendinţelor satanice a ajuns de ani 
buni şi în România. Culmea, nici măcar micuţii din grădiniţe şi 
şcoli nu au scăpat de asaltul duhurilor rele: la iniţiativa cadrelor 
didactice, în instituţiile de învăţământ se organizează petreceri 
de Halloween, după ce s-a modificat programul orelor de studiu 
special în acest scop. 

De prostia şi spiritul de turmă al tinerilor profită din plin 
comercianţii. Numai în Bucureşti s-au vândut săptămâna 
aceasta camioane întregi de măşti, costume şi decoraţiuni 
sinistre. În SUA, o familie poate investi chiar şi sute de dolari 
pentru a nu se face de râs de Halloween. În România, unii 
cheltuiesc sute de lei pentru a se deghiza macabru, alte sute 
pentru un machiaj profesionist şi înfiorător, şi încă alţi bani 

pentru meniul dezgustător de la petrecere. Localurile se întrec în 
oferte care mai de care mai îngrozitoare: „degete de vrăjitoare”, 
„supă de sânge”, „ochi de monştri” sau „tort în formă de creier 
despicat”.  
La un post TV, organizatorul unei petreceri de Halloween unde 
sute de români şi-au anunţat prezenţa se laudă: „
dovleci, vom avea plăcinte cu dovleac, monştri, vrăjitoare, 

vampiri care să sperie bine copilaşii.” 

P
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Vaticanul doreşte înlocuirea  
diabolice de Halloween cu 

o zi de rugăciune 

Bogdan RADU – București 

O săptămână mass media abunda de ştiri legate de 
sărbătoarea de Halloween: de la cum se pregăteau naivii 

reţi cu cele mai sinistre costume şi decoraţiuni ale 
caselor, la meniurile de groază pregătite de localuri şi până 
la cum îi învaţă educatoarele şi învăţătoarele pe micuţii din 
şcoli să sculpteze dovleci cu chipuri monstruase şi să se 

osturile de televiziune şi ziarele din SUA, dar şi din 
Europa şi, cu duiumul, cele din România, prezintă din 
plin imagini hidoase care ilustrează cum milioane de 

oameni fără discernământ se îmbracă în strigoi, demoni şi alte 
şi se distrează celebrând manifestarea răului. 

urile de socializare sunt arhipline zilele acestea de 
fotografii şi comentarii în care naivii îşi admiră unii altora 
machiajele, ornamentele de la petrecere sau preparatele 

Această sărbătorire în masă a tendinţelor satanice a ajuns de ani 
buni şi în România. Culmea, nici măcar micuţii din grădiniţe şi 
şcoli nu au scăpat de asaltul duhurilor rele: la iniţiativa cadrelor 

nt se organizează petreceri 
a modificat programul orelor de studiu 

De prostia şi spiritul de turmă al tinerilor profită din plin 
au vândut săptămâna 

de măşti, costume şi decoraţiuni 
sinistre. În SUA, o familie poate investi chiar şi sute de dolari 
pentru a nu se face de râs de Halloween. În România, unii 
cheltuiesc sute de lei pentru a se deghiza macabru, alte sute 

iorător, şi încă alţi bani 

pentru meniul dezgustător de la petrecere. Localurile se întrec în 
oferte care mai de care mai îngrozitoare: „degete de vrăjitoare”, 
„supă de sânge”, „ochi de monştri” sau „tort în formă de creier 

izatorul unei petreceri de Halloween unde 
au anunţat prezenţa se laudă: „Vom sculpta 

dovleci, vom avea plăcinte cu dovleac, monştri, vrăjitoare, 

Şi totuşi... Halloweenul ar putea fi pe ultimul drum,
în care apar tot mai multe semne ce indică o trezire a conştiinţei 
umanităţii. Clericii din lumea întreagă au început să ia atitudine 
din ce în ce mai fermă împotriva acestei sărbători a demonilor. 

Potrivit unui articol din Daily Mail

credincioşilor să nu mai participe la această sărbătoare 
„diabolică” şi să o înlocuiască mai bine cu
în care să spună rugăciuni şi să se îmbrace precum sfinţii.

Solicitarea a fost făcută în timpul conferinţei celor 30
exorcişti din toată lumea. Reprezentanţii Asociaţiei 
Internaţionale a Exorciştilor au spus că în perioada de 

Halloween primesc sute de telefoane de la părinţi îngrijoraţi de 
starea în care ajung copiii lor după ce se costumează terifiant şi 
intră în pielea personajelor. 

„Mulţi spun că Halloween este numai un carnaval, dar, de fapt, 

nu e nimic inocent sau distractiv în această sărbăt

anticamera a ceva mult mai periculos. Sunt întotdeauna mai 

multe ritualuri satanice, sacrificii ale animalelor, profanări ale 

cimitirelor şi furturi de oase sfinte pe 31 octombrie. 

Participarea la Halloween este ca o iniţiere în activităţile 

oculte”, a declarat părintele Aldo Buonaluto. „
numeroase persoane se deghizează în zombie şi alte personaje 

monstruoase, noi punem la uşă sau la ferestre o lumânare sau o 

imagine care îi evocă pe sfinţi. Vor fi celebraţi sfinţii şi victoria 

Binelui asupra Răului”, a explicat reprezentantul Asociaţiei 
Internaţionale a Exorciştilor. 

Clericii din România au reacţionat şi ei vizibil anul acesta. Într
un comunicat de presă numit Senzaţionalul comercial straniu şi 
macabru – pericol de dezumanizare, Patriarhia Română se arată 
îngrijorată de „organizarea în tot mai multe instituţii publice de 
învăţământ din România (de la grădiniţe până la liceu) a unor 

serbări de Halloween, tradiţie străină de cultura, credinţa şi 

spiritualitatea românească.”  În comunicat se subliniază 
totodată că formarea tinerilor trebuie să se facă „
valorilor autentice din societate, prin cultivarea şi încurajarea 

cunoaşterii culturii şi tradiţiilor româneşti, a stimulării 

creativităţii şi iubirii de frumos, a discernământului între bine 

şi rău, adevăr şi minciună, dreptate şi nedreptate etc

Şi episcopii catolici i-au rugat pe ro
sărbătorească Halloween-ul, sugerând că ar avea legături cu 
„practici sataniste”. Doi preoţi din Oradea au prezentat chiar 
o analiză a sărbătorii din 31 octombrie şi au conchis: 
„Tendinţele deviante ale unor tineri şi violenţa care se 

manifestă în rândul unora dintre ei nu sunt străine de 

promovarea unor manifestări cum ar f

întâmplător, Ministerul Educaţiei din Rusia interzice, încă din 

anul 2003, orice astfel de manifestare în şcoli, explicând că 

acestea sunt în contradicţie cu natura instituţiilor de 
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Şi totuşi... Halloweenul ar putea fi pe ultimul drum, în contextul 
în care apar tot mai multe semne ce indică o trezire a conştiinţei 
umanităţii. Clericii din lumea întreagă au început să ia atitudine 
din ce în ce mai fermă împotriva acestei sărbători a demonilor. 

Daily Mail, Vaticanul cere 
credincioşilor să nu mai participe la această sărbătoare 

” şi să o înlocuiască mai bine cu  Holyween, o noapte 
în care să spună rugăciuni şi să se îmbrace precum sfinţii. 

Solicitarea a fost făcută în timpul conferinţei celor 300 de 
Reprezentanţii Asociaţiei 

Internaţionale a Exorciştilor au spus că în perioada de 

te de telefoane de la părinţi îngrijoraţi de 
starea în care ajung copiii lor după ce se costumează terifiant şi 

Mulţi spun că Halloween este numai un carnaval, dar, de fapt, 

nu e nimic inocent sau distractiv în această sărbătoare. Ea este 

anticamera a ceva mult mai periculos. Sunt întotdeauna mai 

multe ritualuri satanice, sacrificii ale animalelor, profanări ale 

cimitirelor şi furturi de oase sfinte pe 31 octombrie. 

Participarea la Halloween este ca o iniţiere în activităţile 

”, a declarat părintele Aldo Buonaluto. „În timp ce 
numeroase persoane se deghizează în zombie şi alte personaje 

monstruoase, noi punem la uşă sau la ferestre o lumânare sau o 

imagine care îi evocă pe sfinţi. Vor fi celebraţi sfinţii şi victoria 

”, a explicat reprezentantul Asociaţiei 

Clericii din România au reacţionat şi ei vizibil anul acesta. Într-
Senzaţionalul comercial straniu şi 

, Patriarhia Română se arată 
în tot mai multe instituţii publice de 

ia (de la grădiniţe până la liceu) a unor 

serbări de Halloween, tradiţie străină de cultura, credinţa şi 

În comunicat se subliniază 
totodată că formarea tinerilor trebuie să se facă „în spiritul 

te, prin cultivarea şi încurajarea 

cunoaşterii culturii şi tradiţiilor româneşti, a stimulării 

creativităţii şi iubirii de frumos, a discernământului între bine 

şi rău, adevăr şi minciună, dreptate şi nedreptate etc.” 
au rugat pe români să nu mai 
ul, sugerând că ar avea legături cu 

”. Doi preoţi din Oradea au prezentat chiar 
a sărbătorii din 31 octombrie şi au conchis: 

Tendinţele deviante ale unor tineri şi violenţa care se 

manifestă în rândul unora dintre ei nu sunt străine de 

promovarea unor manifestări cum ar fi Halloween. Nu 

întâmplător, Ministerul Educaţiei din Rusia interzice, încă din 

anul 2003, orice astfel de manifestare în şcoli, explicând că 

acestea sunt în contradicţie cu natura instituţiilor de 
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învăţământ, tulburând mintea şi afectând sănătatea spiritu

morală a elevilor. În Filipine, şcolile catolice sunt unite în 

hotărârea de a tutela binele elevilor, evitând orice manifestare 

de genul Halloween. Chiar în Statele Unite ale Americii, 

«patria Halloween-ului», acesta a început să fie «exmatriculat» 

din unele şcoli”. 

Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Român pentru 
Evaluare şi Strategie, 95% dintre români cred în existenţa lui 
Dumnezeu, însă numai jumătate din populaţie crede în existenţa 

demonilor. 

Halloween a fost iniţial o celebrare celtică. Acum 2000 de ani 
purta numele de All Hallows Eve, adică Ajunul Zilei Tuturor 
Sfinţilor, 1 noiembrie. Sărbătoarea a fost denaturată în America, 
unde oamenii au început să se îmbrace macabru şi să îşi trimită 

copiii la colindat prin vecini, cu replica: „Trick or treat?
„Îmi dai dulciuri, sau îţi joc o festă sinistră?” 

Nu numai clericii atrag atenţia asupra nocivităţii acestei 
sărbătoriri a maleficului. Şi unele organizaţii ale societăţii civile 
iau atitudine de ani buni. Un exemplu este o spectaculoasă 
manifestaţie flash mob, realizată într-o staţie de metrou din 
Bucureşti în urmă cu doi ani. 

 
Bizara impunere în forţă a 

homosexualilor. Dictatura gay s-
deja în Uniunea Europeană

 

                                

                              Alexandru AMITITELOAIE

 

          Constatăm, pe zi ce trece, că statul de drept şi 

democraţia devin nişte concepte abstracte, fără n

legătură cu practica guvernării.  

le sunt invocate într-o  manieră demagogică şi ipocrită 

doar pentru a descuraja curentele de opoziţie faţă de 

măsurile discreţionare ale puterii, opoziţie care 

exprimă, de fapt, starea de spirit, interesele legitime

maselor. 

Chiar şi operaţiunile de reprimare a protestelor sociale tot pe 

ideea „statului de drept“ şi a „democraţiei“ sunt justificate faţă 

de opinia publică. Acest mod de a guverna a pătruns agresiv şi 
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învăţământ, tulburând mintea şi afectând sănătatea spirituală şi 

morală a elevilor. În Filipine, şcolile catolice sunt unite în 

hotărârea de a tutela binele elevilor, evitând orice manifestare 

de genul Halloween. Chiar în Statele Unite ale Americii, 

ului», acesta a început să fie «exmatriculat» 

realizat de Institutul Român pentru 
Evaluare şi Strategie, 95% dintre români cred în existenţa lui 

însă numai jumătate din populaţie crede în existenţa 

Halloween a fost iniţial o celebrare celtică. Acum 2000 de ani 
purta numele de All Hallows Eve, adică Ajunul Zilei Tuturor 
Sfinţilor, 1 noiembrie. Sărbătoarea a fost denaturată în America, 

de oamenii au început să se îmbrace macabru şi să îşi trimită 

Trick or treat?”, adică 

Nu numai clericii atrag atenţia asupra nocivităţii acestei 
leficului. Şi unele organizaţii ale societăţii civile 

iau atitudine de ani buni. Un exemplu este o spectaculoasă 
o staţie de metrou din 

Bizara impunere în forţă a 
-a instituit 

deja în Uniunea Europeană 

Alexandru AMITITELOAIE – București 

Constatăm, pe zi ce trece, că statul de drept şi 

democraţia devin nişte concepte abstracte, fără nicio 

manieră demagogică şi ipocrită 

doar pentru a descuraja curentele de opoziţie faţă de 

măsurile discreţionare ale puterii, opoziţie care 

exprimă, de fapt, starea de spirit, interesele legitime şi voinţa 

Chiar şi operaţiunile de reprimare a protestelor sociale tot pe 

ideea „statului de drept“ şi a „democraţiei“ sunt justificate faţă 

de opinia publică. Acest mod de a guverna a pătruns agresiv şi 

în activitatea organismelor UE, inclusiv a

pretinde autoritatea reprezentativă a popoarelor din spaţiul 

comunitar. Parlamentul oricărui stat pretins democratic şi, cu 

atât mai mult, un parlament european ca expresie a unei 

democraţii evoluate, n-ar trebui să întreprindă nici

nu fie mandatat sau agreat de popor. Dar nu numai că în 

deciziile pe care le iau le lipseşte agrementul popular, ci chiar se 

încăpăţânează să ignore opoziţia manifestă a maselor şi să 

recurgă la mijloace violente pentru a le reprima proteste

Am considerat necesară această introducere, pentru a înţelege 

că, dacă parlamentul nu lucrează în interesul maselor şi voinţa 

acestora n-are nicio valoare în deliberările sale, înseamnă că, 

sub masca aşa-zisei democraţii, o forţă mai puternică le dicte

actele ce le adoptă şi acest fapt ar trebui să ne îngrijoreze. Deci 

este vorba de o forţă mai presus de voinţa maselor, de care 

„aleşii“ sunt mai strâns legaţi şi dependenţi decât faţă de cei de 

la care primesc votul de învestitură. 

Numai aşa se poate explica şi adoptarea, la începutul lunii 

februarie 2014 de către Parlamentul European a raportului 

Lunacek, deşi opinia publică informată, înţelegând ce pericol 

reprezintă acesta pentru viitorul popoarelor europene, a făcut 

presiune asupra europarlamentarilor să nu

anul electoral al europarlamentarelor nu s

opoziţia maselor faţă de acest raport, înseamnă că voinţa 

acestora, exprimată prin vot, nu mai are nicio valoare.

Drepturile LGBTI – obiectiv prioritar al UE

Ulrike Lunacek, eurodeputat austriac, activistă pentru drepturile 

minorităţilor sexuale, a reuşit să impună pe 

Parlamentului European un raport, ce

reprezintă „foaia de parcurs a UE împotriva homofobiei şi 

discriminării pe motiv de orientare sexuală şi identitate de 

gen“, după cum sună şi titlul său. 

La prima vedere, n-ar fi nimic nefiresc, având în vedere că 

lumea liberă şi democratică se pronunţă împotriva oricăror 

discriminări, inclusiv pe criterii sexuale. Dar, din conţinutul 

raportului rezultă cu totul altceva şi anume, nu intenţia de a 

apăra persoanele ce împărtăşesc acest mod de viaţă împotriva 
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în activitatea organismelor UE, inclusiv a Parlamentului, care se 

pretinde autoritatea reprezentativă a popoarelor din spaţiul 

comunitar. Parlamentul oricărui stat pretins democratic şi, cu 

atât mai mult, un parlament european ca expresie a unei 

ar trebui să întreprindă niciun act care să 

nu fie mandatat sau agreat de popor. Dar nu numai că în 

deciziile pe care le iau le lipseşte agrementul popular, ci chiar se 

încăpăţânează să ignore opoziţia manifestă a maselor şi să 

recurgă la mijloace violente pentru a le reprima protestele. 

Am considerat necesară această introducere, pentru a înţelege 

că, dacă parlamentul nu lucrează în interesul maselor şi voinţa 

are nicio valoare în deliberările sale, înseamnă că, 

zisei democraţii, o forţă mai puternică le dictează 

actele ce le adoptă şi acest fapt ar trebui să ne îngrijoreze. Deci 

este vorba de o forţă mai presus de voinţa maselor, de care 

„aleşii“ sunt mai strâns legaţi şi dependenţi decât faţă de cei de 

explica şi adoptarea, la începutul lunii 

februarie 2014 de către Parlamentul European a raportului 

Lunacek, deşi opinia publică informată, înţelegând ce pericol 

reprezintă acesta pentru viitorul popoarelor europene, a făcut 

lor să nu-l voteze. Dacă nici în 

anul electoral al europarlamentarelor nu s-a ţinut cont de 

opoziţia maselor faţă de acest raport, înseamnă că voinţa 

acestora, exprimată prin vot, nu mai are nicio valoare. 

obiectiv prioritar al UE 

Lunacek, eurodeputat austriac, activistă pentru drepturile 

minorităţilor sexuale, a reuşit să impună pe agenda 

un raport, ce-i poartă numele şi care 

rs a UE împotriva homofobiei şi 

discriminării pe motiv de orientare sexuală şi identitate de 

ar fi nimic nefiresc, având în vedere că 

lumea liberă şi democratică se pronunţă împotriva oricăror 

ări, inclusiv pe criterii sexuale. Dar, din conţinutul 

raportului rezultă cu totul altceva şi anume, nu intenţia de a 

apăra persoanele ce împărtăşesc acest mod de viaţă împotriva 
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persecuţiilor şi discriminării, ci o anumită îndrăzneală de a 

impune şi legitima ca normale astfel de comportamente, de a le 

asimila din punct de vedere juridic cu cele fireşti. Se pregăteşte 

deci un dictat, travestit în aşa-zisele drepturi ale unei minorităţi 

care, dacă lumea nu se trezeşte, ar putea să devină majoritară. 

Cel puţin raportul despre care vorbim şi rezoluţia adoptată de 

Parlamentul European în baza lui spre un asemenea obiectiv 

ţinteşte. 

Cine are curiozitatea să lectureze aceste documente va constata 

că aşa-zisele drepturi ale comunităţii LGBTI (lesbiene, gay, 

bisexuale, transgen şi intersexuale) devin deja un obiectiv 

prioritar pe agenda de lucru a întregului aparat birocratic al UE. 

Se creează impresia – şi s-ar putea să nu fie doar o simplă 

impresie – că raţiunea de a funcţiona în continuare a comunităţii 

europene constă în a produce o schimbare radicală în rău a 

modului de viaţă al popoarelor europene, în a le obliga să 

abandoneze tradiţiile şi valorile pe care s-au întemeiat, pentru a 

le putea schimba într-o masă amorfă, fără vitalitate şi, mai ales, 

fără identităţi culturale. Fiind o foaie de parcurs, rezoluţia face 

deocamdată doar recomandări statelor şi comisiei uzitând 

expresia „ar trebui“ sau „este obligatoriu“. 

Astfel, potrivit unei prime măsuri din această rezoluţie, 

„Comisia ar trebui să depună eforturi pentru a garanta 

respectarea drepturilor existente în întreaga sa activitate şi în 

toate domeniile în care este competentă, prin integrarea 

aspectelor legate de drepturile fundamentale ale persoanelor 

LGBTI în întreaga activitate din domeniu – de exemplu, la 

elaborarea viitoarelor politici şi propuneri sau la monitorizarea 

punerii în aplicare a legislaţiei UE.” Deci, în tot ce va face 

Comisia în continuare, va trebui să acorde întâietate „drepturilor 

fundamentale ale persoanelor LGBTI.“ 

Când te gândeşti că, din cele 500 de milioane de europeni care 

trăiesc în spaţiul comunitar, numărul celor care se confruntă cu 

grave probleme de viaţă este în continuă creştere, iar Comisia, 

în loc să se ocupe în mod prioritar de soarta acestora, îşi fixează 

ca obiectiv prioritar implementarea juridică a unor 

comportamente sexuale în mod evident aberante, te cuprinde o 

stare de oroare şi dezgust faţă de aşa-zisele „valori europene“ 

clamate atât de zgomotos şi obsesiv de activiştii integrării. 

„Teoria genurilor“ 

Aşa după cum se arată chiar în titlul ei, rezoluţia se aliniază la 

un curent de gândire ce este contrazis de realitate şi de legile 

dumnezeieşti ale naturii, potrivit căruia între bărbat şi femeie n-

ar exista nicio diferenţă. Este vorba de „teoria genurilor“ care 

neagă în mod aberant rolurile biologice şi, în consecinţă, şi pe 

cele sociale tradiţionale, diferite şi complementare ale 

bărbatului şi ale femeii. Deci, pe această linie de gândire 

binomul multimilenar bărbat - femeie pe care s-a întemeiat 

societatea, ar fi zice-se unul depăşit, iar feminitatea şi 

masculinitatea, ca identităţi solide în cadrul de manifestare a 

relaţiilor sociale, ar trebui să dispară. Se cere direct statelor 

membre să-şi revizuiască „procedurile de recunoaştere juridică 

a genului“ şi să elimine orice discriminare pentru persoanele 

transgen. Mai pe înţelesul tuturor: dacă un bărbat se crede 

femeie şi ar vrea să fie educatoare sau învăţătoare, nu i s-ar 

putea refuza solicitarea pe motiv că ar pune în pericol educaţia 

copiilor, cel puţin prin ipostazele groteşti în care apare în faţa 

lor, existând chiar riscul să producă şi traume psihice. Refuzul 

ar fi calificat, potrivit acestei rezoluţii, ca fiind un grav delict de 

discriminare. 

S-a crezut că mişcările feministe din anii ’70 au pornit dintr-o 

dorinţă firească de emancipare a femeii, de a dobândi mai mult 

respect în societate şi familie, fără ca aceasta să însemne un 

atentat asupra feminităţii şi o subminare a rolului ei tradiţional 

în societate, pe care în niciun caz nu-l poate îndeplini bărbatul. 

Chiar şi atunci când revendicările au vizat drepturi egale cu ale 

bărbaţilor, inclusiv din punct de vedere profesional, n-au apărut 

suspiciuni că s-ar urmări alte scopuri decât cele declarate. 

Iată însă că, peste aproape 40 de ani Nick Rockefeller, un 

descendent al acestei binecunoscute familii, avea să afirme într-

o discuţie privată că aceste mişcări feministe au fost fondate şi 

finanţate de clanul Rockefeller, care patronează şi importante 

trusturi de presă. Acţiunea, după spusele personajului citat, se 

înscrie într-un plan strategic mai amplu, având drept scop 

distrugerea familiei tradiţionale, văzută ca o cale de reducere a 
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populaţiei planetare. Amintirea acestui episod a fost provocată 

de faptul că „teoria genurilor“ ţinteşte tot către distrugerea 

familiei tradiţionale, obiectiv care, prin rezoluţia Parlamentului 

European, ni se dezvăluie mult mai transparent decât în urmă cu 

40 de ani. 

Totodată, putem intui şi puterea care reuşeşte să se impună 

peste voinţa popoarelor europene şi să dicteze forumului pe care 

ele îl constituie cu speranţa că le va reprezenta interesele. 

S-ar putea spune că speculăm o coincidenţă pentru a forţa nişte 

concluzii ce n-ar avea legătură cu realitatea, ceva de genul 

realităţii conspiraţiei. Dar avem textul rezoluţiei în faţă şi aflăm 

din conţinutul lui că măsurile ce li se stabilesc organismelor 

europene în domeniul de care vorbim nu se limitează doar la 

spaţiul comunitar. Prin utilizarea unor expresii precum „politică 

globală“, „politici globale multianuale“ etc, se arată fără 

echivoc că avem de a face cu un plan strategic global în care 

măsurile întreprinse de organismele UE reprezintă doar o parte 

componentă. 

Subminarea conceptului tradiţional de  familie 

În altă ordine de idei, Rezoluţia impune „respectarea tuturor 

formelor de familii recunoscute juridic în temeiul legislaţiei 

naţionale a statelor membre“. Aceasta înseamnă că mariajele 

gay vor produce efecte juridice nu numai în statele în care ele 

sunt legalizate şi oficiate, dar şi în celelalte, care încă n-au 

adoptat o asemenea legislaţie. Pe de o parte, este un atac direct 

asupra cadrului juridic din aceste state care continuă să 

considere familia ca o uniune dintre bărbat şi femeie, iar pe de 

altă parte se pregăteşte terenul ca, într-o perspectivă nu prea 

îndepărtată, să li se impună şi lor legalizarea căsătoriilor dintre 

persoane de acelaşi sex. 

Pentru a se ajunge aici, printre altele, se cere Comisiei să 

faciliteze „schimbul de bune practici între statele membre“. Să 

fie oare experienţa Franţei, care în aprilie 2013, ignorând 

protestele masive din toată ţara, a adoptat totuşi legea care 

permite căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex şi adopţiile de 

copii de către cuplurile gay, o „bună practică“ în concepţia 

Parlamentului European? Peste un milion şi jumătate de 

francezi s-au aflat în faţa parlamentului, protestând ferm 

împotriva adoptării acestei legislaţii aberante şi, cu toate 

acestea, „aleşii“ au votat-o. Tot o „bună practică“ în materie ar 

putea fi şi prigoana autorităţilor franceze împotriva primarilor 

care refuză să oficieze aceste căsătorii? 

Intensificarea aberantă a propagandei gay 

Aşa după cum era de aşteptat, având în vedere faptul că se 

urmăreşte o extindere şi o încurajare a acestor comportamente, 

rezoluţia pune un accent deosebit pe „libertatea de întrunire şi 

de exprimare“. În acest sens se cere statelor să garanteze aceste 

drepturi, „în special în ceea ce priveşte paradele şi evenimentele 

similare“ şi să asigure „o protecţie efectivă a participanţilor“. 

După cum se precizează în rezoluţie, „libertatea de exprimare în 

legătură cu orientarea sexuală şi cu identitatea de gen“ nu poate 

fi limitată prin legi, statele fiind obligate să şi le revizuiască 

dacă prevăd vreo interdicţie în această privinţă. În caz contrar se 

consideră că „încalcă valorile pe care se întemeiază Uniunea 

Europeană“, iar Comisia şi Consiliul „ar trebui să reacţioneze 

imediat în consecinţă“. 

Prin urmare, rezoluţia votată de Parlamentul European 

consideră că afişajul stradal al promiscuităţii morale, al 

lascivităţii şi vulgarităţii sexuale, al aberaţiilor 

comportamentale, pornografia afişată, vestimentaţia ostentativ 

vulgară, senzualitatea aberantă, haotică, exacerbată, referinţele 

şi aluziile la practici sexuale extreme trebuie să fie încurajate 

printr-o legislaţie permisivă. 

Cum s-ar putea interpreta altfel „libertatea de exprimare în 

legătură cu orientarea sexuală“ care se cere a fi garantată? Deci 

descoperim că Uniunea Europeană se întemeiază pe asemenea 

valori? Şi noi care credeam că ar fi vorba de respectul pentru 

demnitatea umană, de libertate, de democraţie, de egalitate, de 

civilizaţie şi de moralitate în comportamentul social, de stat de 

drept şi de respectarea drepturilor omului şi, nu în ultimul rând, 

de nişte valori creştine, chiar dacă ele nu şi-au găsit locul în 

tratatele unionale. 

Dar strategia aberantă, nebunească de proliferare a unor astfel 

de comportamente nu se limitează doar la cunoscutele parade 
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gay. Lumea s-a obişnuit cu ele şi le tratează cu indiferenţă sau, 

în cel mai bun caz, cu dispreţ, motiv pentru care strategii acestei 

politici nu prea sunt satisfăcuţi de rezultate, deşi cazurile oribile 

de viol în rândul tinerilor, incitaţi de o asemenea propagandă, 

sunt tot mai frecvente şi acest fapt ar trebui, totuşi, să-i 

mulţumească. Dar ei merg mai departe şi insistă, aşa cum rezută 

din rezoluţie, asupra unor „măsuri educative“ adresate cu 

precădere tinerilor, categoria cea mai vulnerabilă şi cea mai 

expusă la contaminarea perversă cu astfel de practici. 

Se cere, nici mai mult nici mai puţin, elaborarea de „programe 

educaţionale“ pentru tineri, care să promoveze „egalitatea şi 

nediscriminarea pe motive de orientare sexuală şi identitate de 

gen“, se cere să se promoveze respectarea persoanelor LGBTI şi 

incluziunea lor în şcoli şi în alte medii educaţionale. 

Cu alte cuvinte, după aceste minţi bolnave, smintite, tinerii 

trebuie să fie învăţaţi că nu există 

diferenţă de sex, că sexul nu este ceva 

natural cu care te naşti, ci ceva ce ţine 

de voinţa individului. Şi în această 

privinţă se pune accent pe „schimbul de 

«bune» practici între statele membre“. 

Este uimitor să constaţi la ce nivel de 

manipulare a opiniei s-a ajuns şi cât de 

agresivă a devenit îndoctrinarea 

ideologică aberantă. 

De zeci de ani se fac eforturi, fără ca 

lumea să conştientizeze în ce prăpastie 

este târâtă. Astăzi teroarea ideologică a „discriminării“ este atât 

de puternic impregnată în instituţiile publice, încât se poate face 

orice, se poate accepta orice, de frica represaliilor. 

Dacă libertatea de exprimare a orientării sexuale este supusă 

unui regim de protecţie draconic, instituţiile publice fiind 

obligate să asigure condiţii de manifestare deplină a acestei 

libertăţi, în schimb nu de acelaşi tratament beneficiază şi 

opiniile contrare, respectiv cele care critică – pe bună dreptate – 

sau combat asemenea deviaţii nebuneşti de comportament 

sexual. Potrivit rezoluţiei, Comisia ar trebui să le califice ca 

„infracţiuni generate de discriminare şi de incitare la ură“ şi să 

impună statelor membre să le combată prin intermediul 

dreptului penal. În acelaşi scop şi tot prin apel la „schimbul de 

bune practici“ se mai cere şi implementarea unor programe de 

„formare şi educare a forţelor de poliţie, a serviciilor 

Ministerului Public, a judecătorilor şi a serviciilor de sprijinire a 

victimelor“. Se urmăreşte, în mod deschis, suprimarea oricărei 

forme de opoziţie faţă de stilul bizar de viaţă homosexual şi faţă 

de agenda aparatului birocratic al Uniunii Europene de a 

generaliza în forţă acest stil de viaţă în rândul unor largi 

categorii sociale, îndeosebi tinerii. 

Un regim special de asistenţă medicală 

În primul rând, rezoluţia ce a ratificat raportul Lunacek 

consideră că tulburările de identitate de gen sunt nepatologice. 

Prin urmare, Comisia trebuie să continue colaborarea cu 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, pentru a le elimina de pe lista 

tulburărilor mintale. Deci, persoanele 

care-şi confundă sexul sunt perfect 

normale. În această optică, o persoană 

care se crede câine, latră şi merge în patru 

labe trebuie să fie băgată în cămaşă de 

forţă şi apoi supusă unui tratament de 

specialitate. În schimb, dacă o femeie se 

crede bărbat, adoptând apoi un 

comportament masculin, toţi cei din jur 

sunt obligaţi s-o accepte, iar autorităţile 

publice să-i aplice, din punct de vedere 

juridic, tratamentul specific bărbaţilor. 

Cu toate acestea se pretinde a se asigura acestor persoane o 

asistenţă medicală specifică. Dacă ele se consideră normale, le 

fel ca toţi ceilalţi oameni, ce justificare ar mai avea un tratament 

medical specific? Dar nu este aşa şi va trebui ca şi din acest 

punct de vedere aceste persoane să aibe prioritate, indiferent cu 

ce probleme medicale se confruntă restul populaţiei. Comisia şi 

statele membre vor trebui să finanţeze programe de cercetare cu 

privire la problemele de sănătate specifice persoanelor LGBTI, 

să le includă în planurile şi politicile naţionale de sănătate, vor 

trebui să formeze personal medical adecvat etc. 

Extinderea strategiei LGBTI în afara Uniunii Europene 
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Aşa după cum s-a arătat mai sus, strategia Uniunii Europene în 

această privinţă nu se limitează doar la spaţiul comunitar. Ea se 

circumscrie unui plan mai amplu ce vizează întreaga populaţie a 

planetei. În acest scop, organismelor Uniunii Europene şi 

statelor membre li se trasează ca sarcini să colecteze informaţii 

privind persoanele LGBTI din terţe ţări, să monitorizeze modul 

cum li se respectă drepturile şi să menţină o poziţie unitară 

atunci când reacţionează la încălcări ale acestor drepturi. 

Mai vulnerabile faţă de această strategie se dovedesc a fi statele 

aflate în curs de aderare la Uniunea Europeană. Tocmai de 

aceea i se trasează Comisiei sarcina să le monitorizeze în 

privinţa problemelor legate de orientarea sexuală şi identitatea 

de gen, să le impună revizuirea legislaţiei şi propagarea unei 

atitudini favorabile faţă de libertatea de exprimare a acestor 

persoane. Este vorba, cu alte cuvinte, de constrângeri şi şantaj. 

Se pare că acest criteriu devine prioritar în procesul de aderare, 

înaintea celor care privesc economia, administraţia, justiţia etc. 

Avem ca exemplu recent cazul Ucrainei şi al Republicii 

Moldova. În noiembrie 2013 a avut loc summitul 

Parteneriatului Estic de la Vilnius. Întrucât se preconiza să se 

semneze cu aceste state Acorduri de asociere la Uniunea 

Europeană, li s-a impus, ca o condiţie prealabilă, să adopte 

unele măsuri privind 

drepturile persoanelor 

LGBRI. 

Situându-se pe linia de 

gândire a administraţiei 

americane care, prin vocea 

fostului secretar de stat, 

Hillary Clinton, susţine că 

„drepturile homosexualilor 

sunt echivalente cu drepturile 

omului şi drepturile omului 

sunt echivalente cu drepturile 

homosexualilor“, negociatorii au impus autorităților de la Kiev 

să organizeze o paradă gay, ca o condiție pentru finalizarea 

negocierilor, iar alianța de guvernare din Republica Moldova a 

fost forțată să treacă prin parlament o așa-zisă „lege“ cu privire 

la asigurarea egalității de șanse, asumându-și riscul și rușinea 

unei dezaprobări publice, ce a fost speculată de opoziția 

comunistă. 

Concluzii 

Cu toate încercările, individuale și colective, de a determina 

Parlamentul European să respingă Raportul Lunacek, 

europarlamentarii, deși convinși că acest proiect n-are susținere 

populară, au votat totuși pentru adoptarea lui. 

În calitate de cetățeni ai României cu drept de vot, ne permitem 

să întrebăm europarlamentarii români care au votat această 

rezoluție, în baza cărui mandat au procedat așa? Pe cine 

reprezintă ei, de fapt, în Parlamentul European? Când au cerut 

votul cetățenilor, le-au spus acestora că vor susține astfel de 

proiecte? 

Doamnelor și domnilor (Severin, Hellvig, Nicolai, Silaghi și 

Vălean) care, prin votul vostru ați ridicat la rangul de politică de 

stat aberații, vulgarități și obscenități din zonele periferice și 

insalubre ale societății, pentru a fi contaminată cu ele întreaga 

populație a globului, vă rog să aveți curajul, când vă prezentați, 

nu peste mult timp, din nou în fața alegătorilor, să le spuneți și 

lor ce act de „bravură“ ați săvârșit și, mai ales, cine v-a obligat 

să preocedați așa: convingerile proprii sau constrângerile? 

În același timp, recunoștință celor care nu s-au pervertit la 

asemenea acte nesăbuite (Antonescu, Bodu, Marinescu, 

Niculescu, Preda, Stolojan, Luhan, Matula, Sogor, Winkler, 

Vadim Tudor). Absenții (Cliveti, Crețu, Sârbu, Țicău, 

Boștinaru, Cutaș, Enciu, Ivan, Pașcu, Tănăsescu, Tokeș, 

Zamfirescu) ar trebui întrebați dacă mandatul de 

europarlamentar implică vreo disciplină, vreo obligație sau 

exercițiul lui depinde exclusiv de bunăvoința titularului. A fost 

o chestiune de tactică absența lor din Parlament tocmai când a 

fost supus la vot acest proiect? 

În aceste condiții, cu 394 de voturi pentru, 179 de voturi 

împotrivă și 72 de abțineri (Eba s-a abținut) Parlamentul 

European a adoptat în ziua de 4 februarie 2014 controversatul 

raport Lunacek, în ciuda protestelor masive, fără precedent, ale 

cetățenilor europeni. 
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Prin acest vot, Parlamentul European încalcă cel pu

importante principii democratice și anume cel al subsidiarității 

și al universalității drepturilor omului. 

Potrivit principiului subsidiarității, politicile care se adresează 

familiei sunt de competența statelor. Ori, dacă statele sunt 

obligate să recunoască alte tipuri de familie decât cele din 

dreptul intern, înseamnă că li se subminează autoritatea 

dreptul de a decide într-un domeniu ce le este rezervat potrivit 

tratatelor comunitare. 

În ceea ce privește principiul universalității drepturilor omului, 

acesta are ca temei universalitatea valorilor umane. Acestea se 

cer protejate, trecându-se peste multitudinea particularită

individuale. În schimb, rezoluția adoptată de Parlamentul 

European ridică la rangul de valoare umană ni

aberații sexuale, adică desprinde artificial de drepturile omului 

așa-zisele drepturi ale unei minorități sexuale bizare.

Dincolo de îngrijorarea justificată ce ne-o provoacă insisten

aparatului birocratic de la Bruxelles de a supune Uniunea 

Europeană unei dictaturi gay, constatăm că în ultimul timp 

opinia publică europeană este din ce în ce mai activă în 

combaterea acestui proiect. Este un semn încurajator 

să se mențină la un nivel ridicat presiunea asupra 

europarlamentarilor. (Articol preluat din revista Lumea

 
O ţară africană REFUZĂ ajutoarele 
umanitare occidentale condiţionate de 
acceptarea HOMOSEXUALITĂŢII

 

          Multe state sărace de pe mapamond primesc ajutoare 
umanitare din SUA sau UE, acestea fiind condiţionate de 
legalizarea şi acceptarea homosexualităţii.  

ambia, o ţară din vestul Africii, a anunţat oficial zilele 
trecute că va refuza acest gen de şantaj, scrie periodicul 
francez Le Point. 

“Noi, guvernul şi poporul din Gambia, vrem să spunem foarte 
clar Uniunii Europene şi altor blocuri externe care vor să ne 
impună acceptarea homosexualităţii, ca precondiţie pentru orice 
formă de ajutor, că nu vom accepta niciodată acest lucru”, a 
spus ministrul de externe Bala Garba Jahumpa. 
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și anume cel al subsidiarității 

ții, politicile care se adresează 

ța statelor. Ori, dacă statele sunt 

obligate să recunoască alte tipuri de familie decât cele din 

dreptul intern, înseamnă că li se subminează autoritatea și 

un domeniu ce le este rezervat potrivit 

ște principiul universalității drepturilor omului, 

acesta are ca temei universalitatea valorilor umane. Acestea se 

se peste multitudinea particularităților 

ția adoptată de Parlamentul 

opean ridică la rangul de valoare umană niște evidente 

ții sexuale, adică desprinde artificial de drepturile omului 

ți sexuale bizare. 

o provoacă insistența 

ocratic de la Bruxelles de a supune Uniunea 

Europeană unei dictaturi gay, constatăm că în ultimul timp 

opinia publică europeană este din ce în ce mai activă în 

combaterea acestui proiect. Este un semn încurajator și trebuie 

t presiunea asupra 

Lumea) 

O ţară africană REFUZĂ ajutoarele 
umanitare occidentale condiţionate de 
acceptarea HOMOSEXUALITĂŢII 

Multe state sărace de pe mapamond primesc ajutoare 
A sau UE, acestea fiind condiţionate de 

ambia, o ţară din vestul Africii, a anunţat oficial zilele 
trecute că va refuza acest gen de şantaj, scrie periodicul 

bia, vrem să spunem foarte 
clar Uniunii Europene şi altor blocuri externe care vor să ne 
impună acceptarea homosexualităţii, ca precondiţie pentru orice 
formă de ajutor, că nu vom accepta niciodată acest lucru”, a 

Oficialul a mai declarat că homosexualitatea este “împotriva lui 
Dumnezeu” şi o practică contrară tradiţiilor africane.

Homosexualitatea este interzisă în Gambia şi se pedepseşte cu 
până la 14 ani de închisoare. 

Din punct de vedere religios, 90 de proc
aparţin comunităţii musulmane. Opt procente sunt alcătuite din 
creştini şi alte două din adepţii credinţelor păgâne indigene. 
(Sursa: FrontPress.ro) 

 
Un secret spiritual: Haine

imprimă cu energia
 

          Trăim într-un univers al energiilor. Tu e
mișcare. La fel este și tot ceea ce te înconjoară. Întâlnim
ultima vreme tot mai mulți oameni conștienți de acest 
adevăr, ceea ce este îmbucurător. 

e se scoate în evidență sunt 
derivă din înțelegerea acestei realități.
energie. Aceasta este însă doar fraza care sintetizează în 

trei cuvinte adevărul. Acest „totul este energie
peste tot în viața ta, iar articolul pe care tocmai îl cite
vorbește despre un mic segment care cu siguranță te interesează.
Cu toții purtăm haine. Lucrul mai puțin știut este acela că
Hainele se imprimă cu energia ta. 
Și asta se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu. Energiile sunt 
caracterizate de anumite vibrații care interacționează între ele.
Tu ești o formă de energie care are o anumită vibra
haina pe care o porți este o altă formă de energie

altă vibrație. 
Ceea ce se întâmplă este că energia hainei comunică cu en
ta. Iar după fiecare purtare, vibrația hainei devine din ce în ce 
mai asemănătoare cu vibrația care te caracterizează pe tine.
Nu este recomandat să porți haine pe care le
situații în care ai experimentat trăiri intense.
ai experimentat un moment de foarte mare triste
pe care le aveai pe tine în acel moment poartă cu ele o parte 
din respectiva încărcătură emoțională.
Dacă le vei îmbrăca din nou, există toate 
anumit timp să simți o stare de apăsare 
stare se datorează vibrației cu care este impregnată respectiva 
haină pe care ai îmbrăcat-o. 
Același lucru se întâmplă și în cazul trăirilor intense pe care tu 
le caracterizezi ca fiind pozitive. Se poate întâmpla să por
nou o haină pe care ai mai purtat-o într
experimentat o stare de fericire intensă. Purtând
simți o stare de euforie a cărei sursă nu o cunoști, sau cel puțin 
nu o cunoșteai până astăzi. 
Ai grijă hainele cui porți 
Există două obiceiuri destul de populare ale poporului român de 
care îți sugerez să te ferești. 
Primul dintre ele ar fi acela că în familiile cu mai mul
frații mai mici poartă mai tot timpul hainele fraților mai mari. 
Atunci când fratele mai mare crește și nu îi mai vin p
rochia, tricoul etc, părinții i le dau imediat spre probare fratelui 

C
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că homosexualitatea este “împotriva lui 
Dumnezeu” şi o practică contrară tradiţiilor africane. 

Homosexualitatea este interzisă în Gambia şi se pedepseşte cu 

Din punct de vedere religios, 90 de procente din populaţia ţării 
aparţin comunităţii musulmane. Opt procente sunt alcătuite din 
creştini şi alte două din adepţii credinţelor păgâne indigene. 

Un secret spiritual: Hainele se  
imprimă cu energia ta 

un univers al energiilor. Tu ești energie în 
tot ceea ce te înconjoară. Întâlnim în 

ți oameni conștienți de acest 

sunt aspectele practice care 
țelegerea acestei realități. Totul este 

Aceasta este însă doar fraza care sintetizează în 
totul este energie” este prezent 

l pe care tocmai îl citești 
ște despre un mic segment care cu siguranță te interesează. 
ții purtăm haine. Lucrul mai puțin știut este acela că 

un motiv foarte simplu. Energiile sunt 
ții care interacționează între ele. 
care are o anumită vibrație, iar 

formă de energie care are o 

Ceea ce se întâmplă este că energia hainei comunică cu energia 
ția hainei devine din ce în ce 

ția care te caracterizează pe tine. 
ți haine pe care le-ai mai purtat în 

ții în care ai experimentat trăiri intense. Dacă de exemplu 
ai experimentat un moment de foarte mare tristețe, hainele 
pe care le aveai pe tine în acel moment poartă cu ele o parte 

țională. 
Dacă le vei îmbrăca din nou, există toate șansele ca după un 

apăsare și disconfort. Această 
ției cu care este impregnată respectiva 

și lucru se întâmplă și în cazul trăirilor intense pe care tu 
le caracterizezi ca fiind pozitive. Se poate întâmpla să porți din 

o într-un moment în care ai 
experimentat o stare de fericire intensă. Purtând-o s-ar putea să 

ți o stare de euforie a cărei sursă nu o cunoști, sau cel puțin 

stă două obiceiuri destul de populare ale poporului român de 

în familiile cu mai mulți copii, 
ții mai mici poartă mai tot timpul hainele fraților mai mari. 

ște și nu îi mai vin pantalonii, 
ții i le dau imediat spre probare fratelui 
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mai mic. Dacă îi vin, devin ale lui din secunda următoare. Dacă 
nu îi vin, părinții știu că nu îi vin încă, așa că le pun la păstrare 
până când fratele mai mic va întruni dimensiunile necesare.
Cu predilecție la copii, aceștia având personalitatea în formare, 
purtatul hainelor altcuiva are o influență mai mare. Fratele mai 
mic va prelua din trăsăturile de personalitate ale fratelui mai 
mare, datorită vibrației existentă în haină. 
Asta îl va influența în parcurgerea drumului personal pe care și 
la ales la venirea în această lume. Mai devreme sau mai târziu, 
oricum îl va parcurge. Purtând însă în majoritatea cazurilor 
haine pe care nu le-a mai purtat altcineva, î
neperturbat propria personalitate. 
Al doilea obicei destul de popular este acela de a
haine de la magazinele de tip second-hand. Dacă ai obiceiul să 
te îmbraci din cap până în picioare cu haine achizi
second-hand faci o mare greșeală. Dacă te îmbraci cu pantalonii 
unei persoane, cămașa une altei persoane diferită de prima și 
pantofii unui al treilea diferit de primii doi, ai pus deja pe tine 
trei tipuri de energii cu siguranță contradictorii. 
Ceea ce se întâmplă este că îți sporești astfel perioadele de 
confuzie și o să ai un sentiment de neclaritate. Imaginează
sunt 4 energii care încearcă să comunice, numai că fiecare are o 
altă vibrație: este vibrația ta predominantă, vibrația cămașei, 
vibrația pantofilor, și vibrația pantalonilor. Toate obiectele 
vestimentare poartă cu ele tristețea sau fericirea sau confuzia 
foștilor lor purtători. Iar tu le pui pe toate pe tine.
mirare că te simți într-un anumit mod și nu știi nici tu de ce.
Odată înțeles acest aspect cu privire la haine ai putea să îl 
îmbini cu Legea vidului și a prosperității. 
Statistic vorbind, s-a demonstrat că nu porți decât 20% din 
toate hainele pe care le ai în dulap. Restul le por
sau niciodată. 
Ținând cont de ceea ce ai înțeles deja despre haine citind până 
aici, eu îți sugerez să renunți la o parte din hainele care fac parte 
din acești 20% și care au aparținut altor persoane sau le
chiar tu în momente de bucurie sau tristețe maximă.
Ai 80% din totalul de haine din care poți alege unele pe care le
ai purtat foarte rar sau poate deloc. 
Te invit să nu îți faci griji cu privire spațiul rămas în dulap după 
ce vei renunța la 5-10% din hainele pe care le por
mod constant. Și știi de ce? Pentru că „natura re
modul absolut ideea de vid”(Bob Proctor –
bogat). Dacă renunți la o parte din haine, altele noi le vor 
înlocui pe cele vechi. Iar tu vei merge mai ușor pe drumul tău. 
Un drum al armoniei și al păcii neperturbat de vibrații 
„împrumutate”. 

 
Ce nu îți spune nimeni despre servirea 
mesei împreună cu alte persoane

 
           Cu toții mâncăm. Unii mai sănătos, alții mai puțin 
sănătos, dar aceasta este altă discuție.  

âți oameni își gătesc astăzi mâncarea simțind iubirea, iar 
mai apoi cu recunoștință o consumă singuri și în liniște? 
Un procent foarte mic fac asta. Nici nu ai avea cum să 

gătești cu iubire dacă în oală există niște bucăți din ființe 
moarte, dar aceasta este altă discuție. 
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mai mic. Dacă îi vin, devin ale lui din secunda următoare. Dacă 
șa că le pun la păstrare 

i mic va întruni dimensiunile necesare. 
ție la copii, aceștia având personalitatea în formare, 
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mic va prelua din trăsăturile de personalitate ale fratelui mai 
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șa une altei persoane diferită de prima și 
pantofii unui al treilea diferit de primii doi, ai pus deja pe tine 
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și nu știi nici tu de ce. 

acest aspect cu privire la haine ai putea să îl 

ți decât 20% din 
Restul le porți foarte rar 

țeles deja despre haine citind până 
ți sugerez să renunți la o parte din hainele care fac parte 

ști 20% și care au aparținut altor persoane sau le-ai purtat 
țe maximă. 
ți alege unele pe care le-

ți faci griji cu privire spațiul rămas în dulap după 
10% din hainele pe care le porți acum în 

natura respinge la 
– Te-ai născut 

ți la o parte din haine, altele noi le vor 
șor pe drumul tău. 

și al păcii neperturbat de vibrații 

ți spune nimeni despre servirea 
persoane 

ții mâncăm. Unii mai sănătos, alții mai puțin 

ți oameni își gătesc astăzi mâncarea simțind iubirea, iar 
ștință o consumă singuri și în liniște? 

Un procent foarte mic fac asta. Nici nu ai avea cum să 
ști cu iubire dacă în oală există niște bucăți din ființe 

 
Ce nu îți spune nimeni despre servirea mesei îm
alte persoane 
Mai peste tot, oamenii consumă mâncare în grupuri. 
că acest lucru ar fi unul nepotrivit, ba din contră. Să iei masa 
împreună cu alte persoane poate veni cu beneficii extraordinare. 
Iar tocmai asta îmi propun să clarific p
după ce vei fi terminat de citit, alegerea de a lua masa împreună 
cu alte persoane să fie una conștientă.  
Mâncarea este energie 
Mâncarea este foarte ușor imprimabilă. Exact aceeași rețetă 
respectată întocmai de două persoane di
siguranță la 2 gusturi diferite. Asta pentru că mâncarea se va 
imprima diferit conform energiei celor 2 persoane. Cum se va 
întâmpla asta? În principal prin intermediul oscila
electromagnetice ale inimii. 
Dacă nu știai deja, fiecare om emite oscila
electromagnetice în jurul său. Ele sunt coerente 
sau incoerente în funcție de starea în care se află individul. 
Aceste oscilații sunt măsurabile cu ajutorul tehnicii actuale. 
Intensitatea lor maximă fiind înregistrată pe o rază de doi metri 
în jurul individului. Ori atunci când vine vorba despre mâncare, 
aceasta este gătită și prelucrată exact în acest perimetru. Așadar, 
este foarte ușor imprimabilă fiind ea însă
Despre cum tu influențezi mâncarea pe care o gătești, dar și 
despre activitățile pe care ar fi indicat să le
hrănești. 
Servirea mesei împreună cu alte persoane
Indiferent de contextul social, ți se întâmplă probabil foarte des 
să servești masa împreună cu alte persoane.
Dacă ești angajat, este destul de probabil să servești prânzul 
împreună cu colegii. Mai există masa în familie, dar 
cadrul întâlnirilor romantice sau de afaceri. M
obișnuit să mănânce împreună cu altcineva, și le este foarte 
dificil să renunțe la acest obicei.  
Energia grupului 
Fiecare individ din grup vine cu propriul său bagaj. Unul poate 
s-a certat cu nevasta dimineață, altul poate că face parte d
grup doar datorită presiunii sociale. Un altul se gânde
urăște pe șef cu toată ființa lui și tot așa. Fiecare emite în jurul 
să pe o rază de 2-3 metri vibrațiile caracteristice câmpului său 
electromagnetic. De aici va rezulta o vibra
grupului. Ori dacă grupul nu are nici un fel de inten
rezultatul va fi unul incoerent. Mâncarea ta se va imprima cu 
ura adresată șefului, cu energia certei pe care colegul a avut
dimineață cu nevasta etc. 
Energia grupului, prin influența câmpului electromagnetic al 
inimii poate influența câmpul geomagnetic al pământului. Asta 
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ți spune nimeni despre servirea mesei împreună cu 

Mai peste tot, oamenii consumă mâncare în grupuri. Și nu spun 
că acest lucru ar fi unul nepotrivit, ba din contră. Să iei masa 
împreună cu alte persoane poate veni cu beneficii extraordinare. 
Iar tocmai asta îmi propun să clarific prin acest articol. Vreau ca 
după ce vei fi terminat de citit, alegerea de a lua masa împreună 

 

șor imprimabilă. Exact aceeași rețetă 
respectată întocmai de două persoane diferite, va conduce cu 

ță la 2 gusturi diferite. Asta pentru că mâncarea se va 
imprima diferit conform energiei celor 2 persoane. Cum se va 
întâmpla asta? În principal prin intermediul oscilațiilor 

fiecare om emite oscilații 
în jurul său. Ele sunt coerente și armonioase 

ție de starea în care se află individul. 
urabile cu ajutorul tehnicii actuale. 

Intensitatea lor maximă fiind înregistrată pe o rază de doi metri 
în jurul individului. Ori atunci când vine vorba despre mâncare, 

și prelucrată exact în acest perimetru. Așadar, 
primabilă fiind ea însăși o formă de energie. 

țezi mâncarea pe care o gătești, dar și 
țile pe care ar fi indicat să le eviți atunci când te 

Servirea mesei împreună cu alte persoane 
ți se întâmplă probabil foarte des 

ști masa împreună cu alte persoane. 
ști angajat, este destul de probabil să servești prânzul 

împreună cu colegii. Mai există masa în familie, dar și masa în 
cadrul întâlnirilor romantice sau de afaceri. Mulți oameni s-au 

șnuit să mănânce împreună cu altcineva, și le este foarte 

Fiecare individ din grup vine cu propriul său bagaj. Unul poate 
ță, altul poate că face parte din 

grup doar datorită presiunii sociale. Un altul se gândește că îl 
ște pe șef cu toată ființa lui și tot așa. Fiecare emite în jurul 

țiile caracteristice câmpului său 
electromagnetic. De aici va rezulta o vibrație caracteristică 
grupului. Ori dacă grupul nu are nici un fel de intenție comună, 
rezultatul va fi unul incoerent. Mâncarea ta se va imprima cu 

șefului, cu energia certei pe care colegul a avut-o 

ța câmpului electromagnetic al 
ța câmpul geomagnetic al pământului. Asta 
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s-a constatat însă în cazul unui grup de câteva zeci de mii de 
oameni. 
Indiferent însă de natura sau numărul de membri ai grupului, 
există de fiecare dată o influență asupra mâncării. În funcție de 
grup, influența poate fi coerentă sau incoerentă, conștientă sau 
inconștientă. Indiferent de natura acestei influențe, sigur este că 
ea există. 
Așadar, de fiecare dată când iei masa împreună cu alte 
persoane, te hrănești prin fiecare lingură și cu energia grupului. 
Să iei masa în grup nu este neapărat un lucru pe care să îl eviți. 
Dacă obișnuiești să mănânci împreună cu persoane conștiente 
spiritual te vei hrăni de fiecare dată cu o energie armonioasă 
care vine dinspre grup. În acest caz ar fi chiar de dorit să 
continui această practică. 
Dacă în schimb grupul cu care obișnuiești să iei masa are o 
vibrație joasă, te vei hrăni în mod constant și cu această 
vibrație. 
Eu nu pot ști natura grupului cu care tu servești masa, și 
indiferent de situație alegerea este a ta. Tot ceea ce știu este că 
după ce ai citit acest articol, poți lua o decizie din perspectiva 
omului conștient. Acum că știi că mâncarea pe care o consumi 
este impregnată cu energia grupului, te poți gândi și lua o 
decizie spre armonia ta. Ce se petrece însă în realitate? 
De fiecare dată când un grup servește masa, oamenii discută. 
Cuvintele sunt vibrație și energie, la fel cum și mâncarea este 
vibrație și energie. Cuvintele armonioase imprimă mâncarea cu 
armonie, cuvintele pline de ură și vibrații joase, imprimă 
mâncarea cu ură și vibrații joase. Trăiește conștient, și alege 
conștient! 

Află acum secretul ascuns despre mâncare 

          Se spune că undeva într-un ținut îndepărtat exista o foarte 
bună bucătăreasă. Oameni de seamă din tot ținutul o angajau să 
gătească pentru petrecerile lor. Oaspeții erau de fiecare dată 
extrem de încântați, iar bucătăreasa era cunoscută și respectată 
pentru munca ei. 
Spre deosebire de ceilalți bucătari și bucătărese, această femeie 
avea ceva special. Ea nu ținea secrete rețetele în timp ce toți 
ceilalți bucătari nu și-ar fi divulgat secretele pentru nimic în 
lume. Bucătăreasa noastră îi dădea rețeta exactă fiecărui om 
care i-o cerea. 
Cu toate acestea, nu a existat nimeni niciodată care să gătească 
o mâncare la fel de bună ca ea. 
Fiind atât de răspândită, vestea a ajuns și la urechile 
împăratului. Când a auzit, acesta și-a propus să o cunoască cât 
mai curând pe această celebră bucătăreasă. Vestea a picat la 
țanc pentru că peste o săptămână era ziua fiicei lui. 
- Pentru că îmi iubesc fiica, și pentru că vreau să gust din 
bucatele gustoase și renumite, o voi angaja drept bucătăreasă 
pentru petrecerea fiicei mele pe Einomra, spuse împăratul. 
Einomra era numele acestei bucătărese, iar slujitorii plecară 
degrabă în căutarea ei. 
- Accept cu bucurie să gătesc pentru petrecerea preaiubitului 
meu rege, spuse Einomra atunci când solul trimis de către rege 
i-a înmânat invitația. 
Începând cu ziua următoare, bucătăreasa s-a și apucat de treabă. 
Regele avea un număr mare de invitați, iar bucatele trebuiau 
pregătite din timp. 

În ziua marii petreceri totul era pregătit. Bucatele îmbietoare se 
invitau parcă singure spre a fi servite. 
Odată așezați la masă, nu a existat un invitat care să nu remarce 
gustul extraordinar de bun al tuturor felurilor de mâncare. 
Vorbeau între ei, și erau cu toții curioși cine era persoana care 
făcuse o mâncare așa de gustoasă. 
La finalul petrecerii regele a fost felicitat de aproape fiecare 
invitat pentru muzica bună, jocurile de societate, dar în special 
pentru gustul deosebit al mâncării. 
Atunci când petrecerea s-a încheiat, regele a plătit-o pe Einomra 
așa cum a promis, iar aceasta s-a întors acasă, acolo unde o 
așteptau copii dar și soțul său la care ținea foarte mult. 
Înainte de a pleca însă, stăpânul regatului a rugat-o pe 
bucătăreasă să lase rețetele pe care le cunoștea și slujitorilor săi 
bucătari. Regele ar fi vrut să mănânce în fiecare zi bucate la fel 
de gustoase, nu numai în zi de sărbătoare. 
- Cu mare drag voi lăsa toate rețetele pe care le cunosc 
slujitorilor dumneavoastră  preaiubite rege. 
Acestea au fost cuvintele Einomrei, iar mai apoi aceasta s-a 
retras. 
Chiar de a doua zi, regele a ordonat ca mâncarea să fie făcută 
după aceste rețete noi. Spre surpriza lui și a reginii însă, 
mâncarea de a doua zi a avut gustul cel mai oribil de până 
atunci. Văzând cum mâncarea era de abia comestibilă, regele s-
a înfuriat. A ordonat ca a doua zi să îi fie adusă Einomra pentru 
a-i aplica o pedeapsă aspră. 
- De ce ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai dat rețetele corecte 
după care faci mâncarea? a tunat regele. 
- Iertată-mi fie îndrăzneala răspunse Einomra, dar eu v-am 
lăsat chiar rețetele originale după care m-am ghidat chiar eu 
atunci când am făcut mâncarea pentru petrecerea fiicei 
dumneavoastră. Nu aș îndrăzni să vă jignesc. 
- Ai crezut că dacă îmi vei da niște rețete greșite, eu te voi 
angaja pe tine drept bucătăreasa curții, nu-i așa? Te-ai înșelat 
amarnic fetițo. Te voi arunca în temniță acolo unde vei sta trei 
zile. Apreciez bucatele gustoase pe care le-ai făcut pentru 
petrecerea fiicei mele așa că îți voi mai da o șansă. 
După aceste trei zile, vreau să îmi prezinți rețetele reale după 
care ai gătit la petrecere, altfel, capul îți va sta acolo unde îți 
stau picioarele. 
Astfel Einomra a fost aruncată în temniță. Lacrimile nu îi mai 
conteneau pentru că ea nu greșise cu nimic. Îi dăduse regelui 
rețetele reale. Ce s-o fi întâmplat oare de bucătarii curții nu au 
făcut mâncarea gustoasă urmând rețetele ei? 
În a treia zi, vestea că Einomra a fost închisă și că ar putea fi 
omorâtă de către rege a ajuns și la urechile celui mai înțelept om 
din regat. Regele îl respecta foarte mult pe înțeleptul regatului 
pentru că acesta îl ajutase cu sfaturi de foarte multe ori. 
Auzind că cea mai bună bucătăreasă din regat ar putea fi 
omorâtă de către rege, înțeleptul a pornit rapid înspre palat. El 
știa motivul pentru care bucătarii curții nu au făcut mâncarea 
gustoasă chiar dacă au urmat întocmai rețeta. Era singurul în 
măsură să o salveze așa că nu a stat prea mult pe gânduri. 
Timpul era pe sfârșite, mai avea totuși o șansă să ajungă înainte 
ca termenul dat de împărat să se fi încheiat, așa că a pornit la 
drum. 
A ajuns cu câteva minute înainte de execuție. Străjerii i-au 
permis imediat trecerea. A intrat în camera unde urma să aibă 
loc execuția și i-a cerut voie regelui să ia cuvântul. 
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Chiar dacă nu foarte încântat de idee, din respect regele a 
acceptat. 
- Preaiubite rege, am venit astăzi aici pentru a salva un suflet 
nevinovat de la pierzare. Eu știu motivul exact pentru care 
bucătarii dumneavoastră nu au reușit să facă mâncarea la fel 
de gustoasă, chiar dacă au urmat rețeta întocmai. 
Nu este vorba de nici un ascunzinș din partea Einomrei și nici 
de rea voință din partea bucătarilor curții. Este vorba de un 
adevăr mult prea puțin cunoscut astăzi, dar care sper ca de aici 
încolo să dăinuie pentru totdeauna: 
Mâncarea este o prelungire a sufletului celui care o 
gătește. Rețeta este într-adevăr importantă, dar ingredientul 
principal pe care Einomra îl pune în mâncare fără ca măcar 
să își dea seama, este armonia ființei sale. Armonia sa, face ca 
bucatele să fie la rândul lor armonioase și implicit gustoase. Ea 
nu va dat niște rețete greșite. Vi le-a dat pe cele corecte. Gustul 
deosebit după care tânjiți nu poate fi reprodus însă de nimeni 
altcineva, ci numai de Einomra prin energia care o 
caracterizează. Bucatele se imprimă cu energia 
caracteristică a celui care le prepară. 
- Să se noteze și să nu se uite niciodată, spuse înțeleptul: 
- Totul este energie. Mâncarea este energie. Omul este 

energie. Prin vibrația sa, omul, imprimă mâncarea cu un gust, 
o savoare, dar și un efect specific. 
- Eliberați-o pe Einomra pentru că ea nu este de vină și 
faceți în așa fel încât adevărul vorbelor mele să ajungă la 
cât mai mulți oameni, spuse înțeleptul. 
Uimit de înțelepciunea acestor vorbe, împăratul a iertat-o de 
pedeapsă pe Einomra cerându-și scuze. I-a propus totodată să 
devină bucătăreasa curții, iar aceasta a acceptat. Ei și familiei ei 
i s-a pregătit o cameră frumoasă în palat acolo unde s-au și 
mutat și unde poate mai trăiesc și astăzi… 
                                            *** 
Mâncarea este o formă de energie. Ca și orice altceva. 
De fiecare dată când mănânci, introduci în tine energie pentru a 
o transforma într-o altă formă de energie. Foarte mulți oameni 
greșesc nefiind conștienți de această realitate. O listă cu lucruri 
pe care să nu le faci în timp ce mănânci. 
5 lucruri pe care să nu le faci în timp ce gătești sau în timp ce 
mănânci 
1. Să nu te cerți 
Se întâmplă de foarte multe ori astăzi. Datorită stresului 
acumulat pe parcursul zilei se prea poate ca soțul să își mustre 
soția în timp ce aceasta gătește. Tensiunea se poate revărsa și 
dinspre soție înspre soț. 
Lucrul de care te rog să fii conștient de astăzi încolo este acela 
că respectiva energie nu se transferă doar între parteneri. 
Mâncarea gătită sau mâncată se impregnează cu vibrația cerții. 
Atunci când vei mânca, vei mânca ceartă cu gust de mâncare. 
2. Să nu ai gânduri de ură 
Este valabil și pentru gândurile de tristețe, supărare, obligație, 
vină etc. Dacă ești femeie și gătești supărată pe soț, pe copii sau 
pe oricine altcineva, nu faci altceva decât să îi otrăvești. Tot 
ceea ce gândești se imprimă în mâncare, și îi vei hrăni pe ei cu 
lipsa ta de armonie. 
De aceea, atunci când gătești, fă-o într-o stare de armonie și 
liniște. 
3. Nu discuta subiecte de o vibrație joasă 
De exemplu, te afli la masă și începi să povestești despre 
atentatele de la World Trade Center, războiul din Irak sau știrile 

de la ora 5. Toate sunt subiecte de o vibrație joasă care vor 
influența energia caracteristică mâncării din farfurie. 
Astfel tu vei mânca crime, război și teamă. 
Alege în schimb subiecte armonioase. Fii recunoscător mâncării 
din farfurie pentru că te hrănește și te menține sănătos. 
4. Să nu te uiți la televizor 
În special în timp ce mănânci sau gătești. Am observat foarte 
mulți oameni astăzi care evadează în zgomot. Nu contează dacă 
este radio, televizor, mp3 player, smartphone sau orice altceva. 
Noțiunea de masă servită în liniște este destul de marginalizată. 
Cum adică să mănânci fără să ai nici măcar un aparat pornit. Iar 
dacă printr-o minune radioul sau televizorul sunt închise, măcar 
o muzică de fundal să fie. „Nu pot mânca fără să aud nimic.” 
Aceasta este propoziția pe care o aud tot mai des. 
Prietene, liniștea este limbajul prin care vorbește 
Dumnezeu, și orice altceva este o traducere proastă. În 
liniște te găsești pe tine, și tot în liniște mâncarea îți poate fi 
medicament. 
5. Nu citi ziarul 
Dacă te uiți la filmele americane cu siguranță ai văzut promovat 
acest comportament. Dimineața, copilul care aduce ziarul vine 
pe bicicletă și lasă corespondența în prag. Capul familiei care 
tocmai și-a terminat de pregătit bolul cu cereale, iese în prag și 
ridică bucuros ziarul. 
După aceasta se așează la masă, ia o lingură sănătoasă de 
cereale cu lapte și începe să citească. 
Partea pozitivă este că de cele mai multe ori se mănâncă 
cereale. Ceea ce nu ar trebui urmat din această conduită 
matinală este cititul ziarului în timp ce mănânci. 
Nu cred că există ziar care să nu conțină știri de o vibrație joasă. 
Iar dacă citești asemenea fragmente lipsite de armonie în timp 
ce mănânci, este ca și cum ți-ai picura câte puțină otravă zi de zi 
în farfurie. 
2 lucruri pe care să le faci în timp ce mănânci sau gătești 
1. Să fii recunoscător alimentelor 
Alimentele îți dau energia de care ai nevoie pentru a trăi 
experiența unei noi zile. Exprimă-ți măcar mental această 
recunoștință. Mulțumește-i roșiei în timp ce o tai și o pui în 
farfurie. Mulțumește-i cartofului în timp ce îl fierbi și tot așa. 
Astfel transformi mâncarea într-un medicament care te vindecă. 
2. Să fii recunoscător organelor tale interne 
Mulțumește-i stomacului, ficatului și întregului sistem digestiv. 
Transmite-le gândurile tale de iubire și recunoștință. Astfel vei 
observa rapid o întărire a sistemului imunitar, dar și o stare de 
bine provocată de alimentele pe care le mănânci. 
La final, îți propun să faci o analiză rapidă a punctelor 
enumerate mai sus. Găsește mai întâi care sunt lucrurile pe 
care ar trebui să nu le mai faci atunci când gătești sau 
mănânci. Elimină-le treptat din viața ta. Iar după 
aceasta adaugă-le pe cele de recunoștință la adresa mâncării 
și la adresa sistemului tău digestiv. 
Îți doresc o viață sănătoasă trăită în armonie! 
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CLARVĂZĂTORI CELEBRI

 

         Cuvântul „clarvăzător” a apărut pentru prima dată în 
1552, iar cuvântul „clarviziune”, abia după 300 de ani (în 
1829).  

larviziunea se definește ca fiind capacitatea pe care o au 
anumite persoane de a prezice viitorul. Aceste persoane, 
despre care se spune că au darul dublului văz, sunt 

numite în variate feluri: magi, ghicitori, haruspicii, auguri, 
magicieni, oracole, vizionari, profeți, pitii, astrologi, vrăjitori, 
druizi, șamani, derviși, sibile etc. Specialiștii în
utilizează termeni diferiți, după spațiul și timpul în care se 
petrece percepția: 
- retrocogniție, pentru evenimentele din trecut; 
- clarviziune, pentru evenimentele din prezent; 
- precogniție (sau profeție) pentru evenimentele din viitor.
Interesant e că termenul profeție există și în Biblie, unde putem 
citi: „Cel care are darul profeției, să profețească”.

Prima clarvăzătoare consemnată de istorie a fost 
fiica lui Priam, regele Troiei. Ea primise puterea de a vedea în 
viitor de la zeul Apollo, care i-o dăruise cu gândul de a o 
seduce. Întrucât tânăra i-a respins avansurile, Apollo s
răzbunat, blestemând-o să nu-i creadă nimeni previziunile. 
Când ea a avertizat că darul grecilor, calul de lemn adus la 
sfatul lui Ulise în fața cetății Troia, reprezintă un pericol de 
moarte, tatăl ei n-a crezut-o. Finalul se știe. 
Există credința că în somn, sufletul, fiind liber de legătura lui cu 
trupul, își amintește trecutul, vede prezentul și prevede viitorul. 
Corpul celui adormit zace nemișcat ca al unui mort, dar sufletul 
este viu și treaz și încă mai viu va fi după moartea trupului, 
când se va elibera cu totul. De aceea, la apropierea mor
sufletul este mai profetic. 
În Antichitate, se credea că oamenii visează sub influen
Divinația, numită de greci mantica, adică o anume capacitate de 
a presimți și a cunoaște viitorul, are o origine străveche. Există 
două feluri de divinație: una care ține de artă, și alta de natură. 
Prezicerile interpreților de minuni și ale astrologilor țin d
divinația ca artă; profețiile onirice sau oraculare sunt 
considerate forme de divinație naturală. 
În Vechiul Testament figurează numero
faimoșii nabhi, care aveau sarcina de a îndruma poporul, a
curaj și a-l face să se teamă de Dumnezeu. Cei mai cunoscu
sunt Ezechiel, care a prezis distrugerea Ierusalimului de către 

C
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Cuvântul „clarvăzător” a apărut pentru prima dată în 
1552, iar cuvântul „clarviziune”, abia după 300 de ani (în 

ște ca fiind capacitatea pe care o au 
l. Aceste persoane, 

despre care se spune că au darul dublului văz, sunt 
numite în variate feluri: magi, ghicitori, haruspicii, auguri, 

ți, pitii, astrologi, vrăjitori, 
șamani, derviși, sibile etc. Specialiștii în parapsihologie 
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ție (sau profeție) pentru evenimentele din viitor. 
ție există și în Biblie, unde putem 
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Prima clarvăzătoare consemnată de istorie a fost Casandra, 

Ea primise puterea de a vedea în 
o dăruise cu gândul de a o 

a respins avansurile, Apollo s-a 
i creadă nimeni previziunile. 

Când ea a avertizat că darul grecilor, calul de lemn adus la 
ții Troia, reprezintă un pericol de 

ța că în somn, sufletul, fiind liber de legătura lui cu 
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at ca al unui mort, dar sufletul 
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când se va elibera cu totul. De aceea, la apropierea morții, 

În Antichitate, se credea că oamenii visează sub influența zeilor. 
, adică o anume capacitate de 

ți și a cunoaște viitorul, are o origine străveche. Există 
ție: una care ține de artă, și alta de natură. 

ților de minuni și ale astrologilor țin de 
ția ca artă; profețiile onirice sau oraculare sunt 

În Vechiul Testament figurează numeroși profeți, 
, care aveau sarcina de a îndruma poporul, a-i da 

Cei mai cunoscuți 
, care a prezis distrugerea Ierusalimului de către 

Nabucodonosor, în 587 î.e.n., și Iosif
în Egipt, a interpretat visul faraonului Putifar 
șapte vaci slabe –  ca anunțând șapte 
șapte ani de foamete. Faraonul a ținut cont de prezicere și a 
stocat grâne, salvându-și poporul. 
La grecii antici, clarviziunea era practicată de celebrele pitii de 
la Delfi. Intermediare ale zeului Apollo cu oamenii, pitiile se 
scăldau în fântâna din Castilia, apoi se instalau în centrul 
templului și făceau profeții. Acestea, afirmă textele din 
vechime, s-au confirmat deseori. 
În Evul Mediu, clarvăzătorul cel mai celebru a 
Cesarius din Arles (470-542) arhiepiscop al Gali
1.000 de ani înainte de Nostradamus a prezis apari
personaje ieșite din comun, precum Carol Martel:
viguros a lovit cu ciocanul, lăsând unui ilustru împărat gloria 
de a-i potoli pe arabi; Henri al IV-lea:
credința catolică, conducătorul bearnez a făcut să 
apară splendoarea adevărului. Lovit de un pumnal, acest 
părinte devotat poporului a murit; sau Ludovic al XIV
Regele Soare: Așa cum luminează pretutindeni soarele,
sub un monarh puternic, Galia va domina lumea, iar grani
ei se vor lărgi. 

Sfântul Malachie (1094-1148), preot irlandez, arhiepiscop al 
comitatului Armagh, s-a consacrat profe
pe care le-a redactat în timpul unui pelerinaj la Vatican, în 1139. 
Sub forma unor devize în latină, Malachie men
viitori papi ai Bisericii Catolice, de la Celestin al II
1143) la Petrus Romanus, considerat de el ultimul papă. 
Sfârșitul papalității ar fi deci aproape, pentru că penultimul papă 
a fost deja ales. Ultimul va vedea sfâr
Romei: În ultima persecuție a sfintei Biserici Romane se va afla 
Petru Romanul, care-și va paște oile în
frământări. După trecerea acestora, cetatea cu 
fi distrusă, iar teribilul judecător își va judeca poporul
Ioana d’Arc (1412-1431) este considerată de francezi o 
clarvăzătoare de excepție. Ea a anunțat din timp înfrângerea 
invadatorilor englezi și restaurarea regatului Franței:
a vestit să-i izgonesc pe englezi din Fran
Delfin. 
Alte personalități ce par să fi avut acest dar sunt 
Vinci (1452-1519), care a desenat elicopterul, para
mitraliera cu secole înainte de inventarea lor, precum 
Bacon (1561-1626), care în cartea sa,
inventarea telefonului și a frigiderului.
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Iosif, care, aflat în captivitate 
în Egipt, a interpretat visul faraonului Putifar – șapte vaci grase, 

țând șapte ani rodnici, urmați de 
șapte ani de foamete. Faraonul a ținut cont de prezicere și a 

La grecii antici, clarviziunea era practicată de celebrele pitii de 
la Delfi. Intermediare ale zeului Apollo cu oamenii, pitiile se 

dau în fântâna din Castilia, apoi se instalau în centrul 
și făceau profeții. Acestea, afirmă textele din 

În Evul Mediu, clarvăzătorul cel mai celebru a fost Sfântul 
542) arhiepiscop al Galiei, care cu 

1.000 de ani înainte de Nostradamus a prezis apariția unor 
șite din comun, precum Carol Martel:Un ciocănar 

lovit cu ciocanul, lăsând unui ilustru împărat gloria 
lea: Întors de la erezie la 

ța catolică, conducătorul bearnez a făcut să 
splendoarea adevărului. Lovit de un pumnal, acest 

; sau Ludovic al XIV-lea, 
șa cum luminează pretutindeni soarele, la fel, 

alia va domina lumea, iar granițele 

 
), preot irlandez, arhiepiscop al 

a consacrat profețiilor referitoare la papi, 
a redactat în timpul unui pelerinaj la Vatican, în 1139. 

orma unor devize în latină, Malachie menționează 112 
viitori papi ai Bisericii Catolice, de la Celestin al II-lea (papă în 
1143) la Petrus Romanus, considerat de el ultimul papă. 

șitul papalității ar fi deci aproape, pentru că penultimul papă 
ja ales. Ultimul va vedea sfârșitul Vaticanului și al 

ție a sfintei Biserici Romane se va afla 
și va paște oile în mijlocul a numeroase 

frământări. După trecerea acestora, cetatea cu șapte coline va 
și va judeca poporul. 

1431) este considerată de francezi o 
ție. Ea a anunțat din timp înfrângerea 

și restaurarea regatului Franței: O voce mi-
nglezi din Franța și să-l încoronez pe 

ți ce par să fi avut acest dar sunt Leonardo da 
1519), care a desenat elicopterul, parașuta și 

mitraliera cu secole înainte de inventarea lor, precum și Francis 
are în cartea sa, Noua Atlantidă, a prezis 
și a frigiderului. 
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Dar clarvăzătorul cel mai faimos este, incontestabil, francezul 
Nostradamus (1503-1566), coleg de studii cu Rabelais, 
medicul lui Carol al IX-lea, alchimist, fabricant de creme pentru 
frumusețe și redactor de almanahuri. În capela franciscană din 
Salon, Provence, se află un mormânt fără oseminte (rămășițele 
se află în Capela Fecioarei din biserica din San Lorenzo), pe 
care se poate citi următorul epitaf: Aici odihnește Michel de 
Nostredame, singurul dintre muritori demn să scrie, cu o pană 
aproape divină, despre marile evenimente care în viitor se vor 
întâmpla în Univers, conform influenței astrelor. A trăit șaizeci 
și doi de ani, șase luni și șaptesprezece zile. Posteritate, nu-i 
invidia odihna! Anne Ponce Gemelle din Salon îi dorește 
soțului ei fericire veșnică. 
Nostradamus este cunoscut îndeosebi pentru Centuriile 
astrologice, lucrare alcătuită din 942 de catrene, adică 4780 de 
versuri (strofele sunt grupate câte 100, de unde și numele de 
Centurii). Viitorul este prevăzut până în anul 3797. Catrenul cel 
mai celebru este al 35-lea din prima Centurie, care descrie 
moartea regelui Henri al II-lea în 1559, catren publicat în 1555: 
Leul cel tânăr pe cel bătrân îl va învinge, 
Pe câmp de luptă în duel, 
În cușca de aur ochii îi vor crăpa, 
Apoi va muri, moarte crudă. 
Henri al II-lea, fiul lui Franҫois I, a fost grav rănit pe 28 iunie 
1559, în cursul unui duel cu contele de Montgomery, a cărui 
lance i-a găurit viziera și i-a spart un ochi. A murit în chinuri pe 
10 iulie. Nostradamus nu se înșelase. Această prezicere i-a 
asigurat un renume excepțional în regat. 
Cele două preziceri importante ale lui Nostradamus referitoare 
la sfârșitul acestui secol arată că: 1. Papa Ioan Paul al II-lea va 
muri în 1995 (afirmație greșită); 2. Îi vor succeda doar alți doi 
papi, înainte de prăbușirea definitivă a Bisericii de la Roma 
(găsim, în mod ciudat, aceeași profeție emisă de Sfântul 
Malachie, din care credem că s-a inspirat Nostradamus). Acest 
eveniment ar fi trebuit să aibă loc în 1999, anul celui de-al 
treilea război mondial și al venirii Anticristului, după cum a 
prezis clarvăzătorul în catrenul următor: 
Anul o mie nouă sute nouăzeci și nouă, luna șapte 
Din cer va veni un Mare Rege al groazei 
Înviat Marele Rege d’Angolmais 
Înainte ca, după Marte, să domnească în fericire. 
Principalul reproș adus lui Nostradamus se referă la 
multitudinea de interpretări posibile ale Centuriilor sale. Dar el 
a fost atât de popular, încât, la scurt timp după moartea sa, 
Biserica s-a speriat și, la Conciliul din Bourges din 1584, a 
interzis consultarea clarvăzătorilor: Orice persoană care va 
consulta un ghicitor va fi pedepsită cu moartea. 

 
Mai aproape de noi, în secolul al XVIII-lea, clarvăzătorul cel 
mai celebru a fost o femeie, Mademoiselle Lenormand. Printre 
clienții ei s-au aflat personalități precum Robespierre, despre 
care a scris: L-am făcut să tremure pe monstru, dar puțin a 
lipsit să nu devin victima lui. Sau Napoleon Bonaparte, care a 
povestit: Mi-a desenat insula Sfânta Elena pe lemnăria din 
apartamentul ei, pe când eram în culmea puterii. Se mai 
vorbește și azi de domnișoara Lenormand, datorită cărților ei de 
tarot, intens folosite de clarvăzătorii profesioniști. 
În secolul al XIX-lea, doi scriitori au avut un ciudat dar al 
premoniției: Jules Verne și Morgan Robertson. Jules Verne 
(1828-1905), părintele literaturii de anticipație, a relatat în 
romanul său De la Pământ la Lună (1865) zborul unui obuz, 
numit Columbiad, cu un echipaj de trei oameni, lansat din 
Florida, care a avut nevoie de 97 de ore și 13 minute pentru a 
ajunge la satelitul Pământului. Aceasta corespunde cu primul 
pas pe Lună al unui pământean, dus de naveta Apollo (ale cărei 
urmașe vor fi naveteleColumbia). Evenimentul a avut loc pe 30 
iulie 1969, după un zbor de 97 de ore și 39 de minute de la 
decolarea din Florida (Cap Canaveral). Jules Verne a descris 
foarte bine decalajul ce poate exista între ideile premonitorii și 
concretizarea lor: Ceea ce-și imaginează un om poate fi realizat 
de un altul. 
Un contemporan al lui Jules Verne, americanul Morgan 
Robertson, a scris în 1898 o carte care l-a făcut celebru… peste 
14 ani. Cartea sa, Naufragiul Titanului, a trecut aproape 
neobservată. Nimeni nu era interesat de povestea unui pachebot 
britanic – Titan – lung de 243 de metri, cu o greutate de 75.000 
de tone, cu 3 elice și 24 bărci de salvare, care s-a lovit de un 
aisberg în călătoria inaugurală și s-a scufundat. Nu s-a vorbit de 
această carte decât în 1912, an în care, la 14 aprilie, cel mai 
modern pachebot construit de om – Titanic – s-a scufundat 
lângă Terra Nova, în cursul primei sale călătorii, făcând 1.500 
de victime. Titanicul avea o lungime de 250 de metri, 66.000 de 
tone, 3 elice și 22 bărci de salvare. Robertson imaginase drama 
cu 14 ani înainte, povestea Titanului fiind foarte apropiată de 
cea reală. În secolul XX, Madame Fraya (1871-1954), o 
clarvăzătoare din Franța, al cărei nume adevărat era Valentine 
Dencausse, a exercitat o mare influență asupra vieții politice 
dintre cele două războaie mondiale. A avut drept clienți mii de 
celebrități ale epocii, printre care Pierre Loti, Raymond 
Poincaré, Aristide Briand, Alexandre Millenard. Ea a practicat 
chiromanția – cititul și interpretarea liniilor palmei: Am 
descoperit în semnele palmei secrete ale vieții noastre 
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interioare și reacții provocate de evenimente exterioare asupra 
sensibilității noastre. 

 
E adevărat că, uneori, ceea ce prezicea nu se întâmpla. Dar ce? 
Știința nu ne decepționează? I se poate refuza medicinii numele 
de știință? Și totuși, în multe privințe și ea se înșeală… 
Prevestirile și semnele nu sunt responsabile de ceea ce se 
întâmplă, ci doar te avertizează la ce te poți aștepta, dacă nu iei 
seama. 

 
Edgar Cayce (1877-1945) a fost clarvăzătorul și vindecătorul 
pe care americanii îl consideră Nostradamus al lor. A făcut mii 
de previziuni, în variate domenii. Profețiile le făcea în stare de 
transă, fapt pentru care a fost supranumit „profetul adormit”. 
Era consultat frecvent de bolnavi, întrucât, în transă fiind, 
stabilea diagnosticul și indica tratamentul potrivit. Unele dintre 
previziunile lui, care se refereau la producerea unor evenimente 
istorice, au fost confirmate chiar în timpul vieții sale. Astfel, 
Cayce a prezis marea criză economică din 1929, dând detalii 
surprinzătoare asupra evenimentelor dezastruoase de la bursele 
de valori și a prevăzut revenirea economică de după 1933. De 
asemenea, el a descris întocmai cursul celui de-al Doilea Război 
Mondial, retragerea trupelor sovietice și reluarea ofensivei până 
la victoria de la Berlin. Același Edgar Cayce a afirmat cât se 
poate de clar, nu prin catrene cu dus și-ntors, ca Nostradamus: 
„Nu va apuca să se încheie secolul XX, când se va produce 
prăbușirea neașteptată a comunismului; comuniștii ruși își vor 
pierde autoritatea în Uniunea Sovietică, iar China comunistă își 
va întări puterea”. Previziunile lui Edgar Cayce au rămas 
inexplicabile până în ziua de azi. 
 
LISTA ARTELOR DIVINATORII 
 
ASTROLOGIE - (din lat. astrum = astru și manteia = divinație). 
Este o magie divinatorie considerată știință, bazată pe influența 
corpurilor cerești asupra indivizilor, societăților și 

evenimentelor de orice fel. Are la bază un principiu fizic real, și 
anume legea lui Newton: corpurile se atrag cu o forță direct 
proporțională cu masa lor și invers proporțională cu pătratul 
distanței. Este o tehnică de studiu al caracterelor umane, având 
la baza astromanția (ghicitul după poziția astrelor). Astrologia 
babiloniană interpreta destinul omului după poziția astrelor în 
momentul nașterii, precum și după mișcările, întâlnirile și 
culorile lor. Zodiacul tradițional s-a născut în Babilon, dar era 
un studiu mult mai aprofundat decât horoscoapele rudimentare 
din zilele noastre. Astrologia electivă determină cele mai 
potrivite momente pentru a începe o activitate: ziua căsătoriei, 
ziua de botez, ziua de schimbare a locului de muncă, ziua pentru 
o călătorie etc. 
AEROMANȚIE - Arta prezicerii viitorului prin observarea 
atmosferei, aerului, cerului sau fenomenelor atmosferice.O 
ramură a acestei metode de divinație este austromanția, care 
studiază vânturile și forma norilor. 
APANTOMANȚIE - Metodă de divinație în care previziunile 
se fac cu ajutorul unor semne văzute întâmplător: animale, 
păsări sau alte creaturi. Se spune că orașul Mexico City a fost 
fondat pe locul unde divinatorii vechilor azteci au văzut un 
vultur care-și lua zborul de pe un cactus, ducând în gheare un 
șarpe viu. 
ANTROPOMANȚIE - (din gr. anthropos = om). Este o metodă 
de divinație cu ajutorul organelor interne ale morților sau 
muribunzilor condamnați la sacrificiu. Această practică barbară 
este foarte veche, fiind ilegală chiar și în Antichitate. Împăratul 
roman Varius Avitus Bassanius (205-221 e.n.), cunoscut și sub 
numele de Elagabalus, omorât împreună cu mama sa de către 
gărzile pretoriene, a fost unul dintre practicanții acestei metode 
de divinație. Flavius Claudius Julianus, (332-363 e.n.), un alt 
împărat roman, nepot al lui Constantin cel Mare, practica și 
acest gen de divinație, provocând astfel moartea unui mare 
număr de copii supuși sacrificiului doar pentru a putea 
interpreta viitorul după organele lor interne. 
ASPIDOMANȚIE - Este o metodă de divinație mai puțin 
cunoscută, având la bază sfaturile date practicantului de către 
însuși Diavolul. Vrăjitorul se așeza în centrul unui cerc și îl 
invoca pe consilierul satanic. Intra în transă, luând astfel 
legătura cu stăpânul Infernului, după care îi transmitea 
clientului sfaturile primite de la acesta. 
ARITMOMANȚIE - (din gr. arithmos = număr). Se referă la 
corespondențele dintre zei, oameni și numere. Vechii caldeeni, 
platoniștii și pitagoreenii au practicat aritmomanția. Este o 
metodă de divinație asemănătoare numerologiei, inclusă și în 
vechea știință a Kabalei. 
ALEUROMANȚIE - (din gr. aleuron = făină). Este o metodă 
de divinație cu ajutorul făinii. Se scriu fraze pe bucăți de hârtie, 
care sunt introdu-se în mici bile de făină, care apoi sunt 
introduse în cuptor. După ce s-au copt, se amestecă de 9 ori și 
se împart în mod egal participanților, care astfel își află soarta. 
O altă metodă este amestecarea făinii cu apă într-un castron, 
după care se interpretează desenele ramase pe marginea 
castronului. O rămășiță a acestui vechi obicei sunt plăcintele cu 
răvașe. 
ALECTROMANȚIE - (din gr. alectruon = cocoș). Este o 
metodă de divinație cu ajutorul cocoșilor și găinilor. Păsările 
sunt puse într-un cerc de grăunțe în care mai sunt plasate și 
literele alfabetului. Alipind literele din dreptul cărora a ciugulit 
pasărea boabele de grâu, reies răspunsuri la întrebări. Dacă un 
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client solicită numai un răspuns afirmativ sau negativ la 
întrebările lui, se vor folosi doar două grămăjoare de boabe. 
Această metodă trebuie practicată doar atunci când Soarele sau 
Luna se află în zodia Berbecului sau a Leului. Metoda era intens 
practicată în Roma Antică. O altă metodă a alectromanției era 
interpretarea cântecului cocoșului, în funcție de momentul zilei 
în care acesta era auzit. 
ALFITOMANȚIE - (din gr. alphitomantis = divinație cu orz). 
Este o metodă străveche, prin care se determina vinovăția sau 
nevinovăția unei persoane suspectate, prin hrănirea ei cu o pâine 
preparată din orz. Dacă persoana căpăta o indigestie sau simțea 
că pâinea este grețoasă, se considera un semn de vinovăție. Se 
povestește că lângă Lavinium se afla o pădure sacră, unde se 
practica această metodă pentru a afla dacă femeile mai sunt 
virgine sau nu. Preotul ținea un șarpe în scorbura unui copac. În 
anumite zile ale anului, tinerele femei erau duse acolo legate la 
ochi și ținând în mâini o plăcintă făcută cu orz și miere. Exista 
convingerea că șarpele mânca numai din plăcintele celor pure, 
în timp ce cele vinovate erau refuzate. 
BIBLIOMANȚIE - Divinație prin care se prezic de evenimente 
cu ajutorul Bibliei, prin alegerea la întâmplare a unui pasaj, 
presupunându-se că oferă un răspuns la problemele clientului. 
BELOMANȚIE - Divinație cu ajutorul săgeților cu pene. Se 
atașau de săgeți bucăți de hârtie pe care erau însemnate sfaturi 
date de oracol. Era luat în considerare sfatul de pe săgeata care 
ajungea cel mai departe. Această metodă era practicată de 
babilonieni, sciți, greci și arabi. O variantă a acestei metode era 
aruncarea în aer a unui număr de săgeți; direcția spre care se 
îndreptau acestea la cădere era direcția spre care trebuia să se 
îndrepte clientul. 
CARTOMANȚIE - Metodă de prezicere a viitorului cu ajutorul 
cărților de joc. Își trage originea din ghicitul cu cărțile de tarot, 
un pachet special de 78 de cărți, folosit în divinație. 
CEFALOMANȚIE - Divinație care folosea craniul sau capul 
unui măgar sau al unei capre. 
CHIROMANȚIE - Aflarea caracterului unui om după liniile și 
formele palmelor sale. 
CITITUL ÎN FRUNZE DE CEAI SAU ZAȚ DE CAFEA - 
Descifrarea modelelor lăsate de frunzele de ceai sau de zațul de 
cafea pe pereții ceștii după consumarea lichidului din interior. 
CLEIDOMANȚIE - (din gr. kleis = cheie). Termen care se 
referă la un număr mare de metode de prezicere a viitorului cu 
ajutorul unei chei. Una din metode avea la bază scrierea unei 
întrebări pe o cheie, după care aceasta era introdusa între 
paginile Bibliei. Cheia era mai apoi agățată în așa fel, încât să i 
se permită să se învârtă; direcția de mișcare indica răspunsul. 
Uneori, cheia și Biblia erau agățate deasupra inelarului unei 
fecioare, care spunea de trei ori anumite cuvinte magice, într-o 
zi în care soarele sau luna se aflau în zodia Fecioarei. O altă 
metodă presupunea așezarea cheii în pumnul strâns. Se cerea 
apoi unei femei gravide să aleagă mâna în care credea că este 
ascunsă cheia. Daca femeia gravidă ghicea, copilul ce avea să 
vină pe lume era fată. 
CLEROMANȚIE - Formă a divinației cu zaruri. Cândva 
această metodă se practica cu orice gen de obiecte ce puteau fi 
aruncate: boabe de fasole, pietricele, bețigașe sau oase. Metoda 
era răspândită în Roma și în Egipt. 
CRISTALOSCOPIE - Ghicirea în sfera de cristal, care se 
bazează pe o stare de halucinație voluntară. Este o formă de 
divinație bazată pe meditația într-o suprafață reflectorizantă 

(oglindă, sticlă, cristal, luciul apei) pentru a obține informații 
paranormale. 
CICLOMANȚIE - Divinație ce interpreta semnele ce se formau 
în urma roților. 
DAFNOMANȚIE - Metodă de divinație care interpreta sunetul 
scos de ramurile unui dafin aruncat în foc. Cu cât sunetele erau 
mai intense, cu atât mai bune erau veștile. Dacă lemnul nu 
scotea niciun sunet, prezicerile erau sumbre. 
DENDROMANȚIE - Ghicirea viitorului după freamătul 
copacilor și foșnetul frunzelor. 
FIZIOGNOMONIE - Interpretarea formelor și trăsăturilor feței. 
FRENOLOGIE - Citirea caracterului prin studierea formei 
craniului persoanei respective. 
GEOMANȚIE - Sistem de divinație care implică interpretarea 
de linii și corpuri geometrice; constă în aruncarea unui număr 
de pietre într-un pătrat divizat în două, desenat pe o suprafață 
presărată cu nisip. Poziția pietrelor determină figuri pe care 
geomantul le interpretează. Procedeul este răspândit în lumea 
arabă. 
GIROMANȚIE - (din gr. giros = cerc). Metodă de divinație în 
care divinatorul mergea în jurul unui cerc pe care erau 
inscripționate litere, până când amețea. Literele în dreptul 
cărora se prăbușea creau un mesaj profetic. 
GRAFOLOGIE - Studiul raporturilor dintre scrisul de mână 
unei persoane și caracterul ei. 
HIDROMANȚIE - Ghicirea în apă, după cercuri, valuri, 
limpezime, culoare. Una din tehnici avea la bază utilizarea unui 
bazin plin cu apă care, la comanda divinatorului, era activat de 
spirite, intrând în vibrație și scoțând anumite sunete. Divinatorul 
descria formele care se reflectau pe suprafața apei, interpreta 
culoarea și mișcările apei într-o fântână sau valurile create de 
aruncarea unui obiect într-o apă. 
HIEROMANȚIE - Interpretarea viitorului după aspectului 
măruntaielor animalelor sacrificate. 
NECROMANȚIE - Divinație constând în comunicarea cu 
morții, metodă a magiei negre. 
ONIROMANȚIE – Modalitate de interpretare a viselor pe baza 
unor simboluri onirice. 
ONOMANȚIE - Interpretarea literelor care compun numele 
unei persoane. 
ORACOL - Răspunsuri primite la o întrebare, considerate a 
veni de la zei; metodă de divinație și profeție prin care erau 
consultați zeii sau spiritele, prin intermediul unui medium 
uman. Cele mai faimoase oracole au fost cele de la Dodua, unde 
Zeus oferea răspunsuri prin foșnetul stejarilor, sau cel de la 
Delphi, unde Apollo dădea răspunsuri prin intermediul unei 
preotese. În ambele cazuri, răspunsurile oracolelor erau atât de 
ambigue, încât era greu să se ateste veridicitatea lor. 
ORNITOMANȚIE - Formă de predicție după specia, zborul și 
comportamentul păsărilor. La romani, puii sacri jucau un rol 
foarte important. Nicio decizie în senat sau în armată nu putea fi 
luată înainte ca augurii să se pronunțe, după ce observau modul 
în care puii se hrăneau cu semințele oferite. Atunci când puii 
sacri, lăsați liberi în curtea templului, se repezeau cu poftă la 
boabele de grâu, se credea că împrejurările sunt favorabile 
oricărui demers. Dacă refuzau să se hrănească, împrejurările 
erau nefavorabile. Mai mult, refuzul hranei prevestea 
evenimente funeste. Astfel, planurile propuse erau amânate 
pentru o altă dată calendaristică. 
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PENDULUL SIDERAL - Metodă de divinație cu ajutorul 
pendulului, excelentă pentru răspunsuri cu da și nu. Pendulul 
sideral este un obiect greu, agățat de o ață, și care se consideră 
că poate localiza un anumit obiect sau poate da răspunsuri la 
întrebări personale. Folosit încă de pe vremea romanilor, 
pendulul s-a impus în 1802, datorită doctorului Gerboin din 
Strasbourg. Constă dintr-o bilă sau o greutate uniformă oarecare 
(între 40 și100 de grame), atârnată de un fir. Înainte, mulți își 
foloseau chiar ceasul de buzunar pe post de pendul. Astăzi, se 
preferă greutățile din cristal, ebonită sau fildeș, atârnate de fire 
de in sau de lănțișoare. Pendulul se ține între degetul mare și 
arătător. El poate sta nemișcat sau poate căpăta o oscilație 
liniară. Când indică o descoperire (a unui obiect căutat sau a 
răspunsului așteptat), el trece în mișcare circulară, fie în sensul 
acelor de ceasornic, fie invers. Nu numai amplitudinea mi
are valoare informativă, ci și direcția. Sensul mișcării este 
stabilit de ghicitor. Dacă el decide că răspunsul afirmativ este 
mișcarea în sensul acelor de ceasornic, sau invers, pendulul se 
va supune acestei convenții. 
PIROMANȚIE - Formă a divinației cu foc. Mesajul era bun 
dacă flăcările erau viguroase și ardeau repede ofranda adu
sacrificiu; dar dacă erau lente și ofranda ardea încet, mesajul era 
de rău augur. Acest tip de divinație se practica în templul 
Minervei din Atena. O altă metodă era observarea modului în 
care ard torțele. Dacă flacăra forma un singur vârf, era semn 
bun, dacă se formau două vârfuri, era semn rău. Dacă se stingea 
brusc, prevestea dezastre. 
RUNE - Metodă de divinație cu ajutorul unor pietre sau bucăți 
de ceramică inscripționate cu un alfabet magic de origine 
scandinavă. 
SPODOMANȚIE - Metodă de divinație cu ajutorul cenu
ramase de la focurile de sacrificiu. 
SPIRITISM - Doctrină filozofică ce are la bază posibilitatea 
celor vii de a intra în legătură cu cei morți, prin intermediul 
unui medium. 
XILOMANȚIE - Divinație cu ajutorul lemnului, practicată mai 
ales de către popoarele slave. Metoda pleacă de la interpretarea 
poziției micilor bucăți de lemn găsite în calea cuiva. Alte 
interpretări se referă la așezarea lemnelor în foc, la felul în care 
acestea ard etc. 

 
Era conştiinţei globale 

George BIANU 

         A devenit din ce în ce mai clar în ultimele decenii că 
structura socială şi politică a lumii este pe cale să se 
prăbuşească. La o analiză obiectivă şi lucidă a stării actuale 
de fapt constatăm că aproape orice aspect al modului nostru 
occidentalizat de viaţă este neadecvat. 

Evident, asta nu poate să continue la nesfârşit. Criza 
economico-financiară şi spirituală ia amploare pe zi ce trece. 
Situaţia globală este atât de gravă, încât oricine simte chemarea 
nu trebuie să aştepte iluminarea personală, ci să acţioneze fără 
întârziere, cu bună credinţă, entuziasm şi perseverenţă, în mod 
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George BIANU – București 

A devenit din ce în ce mai clar în ultimele decenii că 
structura socială şi politică a lumii este pe cale să se 
prăbuşească. La o analiză obiectivă şi lucidă a stării actuale 
de fapt constatăm că aproape orice aspect al modului nostru 

Evident, asta nu poate să continue la nesfârşit. Criza 
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Situaţia globală este atât de gravă, încât oricine simte chemarea 
sonală, ci să acţioneze fără 

întârziere, cu bună credinţă, entuziasm şi perseverenţă, în mod 

benefic, după calităţile şi posibilităţile lăuntrice pe care le are, 
chiar dacă deocamdată sunt în germene sau imperfecte.

La un pas de autodistrugere  

Unii savanţi susţin că mai avem la dispoziţie doar şapte ani în 
care să transformăm actuala stare de fapt înainte ca planeta 
noastră şi umanitatea să-şi înceapă declinul ireversibil. Alţii 
prevăd chiar mai puţin de atât. 

Putem înţelege ce se petrece acum pe Terra di
vedere al matematicii haosului, una dintre descoperirile 
vizionare ale vremurilor noastre. 

Evoluţia sistemelor complexe nu urmează un curs liniar, 
raţional, ci poate să sufere modificări bruşte şi imprevizibile. 
Acest aspect este evident în evoluţia punctuală din cadrul 
manifestărilor biologiei. Evident, procesul evolutiv se aplică şi 
în chestiunile umane, de exemplu, în evenimente sociale care se 
petrec brusc, cum a fost căderea dictatorului Ceauşescu sau a 
zidului Berlinului. Mulţi gânditori consideră că lumea noastră 
se îndreaptă cu paşi repezi tocmai către un astfel de punct, în 
care sistemul atinge o stare de instabilitate atât de puternică, 
încât nu mai poate continua aceeaşi evoluţie liniară.
Starea de dezordine maximă de care ne apropiem
cum au prezis unii savanţi, condiţiile de criză în care instituţiile 
umane se vor nărui. Aceasta poate să conducă 
toţii rămânem letargici, nepăsători, cu mâinile în sân 
sfârşitul rasei umane ori poate să conducă 
acţionăm cu toţii la unison, într-un mod benefic şi
integrat – la descoperirea unei căi de întoarcere la ordinea 
dumnezeiască şi la evoluţia către o stare fără precedent de 
armonie, pace, bună înţelegere şi fraternitate între oameni.
Există doar două variante şi fiecare implică o anumită alegere. 
Chiar dacă nimeni, cu excepţia lui DUMNEZEU, nu poate 
prezice în detaliu forma pe care o va lua, acea ordine este legată 
de accederea la un nivel mult mai înalt de coerenţă, ceea ce va 
presupune ca fraternitatea şi cooperarea între oameni să ia locul 
egoismului, lăcomiei, indiferenţei şi spiritului exacerbat al 
concurenţei. 

Şansa din al doisprezecelea ceas  

Procesul de structurare gradată şi evolutivă a identităţii a 
degenerat atât de mult în epoca actuală, încât majoritatea 
oamenilor trăiesc alienaţi şi dezrădăcinaţi într
bolnavă ce se proclamă super tehnologică, raţională şi 
superevoluată. Conştiinţa identităţii a ajuns să fie impusă de 
false autorităţi, precum aşa-zisa ştiinţă mat
media, moda etc. 

În acest moment de profundă criză există însă şi impulsul către 
reconcilierea cu realitatea spirituală. În mulţimea alcătuită din 
oameni ce se consideră normali, există şi unii binevoitori, 
conştienţi de declinul spiritual al umanităţii, care aspiră cu 
ardoare să întreprindă ceva. 

SpiritualitateSpiritualitateSpiritualitateSpiritualitate    
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Marii înţelepţi au afirmat întotdeauna că rugăciunea sinceră 
către DUMNEZEU şi meditaţia profundă ne fac mai buni. 
Practicându-le la unison, putem avea o influenţă benefică 
profundă asupra semenilor noştri, care se va răspândi din 
aproape în aproape la nivelul întregii omeniri, precum se 
propagă undele, concentric, la suprafaţa unui lac liniştit, 
pornind din punctul din care apa este atinsă de o piatră.  

Tot mai mulţi oameni încep să creadă că singurele speranţe 
reale de vindecare sufletească ale omenirii sunt, în aceste 
vremuri tulburi, rugăciunea către DUMNEZEU şi meditaţia 
profundă. Mai ales când sunt realizate la unison, la anumite ore 
şi în anumite zile stabilite, sunt foarte puternice şi fac să apară, 
la nivel planetar, un suflu nou, care dă startul unei restructurări 
armonioase, cu o orientare spirituală, a relaţiilor dintre oameni 
şi a legăturii lor cu lumea exterioară şi chiar cu Macrocosmosul. 

Pentru ca această restructurare să aibă loc la o scară din ce în ce 
mai largă, să cuprindă mase din ce în ce mai mari de oameni, 
este nevoie întâi de o  transformare radicală a viziunii noastre 
nu numai asupra propriei fiinţe, ci şi asupra lumii în care trăim, 
asupra universului în care existăm, care se oglindeşte în mod 
tainic în microcosmosul nostru. 

Devenim ceea ce gândim  

Descoperirile recente din fizică au introdus, printre altele, 
concepţia dualismului undă-corpuscul. Dacă o analizăm cu 
multă atenţie şi luciditate, descoperim că ea cuprinde 
două  puncte de vedere diferite. 

Când îmbrăţişăm punctul de vedere care ne face să credem cu 
tărie că toate manifestările sunt, de fapt, unde, viziunea noastră 
asupra realităţii devine mult mai complexă şi ne îmbogăţeşte 
lăuntric profund. 

Când îmbrăţişăm punctul de vedere conform căruia realitatea 
este alcătuită doar din corpusculi (particule), viziunea noastră 
asupra realităţii se modifică în mod considerabil şi cel mai 
adesea fără să ne dăm seama devenim materialişti. 

Atât realitatea interioară, cât şi cea exterioară se modifică 
surprinzător de mult, ca prin farmec, în strânsă legătură cu 
viziunea noastră. Mai mult decât atât, şi procesele de rezonanţă 
ce apar în universul nostru lăuntric se modifică.  

Aceasta este o taină evidentă pe care cei suficient de inteligenţi 
şi intuitivi o vor observa şi o vor decela ca atare. Devine astfel 
evident pentru noi că exact ceea ce gândim, aceea devenim. 

Datorită acestei modificări apărute instantaneu în universul 
nostru lăuntric şi proceselor predominante de rezonanţă ocultă 
ce survin vom suporta apoi, mereu şi mereu, consecinţele 
inevitabile ale viziunii pe care am îmbrăţişat-o. Apoi, prin 
intermediul acestui cerc vicios pe care noi înşine l-am generat, 
exact ceea ce am devenit, exact ceea ce suntem, vom gândi în 
mod predominant. 

În strânsă legătură cu punctul nostru predominant de vedere, 
unii observă şi ajung să simtă aproape pretutindeni unde 
(energii ce vehiculează informaţii precise), iar alţii văd atât în 
ei, cât şi pretutindeni în jurul lor doar corpusculi (particule).  

În cazul în care ne încadrăm în ultima categorie, ne întemniţăm 
în acest mod de a privi realitatea şi începem marea vânătoare 
pentru a vedea corpusculii (particulele) care, în convingerea 
noastră, alcătuiesc tot şi toate. Iar atunci când îi vom vedea, 
vom crede că doar acei corpusculi (particule) există şi, implicit, 
ne vom opri aici. 

Înţelegem astfel cum este posibil ca unii oameni să rămână 
întreaga viaţă materialişti. Putem intui importanţa adeseori 
nebănuită a punctului predominant de vedere. Devine cu putinţă 
să ne dăm seama de transformările lăuntrice ce apar atunci când 
punctul nostru de vedere se transformă calitativ. 

Este ca şi cum, în cele două ipostaze, am utiliza două tipuri de 
organe de simţ: ochii, pentru a vedea particulele (corpusculii 
corespondenţi) şi urechile, pentru a auzi sunetele corespondente 
ale undelor (energii ce vehiculează întotdeauna anumite 
informaţii). 

Corelând aceste aspecte din perspectiva tainică a centrilor 
subtili de forţă, în cazul văzului intervine centrul subtil de forţă 
MANIPURA CHAKRA, iar în cazul auzului intervine centrul 
subtil de forţă VISHUDHA CHAKRA. 

Astfel transpare o implicită ierarhizare. Centrul subtil de forţă 
VISHUDHA CHAKRA este net superior în microcosmosul 
nostru lăuntric centrului subtil de forţă MANIPURA CHAKRA. 

Alege drumul ascendent al energiei  

La modul esenţial, realitatea este în veşnicie Sinele suprem 
nemuritor (ATMAN), o scânteioară din Sinele suprem, absolut 
şi veşnic (PARAMATMAN), esenţa ultimă, nemuritoare, 
Spiritul suprem, absolut şi veşnic al lui DUMNEZEU Tatăl. 

La modul general, ceea ce noi numim realitate este o iluzie, 
ceva efemer, MAYA, iluzia universală care apare de îndată ce 
DUMNEZEU TATĂL Îşi manifestă, prin voinţa Sa 
atotputernică, Creaţia, prin intermediu Eternului feminin 
MAHASHAKTI (Duhul Sfânt). 

Cei iniţiaţi au spus cu mii de ani în urmă că noi nu percepem 
într-un mod obiectiv realitatea înconjurătoare; întotdeauna, fără 
excepţie, o filtrăm felurit, în strânsă legătură cu modul în care 
suntem preponderent. Aceasta evidenţiază de fiecare dată 
procese de rezonanţă ocultă care nu sunt identice.  

Avem acces la o altă realitate atunci când se produce în noi fie 
schimbarea în rău, fie transformarea în bine a punctului de 
vedere, a viziunii noastre lăuntrice asupra realităţii. 

SpiritualitateSpiritualitateSpiritualitateSpiritualitate    
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Punctul nostru de vedere este expresia unor anumite obişnuinţe 
de a gândi, de a simţi şi de a percepe realitatea. Aceste 
obişnuinţe fie bune, fie rele se formează prin repetarea 
proceselor de rezonanţă ocultă ce se declanşează în fiinţa 
noastră. 

Devine cu putinţă să înţelegem că atunci când avem la 
dispoziţie o energie imensă (cum este cea acumulată în aură în 
urma unei fuziuni amoroase bazată pe continenţă perfectă, pe 
consacrarea roadelor acţiunii şi pe transfigurare), pe care, printr
un proces ferm şi consecvent de sublimare, o direcţionăm într
un etaj superior al fiinţei, declanşăm un proces rapid de 
transformare lăuntrică. 

Ne modificăm în felul acesta nivelul de conştiinţă. Dacă 
funcţionăm în mod predominant la nivelul centrului subtil de 
forţă SWADHISTHANA CHAKRA, atunci când sublimăm 
această energie uriaşă la nivelul centrului subtil de forţă esenţial 
SAHASRARA, ne transformăm radical atât viziunea asupra 
realităţii, cât şi punctul de vedere. 

Dacă susţinem în continuare acest proces de transformare 
lăuntrică, este posibil să facem un salt calitativ definitiv, tocmai 
datorită faptului că vom accede la realitatea cea tainică a 
înţelepţilor.  

Putem descoperi astfel prin experienţă directă că întotdeauna, 
fără excepţie, acumulările energetice uriaşe ce sunt direcţio
în sens ascendent declanşează, la scurt timp, salturi calitative 
uimitoare. 

Toate aceste revelaţii se bazează pe adevăruri experimentabile 
şi obiective care ne sunt puse la dispoziţie. 

Deschide-te către dimensiunea sacrului  

Nu trebuie să ne surprindă că cei care nu au acces la o anumită 
realitate o vor respinge cu vehemenţă. Este ca şi cum fiinţele 
umane care au acces la frecvenţele de vibraţie ale lungimilor de 
undă medii ar contesta cu încăpăţânare că e cu putinţă să existe 
posturi de radio ce emit în frecvenţa de vibraţie a undelor 
scurte. 

Aceste aspecte sunt strâns corelate cu Legea rezonanţei oculte. 
În absenţa declanşării acestor procese, acea realitate rămâne 
pentru noi inaccesibilă. Într-o asemenea situaţie, multe fiinţe 
umane care nu au pregătirea necesară preferă să considere că nu 
există.  

Analizând inteligent şi lucid aceste aspecte, este evident că, în 
situaţiile în care este vorba de o realitate inferioară, bizară, chiar 
periculoasă, cum ar fi, spre exemplu, cea a magiei voodoo, nu 
avem de ce să regretăm faptul că nu ne putem branşa din plin la 
ea. 

Când însă este vorba de anumite realităţi sublime, spirituale, 
dumnezeieşti, pure, esenţiale, arhetipale, imposibilitatea noastră 
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Ne modificăm în felul acesta nivelul de conştiinţă. Dacă 
funcţionăm în mod predominant la nivelul centrului subtil de 

A, atunci când sublimăm 
această energie uriaşă la nivelul centrului subtil de forţă esenţial 
SAHASRARA, ne transformăm radical atât viziunea asupra 

Dacă susţinem în continuare acest proces de transformare 
ste posibil să facem un salt calitativ definitiv, tocmai 

datorită faptului că vom accede la realitatea cea tainică a 

Putem descoperi astfel prin experienţă directă că întotdeauna, 
fără excepţie, acumulările energetice uriaşe ce sunt direcţionate 
în sens ascendent declanşează, la scurt timp, salturi calitative 

Toate aceste revelaţii se bazează pe adevăruri experimentabile 

că cei care nu au acces la o anumită 
realitate o vor respinge cu vehemenţă. Este ca şi cum fiinţele 
umane care au acces la frecvenţele de vibraţie ale lungimilor de 
undă medii ar contesta cu încăpăţânare că e cu putinţă să existe 

în frecvenţa de vibraţie a undelor 

Aceste aspecte sunt strâns corelate cu Legea rezonanţei oculte.  
În absenţa declanşării acestor procese, acea realitate rămâne 

o asemenea situaţie, multe fiinţe 
tirea necesară preferă să considere că nu 

Analizând inteligent şi lucid aceste aspecte, este evident că, în 
situaţiile în care este vorba de o realitate inferioară, bizară, chiar 
periculoasă, cum ar fi, spre exemplu, cea a magiei voodoo, nu 

de ce să regretăm faptul că nu ne putem branşa din plin la 

Când însă este vorba de anumite realităţi sublime, spirituale, 
dumnezeieşti, pure, esenţiale, arhetipale, imposibilitatea noastră 

de a ne branşa la ele fie chiar şi pentru câteva secunde este 
regretabilă. 

Mai ales în asemenea cazuri, merită să facem tot ce ne stă în 
putinţă pentru a reuşi să ne deschidem şi să rămânem din ce în 
ce mai mult în rezonanţă cu aceste tainice realităţi dumnezeieşti 
ce ne împlinesc, ne transformă profund, ne umplu de f
ne conferă o stare de pace profundă, ajutându
ce înseamnă să atingem, fie chiar şi pentru câteva secunde, 
îndumnezeirea, integrarea profundă, indescriptibilă în realitatea 
enigmatică a sacrului. 

 
O mărturie cu totul extraordi
unui neurochirurg materialist într

astrală paradiziacă 
 

 
„Eu susţin că misterul omului este extrem de mult diminuat prin 
viziunea greşită a reducţionismului ştiinţific materialist şi prin 
pretenţia sa de a explica lumea spiritului în termeni de simplă 
activitate neuronală. O astfel de convingere nu poate fi 
considerată decât o superstiţie. […] Noi trebuie să realizăm pe 
deplin că suntem atât fiinţe spirituale, î
care există în lumea spirituală, cât şi fiinţe materiale 
trup şi un creier, ce există în lumea materială.“
Sir John C. Eccles (1903-1997) 

entru prima dată un om de ştiinţă strălucit, 
neurochirurg, care predă la Universitatea din Virginia, ia 
poziţie în favoarea vieţii de după 

acestui tată a doi copii a început în noiembrie 2008, cu o simplă 
durere de cap, care de fapt a marcat declanşarea unei meningite 
bacteriene, care l-a adus rapid în stare de comă, şi după aceea în 
stare de moarte cerebrală. Partea din creier care controlează 
gândurile şi emoţiile, şi care ne caracterizează ca fiinţe umane, a 
încetat complet să funcţioneze la el. Atunci a început experienţa 
sa spirituală incredibilă.  

Eben Alexander a trăit o 
experienţă la graniţa 
dintre viaţă şi moarte cu o 
rară intensitate. Totuşi, 
după 7 zile, când medicii 
se gândeau să întrerupă 
tratamentul, el a deschis 
ochii şi a revenit la viaţă. 
Mii de persoane au 
supravieţuit unei astfel de 
experienţe, chiar dacă 
majoritatea oamenilor de 
ştiinţă au negat realitatea 
acestui fenomen. 
Conform est
aproximativ 3% dintre 

americani, adică mai mult de 9 milioane de persoane, au trăit cel 
puţin o astfel de experienţă. Mulţi oameni de ştiinţă materialişti, 
dintre care făcea parte la un moment dat şi Eben Alexander, 
cred că, deşi experienţele la graniţa dintre viaţă şi moarte par 

P
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de a ne branşa la ele fie chiar şi pentru câteva secunde este 

Mai ales în asemenea cazuri, merită să facem tot ce ne stă în 
putinţă pentru a reuşi să ne deschidem şi să rămânem din ce în 
ce mai mult în rezonanţă cu aceste tainice realităţi dumnezeieşti 
ce ne împlinesc, ne transformă profund, ne umplu de fericire şi 
ne conferă o stare de pace profundă, ajutându-ne să descoperim 
ce înseamnă să atingem, fie chiar şi pentru câteva secunde, 
îndumnezeirea, integrarea profundă, indescriptibilă în realitatea 

O mărturie cu totul extraordinară a «călătoriei» 
materialist într-o dimensiune 

astrală paradiziacă  

„Eu susţin că misterul omului este extrem de mult diminuat prin 
viziunea greşită a reducţionismului ştiinţific materialist şi prin 
retenţia sa de a explica lumea spiritului în termeni de simplă 

activitate neuronală. O astfel de convingere nu poate fi 
considerată decât o superstiţie. […] Noi trebuie să realizăm pe 
deplin că suntem atât fiinţe spirituale, înzestrate cu un suflet 
care există în lumea spirituală, cât şi fiinţe materiale care au un 
trup şi un creier, ce există în lumea materială.“  

entru prima dată un om de ştiinţă strălucit, un 
ă la Universitatea din Virginia, ia 

poziţie în favoarea vieţii de după moarte. Aventura 
acestui tată a doi copii a început în noiembrie 2008, cu o simplă 

de fapt a marcat declanşarea unei meningite 
a adus rapid în stare de comă, şi după aceea în 
cerebrală. Partea din creier care controlează 

le şi emoţiile, şi care ne caracterizează ca fiinţe umane, a 
încetat complet să funcţioneze la el. Atunci a început experienţa 

Eben Alexander a trăit o 
experienţă la graniţa 
dintre viaţă şi moarte cu o 
rară intensitate. Totuşi, 
după 7 zile, când medicii 
se gândeau să întrerupă 
tratamentul, el a deschis 
ochii şi a revenit la viaţă. 
Mii de persoane au 
supravieţuit unei astfel de 
experienţe, chiar dacă 
majoritatea oamenilor de 
ştiinţă au negat realitatea 
acestui fenomen. 
Conform estimărilor, 
aproximativ 3% dintre 

americani, adică mai mult de 9 milioane de persoane, au trăit cel 
puţin o astfel de experienţă. Mulţi oameni de ştiinţă materialişti, 
dintre care făcea parte la un moment dat şi Eben Alexander, 

graniţa dintre viaţă şi moarte par 
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reale pentru cei care le trăiesc, ele nu sunt decât simple fantezii 
produse de creierul aflat într-o stare de stres extrem.  

Astfel, Dean Mobbs, psiholog la Universitatea din Columbia, 
care a studiat neurobiologia şi în particular starea de frică la 
subiecţii umani, nu neagă că Eben Alexander a trăit o astfel de 
experienţă, dar oferă o explicaţie aşa-zis raţională, spunând că 
„nu este nimic paranormal aici“. El susţine că experienţele la 
graniţa dintre viaţă şi moarte nu ar fi decât manifestarea 
disfuncţionalităţilor de la nivel cerebral, care apar în anumite 
circumstanţe particulare: „Creierul nostru poate produce 
experienţe intense ca aceasta, mai ales în situaţii de confuzie 
sau de traumă. El caută să reinterpreteze lumea şi mediul 
înconjurător“. Dean Mobbs a comentat că în astfel de situaţii 
trupul uman poate sintetiza, pentru a face faţă unui pericol 
extrem, „doze importante de opioide“, care generează o 
senzaţie de euforie asemănătoare celei descrise în experienţele 
la graniţa dintre viaţă şi moarte.  

Scepticii sunt mulţi, şi aceştia au felurite reţineri – unele dintre 
ele conexe cu o anume abordare ştiinţifică, altele nu. Numeroşi 
sceptici afirmă non-existenţa fenomenului, dar în realitate ei nu 
l-au studiat deloc sau doar foarte puţin, cel mult dintr-un unghi 
distorsionat, adesea fără a ţine cont de mărturiile autentice ale 
subiecţilor şi de specificitatea lor, sau evitând să citească ceva 
despre acest subiect! Ei „ştiu“ că acest fenomen este imposibil – 
pur şi simplu pentru că ei l-au decretat aşa! Să ne amintim că în 
trecut, în virtutea aceluiaşi principiu, Terra era considerată ca 
fiind plată! Şi totuşi viziunea despre Terra s-a modificat odată 
cu trecerea timpului.  

Vindecarea doctorului Alexander este un miracol din punct de 
vedere medical. Dar adevăratul miracol rezidă, de fapt, în alt 
aspect. În perioada în care trupul său era în comă profundă, 
Eben Alexander a călătorit dincolo de această lume fizică, şi a 
întâlnit acolo, în dimensiunea subtilă astrală, o fiinţă angelică ce 
l-a ghidat către nivelurile mai profunde ale existenţei supra-
fizice. Acolo el a intrat într-o stare de comuniune cu Sursa 
Divină a Universului, către care converge, în cele din urmă, tot 
Universul şi toate fiinţele care există. Călătoria astrală a 
doctorului Alexander nu este o ficţiune. El a demonstrat prin 
fapte precise că moartea trupului şi a creierului nu determină şi 
sfârşitul conştiinţei individuale şi că experienţa umană continuă, 
în ceea ce, de regulă, numim Lumea de Dincolo.  

Dacă ar fi fost trăită de altcineva, această experienţă ar fi fost 
deja catalogată ca fantastică, însă faptul că a fost trăită chiar de 
un neurochirurg o face revoluţionară, şi pentru mulţi dintre cei 
sceptici ea devine astfel mai credibilă. Orice om de ştiinţă serios 
şi orice persoană responsabilă trebuie să o ia în considerare. 
Eben Alexander mărturisea: „Eram un medic tipic, binevoitor, 
deşi sceptic şi materialist. Vă pot spune că marea majoritate a 
«scepticilor» nu sunt de fapt sceptici în sensul real al 
cuvântului. Pentru a fi cu adevărat sceptic trebuie să examinezi 
critic câteva aspecte, deci să le iei în serios. Dar, ca mulţi alţi 
medici, nu am acordat niciodată timp analizei experienţelor la 
graniţa dintre viaţă şi moarte. Eu pur şi simplu «ştiam» 
dinainte că acestea erau imposibile. A descrie ce înseamnă o 
experienţă la graniţa dintre viaţă şi moarte este cel puţin o 

provocare, dar a face faţă celor din profesia medicală, care 
refuză la modul absolut să creadă că aceasta este posibilă, este 
o sarcină şi mai dificilă. Combinând cariera mea în neurologie 
şi propria mea experienţă la graniţa dintre viaţă şi moarte, 
aveam acum ocazia unică de a face ca aceste experienţe să fie 
luate în considerare şi în final acceptate.“ 

Eben Alexander este un neurochirurg strălucit. El a contribuit la 
dezvoltarea unor proceduri de neurochirurgie instrumentală 
pentru patologiile dificile, cum ar fi tumorile, a scris şi publicat 
în regim de colaborare mai mult de 150 de capitole şi articole 
pentru reviste medicale ştiinţifice prestigioase şi a prezentat 
lucrări de cercetare la mai mult de 100 de congrese medicale 
mondiale. După incredibila sa aventură în dimensiunea subtilă 
astrală, el este convins că, în realitate, creierul uman este un 
instrument extraordinar, mult mai preţios decât am putea noi 
presupune. Răsfăţat de viaţă şi fericit în dragoste, totul s-a 
transformat pentru el începând cu 10 noiembrie 2008, când, la 
vârsta de 54 de ani, acest strălucit cercetător a fost atins de o 
boală rară şi a intrat în comă timp de 7 zile, perioadă în care 
creierul său nu a mai funcţionat. El a trăit o experienţă la graniţa 
dintre viaţă şi moarte, exemplară prin intensitatea şi 
profunzimea sa. Experienţa pe care a trăit-o dovedeşte că 
moartea trupului şi a creierului nu reprezintă sfârşitul conştiinţei 
şi că experienţa umană se prelungeşte mult dincolo de mormânt.  

Şi mai important este faptul că această existenţă continuă chiar 
sub privirea a ceea ce doctorul 
Alexander numeşte „…un 
Dumnezeu care ne iubeşte şi 
ne îndrăgeşte pe fiecare dintre 
noi şi la sânul căruia se întorc 
în final însuşi Universul şi 
toate fiinţele care există“. 
Nimic nu părea să îl 
predispună pe doctorul Eben 
Alexander la această 
experienţă bulversantă, prin 
care a luat contact cu 
realitatea unui plan de 
conştiinţă ce există 
independent de limitările 

creierului său: „În perioada exercitării profesiei de 
neurochirurg am auzit multe povestiri despre persoane care au 
trăit experienţe stranii, cel mai adesea ca urmare a unui 
infarct: povestiri de călătorie în ţinuturi misterioase, minunate, 
de reîntâlnire cu rudele decedate şi chiar de întâlniri cu 
Dumnezeu. Povestiri extraordinare, fără îndoială. Dar din 
punctul meu de vedere erau doar fantezii…“  

Deşi nu era ostil cu privire la existenţa fenomenelor 
paranormale, de-a lungul anilor viziunea sa aşa-zis ştiinţifică 
asupra lumii a erodat disponibilitatea sa de a crede în ceva mult 
mai măreţ. Acest medic consideră că lumea în care a fost 
proiectat este reală, atât de reală încât, prin comparaţie, viaţa 
terestră pare un simplu vis. El şi-a propus să vorbească despre 
această aventură extraordinară într-o carte destinată tuturor 
celor care mai au încă reticenţe în a crede în realitatea vieţii de 
după moarte. 
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Prezentăm în continuare relatarea doctorului Eben Alexander 
despre experienţa extraordinară pe care a avut-o. Fiind bolnav 
de meningită bacteriană, doctorul Eben a fost dus de urgenţă la 
Spitalul general din Lynchburg, Virginia. În acest gen de 
patologie, sunt atacate în primul rând partea exterioară a 
creierului, cortexul, zona responsabilă de memorie, limbaj, 
emoţii, sensibilitatea vizuală şi auditivă şi de raţionamentul 
logic. Medicul era într-o stare critică, cu şanse minime de 
supravieţuire. După două ore de dureri groaznice, Eben a 
strigat: „Doamne, ajută-mă!“, iar apoi a părut să cadă în 
inconştienţă timp de 7 zile. El plecase, sau de fapt era, în altă 
lume… Experienţa lui a început cu senzaţia că se afla într-o 
încăpere îngheţată, transparentă, îngustă şi sufocantă. Era 
conştient atunci de un sunet ritmic îndepărtat, asemenea unui 
metal care bate alt metal… „Eram conştient, dar aveam o 
conştiinţă fără memorie, fără identitate, asemenea unui vis în 
care ştim ce se petrece în jur, dar nu ştim cine suntem“. 
Doctorul, fără a avea impresia că are un trup, se afla acolo, în 
acel mediu neprimitor, în care singurătatea guverna totul. 
„Limbajul, emoţia, logica nu mai existau…“ Nu exista nici 
senzaţia de trecere a timpului. Eben nu-şi aminteşte durata 
şederii sale în acel mediu obscur. Avea doar impresia că era 
dintotdeauna acolo. Fără să-şi mai amintească nimic din viaţa 
lui anterioară, el nu resimţea nicio jenă şi nicio angoasă, şi apoi, 
dintr-o dată, a devenit conştient de prezenţa obiectelor din jurul 
lui, „ce păreau vase de sânge într-un abdomen mare, plin de 
noroi“, şi apoi l-a cuprins o senzaţie dezagreabilă, „sentimentul 
că nu aparţineam cu adevărat şi chiar deloc acestei lumi 
subterane, dar în care eram prins ca într-o capcană“. A 
perceput apoi chipuri groteşti de animale care urlau şi care 
apăreau brusc din acel noroi şi dispăreau la fel de repede. 
Uneori urletele se transformau în cântece ritmice, terifiante şi 
familiare în acelaşi timp. Uneori chipurile înfricoşătoare şi 
ameninţătoare ieşeau din obscuritate, dând o impresie 
dezagreabilă, susţinută de ritmul intensificat al ciocăniturilor. 
Trăind o frică extremă, doctorul a simţit o miasmă 
insuportabilă, comparabilă cu mirosul simultan de vomă şi de 
excremente. Atunci, o entitate foarte frumoasă şi-a făcut apariţia 
deasupra lui. 

Întunericul a început să se 
disipe şi să se învolbureze 
în jurul său, sfera 
luminoasă, din care iradiau 
filamente de pură lumină 
albă, se apropia, făcând să 
se audă o muzică foarte 
frumoasă. Apoi în centrul 
acestei lumini a apărut o 
deschidere. Într-o clipă, el a 
trecut prin acea deschidere 
şi a intrat într-o lume 
superbă, strălucitoare, 
vibrantă. Dedesubt se vedea 
un peisaj luxuriant de câmpie, necunoscut şi în acelaşi timp 
foarte familiar, ca şi cum o parte din fiinţa sa şi--ar fi amintit şi 
s-ar fi bucurat că se află în acel loc. Eben a zburat pe deasupra 
arborilor şi a râurilor, a întâlnit grupuri de persoane care cântau 
sau dansau, însoţite de câini jucăuşi şi de copii care se amuzau 

fericiţi. Ei erau îmbrăcaţi în veşminte simple şi magnifice. 
Acest loc nu era deloc un vis: „Deşi nu ştiam unde mă aflu şi 
nici cine sunt, eram absolut sigur de un aspect: acel loc în care 
mă aflam era complet real“. Nu era singurul care contempla de 
la înălţime acel peisaj bucolic. O femeie tânără şi frumoasă, cu 
pomeţi înalţi şi ochi albaştri, magnifici, era alături de el. 
Împreună, ei zburau ca şi cum ar fi avut aripi de fluture. Fără să 
spună niciun cuvânt, femeia cu privire magnetică a început 
totuşi să-i vorbească, asigurându-l că în acel loc nimeni nu-i va 
face vreun rău. Eben era doar iubit în mod necondiţionat şi 
pentru totdeauna. Femeia i-a dat de înţeles că i se vor arăta 
multe aspecte, dar că în final se va întoarce de unde a venit. 

Înconjurat de nori alb-rozalii mari, Eben putea să vadă mult mai 
sus colonii de sfere 
translucide, „fiinţe 
strălucitoare ca 
nişte puncte pe cer 
şi care lăsau în 
urma lor trene 
lungi, asemenea 
unor serpentine 
imense“. El nu ştia 
exact ce erau acele 
fiinţe, dar păreau 
incredibil de 
fericite. „Părea că 
nu puteai să 
priveşti sau să 
asculţi ceea ce era 
în acea lume fără 
să devii parte din 
ea, fără să participi 
la ea într-un mod misterios.“ Dezmierdat de un vânt cald, Eben 
s-a întrebat cine era el de fapt, de ce era acolo şi unde se afla. La 
fiecare întrebare pe care o formula, apărea instantaneu 
răspunsul, într-o explozie de culoare şi de frumuseţe, asemenea 
multor gânduri solide şi imediate, permiţând o înţelegere totală 
şi multiplă în raport cu viaţa terestră. Continuând să zboare, s-a 
regăsit într-o dimensiune imensă, sobră, dar infinit de 
reconfortantă.  

„Deşi se afla în întuneric, acesta era plin de o lumină tainică şi 
foarte intensă. Lumina părea că vine de la o sferă strălucitoare 
pe care o simţeam acum aproape de mine. O sferă care era vie 
şi aproape solidă, cum erau cântecele fiinţelor angelice.“  

Eben a avut senzaţia de a fi aproape de Creator, de Sursa a tot. 
El simţea imensitatea ei infinită. „Aum“ era sunetul pe care l-a 
asociat cu acest Dumnezeu, ce deborda de iubire şi de forţă. 
Jocul întrebărilor şi răspunsurilor a continuat. „Aum“, cu o voce 
caldă şi personală, îi răspundea lui Eben. Nu exista doar un 
singur Univers, ci foarte multe Universuri şi iubirea trona în 
centrul fiecăruia. Peste tot exista posibilitatea liberei alegeri, 
astfel încât liberul-arbitru era prezent în toate Universurile. 
Aceasta este ceva necesar pentru dezvoltarea şi evoluţia noastră, 
pentru formarea credinţei personale, pentru evoluţia individuală 
şi îndreptarea noastră către fiinţa divină care Dumnezeu vrea să 
devenim. Având posibilitatea de a alege liber, fiinţa umană se 
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poate ancora totodată într-o stare predominantă de iubire şi totul 
se unifică astfel în iubire.  

Lui Eben i s-a permis să vadă formele multiple de viaţă din alte 
Universuri, dintre care unele aveau o inteligenţă mult superioară 
fiinţelor umane. Existau şi numeroase alte dimensiuni. „Lumea 
timpului şi a spaţiului în care noi ne deplasăm la nivel terestru 
este ferm şi strâns întreţesută cu lumile superioare. Cu alte 
cuvinte, aceste lumi nu sunt complet separate de noi, deoarece 
toate lumile fac parte din aceeaşi Realitate divină globală.“ 
După această întâlnire cu Sursa a tot şi a toate, Eben s-a 
îndepărtat pentru a regăsi peisajele fascinante văzute anterior şi 
şi-a întâlnit din nou tovarăşa de călătorie. Era momentul ca 
Eben să se reîntoarcă. A trecut din nou, de data aceasta fără 
frică, prin acel loc sumbru unde a început călătoria sa. A revenit 
la viaţă îmbogăţit cu cunoştinţele extraordinare dobândite cu 
privire la lumile subtile invizibile şi la aspectul spiritual al 
existenţei. A realizat că de atunci înainte el putea să înţeleagă 
mult mai bine realitatea tainică a dimensiunii subtile astrale, 
tocmai datorită experienţei minunate pe care o trăise: „În lumile 
subtile superioare, deşi am descoperit, deocamdată, doar foarte 
puţin din ele, faptul de a cunoaşte şi de a te gândi la ceva este 
suficient pentru a te deplasa în direcţia respectivă.“ De multe 
ori, Eben a avut posibilitatea, prin exercitarea voinţei şi a 
conştienţei, să treacă de locul sumbru în care se afla iniţial către 
lumile subtile superioare elevate. De multe ori, el s-a apropiat 
chiar prin intermediul orientării sale interioare benefice şi 
datorită aspiraţiei lui lăuntrice pure şi sincere, de Sursa Divină 
tainică a tot ceea ce există şi de Inima ei Spirituală plină de 
iubire, descoperind astfel Realitatea tainică a lui Dumnezeu, în 
multitudinea de ipostaze minunate în care El se manifestă în 
dimensiunile subtile astrale. Cu acest prilej, Eben a aflat cu mult 
mai multe despre viaţă, despre diferitele Universuri subtile 
paralele, care toate sunt întreţesute într-un mod tainic. 

Însă, mai presus de toate, Eben a revenit în această lume cu 
învăţătura cea mai importantă pentru el, cea care i-a fost dată de 
la început, şi anume, certitudinea că era iubit: „Iubirea este, 
fără nicio îndoială, fundamentul a tot şi a toate. Nu este o 
iubire abstractă, dificil de înţeles, ci iubirea cotidiană pe care 
toată lumea o cunoaşte, acel gen de iubire pe care o trăim 
atunci când privim fiinţa iubită, pe cei apropiaţi sau chiar 
animalele pe care le îndrăgim. În forma sa cea mai pură şi mai 
puternică, această iubire nu este nici geloasă, nici egoistă, ci 
este o iubire necondiţionată, infinită şi fără măsură. Această 
iubire dumnezeiească este Realitatea Realităţilor. Ea este 
adevărul glorios şi insondabil ce trăieşte şi respiră în 
intimitatea şi în inima a tot ce există, şi nicio înţelegere, chiar 
aproximativă, cu privire la ceea ce suntem sau la apartenenţa 
noastră nu poate fi obţinută de cel care o ignoră şi nu o 
exprimă în niciuna din acţiunile sale.“ Pentru Eben această 
certitudine cu privire la puterea şi importanţa iubirii a devenit 
cel mai mare adevăr emoţional al Universului, cel mai mare 
adevăr ştiinţific. Dar este aceasta cu adevărat o surpriză, o 
revelaţie?  

Fiecare ştie în străfundul fiinţei sale, fie că se îndoieşte, fie că 
iubeşte, că este astfel, deoarece această realitate este atât de 
simplă şi de „firească“, încât majoritatea copiilor o acceptă fără 

cea mai mică ezitare. Şi totuşi, pe Pământ, cea mai mare parte a 
oamenilor au uitat această conexiune cu Adevărul Divin pe care 
iubirea o face cu putinţă. Convingerea eronată că existenţa se 
bazează doar pe creierul nostru este cea care ne împiedică să 
percepem substratul cosmic şi spiritual al existenţei. El 
acţionează ca o prismă reducătoare, iar noi percepem atunci 
doar o infimă parte a Realităţii, doar ceea ce creierul nostru lasă 
să treacă, mai precis, ceea ce emisfera noastră stângă, 
lingvistică, analitică, logică şi discursivă, care este originea 
raţionamentului nostru limitat, ne permite să percepem.  

De când a trăit acea experienţă, Eben a dobândit o certitudine, şi 
anume, aceea că fiecare dintre noi trebuie să regăsim cât mai 
mult din această cunoaştere vastă, chiar din timpul vieţii noastre 
pe Pământ. Iată, deci, în ce constă provocarea pe care el ne-o 
lansează. El nu vine în întâmpinarea ştiinţei, ci ne cere o mai 
mare deschidere a spiritului, pentru a accepta că ştiinţa şi 
spiritualitatea pot coexista! Cu prilejul acestor experienţe astrale 
sublime, doctorul Alexander Eben a dobândit certitudinea că 
nimic nu ne poate separa de Dumnezeu Tatăl.  

Putem remarca faptul că pe parcursul experienţei sale la graniţa 
dintre viaţă şi moarte, Eben nu şi-a rememorat viaţa, aşa cum 
menţionează adesea cei care au astfel de experienţe – când 
acţiunile lor bune şi rele le apar pe ecranul vederii interioare. El 
a trăit o experienţă neobişnuită, în decursul căreia, timp de o 
clipă, şi-a uitat identitatea muritoare. Această amnezie pasageră 
a permis ca el să aibă acces total la Fiinţa Cosmică. El consideră 
că a fost, într-un fel, „autorizat să moară într-un mod radical şi 
să călătorească mai în profunzime decât mulţi dintre cei care 
au trăit experienţe la graniţa dintre viaţă şi moarte, înaintea 
lui“. 

Majoritatea oamenilor de ştiinţă materialişti consideră că, în 
cazul fiinţei umane, conştiinţa este alcătuită din informaţie 
numerică, comparabilă cu cea utilizată de computere. Creierele 
noastre modelează realitatea exterioară, primind informaţie prin 
intermediul simţurilor şi transformând-o într-o „ţesătură“ 
numerică bogată. Totuşi, este necesar să înţelegem că 
percepţiile noastre nu sunt decât un model senzorial şi nu 
realitatea însăşi. Specialiştii partizani ai tezei materialiste 
estimează că mai toate stările de conştiinţă pe care le avem nu 
sunt decât un sui generis program informatic de o complexitate 
extraordinară, şi nimic mai mult. Pentru doctorul Alexander 
Eben însă, perspectiva a devenit alta. El spune: „Pentru a 
înţelege cum ar putea creierul să blocheze cunoaşterea 
planurilor superioare ale existenţei, noi trebuie să acceptăm 
realitatea că creierul nu este nicidecum cel care produce 
conştiinţa. Cel mult putem spune că pentru noi creierul este un 
fel de valvă de reducţie sau un fel de filtru, care reduce 
conştiinţa vastă, non-fizică, ce se manifestă ca şi cum ar fi a 
noastră atunci când experimentăm lumile non-fizice, la una 
mult mai limitată, pe parcursul existenţelor noastre fizice“.  

Prin urmare, nici gândirea superioară nu este un rezultat al 
activităţii creierului fizic, ci are o natură trans-fizică, 
supramentală, care nu se reduce la deducţia logică sau raţională, 
ea fiind cea care inspiră poeţii, compozitorii şi oamenii de 
ştiinţă geniali. Această gândire superioară este cea în care îşi au 
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originea intuiţiile, premoniţiile, străfulgerările intelectuale, ea 
fiind cea care ne ghidează atunci când avem cu adevărat nevoie. 
Blocajul cerebral care ne limitează este fără îndoială 
determinant, deoarece în absenţa lui nu am putea experimenta 
liberul-arbitru. Dacă fiecare fiinţă umană şi-ar aminti potenţialul 
său şi originea sa reală, ar fi determinată să ia numai decizii 
bune. Graţie acestei uitări trecătoare a grandorii noastre 
originare, noi avem posibilitatea să alegem, să testăm, să 
evoluăm, sau poate să ne înşelăm şi să dăm greş. Creierul 
acţionează asemenea unei bariere, pentru a ne face să uităm 
natura şi structura reală a Universului, spre a ne lăsa să 
acţionăm liber, fără să ne amintim de frumuseţea şi măreţia care 
ne aşteaptă după părăsirea planului fizic şi odată cu reintegrarea 
noastră în lumea invizibilă, superioară.  
 
Ca urmare a experienţei sale, Eben Alexander a realizat că 
Pământul este un loc unic în spaţiu, unde răul şi binele coexistă 
şi unde răul a fost autorizat întrucâtva să se amplifice într-un 
mod care ar fi complet imposibil la nivelurile superioare ale 
existenţei, înţelegând astfel că toate acestea au fost gândite şi 
intenţionate pentru dezvoltarea şi evoluţia fiinţelor vii şi că ele 
implică întotdeauna realitatea liberului-arbitru care ne-a fost dat 
fiecăruia. Pentru doctorul Alexander Eben „Universul Fizic este 
asemenea unui fir de praf în comparaţie cu lumea invizibilă şi 
spirituală“. O experienţă la graniţa dintre viaţă şi moarte ne 
permite să învăţăm global, „trăind“ efectiv experienţa realităţii 
dimensiunilor subtile astrale. Atunci când ne reintegrăm în 
învelişul carnal, nu mai rămâne decât senzaţia că la un moment 
dat am înţeles Totul – cel puţin ştim că această cunoaştere 
există într-o formă limpede, dar este adesea dificil, chiar 
imposibil, să o exprimăm în cuvinte, în concepte, deoarece ea le 
transcende.  

Eben Alexander a utilizat o comparaţie foarte frumoasă: „Când 
intenţionez acum să împărtăşesc această cunoaştere, acest 
demers mă face să mă simt ca şi cum aş fi un copil, ce a devenit 
brusc adult în timpul unei călătorii în care a descoperit toate 
minunile cunoaşterii umane, şi care apoi se întoarce la copiii 
cu care era prieten şi caută să le descrie ce înseamnă să cunoşti 
mai multe limbi romanice diferite, cum să foloseşti aritmetica şi 
care este, de fapt, dimensiunea imensă a Universului.“  

Pe măsură ce starea sa fizică se deteriora rapid pe Pământ, din 
punctul de vedere al medicilor riscând să se apropie de o comă 
fatală şi fără speranţă de vindecare, Eben îşi continua călătoria 
şi descoperirile în lumile subtile superioare. Din cauza 
limitărilor inerente existenţei în trup şi exprimării prin cuvinte, 
îi este imposibil să transcrie ceea ce el a trăit în lumea 
spirituală, cu aceeaşi claritate a înţelegerii şi cu aceeaşi 
intensitate. El a văzut chipurile familiare ale celor apropiaţi care 
se rugau pentru el pe Pământ şi a aflat mai târziu că cele şase 
chipuri erau ale celor care au fost prezenţi fizic în a şaptea 
dimineaţă sau la veghea din acea seară. El a perceput şi chipul 
unui copil mic. În experienţa sa, Eben Alexander, fără să-şi mai 
amintească de viaţa sa terestră, a înţeles că al şaselea chip, care 
îl îngrijora din cauza tristeţii pe care o emana, aparţinea cuiva 
care avea nevoie de el. Acel cineva îl ruga să „revină“ şi să nu îl 
abandoneze. În camera de spital, medicii nu mai aveau nicio 
speranţă, când, dintr-o dată, ochii lui Eben s-au deschis şi a 

început să privească în jur. După şapte zile de comă, el a revenit 
la viaţă, şi imediat a pronunţat primul cuvânt: „Mulţumesc“. 
Eben nu îşi mai amintea nimic din viaţa sa terestră de dinainte 
de comă. Îşi amintea doar de experienţele spirituale şi de 
paradisurile celeste pe care tocmai le văzuse în dimensiunea 
subtilă astrală.  

Foarte repede, Eben a făcut progrese şi şi-a recuperat toate 
funcţiile cerebrale, fără nicio leziune. Venise vremea să 
vorbească despre experienţele sale, chiar dacă era afectat de 
scepticismul colegilor săi medici, cu privire la experienţa sa 
excepţională la graniţa dintre viaţă şi moarte. „Cu cât spiritul 
meu ştiinţific îşi revenea, cu atât înţelegeam mai bine că tot 
ceea ce am învăţat pe parcursul a decenii de şcoală şi de 
practică medicală era, de fapt, într-un conflict radical cu 
realitatea a ceea ce trăisem în aceste experienţe astrale, şi 
totodată atunci realizam că spiritul continuă să existe dincolo 
de trup. Aşadar, trebuia să povestesc lumii experienţa mea.“  

Cunoştinţele ştiinţifice ale doctorului Alexander Eben au 
devenit un atu preţios în intenţia sa de a demonstra realitatea 
experienţelor la graniţa dintre viaţă şi moarte. El a trecut în 
revistă, una câte una, diferitele ipoteze ştiinţifice care ar fi putut 
eventual explica experienţa sa la graniţa dintre viaţă şi moarte. 
El a eliminat încă de la început, prin argumente bine alese, o 
ipotetică reacţie a trunchiului cerebral, care ar fi apărut pentru a 
diminua suferinţa, apoi a eliminat şi ipoteza unei reminiscenţe 
deformate a amintirilor, care proveneau din zonele mai 
profunde ale sistemului limbic. Nici ipoteza că experienţa sa ar 
fi fost fost indusă ca urmare a consumului masiv de 
medicamente nu a rezistat analizei sale critice, deoarece acele 
molecule chimice acţionează doar prin intermediul receptorilor 
neocorticali. Dar neocortexul doctorului Eben nu mai funcţiona, 
astfel că acele medicamente nu mai aveau un substrat asupra 
căruia să acţioneze. Doctorul a mai formulat o serie de ipoteze. 
Să fi fost vorba de un somn paradoxal, în care 
neurotransmiţătorii naturali au interacţionat cu receptorii 
neocortexului? În cazul somnului paradoxal, este necesar ca 
neocortexul să fie funcţional şi nici aceasta nu era posibil. Să fi 
fost o eliberare bruscă de DMT din glanda pineală, ştiut fiind 
faptul că DMT poate induce stări psihedelice intense? Se ştie că 
această moleculă, pentru a avea efect, trebuie să interfereze cu 
neocortexul, care în cazul doctorului Alexander era inoperant. 
În concluzie, doctorul Eben a demonstrat că întreaga literatură 
ştiinţifică medicală este, de fapt, incapabilă să explice 
experienţa excepţională trăită de el. 

Mai departe, doctorul Eben Alexander şi-a pus problema dacă 
nu cumva fizica cuantică ar fi putut explica experienţele la 
graniţa dintre viaţă şi moarte. Bazându-se pe realitatea 
principiului non-localizării din fizica cuantică, el a început să 
formuleze unele ipoteze interesante. 

Principiul non-localizării în fizica cuantică  

În fizică, principiul localizării, cunoscut şi ca principiul 
separabilităţii, stipulează faptul că obiectele aflate la distanţă nu 
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pot să se influenţeze reciproc în mod direct. Un obiect nu poate 
fi influenţat decât de mediul său imediat. Acest principiu al 
relativităţii restrânse a fost formulat astfel de Albert Einstein: 
„Pentru această dispunere a obiectelor introduse în fizică, pare 
esenţial ca ele, la un moment dat, să manifeste o existenţă 
independentă unele faţă de altele, în măsura în care ele se află 
în regiuni diferite ale spaţiului. În absenţa ipotezei existenţei 
reciproc independente a obiectelor separate spaţial unele de 
altele, ipoteză care îşi are originea în gândirea de fiecare zi, 
gândirea fizică ce ne este familiară nu ar fi posibilă. Nu vedem 
cum ar putea legile fizice să fie formulate şi verificate fără 
această separare.“ Acest principiu a fost repus în discuţie în 
fizica cuantică, în special datorită fenomenelor cuantice 
complexe.  

Fizicienii David Bohm şi Basil Hiley estimează că nu există 
nicio obiecţie fondată la conceptul non-localizării. Răspunzând 
celor care consideră că acceptarea non-localizării ar ameninţa 
posibilitatea izolării şi observării ştiinţifice a oricărui obiect 
existent, Bohm şi Hiley au argumentat că, la nivel microscopic, 
efectele non-localizării nu sunt semnificative: ea permite exact 
acelaşi grad de separabilitate a sistemelor ca şi cel care este 
cerut de „tipul de cercetare ştiinţifică care se bazează pe fapte 
concrete“.  

Punerea de acord a teoriei relativităţii restrânse cu non-
localizarea (a se vedea paradoxul EPR) este o altă chestiune mai 
complexă, dar Bohm, ca şi John Stewart Bell, a subliniat că în 
cazul non-localizării nu transmiterea de semnale este în joc. 
John Bell afirma că: „însăşi ideea de acţiune la distanţă este 
respingătoare pentru fizicieni. Putem găsi nenumărate citate 
din Newton, Einstein, Bohr şi din alţi mari fizicieni care afirmă 
că este de neconceput ca o acţiune realizată «aici», aproape să 
aibă efecte «acolo», departe. Părinţii fondatori ai mecanicii 
cuantice nici măcar nu aveau nevoie de argumentele lui 
Einstein că, vezi-Doamne, nu există acţiune la distanţă, căci 
puteau găsi argumente şi în altă parte. Ideea că există fie 
determinism, fie acţiune la distanţă, le era atât de 
respingătoare, încât preferau să privească în altă parte. Ei 
bine, aceasta este tradiţia şi noi trebuie să învăţăm, în viaţă, că 
uneori trebuie să cunoaştem tradiţii noi. Va trebui ca noi să 
învăţăm nu atât să acceptăm acţiunea la distanţă, cât să 
înţelegem insuficienţa unui decret de tipul «acţiunea la distanţă 
nu există»“.  

În ce priveşte obiecţiile la conceptul de non-localizare, Hiley şi 
Bohm au făcut câteva observaţii semnificative: „Obiecţiile la 
non-localizare par să fie, mai mult sau mai puţin, o prejudecată 
care s-a dezvoltat odată cu ştiinţa modernă. La începutul 
dezvoltării mecanicii cuantice a avut loc o luptă îndelungată 
pentru eliberarea de tot ceea ce putea fi considerat ca fiind 
superstiţie sau magie, iar non-localizarea era în această 
direcţie o noţiune-cheie. Poate că a rămas o frică profund 
înrădăcinată că simpla luare în considerare a ideii de non-
localizare ar putea redeschide supapele care ne apără de 
«concepţiile iraţionale» ascunse în substratul culturii moderne. 
Chiar dacă am fi într-un astfel de caz, situaţia nu ar putea 
constitui un argument valid împotriva non-localizării.“ 

Oare conştiinţa noastră este cea care creează realitatea?  

Fizica cuantică ne-a arătat că la nivel subatomic, în universul 
infinitezimal, fiecare obiect al Universului Fizic este conectat cu 
toate celelalte obiecte. Termenul „obiect“ pare impropriu, căci 
este necesar să vorbim despre vibraţia energiei şi relaţii. Fără a 
recurge la conştiinţă, va fi imposibil să cercetăm realitatea 
ultimă a Universului. Există încă un aspect foarte misterios 
pentru oamenii de ştiinţă contemporani referitor la „realitatea“ 
lumii noastre care este constituită din atomi, ce sunt constituiţi 
la rândul lor din electroni, protoni şi neutroni. Aici ajungem la 
frontierele conştiinţei noastre terestre, deoarece fizicienii nu 
reuşesc niciodată să descopere din ce sunt alcătuite „cărămizile 
ultime“ ale materiei. Noi nu cunoaştem constituenţii celor mai 
mici particule care alcătuiesc obiectele Universului Fizic. Ceea 
ce ştim referitor la aceste particule, şi aceasta este, de asemenea, 
o cunoaştere fundamentală, este că în Univers, toate sunt legate 
între ele. La cel mai profund nivel, toate particulele sunt 
interconectate.  

Eben Alexander afirmă: „Cred că actuala viziune ştiinţifică 
asupra Lumii se apropie cu paşi mari de o teorie a Totului care 
nu lasă decât foarte puţin spaţiu sufletului nostru, spiritului 
nostru, şi chiar paradisului şi lui Dumnezeu. Călătoria mea în 
profunzimile stării de dincolo de această realitate fizică umilă, 
către lăcaşul maiestuos al Creatorului atotputernic, mi-a 
revelat abisul insondabil dintre cunoaşterea noastră umană şi 
Împărăţia incomensurabilă a lui Dumnezeu.“  

Experimentele mecanicii cuantice, atât de bulversante prin 
implicaţiile lor pentru înţelegerea lumii, au şocat spiritele 
ştiinţifice ale remarcabililor fondatori ai acestei ştiinţe noi.  

Căutând în mod absolut răspunsuri, unii s-au aventurat pe calea 
spirituală. Cu toţii au admis un aspect fundamental: este 
imposibil să se explice realitatea fără existenţa conştiinţei. 
Fiecare dintre noi este într-un mod inexplicabil conectat cu un 
Univers mult mai vast, necuantificabil în parametrii noştri 
limitatori de timp şi spaţiu, şi fiecare dintre noi este posesorul 
unei enorme puteri lăuntrice. Credinţa că spiritul poate influenţa 
materia este o consecinţă imediată. Există un întreg Univers, 
extrem de vast, care ne îmbrăţişează clipă de clipă. El există pur 
şi simplu pe o altă frecvenţă, pe care nu o conştientizăm din 
cauza incapacităţii simţurilor noastre şi a creierului nostru de a 
o percepe. Percepţia redusă pe care o avem referitoare la 
dimensiunile ascunse ale vieţii ne limitează accesul la alte 
dimensiuni. Deloc întâmplător, un înţelept afirma la un moment 
dat: „Universul este construit în aşa fel încât pentru a putea 
înţelege pe deplin una din multiplele sale dimensiuni şi niveluri, 
trebuie să devenim o parte a acelei dimensiuni.“ 

Inseparabilitatea cuantică  

Inseparabilitatea cuantică este un fenomen observat în mecanica 
cuantică, care descrie starea a două obiecte în mod global, fără 
putinţa de a le diferenţia, deşi ele sunt aparent separate spaţial. 
Atunci când două (sau mai multe) sisteme sunt într-o stare 
inseparabilă, apar corelaţii între proprietăţile fizice observate ale 
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celor două sisteme (notate S1 şi S2) care nu ar fi prezente dacă 
am lua în considerare doar proprietăţile individuale ale fiecărui 
obiect în parte. În consecinţă, chiar dacă sunt separate la o mare 
distanţă în spaţiu, cele două sisteme nu sunt independente şi 
trebuie să considerăm ansamblul format din S1 şi S2 ca pe un 
sistem unic. Inseparabilitatea cuantică are un mare potenţial de 
aplicabilitate în domeniul informaţiei cuantice, de exemplu, în 
criptografia cuantică, în teleportarea cuantică sau în cazul 
ordinatorului cuantic. În acelaşi timp, ea se află în centrul 
discuţiilor filosofice referitoare la interpretarea mecanicii 
cuantice. Corelaţiile prezise de mecanica cuantică şi observate 
în experimente au arătat că Natura nu respectă principiul 
„realismului local“ de care Einstein era atât de ataşat, conform 
căruia proprietăţile observate într-un sistem, bine definite 
înainte de orice acţiune, sunt proprii acelui sistem şi nu pot fi 
modificate decât prin interacţiune cu un alt sistem. Indubitabil, 
faptul că mecanica cuantică tolerează existenţa stărilor 
intrinsece, stări care au fost observate efectiv în laborator şi al 
căror comportament este în acord cu cel prevăzut de mecanica 
cuantică, implică faptul că mecanica cuantică este o teorie fizică 
non-locală.  

Medicul Eben Alexander mărturiseşte:  

În prestigioasa revistă Newsweek a fost 
publicat un articol intitulat „Raiul există. 
Experienţa vieţii de apoi aşa cum a fost ea 
trăită de un medic“, ce include o lungă 
mărturie a doctorului Alexander Eben. Acesta 
preciza: „Ştiu că se vor găsi persoane care 
vor încerca să invalideze experienţa mea cu 
orice preţ, şi persoane care o vor respinge 
din start, refuzând să creadă că ceea ce eu 
am trăit poate fi cu adevărat luat în 
considerare dintr-un punct de vedere 
«ştiinţific», că poate fi altceva decât visul 
înfierbântat al unui nebun. Dar eu ştiu foarte 
clar ce am trăit. Din iubire pentru cei care 
trăiesc pe acest Pământ şi pentru cei pe care 
i-am întâlnit dincolo de această lume, 
consider că este de datoria mea – deopotrivă 
ca om de ştiinţă, căutător al adevărului şi medic devotat slujirii 
celorlalţi – să le fac cunoscut cât mai multor persoane faptul că 
experienţa mea este autentică, reală şi de o importanţă 
colosală. Nu atât pentru mine, cât pentru noi toţi.“  

Iată câteva extrase din articol: „Sunt fiul unui neurochirurg şi 
am crescut într-un mediu ştiinţific. Am studiat mecanismele 
funcţionării creierului atunci când o persoană se află în 
apropierea morţii şi m-am gândit întotdeauna că există 
explicaţii ştiinţifice bune referitoare la aceste călătorii 
paradiziace în afara trupului pe care le descriau cei care şi-au 
revenit din starea de moarte clinică. Simţeam simpatie pentru 
cei care credeau, şi chiar dacă îi invidiam, din punct de vedere 
ştiinţific nu puteam să le împărtăşesc credinţa. Creierul este un 
mecanism sofisticat şi fragil. Dacă diminuăm în cantităţi infime 
cantitatea de oxigen pe care o primeşte, apare o reacţie. Nimic 
surprinzător, aşadar, în faptul că victimele care au supravieţuit 
unui traumatism sever revin povestind fel de fel de istorii 

aparent ciudate. Ceea ce nu înseamnă că această «călătorie» a 
lor a fost mai puţin reală.  

Spre sfârşitul anului 2008, după 7 zile petrecute în comă, în 
timpul cărora neocortexul a fost inactiv, am experimentat 
câteva aspecte foarte profunde, care mi-au oferit o motivaţie 
ştiinţifică pentru a crede că conştiinţa supravieţuieşte după 
moarte. Ştiu cum sună în urechile scepticilor de serviciu o astfel 
de afirmaţie. Vă voi povesti experienţa mea cu cuvintele şi 
logica omului de ştiinţă care sunt. Acum patru ani, m-am trezit 
cu o migrenă extrem de violentă. În câteva ore, cortexul meu, 
partea din creier care controlează gândirea şi emoţiile, a 
încetat să funcţioneze. Medicii de la spitalul general din 
Lynchburg, Virginia, unde am fost internat, m-au diagnosticat 
cu o formă rară de meningită bacteriană, care apare de obicei 
la nou-născuţi. Bacteria E. coli a pătruns în fluidul 
cerebrospinal şi mi-a atacat creierul. Şansele de supravieţuire, 
altfel decât într-o stare vegetativă, erau foarte mici când am 
ajuns la spital. Foarte repede, şansele s-au redus la zero. Dar 
în timp ce neuronii din cortex erau aduşi la o stare de 
inactivitate completă de bacterii, conştiinţa mea eliberată de 
creier călătorea într-o dimensiune mult mai vastă a 
Universului, o dimensiune pe care nu am visat-o niciodată şi pe 
care, înainte de această experienţă eram încântat să o explic 

„ştiinţific“, în termeni materialişti. Nu sunt 
primul care a descoperit că ceea ce numim 
conştiinţă există dincolo de trup. Dar, din câte 
ştiu, nimeni nu a mai realizat această călătorie: 
a) cu cortextul complet inactiv şi b) sub 
supraveghere medicală permanentă.  

Principalele argumente formulate pentru a 
respinge experienţele la graniţa dintre viaţă şi 
moarte susţin că acestea ar fi rezultatul unei 
disfuncţionalităţi minime, tranzitorii şi parţiale a 
cortexului cerebral. Dar experienţa mea a 
survenit atunci când cortexul meu cerebral era 
complet inactiv. Acest fapt este susţinut de 
gravitatea şi durata meningitei mele şi de 
scanările şi examenele neurologice la care am 
fost supus. Conform cunoştinţelor medicale 

actuale referitoare la creier şi la spirit, nu există nicio şansă ca 
eu să fi avut vreo sclipire de conştiență în această perioadă. Cu 
atât mai mult, era imposibil să fiu purtat în această odisee vie şi 
perfect coerentă. Au trebuit să treacă luni de zile pentru ca să 
accept ceea ce mi s-a petrecut. Acolo unde am fost, văzul şi 
auzul nu erau două funcţii separate. Toate erau distincte şi, în 
acelaşi timp, îngemănate, asemenea motivelor intercalate de pe 
un covor persan. Ştiu că aceasta poate părea extraordinar şi 
incredibil. Dacă în trecut cineva, chiar şi un medic, mi-ar fi 
spus o astfel de poveste, aş fi fost sigur că era victima unei 
iluzii. Dar ceea ce mi s-a petrecut este foarte departe de a fi o 
iluzie. Este un eveniment real, la fel de real ca toate 
evenimentele din viaţa mea, inclusiv căsătoria mea şi naşterea 
celor doi copii ai mei.  

Ceea ce mi s-a petrecut necesită o explicaţie. Fizica modernă 
ne spune că Universul este o unitate, că este indivizibil. Chiar 
dacă avem impresia că trăim într-o lume a separării şi a 
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diferenţierii, fiecare obiect şi eveniment din Univers face parte 
dintr-o ţesătură care îl leagă de toate celelalte obiecte sau 
evenimente existente. Nu există o separare reală. Înainte de 
experienţa mea, aceste idei erau abstracte. Astăzi ele sunt 
pentru mine realităţi indubitabile. Privirile ce exprimă o 
neîncredere politicoasă pe care le văd astăzi, în particular din 
partea colegilor mei, mă fac să înţeleg că este dificil să explic 
vastitatea a ceea ce am văzut şi experimentat în dimensiunea 
subtilă astrală. De acum înainte este evident pentru mine că 
viziunea materialistă asupra trupului şi a cre
«producători» şi nu ca «vehicule» ale conştiinţei umane este 
invalidă. O nouă viziune asupra trupului şi a spiritului este pe 
cale să apară. Această reprezentare este simultan ştiinţifică şi 
spirituală, în proporţii echilibrate. Ea va repune la 
ceea ce a fost mereu un ţel al marilor oameni de ştiinţă din 
istorie, şi anume adevărul.“  

 
Puterea voinţei în viziunea şivaismului 

din Caşmir 
 

                         
                                                              Dan BOZA

           „În timpul mişcării (sau apariţiei) iniţiale a voinţei, 
oamenii obişnuiţi care doresc cu frenezie să asceandă în 
planul realităţii supreme pot experimenta fulgerător 
întregul agregat al energiilor divine.” Utpaladeva

spectul voinţei este esenţial pentru a putea înţelege mai 
bine procesul Creaţiei şi intenţiile divine în 
manifestarea acestuia. De pildă, caracterul de 

autorevelare a lui Dumnezeu (Paramashiva) se află într
directă legătură cu fluxul neîncetat al conştiinţei care impri
voinţa de a fi, de a exista. Acest act fundamental de voinţă apare 
atunci atât ca o cauză activă pentru fiinţele individuale, cât şi ca 
o atitudine pasivă de a fi, exprimată prin individualitatea proprie 
a oricărei fiinţe din Macrocosmos. În acest fel, 
agentul, cât şi acţiunea de a fi (de a exista).  

Acţiuni separate, intenţie neschimbată 

Pătrunzând mai adânc în misterul actului voinţei divine, 
realizăm faptul că voinţa este în realitate comună cu intenţia 
conştientă de realizare a ceva anume. Din această perspectivă, 
ea este o formă de conştiinţă (vimarsha) asociată unui ţel 
specific, pe care îl reflectă ca obiectivitate, ca ceea ce noi 
percepem în formă obiectivă. Prin urmare, natura generică a 
conştiinţei este în acest fel restricţionată şi direcţionată spre un 
singur obiect. De exemplu, tradiţia shivaistă oferă perspectiva 
unui olar, a cărui intenţie de a face un vas se leagă implicit de 
acţiunea pe care el are de gând să o realizeze. Dacă intenţia lui 
nu s-ar fi limitat către propriul ei obiect specific (acela de a face 
un vas de lut), olarul s-ar fi putut preocupa foarte bine de 
hainele sale sau ar fi putut face orice altceva. La fel, atunci când 
mergem pe stradă, în cele mai multe dintre cazuri suntem 
perfect conştienţi de destinaţia noastră finală şi ca urmare ne 
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experienţa mea, aceste idei erau abstracte. Astăzi ele sunt 
pentru mine realităţi indubitabile. Privirile ce exprimă o 

zi, în particular din 
partea colegilor mei, mă fac să înţeleg că este dificil să explic 
vastitatea a ceea ce am văzut şi experimentat în dimensiunea 
subtilă astrală. De acum înainte este evident pentru mine că 
viziunea materialistă asupra trupului şi a creierului ca 
«producători» şi nu ca «vehicule» ale conştiinţei umane este 
invalidă. O nouă viziune asupra trupului şi a spiritului este pe 
cale să apară. Această reprezentare este simultan ştiinţifică şi 
spirituală, în proporţii echilibrate. Ea va repune la loc de cinste 
ceea ce a fost mereu un ţel al marilor oameni de ştiinţă din 

Puterea voinţei în viziunea şivaismului  

Dan BOZARU – Iași 

„În timpul mişcării (sau apariţiei) iniţiale a voinţei, 
oamenii obişnuiţi care doresc cu frenezie să asceandă în 
planul realităţii supreme pot experimenta fulgerător 

Utpaladevaâ 

este esenţial pentru a putea înţelege mai 
bine procesul Creaţiei şi intenţiile divine în 
manifestarea acestuia. De pildă, caracterul de 

autorevelare a lui Dumnezeu (Paramashiva) se află într-o 
directă legătură cu fluxul neîncetat al conştiinţei care imprimă 
voinţa de a fi, de a exista. Acest act fundamental de voinţă apare 
atunci atât ca o cauză activă pentru fiinţele individuale, cât şi ca 
o atitudine pasivă de a fi, exprimată prin individualitatea proprie 
a oricărei fiinţe din Macrocosmos. În acest fel, voinţa este atât 

Pătrunzând mai adânc în misterul actului voinţei divine, 
realizăm faptul că voinţa este în realitate comună cu intenţia 

anume. Din această perspectivă, 
ea este o formă de conştiinţă (vimarsha) asociată unui ţel 
specific, pe care îl reflectă ca obiectivitate, ca ceea ce noi 
percepem în formă obiectivă. Prin urmare, natura generică a 

tă şi direcţionată spre un 
singur obiect. De exemplu, tradiţia shivaistă oferă perspectiva 
unui olar, a cărui intenţie de a face un vas se leagă implicit de 
acţiunea pe care el are de gând să o realizeze. Dacă intenţia lui 

ei obiect specific (acela de a face 
ar fi putut preocupa foarte bine de 

hainele sale sau ar fi putut face orice altceva. La fel, atunci când 
mergem pe stradă, în cele mai multe dintre cazuri suntem 

noastră finală şi ca urmare ne 

îndreptăm spre ea; chiar dacă ne putem opri pe drum din diferite 
motive (de pildă, pentru a admira o privelişte frumoasă), cu 
toate acestea voinţa rămâne mereu fixată sau orientată spre ţelul 
pe care şi l-a propus. În mod similar, gătitul implică un număr 
de acţiuni separate; totuşi, ideea că „eu gătesc” rămâne 
constantă în conştiinţă, fără a fi divizată. Altfel spus, intenţia 
conştientă rămâne constantă şi neschimbată pe parcursul 
manifestării actului de voinţă.  

 Subiectul conştient e obiectul propriei dorinţe

Deşi se poate manifesta în momente diferite prin diferite 
acţiuni, totuşi aceeaşi voinţă precede în mod necesar fiecare 
dintre acele acţiuni şi percepţii; dacă nu ar fi aşa, ne
confrunta cu o regresie la infinit a numărului de acte de voinţă 
care ar fi necesare pentru fiecare dintre acţiunile secundare. De 
asemenea, fără o dorinţă iniţială de a acţiona, activitatea nu ar 
avea niciun ţel, pentru că nu ar fi nimic care să determine ca o 
acţiune să se petreacă mai mult decât o alta. Motivul pentru care 
toate celelalte acţiuni şi percepţii posibile sunt excluse din 
câmpul conştiinţei este că voinţa alege în mod liber să
direcţioneze atenţia către obiectul percepţiei care o interesează.

Precedând atât percepţia, cât şi acţiunea, voinţa se manifestă cel 
mai clar atunci când ea apare în subiect, înainte ca acţiunea sau 
percepţia să aibă loc. Aici cel mai important este să sesizăm 
primul moment al manifestării voinţei sau, altfel spus, intenţia 
voinţei orientate către realitatea obiectivă conjuncturală. Marele 
înţelept Abhinavagupta explică aceasta într
„Voinţa universală în forma dorinţei (kamana) înfloreşte în 
subiectul individual. Fiind astfel actualizată, ea capătă aparenţa 
unei dorinţe îndreptate către obiectele simţurilor. Totuşi, ea nu 
se desfăşoară într-o succesiune mecanică de faze sau etape. Mai 
curând, după ce a fost trezită şi s-a decis iniţial asupra ţelului ei, 
fiind astfel stimulată ea se orientează înainte cu plăcere şi 
interes pentru a-şi atinge scopul, întocmai precum un om merge 
cu multă hotărâre către o destinaţie precisă. Voinţa se 
evidenţiază cu claritate în starea iniţială, atunci când tocmai a 
apărut şi ea este plenară şi perfectă în starea ei finală de repaus 
complet.” Astfel, putem face distincţie între cele două momente 
principale ale manifestării voinţei. Primul dintre ele se referă la 
starea iniţială de „tensiune” a voinţei, adică de manifestare a 
intenţiei ei; al doilea moment este acela în care voinţa iniţială se 
dezvoltă într-o dorinţă conştientă către un obiect specific, care 
are o reprezentare discursivă (în etape succesive, aparent 
„mecanicizată”) la nivelul de conştiinţă a subiectului individual. 
În această etapă, obiectul dorinţei apare proiectat în afara 
subiectului care îl doreşte, deşi la nivel universal unitatea lor 
esenţială rămâne neschimbată. În realitate, subiectul conştient 
este acela care e întotdeauna obiectul propriilor sale dorinţe. De 
aceea, atâta timp cât subiectul este identificat cu obiectul pe 
care îl doreşte, primul moment al manifestării voinţei e, din 
punct de vedere practic, foarte important. Dat fiind acest lucru, 
în cele ce urmează ne vom orienta analiza noastră cu precădere 
asupra acestui aspect. 
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umărului de acte de voinţă 
care ar fi necesare pentru fiecare dintre acţiunile secundare. De 
asemenea, fără o dorinţă iniţială de a acţiona, activitatea nu ar 
avea niciun ţel, pentru că nu ar fi nimic care să determine ca o 

decât o alta. Motivul pentru care 
toate celelalte acţiuni şi percepţii posibile sunt excluse din 
câmpul conştiinţei este că voinţa alege în mod liber să-şi 
direcţioneze atenţia către obiectul percepţiei care o interesează. 

acţiunea, voinţa se manifestă cel 
mai clar atunci când ea apare în subiect, înainte ca acţiunea sau 
percepţia să aibă loc. Aici cel mai important este să sesizăm 
primul moment al manifestării voinţei sau, altfel spus, intenţia 

tatea obiectivă conjuncturală. Marele 
înţelept Abhinavagupta explică aceasta într-un mod elocvent: 
„Voinţa universală în forma dorinţei (kamana) înfloreşte în 
subiectul individual. Fiind astfel actualizată, ea capătă aparenţa 

obiectele simţurilor. Totuşi, ea nu 
o succesiune mecanică de faze sau etape. Mai 

a decis iniţial asupra ţelului ei, 
fiind astfel stimulată ea se orientează înainte cu plăcere şi 

nge scopul, întocmai precum un om merge 
cu multă hotărâre către o destinaţie precisă. Voinţa se 
evidenţiază cu claritate în starea iniţială, atunci când tocmai a 
apărut şi ea este plenară şi perfectă în starea ei finală de repaus 

ce distincţie între cele două momente 
principale ale manifestării voinţei. Primul dintre ele se referă la 
starea iniţială de „tensiune” a voinţei, adică de manifestare a 
intenţiei ei; al doilea moment este acela în care voinţa iniţială se 

orinţă conştientă către un obiect specific, care 
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esenţială rămâne neschimbată. În realitate, subiectul conştient 
este acela care e întotdeauna obiectul propriilor sale dorinţe. De 
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 Shiva se contemplă pe Sine 

Înainte de a fi manifestate, toate lucrurile şi fiinţele rezidă în 
conştiinţa universală a lui Dumnezeu Tatăl (Paramashiva) într-o 
formă potenţială, întocmai precum se află în sămânţa arborelui 
măreţia ulterioară a staturii lui impunătoare, cu tulpina, crengile 
şi coroana lui de frunze. În starea de resorbţie (nimesha), toate 
lucrurile se contopesc în îmbrăţişarea totală a naturii unice a lui 
Shiva. Atunci când conştiinţa universală se proiectează aparent 
în exterior (unmesha) pentru a deveni astfel Macrocosmosul 
experienţelor diversificate, acest potenţial care pre-există în ea 
însăşi este actualizat. În acest fel, aspectele diferite ale 
conştiinţei se manifestă chiar din conştiinţa nediferenţiată (ca o 
masă compactă şi omogenă), fiind susţinute atunci de o vibraţie 
extrem de subtilă, asociată cu o inefabilă plăcere estetică ce face 
parte din matricea cauzală universală. Această vibraţie infinit de 
subtilă este chiar spanda (sau vibraţia, rezonanţa primordială) în 
forma ei cea mai pură, liberă de orice diferenţiere. În 
comentariul său la textul Spandapradipika, înţeleptul 
Bhagavatotpala precizează: „Această pulsaţie (spanda) este de 
fapt conştiinţa liberă de orice construcţii mentale. Ea reprezintă 
starea în care Spiritul Universal al lui Dumnezeu (Shiva) se 
orientează în mod activ către manifestare. Ea operează astfel 
simultan pretutindeni, fără ca totuşi prin aceasta să se mişte.” 

În această fază, toate puterile Absolutului Divin sunt active şi se 
contopesc în unitatea beatitudinii infinite (ananda), pe care 
Shiva o experimentează contemplându-şi propria lui natură. 
Atunci, subiectul, obiectul şi mijloacele cunoaşterii formează un 
singur şi indivizibil întreg, întocmai precum este, utilizând 
exemplul anterior din tradiţia shivaistă, sfera de argilă pe care 
olarul se pregăteşte să o modeleze pentru a obţine un vas de lut. 
Acel întreg indivizibil este atunci matricea tuturor vibraţiilor 
cosmice, atât cele aparţinând lumii fizice, cât şi cele ale lumilor 
subtile. În această stare, conştiinţa universală este precum o 
sămânţă care a ajuns chiar în momentul înmuguririi, având la 
dispoziţie posibilităţi infinite. 

 Plonjează chiar în mijlocul forţei 

Acest moment iniţial (tuti) este precum sclipirea fulgerătoare şi 
plină de energie a unui flash puternic de lumină. Fiind înaintea 
oricărei manifestări spaţio-temporale, proprie nivelurilor 
inferioare (apara) de conştiinţă, momentul iniţial al voinţei nu 
este deci un moment pe deplin setat în timp. Influenţa subtilă pe 
care o exercită timpul asupra obiectivităţii care totuşi la acest 
nivel nu este încă în mod clar diferenţiată, serveşte ca o legătură 
între ceea ce este etern şi ceea ce este temporal, între conştiinţa 
nemanifestată şi universul manifestat. De aceea, yoghinul care 
este foarte atent să surprindă momentul iniţial al manifestării 
dorinţei sale, mai ales atunci când aceasta este intensă, are o 
mare oportunitate de a realiza plenitudinea conştiinţei 
universale prin plonjarea chiar în mijlocul forţei generate de 
intenţia sa. În momentele de mare intensitate emoţională, toate 
forţele şi energiile care operează prin intermediul minţii şi al 
simţurilor se retrag brusc în inima naturii esenţiale a subiectului 
conştient. În străvechiul tratat Pratyabhijnahridaya se face chiar 
o comparaţie între acest proces subtil şi reacţia pe care o are 

broasca ţestoasă când apare un pericol exterior şi îşi retrage 
membrele sub carapace. 

În cazul omului obişnuit continuitatea vieţii mentale se 
întrerupe rapid. El nu are niciun control asupra unei asemenea 
situaţii şi tocmai de aceea este complet distras de emoţiile pe 
care le resimte, aspirat cu forţă de curentul foarte puternic al 
energiilor subtile. Spre deosebire de yoghinul avansat care 
deţine controlul deplin asupra acestui proces şi poate, cu 
ajutorul colosalei energii declanşate atunci prin fluxul emoţiilor 
sale, să penetreze direct în inima propriei sale naturi subtile 
interioare.  

Practicantul spiritual învaţă gradat să procedeze în acest mod 
chiar în momentul în care îl cuprinde frica teribilă, când simte o 
adâncă depresie ori un mare dezgust. În acelaşi timp, el trebuie 
să urmărească să pătrundă în sursa vitalităţii (virya), care îşi 
intensifică activitatea simţurilor în timpul extazului trezit de 
fuziunea amoroasă transfiguratoare cu continenţă, când trăieşte 
bucuria intensă pe care i-o stârneşte achiziţionarea unui obiect 
frumos sau când revede după vreme îndelungată o fiinţă iubită 
ori o rudă foarte dragă. Copleşit de uluirea născută de propria sa 
realizare spirituală, yoghinul resimte atunci emoţiile puternice 
izvorâte în interiorul său ca pe nişte aspecte particulare ale 
beatitudinii de natură estetică pe care o trăieşte în conştiinţa sa; 
înţelege şi totodată experimentează cufundat în preafericirea 
divină nesfârşită toate emoţiile vieţii care se adună ca nişte râuri 
în oceanul conştiinţei lui extatice. 

 Treaz în fiecare acţiune 

Omul obişnuit, amorţit din punct de vedere spiritual, aflat sub 
puternica influenţă a Maya-ei (iluzia cosmică), devine victima 
unor astfel de stări emotive, deoarece în asemenea momente 
crede în mod eronat că numeroasele lui percepţii şi acţiuni sunt 
independente de pulsaţia divină universală a naturii sale 
interioare autentice, esenţiale. Pentru a avea viziunea intuitivă 
directă că acestea fuzionează de fapt este necesar ca subiectul să 
reziste tendinţei datorate lipsei de trezire spirituală de a face 
distincţie între feluritele funcţii ale conştiinţei (a voi, a 
cunoaşte, a acţiona etc.). În felul acesta, cel care este pregătit 
descoperă fulgerător că, în realitate, aceste funcţii sunt aspecte 
ale unicei şi indivizibilei vibraţii infinit de complexe a 
conştiinţei. Un asemenea nivel interior poate fi atins prin 
pătrunderea lucidă în primul moment de manifestare a voinţei, 
pe care îl descoperim atunci când suntem foarte vigilenţi faţă de 
conjunctura şi starea în care ne aflăm. Fiecare clipă este practic 
un nou început care sălăşluieşte în eternitatea prezentului, acolo 
unde orice start încetează să existe. Cu cât ne apropiem mai 
mult de experienţa momentului în care apare impulsul acţiunii, 
cu atât venim mai direct în contact cu actualitatea concretă a 
prezentului şi cu autenticitatea fiinţei noastre. De aceea, textele 
înţelepciunii şivaiste sfătuiesc aspiranţii la eliberarea supremă 
să facă efortul de a-şi menţine conştiinţa cât mai trează faţă de 
orice acţiune pe care o desfăşoară. De pildă, atunci când 
yoghinul este cuprins de frică, va trebui să fie foarte atent la 
momentul apariţiei dorinţei pe care o simte de a-şi ridica 
piciorul de la pământ pentru a fugi; apoi trebuie să fie foarte 
atent la efortul pe care îl face atunci când ridică piciorul şi, de 
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asemenea, să conştientizeze direcţia în care intenţionează să
plaseze, cât şi actul prin care realizează aceasta. În mod similar 
trebuie să fie foarte vigilent la fiecare fază în care rosteşte 
cuvinte şi propoziţii într-o stare vivace de spirit ori la felul în 
care îşi mişcă degetele atunci când cântă la un instrument etc.

 Dincolo de limitele simţurilor 

Acelaşi efect este valabil şi în cazul percepţiilor. Yoghinul 
trebuie să-şi focalizeze atenţia asupra intenţiei eliberate de orice 
gând (nirvikalpa) de manifestare a conştiinţei, care defineşte în 
realitate impulsul iniţial al percepţiei. Pentru un moment, 
subiectul individual experimentează aceeaşi identitate între 
entităţile pe care doreşte să le perceapă şi propria lui conştiinţă, 
la fel cum Însuşi Shiva, care este Supremul Subiect Conştient, 
percepe identitatea dintre El Însuşi şi fiecare entitate din 
univers. Focalizată astfel asupra momentului iniţial al voinţei, 
puterea conştiinţei yoghinului, liberă de orice construcţii 
mentale, transcende limitările impuse de diversitatea 
percepţiilor. Yoghinul devine atunci una cu realitatea supremă a 
naturii lui esenţiale, atotcuprinzătoare. Orice etapă din procesul 
evoluţiei sau retragerii activităţii voinţei este iluminată de 
conştiinţa reflexivă a yoghinului. Percepând totalitatea 
experienţei sale prin prisma viziunii unitare a conştiinţei 
universale, el experimentează subiectul, obiectul şi mijloacele 
cunoaşterii ca un singur întreg, sălăşluind în inima esenţială a 
Supremului Subiect Conştient – Dumnezeu, cu care acum este 
pe deplin identificat. Deoarece a ars complet simţul diversităţii 
în focul conştiinţei, transmutând-o astfel în unitatea adevăratei 
sale naturi, yoghinul iluminat rămâne perfect stabilit în fluxul 
suprem al puterilor conştiinţei. El menţine astfel o stare de 
vigilenţă în fiecare clipă a experienţei sale cotidiene, fie că se 
află în starea de veghe, în starea de vis sau în starea de somn 
profund fără vise. Atunci spaţiul, timpul, schimbarea şi forma 
sunt recunoscute ca modalităţi de manifestare ale conştiinţei, 
fără ca aceasta să mai fie condiţionată de ele. Yoghinul iluminat 
este astfel mereu conştient de puterea gigantică a pulsaţiei 
adevăratei lui naturi şi nu doar în momentul iniţial, ci în fiecare 
etapă a activităţii şi percepţiei sale. El realizează atunci că toate 
lucrurile există doar în virtutea identităţii lor cu Supremul 
Subiect Conştient (Shiva), care este chiar el însuşi, şi înţelege că 
nu mai poate fi supus nicicând, de atunci înainte, 
transformărilor în samsara. 

 
Semnificația apei și fântâna ca simbol 
sacru în viaţa tradiţională românească

 
 

                                                                     Irina BAZON 
  
          „Noi, păstorii, ne facem la răscrucile drumurilor 
fântâni de pomană, ca să bea toţi trecătorii. Nu poate un om 
să nu lase în viaţă o urmă pentru pomenire.”
Bahrin Teofan, 62 ani, Izvoare, Floreşti (Basarabia), 1929
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„Noi, păstorii, ne facem la răscrucile drumurilor 
fântâni de pomană, ca să bea toţi trecătorii. Nu poate un om 
să nu lase în viaţă o urmă pentru pomenire.” 

, Floreşti (Basarabia), 1929 

n viaţa vechiului sat, fântâna, dincolo de valoarea ei practică, 
era un spaţiu încărcat de valenţe sacre. Fântâna captează şi 
aduce la suprafaţă elementul indispensabil vieţii; izvorul 

eliberat din străfunduri este apa vie, cu puteri regeneratoare şi 
purificatoare, care aduce cu ea energiile benefice din adâncuri. 
Apa este asociată feminităţii, maternităţii (care stă în legătură şi 
cu teluricul), fecundităţii, reprezentând substanţa primordială 
din care au luat fiinţă toate formele. În viaţa tradiţională a 
satului, valoarea spirituală a fântânii este dată mai ales de 
capacitatea ei de a purifica şi tămădui, fiind un simbol cu 
profunde semnificaţii creştine. 
 Înainte de a vorbi despre acestea, ne vom referi pe scurt la 
valoarea ei materială. Existenţa surselor de apă era o condiţie 
determinantă în stabilirea şi dezvoltarea aşezărilor. În regiunile 
de munte, unde apa se găseşte din abundenţă aproape de 
suprafaţă, fântâna este mai simplă, izvorul fiind captat printr
jgheab de scânduri, având alături o cupă de lemn pentru 
scoaterea apei. La șes, ţăranul este nevoit să sape puţuri pentru a 
aduce la suprafaţă apa din straturile adânci ale pământului, 
specifică zonei de câmpie fiind fântâna
o bârnă lungă şi subţire, aşezată pe un stâlp înalt, la un capăt 
fiind atârnată căldarea („ciutura”). În interior este de formă 
cilindrică, zidită cu piatră, având o gură rotundă sau pătrată din 
lemn. Fântâna de tip mai evoluat este cea cu roată şi lanţ; apa 
este scoasă cu ajutorul unui scripete, la suprafaţă existând un 
cadru de protecţie din scânduri sau piatră. Fântâna mai evoluată 
dispune şi de alte elemente, precum acoperişul sau banca [1].
 

       
 
Importanţa apei ca factor hotărâtor în formarea aşezărilor rurale 
este evidenţiată de multitudinea oiconimelor hidrografice, de 
exemplu, în Dobrogea de Nord: Băltenii de Sus, Băltenii de Jos, 
Cişmeaua Nouă, Lunca, Plauru, Fântâna Mare, Fântâna Oilor, 
Grindu, Izvoarele, Luncavița, Murighiol (Lacul Vânăt), Ostrov, 
Agighiol (Lacul Amar), Iazurile, Valea Teilor etc. [2].
 
Anumite rituri desfăşurate lângă fântână, precum rugăciuni 
pentru rod, ceremonii de fertilizare şi practici agrare pentru 
aducerea ploii (Caloianul, Paparuda) vădesc rolul apei ca 
element esenţial în fertilitatea ogoarelor. Asociate apei ca 
simbol al fecundităţii sunt şi diverse practici premaritale şi 
maritale. De asemenea, ceea ce denotă capacitatea nelimitată de 
naştere a apei este faptul că zeiţele naşterii sunt, în general, 
divinităţi acvatice, cum este, în credinţele populare româneşti, 
barza, pasăre de baltă [3]. Lângă fântână se mai fac descântece 

Î
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pentru tămăduirea trupului şi a sufletului. Mai mult, fântâna 
devine ea însăşi obiect ritual. În sate, la răspântii şi la mănăstiri 
se găsesc destul de multe fântâni despre care ţăranii cred că au 
puterea de a însănătoşi trupul şi sufletul. În Ţara Oltului, lângă 
mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, ctitorită de Constantin 
Brâncoveanu, există o astfel de fântână vindecătoare, „Izvorul 
tămăduirii”, unde ajung, an de an, mii de credincioşi. 
 
Cum arată Corina Bistriceanu, forța purificatoare a apei este 
evidenţiată, în credinţele populare, şi prin concepţia că morţii în 
apă sunt „cei mai buni dintre morţi”, materia lor nu s-a 
descompus în mediul teluric, ca în cazul celorlalţi morţi, ci în 
spaţiul acvatic, care dizolvă materia pentru a o transforma într-o 
existenţă reînnoită. Ei sunt „blajinii, care locuiesc în curăţenie 
pe ostroavele de la capătul Apei Sâmbetei”, un râu care desparte 
cele două lumi ireconciliabile [4]. Se spune că, după ce 
pământul va fi copleşit de păcatele oamenilor, blajinii îl vor 
stăpâni şi îl vor purifica. 
 
În tradiţia ţărănească, există credinţa că cei care sapă fântâni de 
pomană dobândesc ispăşirea păcatelor, acesta fiind şi un rit 
pentru pomenirea celor morţi, precum şi una dintre cele mai 
mari binefaceri. „Dacă faci o fântână, atunci până la al nouălea 
neam ai pomană” [5]; „Noi păstorii ne facem la răscrucile 
drumurilor fântâni de pomană, ca să bea toţi trecătorii. Nu poate 
un om să nu lase în viaţă o urmă pentru pomenire” (Bahrin 
Teofan, 62 ani, Izvoare, Floreşti, Basarabia, 1929). Pentru a fi 
apărate de duhurile rele, fântânile sunt străjuite deseori de o 
cruce sau o troiţă. 
 Fântâna ca ispăşire şi ca simbol al purificării apare şi în balada 
meşterului Manole, la finalul acţiunii. Locul unde se prăbuşeşte 
Manole se transformă într-o „fântână lină”: „O fântână lină,/ Cu 
apă puţină,/ Cu apă sărată,/ Cu lacrimi udată!”. „Fântâna lină” 
simbolizează odihna, pacea la care ajunge meşterul eliberat de 
sub povara crimei, iar apa sărată semnifică, în aceeaşi măsură, 
liniştea şi mântuirea sufletului său, sarea fiind un simbol al 
substanţei purificatoare, al incoruptibilităţii, al expierii. 

 
Fântâna Meșterului Manole, Mănăstirea Curtea de Argeş 

(arhiva Tzigara-Samurcaş) 
Pe lângă valoarea ei ca simbol al fecundităţii şi purificării, 
fântâna este, în lumea satului, şi un loc al relaţiilor sociale, care 
favorizează întâlnirile. Fântâna ca loc de întâlnire apare ca topos 
în mitologie şi folclor, fiind frecvent prezentă, cu această 

semnificaţie, şi în Biblie, ca loc unde se cunosc viitorii soţi, dar 
şi ca loc de întâlnire între Dumnezeu şi om. Lângă o fântână, în 
țara Madian, Moise îşi întâlneşte viitoarea soţie (Ieşirea 2, 11-
22), la o fântână slujitorul lui Avraam o descoperă pe Rebeca, 
cea care va deveni soţie lui Isaac, fiul stăpânului său (Facerea 
24, 2-27), şi tot lângă o fântână Iacov o cunoaşte pe Rahila 
(Facerea 29,1-6). Potrivit tradiţiei, Iisus o întâlneşte pe femeia 
samarineancă lângă un puţ aparţinând ţinutului cumpărat de 
Iacov [6].   
În acest episod din Biblie, apa este menţionată în sensul ei 
propriu, dar şi cu semnificaţia ei simbolică cea mai profundă; 
apa, ca substanţă materială, astâmpără doar temporar setea, dar, 
prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu, ea devine izvor al vieţii 
veşnice, al apei vii izbăvitoare, care potoleşte pentru totdeauna 
setea oamenilor care se adapă din ea. „Oricine bea din apa 
aceasta va înseta din nou. Dar cel ce va bea din apa pe care i-o 
voi da Eu, nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da 
Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţa veşnică” 
(Ioan 4, 13-14) – spune Iisus femeii samarinence, care, mergând 
după apă, a găsit izvorul apei mântuitoare. „Acela ce crede întru 
Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din 
pântecele lui” (Ioan 7, 38). 
Semnificaţia apei este însă ambivalentă, fiind un simbol al 
vieţii, dar şi al morţii; din element binefăcător, ea poate deveni 
un factor de disoluţie, care inspiră teama de inundaţie sau de 
inec, teamă întipărită în mentalul ţăranului din zonele expuse 
inundaţiilor. Pentru a-i fi atenuată forța distructivă, sunt 
practicate ceremonialuri pentru legarea ploilor. Apa ca simbol al 
morţii este un indiciu al neputinţei omului de a se salva prin 
sine însuşi, când, după căderea lui Adam în păcat, apele („de 
sub cer”, care aparţin lumii noastre) au căpătat forța de a 
devasta creaţia. 
În Biblie, această ambivalență exprimă, pe de o parte, asprimea 
divină, care distruge omenirea păcătoasă prin potop pentru a 
curaţi pământul, pe de altă parte, milostenia lui Dumnezeu, prin 
care apa devine izvor al mântuirii. Astfel, apa este redată, în 
Biblie, ca simbol şi instrument al dreptăţii divine [7]. În 
evenimentul Potopului, apele de deasupra tăriei (apele cereşti) 
şi cele de sub tărie (apele lumii create) s-au unit pentru a îneca 
păcatul ce năpădise pământul, făcând posibilă un fel de 
întoarcere la prima zi a creaţiei. „În anul şase sute al vieţii lui 
Noe (...) s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mare şi s-
au deschis jgheaburile cerului” (Fac. 7, 11) [8]. Domnul lasă 
totuşi o frântură de creaţie – Arca lui Noe –, din care lumea 
poate fi refăcută. În dreptatea Sa, Domnul se mânie, pentru a-şi 
revarsa apoi milostivirea şi a da omului căzut şansa de a se 
ridica: „Iar când pământul a fost acoperit de ape, înţelepciunea 
l-a mântuit şi pe cel drept l-a purtat în slaba arcă de lemn” 
(înţelepciunea lui Solomon 10,4) [9].  
În creştinism, apa este ilustrată ca element primordial în crearea 
lumii (asociată cu Sfântul Duh, care „se purta pe deasupra 
apelor”), dar şi ca element eschatologic, semn al împlinirii 
actului de mântuire a omenirii la sfârşitul timpurilor, simbol al 
restaurării şi înnoirii spirituale şi izvor de sfinţenie, care spală 
păcatul originar prin Botez.  
Putem înţelege, astfel, apa ca forţă care reface unitatea dintre 
cer şi pământ, legătura dintre om şi Dumnezeu, care determină 
o preschimbare a lumii păcătoase, trecerea ei spre o nouă 
existenţă. De altfel, oglinda apei poate simboliza o poartă care 
face trecerea de la apa terestră la cea celestă, restabilind unitatea 
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lor primordială [10]. Prin forma sa, fântână poate fi asociată cu 
rădăcina arborelui cosmic şi cu verticalitatea coloanei, semn al 
aspiraţiei pământului spre cer. Fântâna are, prin urmare, şi o 
semnificaţie solară, deoarece, la zenit, o rază de soare sau de 
lună pătrund în fântână [11]. Tot astfel, mişcările de jos în sus 
ale cumpenei fântânii pot reflecta simbolic legătura dintre 
lumea cerească şi cea pământească.  

 
„Lumea e o fântână cu două ciuturi: când se urcă cea plină, 
se coboară cea deşartă” 
Cumpăna fântânii, atât de des întâlnită în vechea lume a satului, 
are, în spațiul românesc, un simbolism aparte. Criticul literar 
basarabean Mihai Cimpoi scrie pe această tema un eseu 
remarcabil, Cumpăna, simbol al centrării [12], subintitulat 
sugestiv Carte despre ființa româneascã, subtitlu care 
parafrazează titlul cărții lui Constantin Noica, Sentimentul 
românesc al ființei, din care eseistul redă unele idei noiciene, 
cărora le alatură însă propriile sale reflecții. Meditând la 
semnificația cumpenei în spațiul tradițional românesc, Mihai 
Cimpoi scrie: „Fiind o urmaşă directă a balanţei romane şi 
amintindu-ne şi de o însuşire de căpetenie a spiritului românesc 
– cumpănirea –, ea este, fireşte, o cumpănă ontologică. O 
asemenea semnificaţie existenţială complexă o sugerează şi 
proverbul românesc de o surprinzătoare adâncime filozofică: 
«Lumea e o fântână cu două ciuturi: când se urcă cea plină, se 
coboară cea deşartă».”  
Această „cumpănă ontologică” reflectă echilibrul, măsura 
specifice poporului nostru, cu alte cuvinte, acea „dulce 
continuitate între spirit și fire” despre care vorbea Constantin 
Noica în Pagini despre sufletul românesc, o legătură 
armonioasă între lumea materială și cea spirituală (între pământ 
și cer), între care nu există tragica ruptură care generează la 
omul occidental acel sentiment al angoasei străin sufletului 
românesc. Ideea care se desprinde din proverb este aceea că 
plinul și golul, viața și moartea alternează firesc, se 
„cumpănesc” („moartea – a cărei înțelepciune e echilibrul 
gândirii – este echilibrarea existenței”, scria Mihai Eminescu 
într-un manuscris[13]), fac parte dintr-o rânduială acceptată de 
țăranul român cu o stare interioară de împăcare, fiindcă îi 
lipsește spaima de neant – care deseori a tulburat omul 
Apusului.  
 
Calmul și seninătatea în fața morții apare și în Miorița, balada 
cea mai reprezentativă a spiritualității poporului român. Lumea 
poartă în sine – ca o sămânță din care rodesc frumosul, 
sănătatea și bucuria lină a existenței – rostul bun pe care 
Dumnezeu l-a sădit în ea, însușirile calitative care îi dau 

concretețe, dar și adâncime (fiindcă o situează într-o profundă 
legătură cu lumea spirituală), ea nu este niciodată privată de 
ființă (pentru țăranul român, nu există „neființă”). Țăranul se 
află în armonie și în bună lucrare cu firea. De fapt, în fața morții 
și a atâtor năpaste pe care poporul român le-a îndurat jertfelnic, 
sufletul tradițional românesc și-a păstrat seninătatea și curăția, 
fiindcă, după cum arată Nicolae Steinhardt în Jurnalul fericirii, 
„straturile adânci ale sufletului românesc sunt calme şi senine, 
în lacul mioritic — modest ca suprafaţă, aşezat la periferia 
marilor centre ale civilizaţiei, la «răscrucea marilor imperii» — 
se reflectă un cer cu totul curat” [14]. 
În viziunea lui Mihai Cimpoi, asociate simbolismului cumpenei 
fântânii sunt alte două simboluri ale „spațiului mioritic”: 
plugarul și păstorul. Primul este „înfipt în solul tradiției 
asemenea stâlpului susținător de cumpănă”, fiindu-i proprie 
statornicia și reprezentând „glasul pământului”, al doilea, prin 
dinamismul specific transhumanței pe care o practică, este 
asociat mișcării permanente a cumpenei fântânii, reprezentând 
„glasul zării”, aspirația spre cer. Potrivit lui Dumitru Stăniloae, 
„cele două mari pasiuni ale românului sunt pământul și credința 
(cerul)” [15]. Cumpăna simbolizează, prin urmare, legătura 
dintre pământ și cer, fiind un „axis mundi” („centru al lumii” 
sau „columnă a cerului”). Cu acest sens, de „axis mundi”, se 
întâlnește deseori și la poeții noștri. De exemplu, la Eminescu, 
înSara pe deal, unde apare în centrul peisajului („Nourii curg, 
raze-a lor șiruri despică,/ Streșine vechi casele-n lună ridică,/ 
Scârțâie-n vânt cumpăna de la fântână”) sau ca un ax al gândirii 
în alte poezii („Nici încline a ei limbă/ Recea cumpănă-a 
gândirii/ Înspre clipa ce se schimbă/ Pentru masca fericirii”, 
în Glossă) [16] 
De asemenea, cumpăna este ilustrată ca un simbol al sufletului 
național de arhitectul George Matei Cantacuzino (1899-1960): 
„Dacă ar trebui să rezum în sinteza unui scris ieroglific noțiunea 
cuvântului «Românie», aș tăia o linie orizontală care ar înfățișa 
zarea nețărmurită a câmpiei noastre cu unghiul ascuțit al unei 
cumpene cu puț. (...) Ca emblemă uitată a unui «tot», cumpăna 
veghează, zeu protector și iubit al satelor sărace (...), cumpăna a 
prins în arabesca ei piezișă o parte din sufletul hoinar al 
câmpiilor noastre de zări marine” [17].  
 
Note: 
 
[1] Ernest Bernea, Civilizaţia română sătească, Editura Vremea, Bucureşti, 2006, cap. „Arhitectură și 
construcții” - Fântâna, pp. 148-150. 
[2] Alexandru Chiselev, Apa – Viaţă şi moarte. Ipostaze ale simbolisticii apei în cultura tradiţională, 
Revista Datina, Anul XV, nr. 52, martie 2009, pp. 11-13. 
[3] Corina (Bistriceanu) Pantelimon, Reprezentările binelui şi răului în mitologia populară românească, 
teză de doctorat, Universitatea din Bucureşti, 2007, coord. ştiinţific, prof. univ. dr. Ilie Bădescu, 
cap. Cultul apelor, pământului şi cerului, p. 82. 
[4] Ibidem, p. 81. 
[5] Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, adunate şi aşezate în ordine 
mitologică, Cernăuţi, 1903, p. 890, apud Ivan Evseev, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, 
Editura Amarcord, 1994, Timișoara, p. 58. 
[6] Maurice Cocagnac, Simbolurile biblice, trad. Michaela Slavescu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, 
cap. Apa. Întâlniri în jurul surselor de apă, p. 58. 
[7] Ibidem, cap. Apa afundării şi a mântuirii, p. 54. 
[8] Ierodiacon Gabriel, Simbolismul apei în Teofanie, http://www.crestinortodox.ro/sfinţirea-
casei/simbolismul-apei-teofanie-70092.html. 
[9] Maurice Cocagnac, op. cit., p. 55. 
[10] Lucian Gruia, Fântâna – Poartă – Tunel – Arbore cosmic?, 
http://dochia.bravepages.com/revista_nouă/4-2010/eseu-gruia.htm 
[11] Ibidem. 
[12] Mihai Cimpoi, Cumpăna, simbol al centrării în Eseuri. Critică literară, Editura Ştiinţa şi Arc, 
Chişinău, 2004 . 
[13] apud Cassian Maria Spiridon, Cumpănă și cumpănire la Eminescu, în revista Convorbiri 
literare, http://convorbiri-literare.dntis.ro/TATAiun3.html. 
[14] Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991. 
[15] Cassian Maria Spiridon, art. cit. 
[16] Ibidem. 
[17] Ibidem 
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Bunătatea la români 

 

  
                                             Robert LEONTESCU 

           Cultura noastră populară îmbrăţişează viaţa în toate 
dimensiunile sale şi conturează o sinteză a virtuţilor cu 
ajutorul cărora fiecare dobândeşte echilibrul interior, 
relaţionează cu semenii şi se orientează spre cele veşnice. 
Într-un cuvânt, omenie.  

 un nume generic pentru toate acţiunile cinstite, atente, 
binevoitoare, sincere, înţelegătoare, lipsite de gânduri 
rele. A fi om de omenie înseamnă a fi om cu adevărat. A 

nu abdica niciodată de la cele drepte şi sfinte. Un control 
desăvârşit al tuturor pornirilor care coboară pe cineva de la 
treapta de om. Învăţătura orală românească surprinde valoarea 
inestimabilă a virtuţii şi ne invită să o punem în practică 
deoarece ea croieşte cărarea în
 
Deşi tradiţia populară creionează într-o manieră foarte simplă 
(prin proverbe şi zicători) această calitate a omului înţelept, 
viziunea asupra bunătăţii nu este deloc simplistă. După o privire 
mai atentă îndreptată asupra tezaurului popular 
descoperim, cu bucurie si uimire deopotrivă, corespondenţe 
adânci cu codul principiilor morale şi etice. Adevărul despre 
rezonanţele benefice exprimate în proverbele româneşti este atât 
de profund şi nuanţat, încât ne îmbie la meditaţie spontană. 
Astfel, înţelepciunea populară face diferenţa foarte clară între 
reacţie - troc emoţional şi bunătate:  

„Binele nu se face numai cui îţi place, căci binele este bine să
faci la fiecare/ Fă bine răului“. 

De asemenea, în tradiţia românească găsim nenumărat
la gândirea (atitudinea) pozitivă şi beneficiile de care se bucură 
cel ce o cultivă:  

„Vorba dulce, mult aduce“,  
„Răspunsul blând înlătură mânia“,  
„Vorba bună stinge focul mai curând decât o bute cu apă“,
„Omul inimos e ca un pom frumos; el te umbreşte, el te 
hrăneşte, el te încălzeşte“,  
„Pacea, muma bunătăţilor“,  
„Averea cea mai de preţ a omului e bunătatea şi omenia“, 
„Omul blând încape oriunde“,  
„Mielul blând suge la două oi“. 

Pe lângă idealul unei atitudini paşnice, proverbele ne propun
un element de control pentru momentele dificile. Binele este 
opusul răului. Sădirea unei atitudini pozitive, indiferent de 
situaţie, ne menţine în rezonanţă cu sferele subtile sublime din 
Macrocosmos şi ne ajută să dezamorsăm situaţiile grele în viaţă:

E

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014

 

Robert LEONTESCU – București 

Cultura noastră populară îmbrăţişează viaţa în toate 
dimensiunile sale şi conturează o sinteză a virtuţilor cu 
ajutorul cărora fiecare dobândeşte echilibrul interior, 

ii şi se orientează spre cele veşnice. 

un nume generic pentru toate acţiunile cinstite, atente, 
binevoitoare, sincere, înţelegătoare, lipsite de gânduri 
rele. A fi om de omenie înseamnă a fi om cu adevărat. A 

de la cele drepte şi sfinte. Un control 
desăvârşit al tuturor pornirilor care coboară pe cineva de la 
treapta de om. Învăţătura orală românească surprinde valoarea 
inestimabilă a virtuţii şi ne invită să o punem în practică 
deoarece ea croieşte cărarea înţelepciunii.  

o manieră foarte simplă 
(prin proverbe şi zicători) această calitate a omului înţelept, 
viziunea asupra bunătăţii nu este deloc simplistă. După o privire 
mai atentă îndreptată asupra tezaurului popular românesc 
descoperim, cu bucurie si uimire deopotrivă, corespondenţe 

. Adevărul despre 
rezonanţele benefice exprimate în proverbele româneşti este atât 
de profund şi nuanţat, încât ne îmbie la meditaţie spontană. 
Astfel, înţelepciunea populară face diferenţa foarte clară între 

„Binele nu se face numai cui îţi place, căci binele este bine să-l 

De asemenea, în tradiţia românească găsim nenumărate referiri 
la gândirea (atitudinea) pozitivă şi beneficiile de care se bucură 

„Vorba bună stinge focul mai curând decât o bute cu apă“, 
umbreşte, el te 

„Averea cea mai de preţ a omului e bunătatea şi omenia“,  

Pe lângă idealul unei atitudini paşnice, proverbele ne propun şi 
un element de control pentru momentele dificile. Binele este 
opusul răului. Sădirea unei atitudini pozitive, indiferent de 
situaţie, ne menţine în rezonanţă cu sferele subtile sublime din 
Macrocosmos şi ne ajută să dezamorsăm situaţiile grele în viaţă: 

„Cine îţi zvârle o piatră, zvârle-i o pâine“, 
„Duşmanului să-i dai pâine şi sare“,  
„Lasă câinii să te latre, numai bine să ştii face“, 
„Mai bine să mori de foame decât să iei pâinea săracului“, 
„Răul nu trebuie răsplatit cu rău“. 

Niciun gest şi nicio o acţiune nu rămâne fără urmări. Tot ce se 
află în manifestare este supus Legii Cauzalităţii. Cel ce 
obişnuieşte să facă numai bine, va culege mai devreme sau mai 
târziu roadele faptelor lui. Găsim acest adevăr cu caracter legic 
exprimat foarte limpede şi în tradiţia populară:

„Binele ce-l faci la oricine, ţi-l întoarce vremea care vine“, 
„Binele cu bine se răsplăteşte“,  
„Fapta bună nu moare niciodată“,  
„Aruncă binele tău în dreapta şi-n stânga
găseşti”.  

Dar chiar şi cel orientat benefic va avea parte de încercări. Căci, 
pe lângă o anumită trezire a sufletului, el are nevoie de 
fermitate, discernământ, încredere în sine, consecvenţă, 
inteligenţă şi de ce nu, o bună doză de umor: 

„Spre bine când apuci, aşa trebuie s-o duci“, 
„Orice bine vrei tu să-l faci, de nu poţi tu să
împiedici pe altul să-l facă“,  
„Cine de glumă nu ştie, acela nu-i om de omenie“, 
„Cine poate face bine şi nu face, păcătuieşte“, 
„Nu e destul a şti bine face, ci trebuie să faci“, 
„Să fii bun până unde se poate“. 
 
Momentul optim pentru a fi pozitivi în tot ceea ce facem este 
momentul prezent. Numai aici şi acum putem acţiona cu 
adevărat şi să transformăm otrava în nectar: 
„Când poţi face vreun bine, să nu zici: Du
nu se ştie ce aduce ziua de mâine“,  
„O facere de bine, fie cât de mică, la vremea ei când se face, 
plăteşte mai mult decât mii şi sute peste a lor vreme“. 
 
Proverbele româneşti despre bunătate sunt atât de bogate în 
sensuri încât cuprind perspectiva filosofică desp
începutului sau natura duală a lumii. Pentru că: 
„Cine începe bine sfârşeşte frumos“,  
„Omul blând ca apa lină“,  
„Răul vine iute, binele încet“,  
„Nu-i rău fără bine“,  
„Şi răul câteodată prinde bine la ceva“, 
„Bunătatea stofei nu stă în înfloritură, ci în ţesătură“, 
„Cele rele să le scrii pe apa care curge, iar facerea de bine în 
piatră s-o sapi“. 
 
În tradiţia orală românească, bunătatea este o preocupare 
fundamentală. Omul bun, moral, cinstit apare, în concepţia 
poporului, ca împlinire a destinului individual, premisă a 
comuniunii sale cu Divinitatea. Mergând pe calea binelui, el 
trăieşte în armonie cu toate fiinţele şi creaturile pământului, 
găsindu-şi inspiraţia în Dumnezeu:  
„Unde este pace şi lui Dumnezeu îi place“, 
„Unde este omul bun, a pus şi Dumnezeu mila“, 
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inteligenţă şi de ce nu, o bună doză de umor:  

o duci“,  
l faci, de nu poţi tu să-l faci, să nu 

i om de omenie“,  
„Cine poate face bine şi nu face, păcătuieşte“,  
„Nu e destul a şti bine face, ci trebuie să faci“,  

Momentul optim pentru a fi pozitivi în tot ceea ce facem este 
momentul prezent. Numai aici şi acum putem acţiona cu 
adevărat şi să transformăm otrava în nectar:  
„Când poţi face vreun bine, să nu zici: Du-te şi vino mâine, căci 

„O facere de bine, fie cât de mică, la vremea ei când se face, 
plăteşte mai mult decât mii şi sute peste a lor vreme“.  

Proverbele româneşti despre bunătate sunt atât de bogate în 
sensuri încât cuprind perspectiva filosofică despre energia 
începutului sau natura duală a lumii. Pentru că:  

 

„Şi răul câteodată prinde bine la ceva“,  
oritură, ci în ţesătură“,  

„Cele rele să le scrii pe apa care curge, iar facerea de bine în 

În tradiţia orală românească, bunătatea este o preocupare 
fundamentală. Omul bun, moral, cinstit apare, în concepţia 

stinului individual, premisă a 
comuniunii sale cu Divinitatea. Mergând pe calea binelui, el 
trăieşte în armonie cu toate fiinţele şi creaturile pământului, 

„Unde este pace şi lui Dumnezeu îi place“,  
a pus şi Dumnezeu mila“,  
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„Dumnezeu când îţi ajută, plumbul ţi se face plută“, 
„Fii bun ca să trăieşti mult“,  
„Cine dă săracilor, împrumută pe Dumnezeu“. 

 
Gândul 

 

Fragment din Swami Sivananda, ”Puterea Gândului”
 
          Gândul întrece lumina în viteză: În timp ce lumina 
călătoreşte cu circa 300.000 de kilometri pe secundă, 
gândurile ajung practic instantaneu la locul de destinatie.

ândul este mai fin decât eterul, mediul electricităţii. Prin 
intermediul unei transmisii radio, un cântăreţ care cânt
la Calcutta poate fi ascultat în propriul nostru 

apartament din Delhi. Orice mesaj poate fi recepţionat prin 
intermediul unor asemenea transmisii. 
Într-un mod asemănător se comportă şi mintea omului. Un sfânt 
ce emană valuri spirituale de pace, armonie şi echilibru trimite 
de fapt în lume gânduri de pace şi armonie. Acestea călătoresc 
mai repede decât lumina în toate direcţiile, pătrunzând în 
minţile altor oameni şi producându-le, prin fenomenul subtil al 
rezonanţei, gânduri similare de armonie şi pace. Î
om angrenat în activităţi lumeşti, a cărui minte este plină de 
gelozie, răzbunare şi ură, emite gânduri discordante ce pătrund 
la rândul lor în minţile a mii de oameni, creându
asemănătoare, dizarmonioase. 
Mediul prin care călătoreşte gândul: Dacă aruncăm o piatră într
un bazin cu apă, ea va produce o succesiune de valuri 
concentrice având drept epicentru locul impactului. Lumina 
unei lumânări va da şi ea naştere unor valuri de vibraţii eterice 
călătorind în toate direcţiiile, pornind de la centru.
În acelaşi mod, atunci când un gând, bun sau rău, străbate 
mintea unei persoane, el dă naştere unor vibraţii în MANAS 
(sau atmosfera mentală), care vor călători în toate direcţiile, la 
mare distanţă de emiţător. 
Care poate fi mediul prin care călătoreşte gândul de la o minte 
la alta? 
Cea mai bună explicaţie este că MANAS, sau substanţa minţii, 
umple ca un eter întregul spaţiu, servind drept vehicul pentru 
gânduri, la fel cum PRANA este vehiculul pentru sentimente, 
lumină şi electricitate, iar aerul pentru sunet. 
Eterul spaţiului înregistrează gândurile: Forţa sau puterea 
gândului este atât de mare, încât poţi învârti pământul prin 
intermediul ei. Ea poate fi transmisă de la un om la altul. De 
pildă, puternicele gânduri ale marilor înţelepţi de 
numiţi şi RISHIS, se păstrează încă înregistrate în AKASHA.
Yoghinii clarvăzători pot percepe aceste gânduri
mai pot încă citi. Suntem practic înconjuraţi de un ocean de 
gânduri. Plutim în acest ocean. Cu toţii absorbim anumite 
gânduri şi emitem altele în acest univers al gândurilor. Astfel, 
fiecare are propria lui lume a gândurilor, şi toate aceste lumi se 
dizolvă în marele ocean al Minţii Cosmice. 
Gândurile sunt vii: Gândurile trăiesc. Ele sunt la fel de solide în 
lumea lor ca şi o piatră în lumea fizică. Corpul nostru poate 
înceta să mai fie, dar gândurile noastre nu pot muri niciodată.

G
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„Dumnezeu când îţi ajută, plumbul ţi se face plută“,  

”Puterea Gândului” 

În timp ce lumina 
călătoreşte cu circa 300.000 de kilometri pe secundă, 
gândurile ajung practic instantaneu la locul de destinatie. 

ândul este mai fin decât eterul, mediul electricităţii. Prin 
intermediul unei transmisii radio, un cântăreţ care cântă 
la Calcutta poate fi ascultat în propriul nostru 

apartament din Delhi. Orice mesaj poate fi recepţionat prin 

un mod asemănător se comportă şi mintea omului. Un sfânt 
i echilibru trimite 

de fapt în lume gânduri de pace şi armonie. Acestea călătoresc 
mai repede decât lumina în toate direcţiile, pătrunzând în 

le, prin fenomenul subtil al 
rezonanţei, gânduri similare de armonie şi pace. În schimb, un 
om angrenat în activităţi lumeşti, a cărui minte este plină de 
gelozie, răzbunare şi ură, emite gânduri discordante ce pătrund 
la rândul lor în minţile a mii de oameni, creându-le stări 

Dacă aruncăm o piatră într-
un bazin cu apă, ea va produce o succesiune de valuri 
concentrice având drept epicentru locul impactului. Lumina 
unei lumânări va da şi ea naştere unor valuri de vibraţii eterice 

de la centru. 
În acelaşi mod, atunci când un gând, bun sau rău, străbate 
mintea unei persoane, el dă naştere unor vibraţii în MANAS 
(sau atmosfera mentală), care vor călători în toate direcţiile, la 

călătoreşte gândul de la o minte 

Cea mai bună explicaţie este că MANAS, sau substanţa minţii, 
umple ca un eter întregul spaţiu, servind drept vehicul pentru 
gânduri, la fel cum PRANA este vehiculul pentru sentimente, 

Forţa sau puterea 
gândului este atât de mare, încât poţi învârti pământul prin 
intermediul ei. Ea poate fi transmisă de la un om la altul. De 
pildă, puternicele gânduri ale marilor înţelepţi de altădată, 
numiţi şi RISHIS, se păstrează încă înregistrate în AKASHA. 
Yoghinii clarvăzători pot percepe aceste gânduri-imagine. Ei le 
mai pot încă citi. Suntem practic înconjuraţi de un ocean de 
gânduri. Plutim în acest ocean. Cu toţii absorbim anumite 

duri şi emitem altele în acest univers al gândurilor. Astfel, 
fiecare are propria lui lume a gândurilor, şi toate aceste lumi se 

Ele sunt la fel de solide în 
o piatră în lumea fizică. Corpul nostru poate 

înceta să mai fie, dar gândurile noastre nu pot muri niciodată. 

Fiecare schimbare de gând este însoţită de o vibraţie nouă în 
materia mentală. Gândul-forţă are nevoie de o anumită materie 
subtilă (un mediu) pentru a putea acţiona. De aceea, cu cât mai 
puternice sunt gândurile, cu atât mai devreme vor apare 
rezultatele lor. Când gândul este focalizat, dându
direcţie particulară, el va produce anumite efecte, direct 
proporţional cu puterea de concentrare a emiţătorului (adică cu 
forţa cu care acesta emite gândul). 
Gândurile sunt forţe subtile: Gândul este o forţă subtilă, pe care 
ne-o putem procura şi prin hrană. Dacă mâncarea este pură, 
gândul devine şi el pur. Cel care are gânduri pure vorbeşte cu 
multă autoritate şi produce o impresie foarte vie în minţile celor 
care îl ascultă. El poate influenţa asfel mii de persoane printr
singur discurs. 
Gândul pur este mai ascuţit decât tăişul lamei. De aceea, nu 
emiteţi decât gânduri sublime, pure. Acest l
prin cultivarea puterii gândului, care este o ştiinţă exactă.
Gândurile sunt mesaje transmise în lume:
gânduri de ură, gelozie, răzbunare şi răutate sunt cu adevărat 
oameni foarte periculoşi. Ei întreţin în lume o atmosferă
agitaţie şi zbucium. Gândurile şi sentimentele lor negative sunt 
transmise în eter precum mesajele radio sau TV, şi sunt 
recepţionate de acei oameni ale căror minţi rezonează cu 
asemenea vibraţii. 
Căci gândul se mişcă cu o viteză uluitoare, putând infl
multă lume. Astfel, cei care emit gânduri sublime şi pioase îi 
pot ajuta deopotrivă pe cei din apropiere, dar şi pe alţii, aflaţi la 
mare distanţă. 
Gândurile au o putere enormă: Gândurile pot vindeca bolile. Ele 
pot transforma mentalităţi. Gândurile 
Chiar şi marile minuni au fost create practic prin puterea 
incredibilă a gândului. 
Gândul este o forţă dinamică. El este determinat de vibraţiile 
PRANA-ei psihice (sau SUKSHMA PRANA) asupra substanţei 
mentale. Gândul este o forţă la fel ca şi gravitaţia, atracţia sau 
respingerea. 
Undele-gând şi transferul gândurilor: 
lume? Nimic altceva decât materializarea gândurilor formă ale 
lui HIRANYAGARBHA sau Dumnezeu.
Aţi învăţat la şcoală despre unde de căldură, de l
electricitate. Ce nu ne învaţă ştiinţa, dar ne
că există şi unde-gând, care au o putere enormă
experimentăm inconştient, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, puterea gândului. Marii yoghini ca JNANADEV, 
BHARTRIHARI şi PATANJALI obişnuiau să trimită şi să 
recepteze mesaje către şi de la persoane aflate la mare depărtare, 
prin telepatie şi transferul gândurilor. Telepatia a fost primul 
telegraf fără fir şi primul serviciu telefonic pe care le
vreodată lumea. 
La fel cum practicaţi exerciţiile fizice şi sportul, jucând tenis şi 
cricket pentru a vă menţine sănătatea fizică, ar trebui să vă 
menţineţi sănatatea mentală prin emiterea unor forme
corecte, consumarea de alimente SATTVA
mentală într-o manieră inocentă şi pură, schimbarea dispoziţiei 
launtrice prin emanarea de gânduri bune, nobile, sublime, 
precum şi prin cultivarea bunei dispoziţii.
Minunile vibraţiilor-gând: Orice gând care porneşte de la voi 
este o vibraţie ce nu va muri niciodată.
prin vibraţia sa toate particulele universului, şi dacă este un 
gând nobil, sfânt şi plin de forţă, el va activa în mod similar 
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Fiecare schimbare de gând este însoţită de o vibraţie nouă în 
forţă are nevoie de o anumită materie 

tru a putea acţiona. De aceea, cu cât mai 
puternice sunt gândurile, cu atât mai devreme vor apare 
rezultatele lor. Când gândul este focalizat, dându-i-se o anumită 
direcţie particulară, el va produce anumite efecte, direct 

trare a emiţătorului (adică cu 

Gândul este o forţă subtilă, pe care 
o putem procura şi prin hrană. Dacă mâncarea este pură, 

gândul devine şi el pur. Cel care are gânduri pure vorbeşte cu 
multă autoritate şi produce o impresie foarte vie în minţile celor 
care îl ascultă. El poate influenţa asfel mii de persoane printr-un 

Gândul pur este mai ascuţit decât tăişul lamei. De aceea, nu 
emiteţi decât gânduri sublime, pure. Acest lucru este posibil 
prin cultivarea puterii gândului, care este o ştiinţă exactă. 
Gândurile sunt mesaje transmise în lume: Cei care emană 
gânduri de ură, gelozie, răzbunare şi răutate sunt cu adevărat 
oameni foarte periculoşi. Ei întreţin în lume o atmosferă de 
agitaţie şi zbucium. Gândurile şi sentimentele lor negative sunt 
transmise în eter precum mesajele radio sau TV, şi sunt 
recepţionate de acei oameni ale căror minţi rezonează cu 

Căci gândul se mişcă cu o viteză uluitoare, putând influenţa 
multă lume. Astfel, cei care emit gânduri sublime şi pioase îi 
pot ajuta deopotrivă pe cei din apropiere, dar şi pe alţii, aflaţi la 

Gândurile pot vindeca bolile. Ele 
pot transforma mentalităţi. Gândurile pot face practic orice. 
Chiar şi marile minuni au fost create practic prin puterea 

Gândul este o forţă dinamică. El este determinat de vibraţiile 
ei psihice (sau SUKSHMA PRANA) asupra substanţei 

fel ca şi gravitaţia, atracţia sau 

 În fond, ce este această 
lume? Nimic altceva decât materializarea gândurilor formă ale 
lui HIRANYAGARBHA sau Dumnezeu. 
Aţi învăţat la şcoală despre unde de căldură, de lumină şi 
electricitate. Ce nu ne învaţă ştiinţa, dar ne-o spun înţelepţi, este 

gând, care au o putere enormă. Practic, toţi 
o măsură mai mare sau mai 

mică, puterea gândului. Marii yoghini ca JNANADEV, 
IHARI şi PATANJALI obişnuiau să trimită şi să 

recepteze mesaje către şi de la persoane aflate la mare depărtare, 
prin telepatie şi transferul gândurilor. Telepatia a fost primul 
telegraf fără fir şi primul serviciu telefonic pe care le-a cunoscut 

La fel cum practicaţi exerciţiile fizice şi sportul, jucând tenis şi 
cricket pentru a vă menţine sănătatea fizică, ar trebui să vă 
menţineţi sănatatea mentală prin emiterea unor forme-gând 
corecte, consumarea de alimente SATTVA-ice, recreare 

o manieră inocentă şi pură, schimbarea dispoziţiei 
launtrice prin emanarea de gânduri bune, nobile, sublime, 
precum şi prin cultivarea bunei dispoziţii. 

Orice gând care porneşte de la voi 
dată. El va continua să treacă 

prin vibraţia sa toate particulele universului, şi dacă este un 
gând nobil, sfânt şi plin de forţă, el va activa în mod similar 
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toate minţile ce rezonează cu el. Acest mecanism va permite 
tuturor celor care vă seamănă să preia gândurile voastre în mod 
inconştient şi să înceapă să emită gânduri asemănătoare, în 
funcţie de propria lor capacitate lăuntrică. Rezultatul va fi că, 
chiar fără să cunoaşteţi consecinţele propriilor voastre acţiuni, 
voi veţi fi pus în mişcare forţe uriaşe, amplificate prin puterea 
rezonanţei, care vor înfrânge gândurile malefice emanate de cei 
egoişti sau răi. 
Diversitatea vibraţiilor-gând: Fiecare om îşi are propria sa lume 
mentală, modul său de a gândi, propriile căi de înţelegere a 
lucrurilor şi căile sale de acţiune. 
Aşa cum faţa şi vocea unui om diferă de ale celorlalţi, la fel 
diferă şi modurile de a gândi şi de a înţelege. Aceasta este 
motivul pentru care apar atât de des neînţelegerile între oameni, 
chiar şi între cei apropiaţi sau prieteni. 
De regulă, noi nu putem înţelege corect viziunea celuilalt. De 
aici, fricţiuni, rupturi şi certuri ce se produc într-un minut, chiar 
între prietenii vechi. Aceasta explică de ce pe pământ prieteniile 
nu durează niciodată prea mult. 
Ca să ne putem înţelege empatic unii pe alţii, ar trebui mai întâi 
să ne acordăm pe frecvenţa vibraţiilor mentale ale celuilalt, 
renunţând pe moment la propria noastră frecvenţă. Dacă ne 
blocăm accesul la modul “lui” de gândire (la frecvenţa sa de 
emitere mentală), nu îl vom putea înţelege niciodată, 
percepându-l doar într-un mod critic, în funcţie de propriul 
nostru filtru mental (care distorsionează realitatea gândirii 
celuilalt). Unde nu există empatie, cu greu putem vorbi de o 
prietenie autentică. 
Gândurile de ură, gelozie, egoism sau desfrâu, produc imagini 
distorsionate în minte, determinând întunecarea înţelegerii, 
pervertirea intelectului, pierderea memoriei şi confuzia mentală. 
Conservarea energiei-gând: În fizică există termenul de "putere 
de orientare". Deşi masa de energie există, curentul nu va trece 
prin ea. Mai întâi trebuie să conectăm masa la un magnet, 
pentru ca apoi curentul electric să înceapă să curgă prin 
intermediul puterii sale de orientare. 
În mod similar, energia mentală care este disipată şi direcţionată 
greşit prin diferite gânduri lumeşti lipsite de valoare, ar trebui 
focalizată pentru a putea fi direcţionată corect prin canalele 
spirituale. 
De aceea, nu stocaţi în creier informaţii nefolositoare. Învaţaţi 
să decondiţionaţi mintea. Uitaţi tot ceea ce aţi învaţat şi care nu 
vă mai este de nici un folos. Atunci veţi avea rezerve enorme ce 
vor putea fi umplute cu gânduri divine. Veţi câştiga astfel o 
nouă putere mentală, căci razele disipate ale minţii vor fi acum 
adunate într-un mănunchi strâns focalizat. 
Teoria celulelor şi gândurile: Celula este o masă de protoplasmă 
ce conţine un nucleu şi este înzestrată cu inteligenţă. Unele 
celule secretă anumite produse în interior, în timp ce altele le 
excretă în exterior. Celulele organelor genitale secretă sămânţa; 
cele ale rinichilor excretă urina. Unele celule joacă rolul unor 
soldaţi. Ele apără organismul de intruşi şi de atacurile corpurilor 
străine otrăvitoare sau ale viruşilor. Ele le digeră, după care le 
elimină. Alte celule sunt cărăuşii substanţelor hrănitoare către 
ţesuturii şi organe. 
Celulele îşi îndeplinesc activitatea fără aportul volitiv conştient. 
Munca lor este controlată de sistemul nervos simpatic. Pe 
această cale, ele se află într-un contact direct cu mintea şi 
creierul. 

Orice impuls al minţii, orice gând, este transmis celulelor. 
Astfel, ele sunt mult influenţate de diferitele condiţii sau stări 
ale minţii. Dacă mintea este deprimată, confuză, sau conţine alte 
emoţii şi gânduri negative, acestea sunt transmise telegrafic prin 
nervi, fiecărei celule a corpului. Celulele-soldaţi intră atunci în 
panică. Agitaţia le slăbeşte puterea, ele nu îşi mai pot îndeplini 
corect funcţiile, iar eficienţa lor scade. 
Unii oameni au o conştiinţă corporală foarte puternică, dar nu 
au nici o idee despre Sine. Ei duc o viaţă neregulată, 
nedisciplinată, umplîndu-şi stomacul cu dulciuri, aluaturi, 
ş.a.m.d. Organele lor digestive şi cele eliminatorii nu mai ştiu ce 
este odihna. În consecinţă, ei suferă de slăbiciuni şi boli fizice. 
Atomii, moleculele şi celulele corpului lor produc vibraţii 
discordante sau dizarmonioase. Ei nu cunosc speranţa, 
încrederea, credinţa, seninătatea şi buna dispiziţie. Dimpotrivă, 
ei sunt nefericiţi. Forţa-viaţă nu mai operează corect în ei. 
Vitalitatea lor scade, iar mintea le este constant umplută de 
teamă, disperare, îngrijorare şi anxietate. 
Gândurile modelează expresia fizică: Mintea este expresia 
subtilă a corpului fizic. Corpul fizic este manifestarea exterioară 
a gândurilor. Astfel, cel care îşi modelează mintea, îşi 
modelează implicit şi corpul. 
Aşa cum un om cu o înfăţişare grosolană nu se bucură îndeobşte 
de prea multă simpatie şi milă din partea celor din jur, nici cel 
cu o minte grosolană nu poate inspira mai multă simpatie. 
Mintea îşi reflectă cu atâta fidelitate stările lăuntrice pe faţă, 
încât un om inteligent o poate citi cu multă uşurinţă. Iar corpul, 
la rândul său, răspunde acestor stări: teama creează instantaneu 
o reacţie fiziologică de apărare; anxietatea, mânia, durerea, 
veselia etc., toate creează reacţii interne ale organismului. 
Ochii vă trădează gândurile: Ochii reprezintă ferestrele 
sufletului; de aceea, în ei se poate citi cel mai uşor starea 
lăuntrică a minţii. Ochii sunt ca un instrument telegrafic ce 
transmite mesaje. În ei poţi citi gândurile de trădare, depresiune, 
tristeţe, ură, voioşie, pace, armonie, sănătate, putere, vigoare şi 
frumuseţe. 
Dacă aveţi facultatea de a citi în ochii altora, le puteţi citi 
deopotrivă şi gândurile. Cu puţină hotărâre, perspicacitate, 
antrenament, inteligenţă şi experienţă, veţi ajunge să citiţi 
dominanta unui om (caracterul său) din semnele feţei sale, 
precum şi urmărindu-i conversaţia şi comportamentul. 
Gândurile negative otrăvesc viaţa: Gândurile de îngijorare sau 
de frică sunt forţe de temut care există în lăuntrul fiinţei noastre. 
Ele otrăvesc înseşi sursele vieţii şi distrug armonia, eficienţa pe 
termen lung, vitalitatea şi vigoarea. În timp ce gândurile opuse 
de bucurie, bună dispoziţie şi curaj - vindecă, mângâie, alină 
iritarea şi sporesc enorm eficienţa fiinţei prin multiplicarea 
puterilor mentale. De aceea, nu vă pierdeţi niciodată buna 
dispoziţie. Zâmbiţi şi râdeţi tot timpul. 
Dezechilibrele psiho-fizice: Gândul îşi exercită influenţa asupra 
întregului corp. Durerea mentală slăbeşte organismul fizic, dar 
nu mai puţin adevărat că şi corpul influenţează mintea; un corp 
sănătos este barometrul unei minţi sănătoase. Când corpul e 
bolnav, mintea se îmbolnăveşte şi ea. 
Pornirile violente ale unui caracter prea aprins produc serioase 
daune celulelor creierului, generând produşi chimici otrăvitori 
în sânge, dau naştere unui şoc general şi depresiunii, şi suprimă 
secreţia sucurilor gastrice, a bilei şi celorlalte sucuri digesive 
din tubul alimentar, secătuiesc energia, vitalitatea, induc 
îmbătrânirea prematură şi scurtează viaţa. Când suntem furioşi, 

SpiritualitateSpiritualitateSpiritualitateSpiritualitate    



 

    p. p. p. p. 265265265265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014 
       

 

mintea devine perturbată, fapt care creează apoi 
disfuncţionalităţi la nivelul corpului, datorită intrării în agitaţie 
a întregului sistem nervos. Aceasta este explicaţia “nervilor” pe 
care îi avem, sau a stării de enervare. De aceea este preferabil să 
ne controlăm mânia prin iubire. Mânia este o energie atât de 
puternică, încât ea nu poate fi controlată prin intelectul obişnuit, 
ci numai prin intelectul pur sau discernământ. 
Puterile creatoare ale gândului: Gândul creează lumea. El 
determină devenirea lucrurilor întru existenţă. Gândurile 
dezvoltă dorinţele şi excită pasiunile. În mod analog, gândurile 
contrare ce urmăresc anihilarea dorinţelor şi pasiunilor vor 
contrabalansa efectele primelor gânduri. Acesta este un lucru 
foarte important: când sunteţi asaltat de o anumită dorinţă sau 
pasiune, gândul contrar vă va ajuta să o distrugeţi. Dacă gândiţi 
despre cineva că el este prietenul vostru, acest lucru se va 
transforma în realitate. Dacă în schimb îl vizualizaţi ca duşman, 
mintea va actualiza deopotrivă şi acest gând. De aceea, cel care 
ştie cum să lucreze cu mintea, controlând-o printr-o practică 
constantă, poate atinge fericirea. 
Gândurile atrag gânduri similare: În lumea gândurilor, ca şi 
pretutindeni în univers, funcţionează “legea atracţiei prin 
rezonanţă”. Oamenii care au gânduri similare se simt atraşi în 
mod natural unul către celălalt. Sau cum spune înţelepciunea 
populară: “Cine se aseamănă, se-adună”, ori “Spune-mi cu cine 
te întovărăşeşti ca să-ţi spun cine eşti”. 
Doctorul va fi atras de alţi doctori, sau de cercurile medicale; 
poetul de alt poet (sau de un suflet poetic); cântăreţul de alţi 
cântăreţi; filosoful de filosofi; vagabondul de vagabonzi, etc. 
Mintea are putere de atracţie. Omul îşi atrage continuu spre sine 
din universul vizibil şi din cel invizibil (ce conţine forţele vieţii) 
gândurile, influenţele şi condiţiile cel mai apropiate de cele ale 
propriilor idei. Ducând cu voi anumite gânduri şi reţinându-le o 
durată mai lungă de timp, veţi atrage fără încetare, conştient sau 
inconştient, tot ceea ce corespunde calitaţii voastre dominante 
de gândire. Gândurile sunt proprietatea voastră privată şi le 
puteţi folosi într-un mod creator, împlindu-vă dorinţele, prin 
cunoaşterea puterii lor şi utilizarea lor conştientă, prin focalizare 
şi concentrare. 
Voi ţineţi în mâinile voastre întreaga putere de a vă alege 
gândurile şi de a atrage astfel spre voi influenţele pe care le 
doriţi. folosiţi această putere, şi nu vă limitaţi la a fi sărmane 
creaturi bătute de valurile circumstanţelor întâmplatoare. 
Reamintiţi-vă că "omul este ceea ce el gândeşte." 
Aplicarea unei legi psihologice: Păstraţi-vă inima tânără. Nu 
gândiţi niciodată: "Am îmbătrânit", căci acest gând vă va 
copleşi. La vârsta de 60 de ani, gândiţi: "Mă simt ca la 16 ani", 
căci întotdeauna omul devine ceea ce el gândeşte. Aceasta este 
o mare lege psihologică. 
Gândiţi: “Sunt puternic”, şi veţi deveni puternic; dacă gândiţi: 
“Vai, ce slab sunt”, veţi deveni şi mai slab. Dacă gândiţi: “Sunt 
un prost”, cu siguranţă că veţi deveni unul. Dar dacă gândiţi: 
“Sunt un înţelept sau un Zeu”, veţi deveni un înţelept ori un 
Zeu. 
Gândul este cel care modelează omul. Imaginaţia poate face 
adevărate minuni. Prezentul vostru este rezultatul gândurilor 
voastre anterioare, iar viitorul îşi are sămânţa în gândurile 
voastre actuale. Dacă gândiţi corect, veţi gândi şi acţiona corect. 
Vorbirea şi acţiunea întotdeauna urmează gândirii. 
Legile gândirii înalte: Omul devine ceea ce el gândeşte. Cum îi 
sunt gândurile, aşa îi va fi şi viaţa. 

Gândirea orientată exclusiv asupra obiectelor lumii exterioare 
înseamnă durere. Prin însuşi actul gândirii, omul este înlănţuit 
în materie. Gândul pur, interiorizat, este în schimb o forţă mai 
puternică decât electricitatea. Cel care ştie să îşi liniştească 
mintea, va fi fericit şi liber de-a pururi. Manifestaţi-vă toată 
voinţa în scopul cuceririi propriei voastre minţi. Aceasta este 
adevărata bărbăţie. 
Negarea eului limitat este un mijloc de purificare şi rafinare a 
minţii. Gândurile trebuie mai întâi purificate, iar apoi liniştite, 
căci numai o minte perfect calmă va putea înlătura vălurile 
ignoranţei. 
Aspectul subtil al alimentelor cu care ne hrănim formează 
mintea. Dar hrana nu este numai ceea ce noi mâncăm, ci tot 
ceea ce lăsăm să intre în noi prin intermediul simţurilor. Învăţaţi 
să îl vedeţi pe Dumnezeu pretutindeni. Aceasta este adevărata 
hrană a ochiului. Puritatea gândului depinde de puritatea hranei. 
Puteţi vedea, auzi, simţi gustul mai bine, dacă menţineţi în 
permanenţă gânduri sublime, divine. 
Dacă priviţi un obiect printr-un filtru de sticlă verde sau roşie, el 
vă va apare colorat în verde sau roşu. La fel, şi obiectele lumii 
exterioare sunt colorate de dorinţele voastre prin intermediul 
filtrului mental. Toate stările mentale sunt tranzitorii; ele nu pot 
produce decât durere şi tristeţe. 
Bucuraţi-vă de libertatea gândirii. Eliberaţi-vă de sclavia 
prejudecăţilor ce înăbuşă intelectul şi întunecă gândurile. 
Gândiţi-vă la Atman (Sinele Suprem, Spiritul nemuritor ce 
există în fiecare om). Aceasta este gândirea corectă. Atman se 
revelează pe Sine după purificarea gândurilor. Când mintea este 
senină, eliberată de dorinţe, de motive, de speranţe, de obligaţii 
şi restricţii, de orice fel de gând - atunci, Supremul Atman 
străluceşte. Sufletul trăieşte experienţa extazului. Şi voi puteţi 
trăi viaţa pe care o duc sfinţii. Dar nu veţi obţine o victorie 
sigură şi permanentă până când nu vă veţi fi cucerit mintea, 
gândurile şi egoul inferior. 
Gândul – un bumerang: Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce 
gândiţi, căci tot ceea ce iese din mintea voastră se întoarce 
înapoi. Orice gând pe care îl emiteţi este un bumerang. Dacă 
urâţi pe cineva, ura se va întoarce împotriva voastră. Dacă 
iubiţi, veţi primi înapoi iubire. Un gând rău este de trei ori 
blestemat. În primul rând, el îl răneşte pe emitent, afectându-i 
corpul mental. În al doilea rând, el îl răneşte pe cel căruia îi este 
adresat. În sfârşit, el face rău întregii umanităţi prin vicierea 
atmosferei sale mentale. Dacă întreţineţi gânduri de ură, sunteţi 
deopotrivă un criminal, căci gândurile voastre ucid în lumea lor, 
dar şi un sinucigaş, căci ele se întorc împotriva voastră. În plus, 
o minte angrenată în gânduri malefice acţionează ca un magnet, 
atrăgând gânduri similare şi amplificând astfel răul iniţial. 
Gândurile rele aruncate în atmosfera mentală otrăvesc minţile 
receptive. Iar cum gândul este rădăcina acţiunii, menţinerea 
persistentă a unui gând rău va conduce în timp la comiterea 
unor acţiuni criminale. 
Gândurile şi valurile mării: Gândurile sunt precum valurile unui 
ocean. Ele sunt nenumărate. Cucerirea lor vi se va părea la 
început o încercare disperată, fără şanse autentice de succes. 
Unele gânduri vor rezista voinţei voastre, în timp ce altele vor 
ţâşni năvalnic exact atunci când credeaţi că aţi învins. Vechile 
gânduri suprimate vor apare din nou după câtva timp. Cu toate 
acestea, nu trebuie să disperaţi: puterea lăuntrică spirituală se 
dobândeşte gradat. Veţi reuşi cu siguranţă până la sfârşit. 
Procesul de distrugere a clişeelor mentale este dificil şi 
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îndelungat. Ansamblul gândurilor nu poate fi distrus într
sau două. De aceea, nu trebuie să renunţaţi la practică după 
apariţia primelor dificultăţi. 
Prima încercare ar trebui să fie reducerea dorinţelor, căci ea va 
genera o scădere automată a gândurilor. Apoi, gradat, ele vor 
dispărea. 

 
Vidul transcendent şi roata energiilor 

universale 
 

                                                           Dan BOZARU 

               În experiențele pe care le trăim, fie ele de natură 
materială sau spirituală, nu vom descoperi niciodată c
nu există.  

umina supremă a Conștiinței luminează chiar și ceea ce 
percepem, prin mijloacele limitate ale mentalului nostru, 
ca non-existent. Existența și non-existența nu reprezintă 

decât distincții conceptuale ale minții; ambele sunt categorii s
calități ale Realității Supreme, suprapuse peste obiectul care 
apare în conștiință. Astfel, absența unui obiect dintr
loc este tot atât de reală ca și prezența respectivului obiect în 
acel loc. Pe de altă parte, atât percepția prezenței lui, câ
absenței sale sunt aparente pentru conștiința absolută a lui 
Shiva. 

„Eu sunt“ cuprinde tot 

Adepții shivaismului nondualist din Kashmir sunt în acord cu 
doctrina budistă conform căreia natura reală a lucrurilor este, în 
esență, de neexprimat. Cu toate acestea, ei resping ideea că 
orice determinare a Vidului absolut (ce corespunde Realită
Supreme) este falsă. Budiștii consideră că în Vidul transcendent 
și absolut nu mai există nici o urmă de subiectivitate. În legătură 
cu aceasta, marele eliberat shivait Kshemaraja explică faptul că 
cel mai înalt nivel al subtilității Vidului transcendent este vidul 
conștiinței reflective, rezonanța pură și nediferențiată a puterii 
(Shakti) Conștiinței absolute, pe deplin fuzionată cu conștiința 
și beatitudinea Sinelui Suprem (Paramashiva). Dacă budi
neagă existența unui subiect care percepe la acest nivel suprem, 
atunci cum se mai poate afirma că se percepe starea de vid? 
Lipsa subiectului ar conduce automat la lipsa percep
ar mai putea vorbi despre starea de vid. Experien
profundă vidului, în absența conștiinței Sinelui, ar fi (din 
punctul de vedere budist) cu puțin mai elevată decât cea a stării 
de somn profund fără vise (sushupti). Însă chiar 
totală a conștiinței subiective este practic imposibilă. Chiar 
starea de somn profund (sau în anumite trăiri de absorb
contemplativă când ego-ul este anihilat), trebuie să persiste 
totuși o anumită conștiință subiectivă. Ar fi nefiresc să credem 
că subiectul care percepe încetează să existe în astfel de stări 
profunde de conștiință doar pentru că efortul lui, care în mod 
normal este direcționat către percepția obiectului meditației, nu 
se mai manifestă. Dacă ar fi așa, ar însemna că, odată ce intrăm 
în starea de somn profund fără vise, n-ar mai exista nici o cale 

L

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014

nu poate fi distrus într-o zi 
sau două. De aceea, nu trebuie să renunţaţi la practică după 

Prima încercare ar trebui să fie reducerea dorinţelor, căci ea va 
genera o scădere automată a gândurilor. Apoi, gradat, ele vor 

Vidul transcendent şi roata energiilor 

Dan BOZARU – Iași 

țele pe care le trăim, fie ele de natură 
materială sau spirituală, nu vom descoperi niciodată ceea ce 

științei luminează chiar și ceea ce 
percepem, prin mijloacele limitate ale mentalului nostru, 

ța nu reprezintă 
ții conceptuale ale minții; ambele sunt categorii sau 

ți ale Realității Supreme, suprapuse peste obiectul care 
știință. Astfel, absența unui obiect dintr-un anume 

și prezența respectivului obiect în 
ția prezenței lui, cât și cea a 

ței sale sunt aparente pentru conștiința absolută a lui 

ții shivaismului nondualist din Kashmir sunt în acord cu 
doctrina budistă conform căreia natura reală a lucrurilor este, în 

toate acestea, ei resping ideea că 
orice determinare a Vidului absolut (ce corespunde Realității 

știi consideră că în Vidul transcendent 
și absolut nu mai există nici o urmă de subiectivitate. În legătură 

t shivait Kshemaraja explică faptul că 
ții Vidului transcendent este vidul 

științei reflective, rezonanța pură și nediferențiată a puterii 
științei absolute, pe deplin fuzionată cu conștiința 

mashiva). Dacă budiștii 
ța unui subiect care percepe la acest nivel suprem, 

atunci cum se mai poate afirma că se percepe starea de vid? 
Lipsa subiectului ar conduce automat la lipsa percepției și nu s-

pre starea de vid. Experiența spirituală 
ța conștiinței Sinelui, ar fi (din 

țin mai elevată decât cea a stării 
de somn profund fără vise (sushupti). Însă chiar și atunci lipsa 

biective este practic imposibilă. Chiar și în 
starea de somn profund (sau în anumite trăiri de absorbție 

ul este anihilat), trebuie să persiste 
și o anumită conștiință subiectivă. Ar fi nefiresc să credem 

e încetează să existe în astfel de stări 
știință doar pentru că efortul lui, care în mod 
ționat către percepția obiectului meditației, nu 

șa, ar însemna că, odată ce intrăm 
ar mai exista nici o cale 

să ne trezim, pentru că, potrivit concep
înceta să existăm. 

În plus, dacă dispariția temporară a ego
atunci în mod evident trebuie să existe cineva care să o trăiască. 
De pildă, atunci când ne trezim din somnul profund fără vise, ne 
amintim totuși că am dormit și știm că ceva s
acest timp, chiar dacă nu cunoaștem ce anume. Prin urmare, nu 
este adevărat că în timpul somnului profund (sushupti) am fost 
total inconștienți.  

Mai mult decât atât, nici o stare de care ne putem aminti ca de 
un eveniment petrecut la un moment dat în trecut nu poate fi o 
stare supremă, ultimă sau ireductibilă. Experien
(aham) înglobează așadar toate stările posibi
foarte profunde de absorbție (samadhi), fie că sunt mai 
apropiate de suprafața conștiinței de veghe. Starea supremă este, 
în ea însăși, necreată; este chiar Conștiința absolută într
infinită potențialitate de acțiune, în timp ce to
inferioare sunt tranzitorii și apar din cele superioare.

Devii liber în mijlocul schimbării 

Lipsa ego-ului (a individualității), experimentată în anumite 
tipuri de absorbție, poate fi rememorată și, tocmai de aceea, o 
numim stare tranzitorie, care trebuie transcensă la rândul său, 
pentru a atinge astfel starea supremă a Vidului absolut 
necreat, conștiința lui „Eu Suprem și Absolut”. Întrucât este 
prezentă în eternitate, această stare nu poate fi niciodată 
reamintită. Departe de a reprezenta ultima realitate, pierderea 
temporară a simțului individualității (a ego
un obstacol serios în calea atingerii eliberăriispirituale supreme. 
Ea separă nivelurile inferioare ale con
distanța subiect-obiect, de cele superioare ale purei con
lui „Eu Suprem”, adică de plenitudinea Vidului suprem 
transcendent. Spre deosebire de vidul inferior al pierderii ego
ului, câmpul conștiinței supreme a lui „Eu Suprem” răspândește 
pretutindeni nenumărate energii și forțe al căror stăpân absolut 
este Shiva.  

Shiva (al cărui corp este pura conștiință absolută) este Stăpânul 
Roții Energiilor Universale; fiecare spiță reprezintă un aspect 
esențial al măreției supremației și libertății Sale desăvârșite și 
complet necondiționate. Pe măsură ce această Roată a 
Energiilor Universale se învârte, lumea este creată 
resorbită, manifestând astfel grandoarea fără sfâr
Cel care a atins starea supremă de eliberare spirituală, fiind una 
cu Shiva, se bucură la unison și pe deplin fuzionat cu El de 
libertatea absolută în Creație. Dar cel care nu
natura esențială este prins în mișcarea gigantică a acestei Roți 
Universale, fiind astfel supus ciclului recurent de mor
renașteri succesive. 

Principala cauză pentru care experimentăm transmigra
Manifestare, cu suferințele sale inerente, este faptul că nu 
realizăm acest adevăr: tot ceea ce există sălă
lumină a conștiinței absolute. Dacă am înțelege în profunzime 
că totul nu este decât jocul gigantic al con
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să ne trezim, pentru că, potrivit concepției budiste, noi am 

ția temporară a ego-ului este o experiență, 
atunci în mod evident trebuie să existe cineva care să o trăiască. 
De pildă, atunci când ne trezim din somnul profund fără vise, ne 

și că am dormit și știm că ceva s-a petrecut în tot 
ștem ce anume. Prin urmare, nu 

este adevărat că în timpul somnului profund (sushupti) am fost 

Mai mult decât atât, nici o stare de care ne putem aminti ca de 
un eveniment petrecut la un moment dat în trecut nu poate fi o 
stare supremă, ultimă sau ireductibilă. Experiența lui „eu sunt” 

șadar toate stările posibile, fie că sunt trăiri 
ție (samadhi), fie că sunt mai 

ța conștiinței de veghe. Starea supremă este, 
și, necreată; este chiar Conștiința absolută într-o 

țialitate de acțiune, în timp ce toate celelalte stări 
și apar din cele superioare. 

ții), experimentată în anumite 
ție, poate fi rememorată și, tocmai de aceea, o 

torie, care trebuie transcensă la rândul său, 
pentru a atinge astfel starea supremă a Vidului absolut și 

știința lui „Eu Suprem și Absolut”. Întrucât este 
prezentă în eternitate, această stare nu poate fi niciodată 

ezenta ultima realitate, pierderea 
țului individualității (a ego-ului) poate fi chiar 

un obstacol serios în calea atingerii eliberăriispirituale supreme. 
Ea separă nivelurile inferioare ale conștiinței, fundamentate pe 

t, de cele superioare ale purei conștiințe a 
lui „Eu Suprem”, adică de plenitudinea Vidului suprem 
transcendent. Spre deosebire de vidul inferior al pierderii ego-

științei supreme a lui „Eu Suprem” răspândește 
și forțe al căror stăpân absolut 

știință absolută) este Stăpânul 
ții Energiilor Universale; fiecare spiță reprezintă un aspect 
țial al măreției supremației și libertății Sale desăvârșite și 

ționate. Pe măsură ce această Roată a 
Energiilor Universale se învârte, lumea este creată și apoi 
resorbită, manifestând astfel grandoarea fără sfârșit a Puterii lui. 
Cel care a atins starea supremă de eliberare spirituală, fiind una 

și pe deplin fuzionat cu El de 
ție. Dar cel care nu-și cunoaște încă 

țială este prins în mișcarea gigantică a acestei Roți 
Universale, fiind astfel supus ciclului recurent de morți și 

rincipala cauză pentru care experimentăm transmigrația în 
țele sale inerente, este faptul că nu 

realizăm acest adevăr: tot ceea ce există sălășluiește în pura 
științei absolute. Dacă am înțelege în profunzime 

este decât jocul gigantic al conștiinței supreme a lui 
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Shiva, realizat de Roata Energiilor Universale, lumea nu ne-ar 
mai apărea ca samsara, o lume a transmigrațiilor fără sfârșit. 
Referitor la aceasta, marele eliberat Abhinavagupta afirmă: 
„Chiar în această clipă, Cel care străfulgeră în inima mea este 
Shiva Însuși, cu Sa conștiință perfect limpede și neîntreruptă. 
Cea care dansează de-a pururi la hotarul simțurilor mele este 
Shakti supremă. Întregul univers strălucește pe deplin contopit 
cu beatitudinea nesfârșită a lui Eu Suprem și Absolut. Cu 
adevărat, eu nu cunosc semnificația cuvântului samsara!” 

Nereușind să contemplăm suveranitatea propriei naturi divine 
esențiale, conștiința generează așa-numitele forme-gând 
(vikalpa). Acestea se ridică și se coboară la suprafața minții 
noastre pe măsură ce Roata Energiilor se învârte în Manifestare, 
ținându-ne captivi într-un aparent fără de sfârșit lanț al 
reîncarnărilor. Prinși în capcana gândurilor, la periferia Roții 
Energiilor Divine, nu mai suntem atenți la recunoașterea naturii 
noastre autentice, neschimbătoare, înlănțuiți în fluxul tranzitoriu 
și divers al aparențelor exterioare. Yoghinul perseverent 
reușește însă, printr-un act de profundă priză de conștiință 
asupra realității supreme, să suprime activitatea neîncetată a 
minții. Perfect interiorizat, el realizează că natura adevărata a 
samsara-ei este chiar Roata Energiilor Universale. Astfel, 
devine liber și netulburat de schimbare în chiar mijlocul 
acesteia și al diversității.  

Deși Roțile Energiilor sunt nenumărate (pentru că fiecare este 
atașată unui anumit proces din Creație, iar aceste procese, 
acțiuni sau fenomene sunt infinite), totuși doar câteva dintre ele 
sunt fundamentale în manifestarea coerentă și armonioasă a 
Macrocosmosului. Conform doctrinei Krama a shivaismului din 
Cașmir, cea mai importantă Roată a Energiilor este reprezentată 
de un ciclu de douăsprezece faze sau etape distincte, care repre-
zintă cele douăsprezece aspecte ale lui Kalashakikarshini („Cea 
care atrage Timpul”), însăși zeița Conștiinței. Această Roată 
fundamentală a Energiilor mai este numită și Roata Absolutului 
(Anuttarachakra), iar toate celelalte apar din ea și, în final, se 
resorb tot în ea. În structura arhetipală a Creației, subiectul, 
mijloacele (sau căile) de cunoaștere, obiectul și pura conștiința 
cognitivă sunt simbolizate de Roți ale Energiilor care conțin, 
respectiv, opt, douăsprezece, șaisprezece și patru elemente (sau 
etape).  

Prin urmare, Roata Energiilor cu douăsprezece elemente (sau 
faze procesuale) reprezintă ciclul cognitiv (al cunoașterii), 
simbolizat de Soarele care trece prin cele douăsprezece semne 
zodiacale în decursul unui an. 

Printre altele, această Roată a Energiilor semnifică cele două-
sprezece simțuri: intelectul (buddhi), mintea (manas), cele cinci 
organe ale cunoașterii (jnanendriya) și cele cinci organe de 
acțiune (karmendriya). De asemenea reprezintă cele douăspre-
zece vocale ale alfabetului sanscrit (excluzând cele patru vocale 
de „hiatus“ sau așa-numitele foneme „tranzitorii“) care 
simbolizează procesele și forțele ce operează direct, fără 
intermediere, în conștiința supremului Shiva (spre deosebire de 
Shakti, Manifestarea însăși, simbolizată de consoanele 
alfabetului sanscrit).  

Succesiv și instantaneu 

Roata celor douăsprezece Energii fundamentale semnifică și 
cele trei mari zeițe: Parashakti, Paraparashakti și Aparashakti, 
fiecare dintre acestea implicând un ciclu de creație (shrishti), 
menținere (sțiti) și resorbție (samhara), la care se adaugă 
manifestarea propriei lor naturi esențiale (anakhya), asociată 
Vidului suprem. 

Ca faze ale unui ciclu cognitiv, cele douăsprezece Energii 
fundamentale sunt adorate sub forma celor douăsprezece Kali-
uri și sunt împărțite în trei grupe de câte patru faze. În 
conformitate cu afirmațiile marelui înțelept tantric eliberat 
Kshemaraja, ciclul celor douăsprezece Energii fundamentale dă 
naștere, la rândul lui, unui ciclu împărțit al creației și resorbției 
cosmice, ce constă din: 

1. actul de voință inițială ce apare în „corpul Absolutului“, care 
mai apoi va conduce la transformarea lui în ceea ce noi 
percepem drept Macrocosmos (ce include Creația fizică 
(Universul) și cea subtilă); 

2. manifestarea efectivă a Macrocosmosului în conștiința 
Absolutului; 

3. farmecul și „vraja“ (ca o sui-generis „magie“) pe care o 
manifestă Conștiința reflexivă (care se „reflectă“ în ea însăși) 
atunci când Creația apare în conștiința Absolutului; 

4. resorbția Creației în Absolut, unde își recapătă statutul 
originar și pur de Conștiință radiantă, imposibil de definit, 
unică, eternă și imuabilă. 

Această viziune este însă doar una dintre posibilele modalități 
de analiză a „mișcării Roții Energiilor Universale“. De fapt, 
„Roata“ se desfășoară în multiple feluri, atât succesive, cât și 
instantanee, asimilând astfel în ea însăși subiectul, obiectul, 
mijloacele de cunoaștere și conștiința cognitivă rezultantă. 
Yoghinul lucid și atent poate să observe această „mișcare“ 
foarte specială a Roții Energiilor în cursul fiecărui act de 
cunoaștere, deoarece de fiecare dată energia se mișcă din 
centrul sau Inima (hridaya) purei Conștiințe spre periferie, acolo 
unde se manifestă ca obiect al simțurilor. El ajunge să înțeleagă 
astfel că totul este conținut în și totodată apare prin intermediul 
acestui ciclu al Conștiinței universale. Atunci orice sunet, orice 
senzație de gust, orice atingere etc. (cu alte cuvinte tot ceea ce 
percepe) îi poate conferi o profundă stare de absorbție 
contemplativă.  

Contemplare și dizolvare 

Marele înțelept eliberat Abhinavagupta descrie astfel, în 
lucrarea sa fundamentală Tantraloka, succesiunea (krama) 
fazelor din procesul conștientizării: 

„Această Roată a Absolutului (Anuttarachakra) izvorăște din 
însăși Inima supremului Shiva prin vidul ochilor etc., către 
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fiecare obiect al simțurilor. Razele ei dau naștere progresiv 
Focului (subiectul), Lunii (obiectul) și Soarelui (mijloacele sau 
căile de cunoaștere), în fiecare dintre fazele creației, menținerii 
și resorbției lumii din exterior. Astfel, yoghinul trebuie să 
contemple în profunzime modul în care tot ceea ce apare în 
câmpul percepției sale drept sunet etc. devine una cu această 
Roată a Energiilor Universale, pe măsură ce simțul auzului etc. 
sunt resorbite în vidul Conștiinței. Roata Energiilor, care de fapt 
este tot ceea ce există (toate lucrurile, ființele, fenomenele etc.), 
precum un mare rege, este urmată de vasalii ei (simțurile), 
oriunde acțiunea ei este implicată. Astfel, calea cosmică a 
emanației Creației se unește spontan cu marea Roată a lui 
Bhairava și a zeițelor Conștiinței care îl înconjoară. Atunci, 
chiar dacă Universul s-a contopit cu ea, lăsând în urmă doar o 
foarte palidă urmă latentă a existenței sale, yoghinul trebuie să 
contemple această Roată a Energiilor drept o revărsare a 
propriei sale naturi esențiale. Atunci când tot „combustibilul“ 
obiectivității a fost consumat în focul Roții, iar până și cele mai 
slabe  urme remanente ale sale au fost și ele distruse, yoghinul 
trebuie să contemple Roata chiar de pe „marginea“ extincției 
finale a Creației, apoi în chiar procesul extincției și, în sfârșit, 
trebuie să o contemple atunci când Creația a fost complet 
resorbită. Yoghinul perseverent, care va aplica această 
modalitate de a medita asupra realității Roții Energiilor 
Universale, va înțelege că Manifestarea se dizolvă în chiar sânul 
acestei Roți și că aceasta, la rândul ei, se dizolvă în Conștiința 
supremă lipsită de orice obiect.  

Totuși, natura Conștiinței supreme este de a da naștere unei noi 
Creații și acest proces se desfășoară în eternitate. Acela care 
dizolvă în fiecare clipă Creația în propria lui conștiință și care, 
mai apoi, o emite din nou, acela este în eternitate și pe deplin 
identificat cu marele Bhairava“. 

Pulsație și nemișcare 

Abhinavagupta adaugă, de asemenea, că în forma sa de bază 
acest proces este comun oricărui tip de meditație care conduce 
către realizarea Absolutului (Anuttara). În plus, yoghinul poate 
să mediteze cu succes asupra oricărei alte Roți de Energii din 
Creație și, în final, să se bucure de aceeași grație supremă a 
eliberării spirituale. Acest lucru este posibil pentru că orice 
„spiță“ a Roții Energiilor Universale („spiță“ care este, la rândul 
său, o roată de energii secundare) conduce în final tot în centrul 
imuabil al marii Roți a lui Bhairava. Totuși, pentru a dobândi 
succesul deplin, yoghinul trebuie să se identifice cu Stăpânul 
Roții, care se află în centrul ei, ca pură Conștiință a lui Eu 
Suprem și Absolut, forța divină supremă care se află în spatele 
emanației Creației și a tuturor celorlalte mișcări care o 
acompaniază.  

Kshemaraja numește Eu-l suprem (Aham) „freamătul lui 
Bhairava“, deoarece „El generează Creația și toate celelalte 
lucruri în vârtejul macrocosmic al propriei Sale puteri infinite“. 
Shiva „agită“ și „învârte“ energiile în jurul Lui Însuși, creând și 
dizolvând întregul Macrocosmos prin Pulsația Supremă 
(spanda) a Voinței Sale universale și atotputernice, în timp ce El 
sălășluiește nemișcat (acala) în Inima Supremă a Conștiinței 
Absolute, care este centrul Roții. 

Aflându-se chiar în centrul Roții Energiilor Universale, Shiva 
este perfect liber în măreția acțiunii cosmice pe care o 
realizează „Roata“. El este supremul observator, contemplându-
i „mișcarea“ și efectele pe care le produce ea în orice activitate. 
Pe de altă parte, sufletul individual, subjugat de Roata 
Energiilor lumii și a trupului, se eliberează chiar în clipa când 
devine pe deplin conștient de diferența care există între el 
(încarnat) și „corpul lumii exterioare“ în care trăiește.  

Experimentând astfel întregul Macrocosmos de la tattva 
Pământului (prițivi), cea mai grosieră, și până la tattva lui 
Shiva, cea mai subtilă, el devine conștient de faptul că, în 
realitate, este chiar Shiva, pura conștiință a lui „Eu“ Suprem și 
Absolut, veșnic cuprins de beatitudinea infinită (ananda) a 
jocului Roții Energiilor Universale.   

Pentru a deveni stăpânul Roţii Energiilor şi a dobândi astfel 
eliberarea supremă, este necesar ca yoghinul să se identifice cu 
Absolutul Divin (să fuzioneze plenar cu Realitatea Supremă - 
Vidul Transcendent - al lui Anuttara). Astfel, el devine una cu 
Puterea infinită din spaţiul tainic şi subtil al Inimii Supreme a 
lui Dumnezeu Tatăl (Paramashiva).  

Totuşi, cel care a reuşit să aibă revelaţia naturii esenţiale a 
Conştiinţei Absolute, trebuie să cunoască şi totodată să practice 
orice căi ale divinităţii în Manifestare, nu doar să contemple 
într-un profund extaz suprem (samadhi) măreţia şi strălucirea 
efulgentă a Roţii Energiilor Divine. Dacă yoghinul nu este însă 
capabil să acceadă în mod direct la starea supremă de fuziune 
plenară cu Absolutul Divin, el trebuie să pătrundă în centrul 
Roţii Energiilor Universale, să mediteze profund asupra 
activităţii acesteia la nivelul întregii Creaţii, să se concentreze 
asupra marelui vortex pe care îl creează aceasta, percepându-l 
drept însăşi Vibraţia Supremă a naturii lui esenţiale. Rezonând 
plenar cu mantra inimii (mantra supremă, parabija), yoghinul 
imprimă într-un mod tainic vibraţia divină supremă roţilor 
succesive de puteri (energii) divine din Manifestare, de la cea 
mai înaltă până la cea mai de jos. Astfel, reuşeşte să satureze 
razele propriei sale conştiinţe cu plenitudinea cunoaşterii de 
sine, devenind Stăpânul Magician al întregului Macrocosmos. 
Din acest moment, tot ceea ce percepe nu reprezintă decât 
pulsaţia divină supremă a lumii necreate (prakasha) a naturii lui 
esenţiale.  Marele înţelept eliberat Abhinavagupta explică acest 
aspect uluitor în comentariul din faimosul text tantric 
Paratrimshikalaghuvritti: „Atunci yoghinul se bucură infinit de 
o deplină stabilitate, siguranţă de sine şi satisfacţie, fiind 
totodată fuzionat cu lumina Divină Supremă, astfel încât 
conştiinţa lui se expansionează tot mai mult, înglobând 
progresiv întreaga obiectivitate. El experimentează astfel 
pulsaţia extrem de subtilă a Conştiinţei lui Shiva, ceea ce îi va 
permite să realizeze libertatea supremă şi necondiţionarea 
esenţei lui divine imuabile”. 

 În pulsaţia conştiinţei absolute 

Trăind plenar desfăşurarea activităţii Roţii Energiilor 
Universale în conştiinţa sa, aspirantul se bucură de toate roadele 
Universului (bogha) şi de beatitudinea nesfârşită (ananda) a 
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conştiinţei cosmice. Când Roata Energiilor se contractă, 
individualitatea yoghinului realizat spiritual fuzionează cu pura 
conştiinţă, experimentând libertatea necondiţionată (svatantrya). 
El contemplă în profunzime aceste două mişcări antagonice care 
au loc la nivel universal şi dobândeşte toate puterile 
supranaturale (siddhi), care îi sunt conferite de valurile 
particulare de energie divină ale vibraţiei universale 
(samanyaspanda) a conştiinţei. Supremaţia şi controlul deplin 
asupra tuturor lucrurilor, precum şi realizarea unicităţii 
conştiinţei sunt astfel dobândite din poziţia de Stăpân suprem al 
Roţii Energiilor Universale. Această condiţie extraordinară de 
conştiinţă apare în urma menţinerii, un timp suficient de lung, a 
unei stări de absorbţie neîntreruptă în vibraţia infinit de subtilă a 
conştiinţei, atât în extazul conferit de contemplarea ei cu ochii 
închişi (nimilana samadhi), cât şi atunci când contemplarea este 
realizată cu ochii deschişi (unmilana samadhi). Astfel, f
ochii lui sunt deschişi (când yoghinul se află în starea de 
veghe), fie că sunt închişi (când yoghinul se află în starea de 
somn sau de meditaţie), este intim fuzionat cu pulsaţia 
conştiinţei divine, care se mişcă precum o scânteie între aceşti 
doi poli şi generează în el strălucirea fără egal a conştiinţei pe 
deplin iluminate. 

În acelaşi text celebru, marele înţelept Abhinavagupta face 
unele precizări importante, referitoare la acest aspect: „Dacă 
yoghinul reuşeşte să rămână într-o profundă contempl
propriei sale naturi esenţiale, fără nicio întrerupere, timp de trei 
ore, atunci el se va elibera de lanţul diversităţii în Manifestare şi 
de magia înlănţuitoare pe care aceasta o revarsă asupra tuturor 
fiinţelor”. 

 Pe ignorant îl supune, pe înţelept îl eliberează

Astfel, pentru cel eliberat, puterea Roţii Energiilor Universale 
este chiar Lumina Divină necreată, care îi iluminează mintea, 
precum şi suflul divin al 
spiritului ce conferă ideea de 
puritate perfectă a Eu-lui său.  

În realitate această Lumină 
Divină Supremă este cea care 
face posibilă orice acţiune şi 
orice percepţie a yoghinului. 
Infuzându-i în totalitate mintea 
şi trupul şi realizând totodată 
sacralitatea lor, ea aduce în acest 
fel toate lucrurile, într-un mod 
tainic, în propria lui conştiinţă. 
Aspirantul este capabil atunci să 
acceadă la Lumina Divină 
(natura sa esenţială, nedivizibilă 
şi complet liberă) prin 
intermediul razelor divine ale 
conştiinţei lui, focalizate în 
centrul Roţii Energiilor Divine ale Manifestării. Astfel Roata 
reprezintă însăşi sursa puterii spirituale supreme la care ajunge 
prin graţie divină şi prin intuiţia lui purificată.  
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au loc la nivel universal şi dobândeşte toate puterile 
supranaturale (siddhi), care îi sunt conferite de valurile 
particulare de energie divină ale vibraţiei universale 
(samanyaspanda) a conştiinţei. Supremaţia şi controlul deplin 
asupra tuturor lucrurilor, precum şi realizarea unicităţii 
conştiinţei sunt astfel dobândite din poziţia de Stăpân suprem al 
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ei stări de absorbţie neîntreruptă în vibraţia infinit de subtilă a 
conştiinţei, atât în extazul conferit de contemplarea ei cu ochii 
închişi (nimilana samadhi), cât şi atunci când contemplarea este 
realizată cu ochii deschişi (unmilana samadhi). Astfel, fie că 
ochii lui sunt deschişi (când yoghinul se află în starea de 
veghe), fie că sunt închişi (când yoghinul se află în starea de 
somn sau de meditaţie), este intim fuzionat cu pulsaţia 
conştiinţei divine, care se mişcă precum o scânteie între aceşti 

oli şi generează în el strălucirea fără egal a conştiinţei pe 

În acelaşi text celebru, marele înţelept Abhinavagupta face 
unele precizări importante, referitoare la acest aspect: „Dacă 

o profundă contemplare asupra 
propriei sale naturi esenţiale, fără nicio întrerupere, timp de trei 
ore, atunci el se va elibera de lanţul diversităţii în Manifestare şi 
de magia înlănţuitoare pe care aceasta o revarsă asupra tuturor 

elept îl eliberează 

Astfel, pentru cel eliberat, puterea Roţii Energiilor Universale 
necreată, care îi iluminează mintea, 

centrul Roţii Energiilor Divine ale Manifestării. Astfel Roata 
reprezintă însăşi sursa puterii spirituale supreme la care ajunge 

Totuşi, înţeleptul eliberat Kshemaraja precizează: „Sunt foarte 
puţini cei care, binecuvântaţi cu preţioasa comoară a 
contemplării desăvârşite, ascensionează fulgerător (graţie 
intuiţiei lor spirituale elevate) în Inima Supremă a lui 
Paramashiva, fuzionând astfel cu Lumina Divină necreată a lui 
Shankara, propria lor natură esenţială. Ceilalţi, supuşi influenţei 
eu-lui lor fals şi mirajului întrupării, nu reuşesc aceasta”.

În concluzie, putem spune că Roata Energiilor Universale 
funcţionează în dublu sens: pe de o parte, poate fi sursa 
înlănţuirii în Manifestare pentru cei care sunt orbiţi de mirajul 
pe care îl exercită maya asupra lor, însă 
reprezenta şi puterile divine supreme la care ajunge să aibă 
acces cel iluminat prin practica yoga intensă şi perseverentă. 
Prin urmare, aceleaşi forţe care înlănţuie şi condiţionează fiinţa 
umană în Manifestare pot să o conducă la c
niveluri ale elevării spirituale. Ceea ce îl limitează şi îl supune 
pe ignorant, îl eliberează pe înţelept, după cum afirmă cele mai 
importante texte tantrice ale spiritualităţii hinduse.

 
Reflexia 

 

 
                                                    Cristin NEAC

        În ţara cea plină de soare a Orientului depărtat, a fost 
întronat un rege întru totul sclipitor, frumos precum Luna în 
zilele ei de vârf şi aplecat spre ştiinţă şi învăţătură. Iată însă că, 
după ce anii au trecut, regele a devenit atât de prins în plasa 
ştiinţelor încât, dacă o zi trecea fără să afle ceva nou, devenea 
trist şi irascibil. Judecata lui era tulburată de lipsa informaţiilor 
noi, încât pedepsea fără motiv pentru pricini uşoare, ori ierta 
crime grave, dacă bucuria descoperirii unui nou tratat îl 
copleşea. Sfatul înţelepţilor clătina tot mai des din cap şi căuta 
leac pentru meteahna regelui. 

În scurtă vreme, situaţia regelui s-a înrăutăţit şi mai tare căci 
cerea ca el însuşi să fie pus la încercare şi
ghicitoarea sau misterul întrebărilor, îi pedepsea drastic pe cei 
învinşi. Dacă la început îi mai scăpau unele tâlcuri ascunse, 
foarte repede setea sa de supremaţie l
întrecerile. Cine refuza o confruntare de teama pe
pedepsit pentru refuz, cine accepta şi pierdea confruntarea era 
pedepsit pentru înfrângere. În cele din urmă, trufia l
pedepsească şi pe cei care îl învingeau, deoarece ultragiau 
sclipirea întronării sale ca rege. Astfel, toţi se 
regele apărea undeva şi ajunsese cu adevărat să domnească 
peste o ţară de umbre care se topeau la apropierea sa, aşa cum 
Soarele risipeşte noaptea cu răsăritul său. Poporul tot era 
nefericit şi întreaga ţară înfloritoare a Orientului îndepăr
suferea o grea apăsare. 

Acestea erau condiţiile, când la hotarul de jos a venit Dao Lian, 
maestrul Chen. El a privit cu compasiune către oamenii care 
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Totuşi, înţeleptul eliberat Kshemaraja precizează: „Sunt foarte 
puţini cei care, binecuvântaţi cu preţioasa comoară a 

rşite, ascensionează fulgerător (graţie 
intuiţiei lor spirituale elevate) în Inima Supremă a lui 
Paramashiva, fuzionând astfel cu Lumina Divină necreată a lui 
Shankara, propria lor natură esenţială. Ceilalţi, supuşi influenţei 

întrupării, nu reuşesc aceasta”. 

În concluzie, putem spune că Roata Energiilor Universale 
funcţionează în dublu sens: pe de o parte, poate fi sursa 
înlănţuirii în Manifestare pentru cei care sunt orbiţi de mirajul 
pe care îl exercită maya asupra lor, însă pe de altă parte poate 
reprezenta şi puterile divine supreme la care ajunge să aibă 
acces cel iluminat prin practica yoga intensă şi perseverentă. 
Prin urmare, aceleaşi forţe care înlănţuie şi condiţionează fiinţa 
umană în Manifestare pot să o conducă la cele mai înalte 
niveluri ale elevării spirituale. Ceea ce îl limitează şi îl supune 
pe ignorant, îl eliberează pe înţelept, după cum afirmă cele mai 
importante texte tantrice ale spiritualităţii hinduse.  

 

Cristin NEACȘU – București 

În ţara cea plină de soare a Orientului depărtat, a fost 
întronat un rege întru totul sclipitor, frumos precum Luna în 
zilele ei de vârf şi aplecat spre ştiinţă şi învăţătură. Iată însă că, 

ecut, regele a devenit atât de prins în plasa 
ştiinţelor încât, dacă o zi trecea fără să afle ceva nou, devenea 
trist şi irascibil. Judecata lui era tulburată de lipsa informaţiilor 
noi, încât pedepsea fără motiv pentru pricini uşoare, ori ierta 

e, dacă bucuria descoperirii unui nou tratat îl 
copleşea. Sfatul înţelepţilor clătina tot mai des din cap şi căuta 

a înrăutăţit şi mai tare căci 
cerea ca el însuşi să fie pus la încercare şi dacă dezlega 
ghicitoarea sau misterul întrebărilor, îi pedepsea drastic pe cei 
învinşi. Dacă la început îi mai scăpau unele tâlcuri ascunse, 
foarte repede setea sa de supremaţie l-a făcut să câştige mereu 
întrecerile. Cine refuza o confruntare de teama pedepselor, era 
pedepsit pentru refuz, cine accepta şi pierdea confruntarea era 
pedepsit pentru înfrângere. În cele din urmă, trufia l-a condus să 
pedepsească şi pe cei care îl învingeau, deoarece ultragiau 
sclipirea întronării sale ca rege. Astfel, toţi se ascundeau când 
regele apărea undeva şi ajunsese cu adevărat să domnească 
peste o ţară de umbre care se topeau la apropierea sa, aşa cum 
Soarele risipeşte noaptea cu răsăritul său. Poporul tot era 
nefericit şi întreaga ţară înfloritoare a Orientului îndepărtat 

Acestea erau condiţiile, când la hotarul de jos a venit Dao Lian, 
maestrul Chen. El a privit cu compasiune către oamenii care 
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aşteptau documentele pentru ieşirea din ţară – căci disperarea îi 
determinase pe mulţi să aleagă calea pribegiei. A privit cu 
încântare florile portocalilor şi cerul senin, apoi a păşit drept 
spre palatul regal. Gărzile l-au târât imediat pe străinul cel 
imprudent în sala mare a tronului, unde chiar regele aştepta să 
îşi aline mânia fremătând de nerăbdare. 

- Iată, eu te voi elibera pe tine, dacă mă vei convinge că ceva 
este imposibil – spuse regele, deja cuprins de tremurul viciului.
- Iată, şi eu te voi elibera pe tine, dacă tu mă vei convinge că 
ceva este posibil! – răspunse Dao Lian senin. 

Regele fu surprins de atitudinea foarte sigură a străinului şi 
deveni suspicios. Ceru un timp de gândire premergător 
competiţiei şi, din manuscrisele îndepărtatului deşert, el alese 
două scrieri foarte rare – necunoscute vreunui înţelept din sfatul 
regatului. Astfel, regele a considerat că victoria sa va fi sigură. 
În acest timp, Dao Lian a 
rămas liniştit practicând 
meditaţia Ploii – de – toamnă.  
- Iată, în prima scriere este 
explicată unicitatea 
Principiului Creator. Aceasta 
înseamnă cu siguranţă că va fi 
imposibil să scapi cu viaţă: 
dacă vei pierde, te voi ucide, 
dacă vei câştiga, te voi ucide, 
dacă fugi, te voi ucide. Deci 
este evident că tu vei muri şi 
este imposibil să eviţi aceasta! 
- Orice se naşte, va şi muri, 
inevitabil! – răspunse Dao Lian. Dacă acceptăm unic
Principiului Creator, viaţa şi moartea pot fi doar egale şi 
niciodată mai mult de atât! În inima Principiului Creator, eu nu 
m-am născut şi nici nu voi muri vreodată, căci în unicitate 
diferenţierea este doar complementară şi nu determinantă, bunul 
meu rege! Şi, iată, eu te numesc „bun”, deşi ucizi oameni 
nevinovaţi, căci, prin priceperea ta, eu am reuşit acum să înţeleg 
ceea ce până ieri era imposibil. Deoarece în mine aceasta a 
devenit posibil, acum este posibil şi în tine, noi nefiind în 
realitate separaţi în unicitatea Principiului Creator. Iată că este 
posibil să ai cheile cunoaşterii în mână, dar să le oferi doar 
celorlalţi… 

Regele rămase perplex, căci ceea ce auzea era pe deplin logic şi 
evident, iar în mintea sa cuvintele şi faptele erau întru
egale, aşa cum străinul răspunsese. 

- Iată, a doua scriere face referire la natura minţii. Şi este cu 
siguranţă imposibil să înţelegi natura minţii prin procesele 
minţii! Deci este sigur că tu vei muri, fiind imposibil să îmi 
transferi la nivelul minţii cunoaşterea naturii sale!
- Bunul meu rege, priveşte oglinda cea liniştită a fântânii din 
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căci disperarea îi 
pribegiei. A privit cu 

încântare florile portocalilor şi cerul senin, apoi a păşit drept 
au târât imediat pe străinul cel 

imprudent în sala mare a tronului, unde chiar regele aştepta să 

Iată, eu te voi elibera pe tine, dacă mă vei convinge că ceva 
spuse regele, deja cuprins de tremurul viciului. 

Iată, şi eu te voi elibera pe tine, dacă tu mă vei convinge că 

atitudinea foarte sigură a străinului şi 
deveni suspicios. Ceru un timp de gândire premergător 
competiţiei şi, din manuscrisele îndepărtatului deşert, el alese 

necunoscute vreunui înţelept din sfatul 
regele a considerat că victoria sa va fi sigură. 

răspunse Dao Lian. Dacă acceptăm unicitatea 
Principiului Creator, viaţa şi moartea pot fi doar egale şi 
niciodată mai mult de atât! În inima Principiului Creator, eu nu 

am născut şi nici nu voi muri vreodată, căci în unicitate 
diferenţierea este doar complementară şi nu determinantă, bunul 
meu rege! Şi, iată, eu te numesc „bun”, deşi ucizi oameni 
nevinovaţi, căci, prin priceperea ta, eu am reuşit acum să înţeleg 
ceea ce până ieri era imposibil. Deoarece în mine aceasta a 
devenit posibil, acum este posibil şi în tine, noi nefiind în 

separaţi în unicitatea Principiului Creator. Iată că este 
posibil să ai cheile cunoaşterii în mână, dar să le oferi doar 

Regele rămase perplex, căci ceea ce auzea era pe deplin logic şi 
evident, iar în mintea sa cuvintele şi faptele erau întru totul 

Iată, a doua scriere face referire la natura minţii. Şi este cu 
siguranţă imposibil să înţelegi natura minţii prin procesele 
minţii! Deci este sigur că tu vei muri, fiind imposibil să îmi 

nţii cunoaşterea naturii sale! 
Bunul meu rege, priveşte oglinda cea liniştită a fântânii din 

sală! Iată că în oglinda cea netulburată a apei, tu poţi vedea cu 
claritate chipul meu şi tronul de pe care tu judeci treburile 
domniei. Eu voi lovi acum cu palma oglinda apei şi imaginile 
vor dispare. Oare şi tronul tău va fi distrus de agitaţia apei din 
havuz? Este posibil ca supuşii să fie pedepsiţi deoarece în 
oglinda minţii regelui e agitaţie? Oare şi eu voi dispare din sala 
de judecată dacă tu nu mă vei mai vedea în oglinda apei din 
fântână? 

Confruntarea a continuat zi după zi, apoi an după an, timp în 
care oamenii din ţara cea plină de soare a Orientului au revenit 
la casele lor, deoarece gărzile nu îi mai duceau cu forţa în sala 
unde regele aducea noi şi noi provocări maestrului Chen, Dao 
Lian. Cu fiecare întrebare, curiozitatea regelui se apropia tot 
mai mult de tainica sorginte a ordinii universale şi, în cele din 
urmă, regele a fost cuprins de transă mistică.

Binele este al tuturor şi singura măsură a int
accepta răul este departe de a face binele. Răul şi binele pot 
avea sens doar împreună, meditaţia are sens în ea însăşi. Dacă 
o floare se stinge sub soarele amiezii, ordinea universală va 
continua netulburată. Poţi găsi doar ceea ce tu 
adevărat, iar cuvintele mor odată cu oamenii care le rostesc…

 
Mauna – un izvor de linişte şi energie

 

                                                  George BIANU 

Dacă vom practica, vom dobândi pace profundă şi forţă 
spirituală.  

amenii foarte ocupaţi cu activităţi ce necesită mult efort 
de comunicare trebuie să practice mauna cel puţin o oră 
zilnic. Dacă ei pot face aceasta două ore pe zi, cu atât 

mai bine. Sâmbăta şi duminica putem practica mauna 6 ore sau 
toată ziua. Oricum oamenii ne vor deranja mai puţin atunci. Aşa 
cum se obişnuiesc cu faptul că unii se duc cu regularitate la 
spectacol, vor începe să se obişnuiască şi cu faptul că noi 
practicăm mauna la anumite ore. Treptat, prietenii şi membrii 
familiei noastre nu ne vor mai face necazuri şi nu ne vor mai 
distrage dacă îi vom anunţa dinainte asupra intenţiei noastre. 
Este foarte bine să utilizăm această perioadă de mauna la 
început pentru rugăciune, apoi, pe măsură ce vom avansa în 
practica spirituală, pentru laya yoga sau p
vrem să practicăm mauna la modul profund, va trebui să fim 
suficient de preocupaţi cu meditaţii sau cu practica spirituală în 
general. Într-o asemenea perioadă nu ne va fi deloc folositor să 
ne amestecăm printre oameni cu preocupări e
materialiste.  

Trebuie, de asemenea, să nu părăsim pentru foarte mult timp 
locul practicii spirituale. Procedând astfel, energia subtilă a 
vorbirii va fi sublimată şi utilizată într

O
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sală! Iată că în oglinda cea netulburată a apei, tu poţi vedea cu 
claritate chipul meu şi tronul de pe care tu judeci treburile 

a oglinda apei şi imaginile 
vor dispare. Oare şi tronul tău va fi distrus de agitaţia apei din 
havuz? Este posibil ca supuşii să fie pedepsiţi deoarece în 
oglinda minţii regelui e agitaţie? Oare şi eu voi dispare din sala 

vedea în oglinda apei din 

Confruntarea a continuat zi după zi, apoi an după an, timp în 
care oamenii din ţara cea plină de soare a Orientului au revenit 
la casele lor, deoarece gărzile nu îi mai duceau cu forţa în sala 

i provocări maestrului Chen, Dao 
Lian. Cu fiecare întrebare, curiozitatea regelui se apropia tot 
mai mult de tainica sorginte a ordinii universale şi, în cele din 

mistică. 

Binele este al tuturor şi singura măsură a intenţiilor noastre. A 
accepta răul este departe de a face binele. Răul şi binele pot 
avea sens doar împreună, meditaţia are sens în ea însăşi. Dacă 
o floare se stinge sub soarele amiezii, ordinea universală va 
continua netulburată. Poţi găsi doar ceea ce tu cauţi cu 
adevărat, iar cuvintele mor odată cu oamenii care le rostesc…  

un izvor de linişte şi energie 

George BIANU – București 

Dacă vom practica, vom dobândi pace profundă şi forţă 

amenii foarte ocupaţi cu activităţi ce necesită mult efort 
de comunicare trebuie să practice mauna cel puţin o oră 
zilnic. Dacă ei pot face aceasta două ore pe zi, cu atât 

mai bine. Sâmbăta şi duminica putem practica mauna 6 ore sau 
menii ne vor deranja mai puţin atunci. Aşa 

cum se obişnuiesc cu faptul că unii se duc cu regularitate la 
spectacol, vor începe să se obişnuiască şi cu faptul că noi 
practicăm mauna la anumite ore. Treptat, prietenii şi membrii 

i face necazuri şi nu ne vor mai 
distrage dacă îi vom anunţa dinainte asupra intenţiei noastre. 
Este foarte bine să utilizăm această perioadă de mauna la 
început pentru rugăciune, apoi, pe măsură ce vom avansa în 
practica spirituală, pentru laya yoga sau pentru meditaţie. Dacă 
vrem să practicăm mauna la modul profund, va trebui să fim 
suficient de preocupaţi cu meditaţii sau cu practica spirituală în 

o asemenea perioadă nu ne va fi deloc folositor să 
ne amestecăm printre oameni cu preocupări exclusiv 

Trebuie, de asemenea, să nu părăsim pentru foarte mult timp 
locul practicii spirituale. Procedând astfel, energia subtilă a 
vorbirii va fi sublimată şi utilizată într-un mod elevat. Numai 
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atunci ne vom putea bucura cu adevărat de seninătate, de pace 
profundă, de calm şi de o mare putere spirituală. 

În timpul perioadei de mauna nu trebuie să citim deloc ziare. 
Cititul ziarelor (sau urmărirea emisiunilor la televizor) va aduce 
în conştiinţă, pe lângă informaţiile noi, şi reactivarea u
impresii latente ale anumitor gânduri din mintea subconştientă 
(samskaras-uri), şi astfel pacea minţii noastre va fi perturbată. 
Chiar dacă trăim în pacea şi în seninătatea ţinutului Himalaya, 
dar continuăm, în acelaşi timp, să citim ziarele, mintea no
va fi, de fapt, tot în societate. Procedând în acest mod, nu vom 
obţine mari beneficii prin practica lui mauna, iar meditaţia 
spirituală va fi serios perturbată. Pentru a înţelege mai corect 
acest context, merită să reflectăm adânc la conţinutul vers
(sutra) 62-64 din Bhagavad Gita, cap. II: „Atunci când cineva se 
gândeşte intens la anumite obiecte sau fiinţe, stabileşte, implicit, 
şi o legătură cu ele. Din aceasta se naşte dorinţa şi ea, la rândul 
ei, hrăneşte supărarea sau bucuria. Atunci când apare supărarea, 
după ea vin, la rând: zăpăceala, mintea tulburată, abandonarea 
modului înţelept de viaţă şi pierderea conştiinţei de Sine”.

Marele înţelept şi eliberat Sri Balayogi (în traducere copilul
yoghin), în momentul de răscruce al existenţei sal
(intrarea în zecile de ani de extaz divin neîntrerupt, samadhi, la 
data de 27 martie 1949), a enunţat unul dintre aforismele sale 
celebre: „Se poate medita asupra Atotputernicului Dumnezeu şi 
în timp ce îţi îndeplineşti îndatoririle zilnice, inc
unui împărat, dar atunci cum mai poţi atinge perfecta stabilitate 
mentală? Agitaţia nu va dispărea niciodată complet. Din când în 
când, fiinţa va trebui să facă faţă unor suferinţe, care vor apărea 
fără sfârşit. Ea nu va fi pe deplin inundată de graţia infinită a lui 
Dumnezeu decât prin transcenderea completă a acestor griji”.

În timpul perioadei de mauna este necesar să scriem cât mai 
puţine bileţele şi să facem cât mai puţine gesturi sau acţiuni prin 
care să urmărim să ne exprimăm gândurile către cei care sunt în 
apropierea noastră. Chiar şi râsul este bine să fie stăpânit.

Când orientarea conştientă a fiinţei începe să fie în mod 
preponderent dirijată către Sine (Atman), mauna va veni şi ea de 
la Sine, în mod natural, euforică. Atunci când ajungi să trăieşti 
în Adevăr, mauna vine în totalitate de la Sine (Atman). Atunci 
vom fi în pacea absolută a lui Dumnezeu şi vom trăi din plin 
starea de îndumnezeire. 

 Vorbiţi puţin şi ascultaţi mult! 

Trebuie să urmărim să fim o fiinţă umană care practic
numai din nevoie şi din convingere lăuntrică, şi nu pentru că 
este o tehnică yoga nouă, care se află acum la modă. Prin mauna 
urmărim să devenim oameni care îşi măsoară cu înţelepciune 
cuvintele. Mauna ne ajută să învăţăm să evităm cu uşurinţă 
discuţiile lungi, inutile, aprinse, pasionale, şi în general toate 
discuţiile care nu sunt neapărat necesare sau care se arată a fi, 
încă de la început, sterile, zadarnice. Mauna ne permite să ne 
îndepărtăm cu uşurinţă de societatea celor care, lipsiţi de 
discernământ, se pierd mai  mereu în astfel de dezbateri. În felul 
acesta ne vom putea da seama cât de practică este ea pentu noi.
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inătate, de pace 
  

În timpul perioadei de mauna nu trebuie să citim deloc ziare. 
Cititul ziarelor (sau urmărirea emisiunilor la televizor) va aduce 
în conştiinţă, pe lângă informaţiile noi, şi reactivarea unor 
impresii latente ale anumitor gânduri din mintea subconştientă 

uri), şi astfel pacea minţii noastre va fi perturbată. 
Chiar dacă trăim în pacea şi în seninătatea ţinutului Himalaya, 
dar continuăm, în acelaşi timp, să citim ziarele, mintea noastră 
va fi, de fapt, tot în societate. Procedând în acest mod, nu vom 
obţine mari beneficii prin practica lui mauna, iar meditaţia 
spirituală va fi serios perturbată. Pentru a înţelege mai corect 
acest context, merită să reflectăm adânc la conţinutul versetelor 

64 din Bhagavad Gita, cap. II: „Atunci când cineva se 
gândeşte intens la anumite obiecte sau fiinţe, stabileşte, implicit, 
şi o legătură cu ele. Din aceasta se naşte dorinţa şi ea, la rândul 

apare supărarea, 
după ea vin, la rând: zăpăceala, mintea tulburată, abandonarea 
modului înţelept de viaţă şi pierderea conştiinţei de Sine”.  

Marele înţelept şi eliberat Sri Balayogi (în traducere copilul-
yoghin), în momentul de răscruce al existenţei sale terestre 
(intrarea în zecile de ani de extaz divin neîntrerupt, samadhi, la 
data de 27 martie 1949), a enunţat unul dintre aforismele sale 
celebre: „Se poate medita asupra Atotputernicului Dumnezeu şi 
în timp ce îţi îndeplineşti îndatoririle zilnice, inclusiv cele ale 
unui împărat, dar atunci cum mai poţi atinge perfecta stabilitate 
mentală? Agitaţia nu va dispărea niciodată complet. Din când în 
când, fiinţa va trebui să facă faţă unor suferinţe, care vor apărea 

ă de graţia infinită a lui 
Dumnezeu decât prin transcenderea completă a acestor griji”.  

În timpul perioadei de mauna este necesar să scriem cât mai 
puţine bileţele şi să facem cât mai puţine gesturi sau acţiuni prin 

e către cei care sunt în 
apropierea noastră. Chiar şi râsul este bine să fie stăpânit.  

Când orientarea conştientă a fiinţei începe să fie în mod 
preponderent dirijată către Sine (Atman), mauna va veni şi ea de 

d ajungi să trăieşti 
în Adevăr, mauna vine în totalitate de la Sine (Atman). Atunci 
vom fi în pacea absolută a lui Dumnezeu şi vom trăi din plin 

Trebuie să urmărim să fim o fiinţă umană care practică mauna 
numai din nevoie şi din convingere lăuntrică, şi nu pentru că 
este o tehnică yoga nouă, care se află acum la modă. Prin mauna 
urmărim să devenim oameni care îşi măsoară cu înţelepciune 
cuvintele. Mauna ne ajută să învăţăm să evităm cu uşurinţă 

uţiile lungi, inutile, aprinse, pasionale, şi în general toate 
discuţiile care nu sunt neapărat necesare sau care se arată a fi, 
încă de la început, sterile, zadarnice. Mauna ne permite să ne 
îndepărtăm cu uşurinţă de societatea celor care, lipsiţi de 

mereu în astfel de dezbateri. În felul 
acesta ne vom putea da seama cât de practică este ea pentu noi.  

În fazele superioare de practică mauna ne va fi permis să 
urmărim cu atenţie fiecare cuvânt. Aceasta poate deveni în mod 
gradat o înaltă disciplină mentală. Astfel, vom avea revelaţia că, 
de fapt, cuvintele reprezintă o mare forţă de care fiecare să 
devină conştient. Mauna ne va învăţa să utilizăm cu o mare 
atenţie cuvintele, ne va ajuta să ne controlăm vorbirea şi ne va 
oferi posibilitatea de a nu lăsa limba să vorbească fără frâu. 
Cine a practicat suficient de mult şi aşa cum trebuie mauna, îşi 
controlează cuvintele înainte ca ele să treacă de buzele sale. 
Acela vorbeşte puţin şi ascultă mult. El a învăţat să fie tăcut.

Utilizarea preponderentă a cuvintelor erudite, complicate, 
provoacă o preocupare exhaustivă şi deseori sterilă pentru 
limbaj. O astfel de vorbire este foarte obositoare. Folosind 
cuvinte cât mai simple şi intens simţite, ne conservăm astfel 
energia. Este minunat să ne conservăm energia ca să
cât mai mult pe Dumnezeu şi este esenţial să consacrăm din ce 
în ce mai mult timp pentru o viaţă interioară, de meditaţie, de 
introspecţie şi de contemplare a Sinelui nostru Suprem (Atman). 
Este foarte important să ne purificăm mintea şi să medităm. Prin 
mauna noi descoperim vocea tainică a tăcerii 
seama că în Sinele său Suprem (Atman), fiecare dintre noi este 
una cu Dumnezeu. 

Practicând corect mauna ne calmăm mintea, ne liniştim 
gândurile şi ne sublimăm cu uşurinţă emoţiile pasagere. Mauna 
ne ajută să ne scufundăm în profunzimile tainice ale inimii 
noastre şi să ne bucurăm din plin de Liniştea ei oceanică. 
Misterioară şi euforică este această Linişte. Prin ea se intră în 
Tăcere.  

Fiecare om care aspiră să-L cunoască într
Tatăl, trebuie să cunoască această Tăcere. El este atunci Tăcerea 
însăşi şi, în felul acesta, el devine un maha mauna, realizându
pe Dumnezeu Tatăl, acum şi aici.  

 

Mănăstirea Petru-Vodă, un colţ de rai

 

        Ridicată în anul 1991 în Poiana Ha
Stânişoarei, de către arhimandritul Justin Pârvu, 
Mănăstirea Petru-Vodă este un altar construit în memoria 
celor care au suferit în închisorile comuniste. 
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În fazele superioare de practică mauna ne va fi permis să 
urmărim cu atenţie fiecare cuvânt. Aceasta poate deveni în mod 

o înaltă disciplină mentală. Astfel, vom avea revelaţia că, 
de fapt, cuvintele reprezintă o mare forţă de care fiecare să 
devină conştient. Mauna ne va învăţa să utilizăm cu o mare 
atenţie cuvintele, ne va ajuta să ne controlăm vorbirea şi ne va 

bilitatea de a nu lăsa limba să vorbească fără frâu. 
Cine a practicat suficient de mult şi aşa cum trebuie mauna, îşi 
controlează cuvintele înainte ca ele să treacă de buzele sale. 
Acela vorbeşte puţin şi ascultă mult. El a învăţat să fie tăcut. 

preponderentă a cuvintelor erudite, complicate, 
provoacă o preocupare exhaustivă şi deseori sterilă pentru 
limbaj. O astfel de vorbire este foarte obositoare. Folosind 
cuvinte cât mai simple şi intens simţite, ne conservăm astfel 

ne conservăm energia ca să-L iubim 
cât mai mult pe Dumnezeu şi este esenţial să consacrăm din ce 
în ce mai mult timp pentru o viaţă interioară, de meditaţie, de 
introspecţie şi de contemplare a Sinelui nostru Suprem (Atman). 

ificăm mintea şi să medităm. Prin 
mauna noi descoperim vocea tainică a tăcerii  şi ne dăm astfel 
seama că în Sinele său Suprem (Atman), fiecare dintre noi este 

Practicând corect mauna ne calmăm mintea, ne liniştim 
cu uşurinţă emoţiile pasagere. Mauna 

ne ajută să ne scufundăm în profunzimile tainice ale inimii 
noastre şi să ne bucurăm din plin de Liniştea ei oceanică. 
Misterioară şi euforică este această Linişte. Prin ea se intră în 

L cunoască într-adevăr pe Dumnezeu 
Tatăl, trebuie să cunoască această Tăcere. El este atunci Tăcerea 
însăşi şi, în felul acesta, el devine un maha mauna, realizându-L 

Vodă, un colţ de rai 

 

oiana Hașca din Munții 
Stânişoarei, de către arhimandritul Justin Pârvu, 

Vodă este un altar construit în memoria 
celor care au suferit în închisorile comuniste.  
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l însuși întemnițat 17 ani în aproape toate temnițele 
comuniste, părintele Justin Pârvu spunea că a simțit încă 
din anii petrecuți în pușcărie că are misiunea de a ridica, 

acasă, o mănăstire. 

‘Cel mai lung drum este cel de acasă până acasă‘, îl parafraza 
părintele Justin pe poetul Nichita Stănescu. 

Accesul la mănăstire se face printr-un drum forestier, derivație 
din satul Petru Vodă, care leagă Poiana Largului de orașul 
Târgu Neamț. 

Complexul monahal ridicat de părintele Justin Pârvu se 
compune din două așezăminte, respectiv la Petru Vodă și 
Paltin-Petru Vodă. Dacă la Petru-Vodă, așezare de călugări, se 
află doar biserica și chiliile acestora, la Paltin-Petru Vodă, 
părintele Justin a ridicat o biserică, chilii pentru maici, un azil 
de bătrâni, un orfelinat și un dispensar medical cu cabinete 
medicale de medicină generală și stomatologie, toate pentru 
oamenii nevoiași. 

Maicile de la Paltin au un laborator de preparare a unor remedii 
naturiste, prin prelucrarea plantelor medicinale iar în echipa 
care asigură prepararea acestora lucrează medici, farmaciști și 
asistenți de medicină generală. 

 

Activitatea socială și medicală a tuturor acestor obiective este 
coordonată prin intermediul unei fundații, numită inițial Petru-
Vodă, și redenumită Justin Pârvu, în memoria întemeietorului 
acesteia. Fundația mai deține și o editură de carte intitulată 
Editura Mănăstirii Petru Vodă și revista Atitudini. 

Cea mai cunoscută personalitate a așezărilor monahale este 
fără tăgadă cea a întemeietorului, arhimandrit Justin 
Pârvu, tot mai des asemuit cu părintele Arsenie Boca. 

Justin Pârvu s-a născut în satul Petru-Vodă la 10 februarie 
1919 și și-a început viața monahală la Mănăstirea Durău, la 
vârsta de 17 ani. În anul 1939, după ce a intrat în rândul 
călugărilor, s-a înscris la Seminarul monahal de la Cernica, 
lângă București. În timpul războiului, între anii 1942-1944, a 
slujit ca preot militar pe frontul de Est, până la Odessa. După ce 
la conducerea României au ajuns comuniștii, părintele a fost 
arestat pe motive politice și condamnat la 12 ani închisoare, 
pedeapsa executând-o în închisorile de la Suceava, Văcărești, 
Jilava și Aiud. 

Înainte de a fi trimis la ”reeducare” la Pitești, a fost trimis să 
muncească, deținut fiind, în mina de la Baia Sprie. Cea mai 

mare parte a pedepsei a executat-o în închisoarea din Aiud, 
perioadă care a fost și cea mai grea din cei 17 ani de detenție. 

După ce și-a ispășit pedeapsa, a mai primit, în 1960, încă patru 
ani de temniță pentru că nu s-a lepădat de credința sa. În 1964 a 
fost eliberat și a devenit muncitor forestier. După doi ani, în 
1966, a revenit la viața monahală, la Mănăstirea Secu, unde a 
fost preot monah. Din dorința de a-l controla, conducerea 
comunistă a țării l-a obligat pe părintele Justin, în anul 1975, să 
slujească la Mănăstirea Bistrița.  

 

După 1990, părintele Justin se întoarce la Mănăstirea Secu și, 
până în 1991, a fost preot și duhovnic la această mănăstire. Doi 
ani mai târziu, el s-a retras în sihăstrie, cu gândul de a-și petrece 
restul zilelor în post și rugăciune. În 1991, a întemeiat 
Mănăstirea de la Petru Vodă. 

Părintele și-a continuat misiunea de a schimba câtuși de puțin 
această lume și, în 2000, a ridicat un schit de maici lângă 
Mănăstirea Petru Vodă, o casă de educație pentru copii și un 
azil pentru bătrâni, iar trei ani mai târziu a înființat o publicație 
de învățătură și atitudine ortodoxă, cu apariție lunară, numită 
‘Glasul Monahilor’. 

Părintele Justin Pârvu a încetat din viață pe 16 iunie 2013, 
la vârsta de 94 de ani și a fost înmormântat lângă biserica 
ridicată de el la Petru-Vodă. Înainte de a muri, părintele Justin 
Pârvu a făcut o profeție care a pus pe gânduri multă lume, 
spunând, fără a detalia, că ”mai sunt 12 luni de libertate și vine 
urgie”, după cum a relatat o măicuță de la mănăstirea Paltin care 
l-a îngrijit în ultimele zile de viață. Cimitirul acestei mănăstiri 
este loc de odihnă și pentru preotul Gheorghe Calciu 
Dumitreasa dar și pentru poetul Radu Gyr. 

De numele Mănăstirii Petru-Vodă sunt legate, în ultimii ani, 
date privind implicarea activă în dispute naționale de tipul celei 
privind pașapoartele biometrice sau exploatarea gazelor de șist. 
Astfel, prin vocea arhimandritului Justin Pârvu, au fost 
deseori exprimate poziții contrare ideii de introducerea a 
tipului respectiv de pașaport.  

În 2013, pe fondul unei mișcări mai ample de sprijin a 
mișcărilor anti-exploatare a gazelor de șist, o parte dintre 
călugării de la Petru-Vodă au făcut un gest de solidaritate cu 
protestatarii anti-Chevron de la Pungești — Vaslui. Acesta s-a 
concretizat prin aducerea la locul protestelor a unei troițe-
simbol din cimitirul Mănăstirii Petru-Vodă. 

E
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De obștea mănăstirii sunt însă legate și câteva momente 
controversate. Astfel, arhimandritul Justin Pârvu a fost filmat în 
februarie 2009 și 2011 în timp ce corul de maici de la 
Mănăstirea Paltinu îi cânta, cu ocazia aniversării zilei
naștere, cântece legionare. 

În noiembrie 2013, la împlinirea a șapte ani de la 
înmormântarea în cimitirul lăcașului a părintelui Gheorghe 
Calciu Dumitreasa, s-a consumat episodul deshumării 
osemintelor sale, lucru petrecut contrar dispozi
testamentare. 

La insistențele fiului părintelui Calciu, care a amenințat cu 
judecată în instanță, trupul acestuia a fost reînhumat deși o parte 
din obștea mănăstirii dorea să ceară canonizarea acestuia, pentru 
că rămășițele erau neputrezite. La scurt timp, în i
pe site-ul lăcașului, un comunicat sub forma unei scrisori 
deschise dar neasumată de conducerea mănăstirii, a adus 
acuzații serviciilor de informații că supervizează și controlează 
activitatea monahilor prin intermediul unor persoane infiltra
cu scopul de a deteriora imaginea mănăstirii. 

Dincolo de toate aceste aspecte, mănăstirea de la Petru
rămâne un colț de rai, un loc de spiritualitate înaltă și 
pelerinaj căutat de mii și mii de credincioși din întreaga țară 
și nu numai. 

 
Despre Rugăciunea Inimii cu Părintele 

Mina Dobzeu 

Interviu: Bogdan FRENȚESCU
 

       "Eu L-am văzut pe Domnul Iisus. Asta mi

Chilia părintelui Mina Dobzeu miroase a tămâie şi
Pereţii sunt îmbrăcaţi în icoane şi între ele arde neîncetat o 
candelă. Aerul e subţire şi încărcat cu o tăcere smerită. 
După 91 de ani de credinţa şi rugăciune, după chinurile din 
temniţele comuniste, părintele sta întins în pat, orb şi 
aproape fără auz.  
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controversate. Astfel, arhimandritul Justin Pârvu a fost filmat în 

și 2011 în timp ce corul de maici de la 
Mănăstirea Paltinu îi cânta, cu ocazia aniversării zilei de 

 

șapte ani de la 
șului a părintelui Gheorghe 

a consumat episodul deshumării 
osemintelor sale, lucru petrecut contrar dispozițiilor sale 

țele fiului părintelui Calciu, care a amenințat cu 
ță, trupul acestuia a fost reînhumat deși o parte 

ștea mănăstirii dorea să ceară canonizarea acestuia, pentru 
șițele erau neputrezite. La scurt timp, în ianuarie 2014, 

șului, un comunicat sub forma unei scrisori 
deschise dar neasumată de conducerea mănăstirii, a adus 

ții serviciilor de informații că supervizează și controlează 
activitatea monahilor prin intermediul unor persoane infiltrate, 

mănăstirea de la Petru-Vodă 
ț de rai, un loc de spiritualitate înaltă și 

și mii de credincioși din întreaga țară 

ugăciunea Inimii cu Părintele 

ȚESCU 

am văzut pe Domnul Iisus. Asta mi-a dat putere"  
Chilia părintelui Mina Dobzeu miroase a tămâie şi-a mir. 
Pereţii sunt îmbrăcaţi în icoane şi între ele arde neîncetat o 

elă. Aerul e subţire şi încărcat cu o tăcere smerită. 
După 91 de ani de credinţa şi rugăciune, după chinurile din 
temniţele comuniste, părintele sta întins în pat, orb şi 

âinile îi sunt firave. Mâinile sale, care l
pe Nicolae Steinhardt în închisoare
troiţe şi au binecuvântat mii de credincioşi. Dar 

chiar şi aşa, firav şi fără puteri, întreaga sa fiinţa iradiază 
bunătate şi linişte, iar vorbele sale, pline de înţelepciune şi trăire 
duhovnicească, îţi încălzesc inima. Unul dintre cei mai 
înduhovniciţi călugări ai României 
rugăciunea inimii, pe care o cunoaşte îndeaproape.

"Bate la uşa inimii. Loveşte cu cuvinte!"

- Părinte, v-aţi întărit de-a lungul vieţii practicând rugăciunea 
inimii. Aţi vorbit despre importanţa ei şi aţi răspândit
România, în biserici şi mănăstiri. De ce aţi considerat 
important să faceţi cunoscută această rugăciune, în mod 
special? 
 
- "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte
mă pe mine, păcătosul". Aceasta este rugăciunea inimii, scurtă 
şi simplă, dar cu o mare putere şi de mare ajutor. Este o 
rugăciune de pocăinţă, adresată Domnului Iisus, şi e plină de 
Har şi de Adevăr. Porunca este de la Domnul: "Privegheaţi, dar 
în toată vremea, rugându-vă". Rugăciunea inimii nu este o taină 
de care au parte numai preoţii, sau o practică ce aparţine doar 
monahilor nevoitori. Este o rugăciune de pocăinţă, pentru tot 
creştinul. Prin această rugăciune, omul devine curat cu inima. 
Rugăciunea inimii îi mântuieşte pe cei credincioşi, iar monahii 
cu pravila călugăreasca se şi sfinţesc. Domnul o primeşte ca o 
jertfă curată, se bucura de ea şi se veseleşte, iar pe noi, 
rugăciunea aceasta de toate relele ne păzeşte, ne îmbracă într
putere de sus, de nebiruit. 

- Există anumite reguli pe care e bine să le urmăm, pentru că ea 
să fie ascultată? 

Acasă, în satul naşterii sale din Basarabia

- Oricine poate spune rugăciunea inimii. E pentru toată lumea. 
Prima condiţie este să te împaci cu ceilalţi. Fără pace în inima 
faţă de aproapele tău, nu poţi porni să te rogi. În ce priveşte 

M
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e Steinhardt în închisoare, care au cioplit 

troiţe şi au binecuvântat mii de credincioşi. Dar 
chiar şi aşa, firav şi fără puteri, întreaga sa fiinţa iradiază 
bunătate şi linişte, iar vorbele sale, pline de înţelepciune şi trăire 

c inima. Unul dintre cei mai 
niei a vorbit mereu despre 

rugăciunea inimii, pe care o cunoaşte îndeaproape. 

"Bate la uşa inimii. Loveşte cu cuvinte!" 

a lungul vieţii practicând rugăciunea 
vorbit despre importanţa ei şi aţi răspândit-o în toată 

, în biserici şi mănăstiri. De ce aţi considerat 
important să faceţi cunoscută această rugăciune, în mod 

"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-
Aceasta este rugăciunea inimii, scurtă 

şi simplă, dar cu o mare putere şi de mare ajutor. Este o 
rugăciune de pocăinţă, adresată Domnului Iisus, şi e plină de 
Har şi de Adevăr. Porunca este de la Domnul: "Privegheaţi, dar 

Rugăciunea inimii nu este o taină 
de care au parte numai preoţii, sau o practică ce aparţine doar 
monahilor nevoitori. Este o rugăciune de pocăinţă, pentru tot 
creştinul. Prin această rugăciune, omul devine curat cu inima. 

e cei credincioşi, iar monahii 
cu pravila călugăreasca se şi sfinţesc. Domnul o primeşte ca o 
jertfă curată, se bucura de ea şi se veseleşte, iar pe noi, 
rugăciunea aceasta de toate relele ne păzeşte, ne îmbracă într-o 

anumite reguli pe care e bine să le urmăm, pentru că ea 

 

Acasă, în satul naşterii sale din Basarabia 

Oricine poate spune rugăciunea inimii. E pentru toată lumea. 
Prima condiţie este să te împaci cu ceilalţi. Fără pace în inima 

aproapele tău, nu poţi porni să te rogi. În ce priveşte 
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locul rostirii ei, el poate să fie în biserică sau în odaia ta. În 
linişte totală, în singurătate sau în cămara inimii tale, indiferent 
unde te-ai afla. Cum să ne rugăm? Mai întâi zicem Tatăl nostru 
şi apoi, după cum spune Apostolul Pavel, "rugaţi-vă neîncetat". 
Există şi o parte tehnică a acestei rugăciuni. Stai în genunchi 
sau pe un scăunel micuţ şi începem să rostim rugăciunea cu 
mintea coborând în inimă. Trebuie să spui rar, în ritmul inimii: 
"Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe 
mine, păcătosul". Acestea zise cu smerenie multă şi fără să 
gândim nimic altceva şi fără să ne mişcăm. În felul acesta, 
primim tărie sufletească şi se face simţită lucrarea Harului 
dumnezeiesc. Ne despatimim, ne izbăvim de vicii: de ură, 
invidie, nerăbdare, răzbunare, beţie, lăcomie, desfrâu sau 
zgârcenie. Apostolul Pavel spunea: "şi Duhul vine în ajutor 
slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie, ci 
însuşi Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite". Cu 
timpul, pacea se va aşterne în întreaga noastră fiinţă. Asta 
trebuie făcut de trei ori pe zi, şi să nu uităm să coborâm mintea 
în inimă, şi la celelalte rugăciuni. Nimeni să nu spună că nu 
poate duce la capăt sută la sută rugăciunea inimii! Dumnezeu te 
va primi şi cu un sfert din cât ar trebui. Unii poate vă vor spune 
să nu vă apucaţi de rugăciunea inimii, până nu vă veţi curăţi mai 
întâi de vicii. Eu vă sfătuiesc să începeţi, chiar dacă sunteţi 
prinşi în mrejele poftelor trupeşti, căci treptat, rugăciunea va 
aduce şi despatimirea. E necesar doar să ceri ajutorul lui 
Dumnezeu şi să te rogi cu stăruinţă. 

"Coboară-ţi mintea în inima" 

- Această rugăciune e legată de respiraţie sau de bătăile inimii? 
 
- Ambele metode sunt bune la început. Pentru a te deprinde, 
poţi spune: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu" pe 
inspiraţie, apoi "Miluieşte-mă pe mine, păcătosul" pe expiraţie. 
Dar dacă vei lipi rugăciunea de bătăile inimii, aceasta nu va 
înceta niciodată. Sfatul meu este să umbli la inimă. Bate la uşa 
inimii, loveşte cu cuvinte.  

Încă în putere 

Mai întâi cu vocea şi apoi tainic. Aşa vei deprinde inima să se 
deschidă şi să lucreze cu mintea, până ce se va încălzi. Când 
spui rugăciunea după bătaia inimii, ritmul va fi altul şi vei avea 
şapte timpi: 1. Doamne 2. Iisuse 3. Hristoase, 4. Fiul lui 
Dumnezeu, 5. miluieşte-mă 6. pe mine, 7. păcătosul. Pentru 
omul de rând, zece minute dimineaţa, zece la prânz şi la fel 
seara, şi îi de ajuns. E bine să nu lipsească nici celelalte 
rugăciuni. Acatistul Domnului Iisus, al Maicii Domnului şi 
altele. Să mergeţi la biserică şi să ţineţi posturile, iar un 
duhovnic să te spovedească şi să te împărtăşească regulat. Eu 
sunt bolnav şi stau la pat şi spun rugăciunea aşa, la pat cum 
sunt. Îs slăbănog... Spun rugăciunea cu mintea, vorbită sau 
tăcând. Totul e să ai mintea coborâtă în inimă. Asta înseamnă că 

o faci cu inima. Este o lucrare pe care o atribui inimii spirituale 
şi nu inimii carnale. Nu trebuie să te opreşti asupra inimii 
carnale! Acolo cultivi patimile. Spre stânga trebuie să te opreşti, 
două degete sub sânul stâng, acolo ţi-e inima duhovnicească. Şi 
mai mult te opreşti cu cuvântul. "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul 
Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!". Un suspin 
trebuie să fie în cuvântul "miluieşte-mă". M-a întrebat cineva 
unde sta sufletul? Sufletul sta în tot corpul, dar centrul îl are în 
inima duhovnicească. E ca o făclie, ca o flacără care arde în noi! 
Arde! El răspunde la rugăciunea inimii. Pe măsură ce vei spune 
rugăciunea vei simţi cum se înfierbântă. 

Nu căutaţi semne şi minuni 

- Rugăciunile sunt întrerupte, adesea, de gânduri, care nu se 
lasa alungate uşor. Cum poţi lupta cu asemenea rătăciri? 
 
- Dacă ai venit să afli despre rugăciunea inimii, de ce îţi pui 
matale problema că vei avea rătăciri? Îi ceri lui Dumnezeu cele 
bune, de ce crezi că El nu te va călăuzi spre cele bune şi de 
folos? Domnul a zis aşa: "Cine este omul acela între voi care, de 
va cere fiul său pâine, oare îi va da piatra? Sau de-i cere peste, 
oare el îi va da şarpe? Dacă voi, rai fiind, ştiţi să daţi daruri 
bune fiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va 
dă cele bune celor care cer de la El?". Să nu umbli după minuni 
şi vedenii sau şoapte. Atunci, da, diavolul poate să lucreze. 
Trebuie să rămâi în rugăciune, fără să cauţi senzaţii sau stări 
sufleteşti extraordinare şi vei fi ferit de rătăcire. Şi chiar dacă le 
ai, să nu le spui, să le păstrezi pentru tine. Se poate că 
Dumnezeu să ne dea semne ca să ne încurajeze şi să ne 
întărească în credinţa noastră, dar nu acestea sunt scopul şi nu 
trebuie nici să te mândreşti cu ele şi nici să faci aprecieri despre 
tine, ca atunci eşti neisprăvit. Nu căutaţi semne şi minuni.  

 

Mănăstirea "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Huşi unde 
trăiește astăzi părintele Mina Dobzeu 

Domnul a zis: "De veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, 
veţi zice muntelui acestuia mută-te de aici dincolo, şi se va muta 
şi nimic nu va fi cu neputinţă". Da' matale crezi că trebuie să ne 
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apucăm să mutăm munţii din loc? Să mergem pe apă sau să 
levităm? Munţii stau bine unde i-a lăsat Dumnezeu. Munţii 
păcatelor noastre trebuie să îi mutăm! Să ne despatimim de 
vicii, de beţie, invidie, duşmănie, desfrâu, vorbire în deşert, 
acestea sunt minunile credinţei. Să nu ne trufim, ca aceasta ne 
rătăceşte mai mult decât orice. Aceasta poate să mâhnească 
Harul lui Dumnezeu, ca celor mândri Dumnezeu le stă 
împotrivă, iar celor smeriţi le dă har. 

- Câteodată simţi ca Dumnezeu e în arbori, în pietre, în tot ce 
înseamnă natura, şi parcă înţelegi acest limbaj şi descoperi o 
dragoste dulce în toate. În astfel de momente, am ajuns în taina 
lui Dumnezeu sau e doar ceva premergător? 

- E doar ceva premergător. Sentimentele noastre sunt de la 
Dumnezeu şi El nu ni le anulează. Ne dă simţăminte bune şi 
nobile ca să înţelegem că suntem pe drumul cel bun, dar încă nu 
am ajuns la taina. Sentimentele pe care le avem, Domnul le 
foloseşte de multe ori, ca să înţelegem tainele dumnezeieşti şi 
lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Ia să vezi, ştii să cânţi "Trandafir 
de la Moldova"? Iată, Domnul mi-a arătat prin cântarea asta 
simplă cât de mult ia aminte asupra sentimentelor noastre, când 
sunt călăuzite către lucruri bune şi frumoase. Eu iubeam 
cântarea aceasta, mi-a vorbit despre sentimentele mele. Orice 
sentiment sădit în noi de Dumnezeu îi bun, ne deşteaptă, ne 
învaţă că dincolo de simplitatea lor, au înţeles mai adânc. 
 
"Orice duhovnic e mare, dacă asculţi de el" 

- Pentru a înainta în rugăciune, avem nevoie de duhovnic, sau 
ne putem strădui singuri? 

- Da' matale la ce-ai venit la mine? Păi iată, singur ţi-ai găsit 
răspunsul. Şi eu, care cunosc mai multe, aş avea nevoie de un 
duhovnic iscusit, că multe se ivesc. Un duhovnic te ajută, ai 
limpezime că să urci pe trepte mai înalte, e important să ai. Da' 
unii aleargă peste dealuri şi peste vai ca să îşi găsească un 
duhovnic mai iscusit. Tot umblă prin mănăstiri şi biserici şi 
până la urmă ei nu asculta nici de vreun duhovnic mare şi nici 
de vreunul mic. Oricare duhovnic e mare, dacă asculţi de el. 
Altfel e de prapura şi nu-ţi e de nici un folos. 

"Lumina necreată a venit peste România " 

- Spuneaţi că prin rugăciune nu trebuie să aşteptăm semne de 
la Dumnezeu. De ce? 

 - Să nu umblăm după acestea. Smereşte-te înaintea lui 
Dumnezeu şi încolo le vei avea pe toate. Dacă umbli după 
minuni se poate amesteca cel rău, care te poate duce în rătăcire. 
Smerenie şi rugăciune, atât ai nevoie. Să nu umblăm după 
supra-natural, ca noi nu ştim să facem prea bine distincţia şi 
acolo se amesteca şi cel înşelător, diavolul. New Age şi tot 
spiritualismul oriental, african, cu magii de tot felul şi ritualuri 

păgâne, duc la o raţiune fără raţiune, fără cunoaşterea lui 
Dumnezeu. Sunt practici fără Adevăr, oricât de senzaţionale ar 
părea. Şi cel ce nu are Adevăr este în minciună. Fiecare creştin 
trebuie să cunoască Adevărul, căci el este cunoştinţă de 
Dumnezeu. Mântuirea noastră este prin credinţă, har şi fapte 
bune. Credinţă o avem cea întru Hristos, în biserica ortodoxă, 
nu oriunde. Avem adevărul şi lumina. Şi acum, când vă 
vorbesc, văd lumina cea necreată, Adevărul Adevărurilor. 
Domnul ne îndrumă după legile sale, după poruncile sale. 

 

Fotografia din dosarul penal 

- Ce este lumina necreată? 

- Lumina cea necreată, îi aproape anul de când am primit-o. 
În istoria bisericii este la Grigorie Palama, el a mai văzut-o. 
Se numeşte astfel, ca să nu creadă oamenii că este ca lumina 
soarelui sau a lunii. Este o lumină ce emană direct din 
Dumnezeu. Eu o văd. Este peste toată ţara . Mi se arata şi 
are un rost când o văd, ca un îndemn câteodată, sau ca o 
explicaţie. Ea aduce mai multă lumină în viaţa bisericii. 
Aduce peste toţi oamenii îndreptare, înţelepciune, 
înţelegere, sfaturi, evlavie, frica de Dumnezeu, bărbăţie, 
ridica pe cei surpaţi, dezleagă pe cei robiţi, înţelepţeşte pe 
cei orbi. Iată ce face lumină cea adevărată! A venit 
deasupra ţării noastre şi am făcut cunoscut asta 
Patriarhului. Se extinde pe toată harta României. Este o 
binecuvântare a poporului acestuia, care a luptat mult 
împotriva Antihristului. 
 
"Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevii, de draci şi de 
patimile trupeşti!" 

- Lumea de azi e o competiţie între oameni: în societate, la 
serviciu, chiar şi în dragoste. Cum putem totuşi să ne iubim 
aproapele ca pe noi înşine, când dintre noi, unul singur poate 
să câştige? 

- Te rogi pentru el. Când te rogi, nu înseamnă că te rogi pentru 
ce-i în mintea lui, rugăciunea ta nu este să se împlinească 
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gândul celuilalt. Ci să îl ferească Dumnezeu de rele, să
mântuire şi lui. De-acolo mai departe, ştie Dumnezeu cât să dea 
fiecăruia. Asta e fapta cea mai minunată: ca tu v
sufletul tău şi pentru aproapele tău. Chiar dacă te gândeşti că nu 
merita, roagă-te pentru celălalt, că poate se afla şi el în multe 
păcate. În rest, încearcă să nu greşeşti faţă de el, să nu f
respingător. Uită răul, rabdă mult, iartă totul! În felul acesta vei 
avea pace cu toţi cei din jurul tău şi cu tine însuţi. Iar când eşti 
la strâmtoare mai poţi zice aşa: "Doamne, apără
oamenii gâlcevii, de draci şi de patimile trupeşti!".
această rugăciune scurtă, iată de câte mă apăr deodat
rugăciune trebuie spusă mereu, oriunde. Important este să fim 
cu inima smerită şi cu duhul umilit, asta contează. Numai cu 
acestea mă pot apropia de Dumnezeu, şi cu iubire de aproapele 
meu. 
 
- Aţi reuşit să treceţi prin anii grei ai ateismului f
vă pierdeţi credinţa. Ce anume v-a dat această putere?

- Dă-mi Doamne lacrimi, să-mi plâng păcatele mele! Unii au 
lacrima uşoară, eu însă nu am avut acest dar. Am plâns cu 
amaaaaar! Când am văzut umbră lui Antihrist prima dată, 
întunericul care mă înspăimântă, plângeam... Al doilea, când m
au scos din mănăstire şi m-au dat afară... Am plâns cu amar... 
Am plâns şi când m-au lovit securiştii, nişte bandiţi antihrişti... 
M-am angajat la o luptă cu Antihristul şi l-am dat pe fa
luptat cu dracul, am luat bătăi, zeci de bătăi! Ei 
i-am dat pe față. M-a întărit şi m-a apărat Domnul! Lupta a fost 
grea. Şi acum lupta e grea. Bătăi... bătăi... atâtea bătăi, ca acuma 
nu mai văd cu ochii. Eu l-am văzut pe Domnul Iisus! Asta mi
dat putere. Am văzut şi Duhul Sfânt, planând deasupra ţării, 
şi am ştiut că o să ne apere de ceva, poate de o boală, sau de 
o foamete, sau de vreun război. L-am văzut pe Domnul Iisus 
de o frumuseţe raaaara! De o frumuseţe raaaaraaaa! L
văzut aşa de frumos! Eram acasă, la Grozeşti, când l
în toată frumuseţea Lui! Nu-mi şterge nimeni imaginea asta din 
suflet! Ştiu unde l-am văzut. Când merg la biserică, să mă 
împărtăşesc din trupul şi sângele Lui, mă gândesc la El, cât de 
scump şi de frumos e! L-am întâmpinat cu candela aprinsă, 
acolo unde l-am văzut, în satul meu.  

Am făcut o troiţă acolo, pe dealul Basarabiei. S-
aşezat pe un tron, cu o coroană de aur pe cap. Şi bandiţii au 
încercat să îi ia coroana, iar El le-a spus: "Nu veţi lua n
Aceasta este Împărăţia mea şi voi veţi pieri cu toţii!". Acolo, 
acasă, în Basarabia, am făcut o capelă să odihnească Domnul. 
Eram cu Vasile de la Poiana Mărului. L-am primit cu candela 
aprinsă, împreună cu poporul din satul meu. Domnul a venit şi 
Antihristul a fost nimicit. Aşa au început să se reînfiinţeze 
mănăstirile şi să avem din nou învăţătura duhovnicească în 
şcoli. A venit Hristos la noi pentru acestea şi Satana a plecat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014Lohanul nr.  32,  decembrie  2014
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sufletul tău şi pentru aproapele tău. Chiar dacă te gândeşti că nu 

te pentru celălalt, că poate se afla şi el în multe 
păcate. În rest, încearcă să nu greşeşti faţă de el, să nu fii 
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oamenii gâlcevii, de draci şi de patimile trupeşti!". Cu 
această rugăciune scurtă, iată de câte mă apăr deodată! Această 
rugăciune trebuie spusă mereu, oriunde. Important este să fim 
cu inima smerită şi cu duhul umilit, asta contează. Numai cu 
acestea mă pot apropia de Dumnezeu, şi cu iubire de aproapele 
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mi plâng păcatele mele! Unii au 
lacrima uşoară, eu însă nu am avut acest dar. Am plâns cu 
amaaaaar! Când am văzut umbră lui Antihrist prima dată, 
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au dat afară... Am plâns cu amar... 
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am văzut pe Domnul Iisus! Asta mi-a 

Am văzut şi Duhul Sfânt, planând deasupra ţării, 
şi am ştiut că o să ne apere de ceva, poate de o boală, sau de 

am văzut pe Domnul Iisus 
de o frumuseţe raaaara! De o frumuseţe raaaaraaaa! L-am 

Eram acasă, la Grozeşti, când l-am văzut 
mi şterge nimeni imaginea asta din 
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împărtăşesc din trupul şi sângele Lui, mă gândesc la El, cât de 
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-a coborât şi s-a 
aşezat pe un tron, cu o coroană de aur pe cap. Şi bandiţii au 

a spus: "Nu veţi lua nimic! 
Aceasta este Împărăţia mea şi voi veţi pieri cu toţii!". Acolo, 
acasă, în Basarabia, am făcut o capelă să odihnească Domnul. 

am primit cu candela 
aprinsă, împreună cu poporul din satul meu. Domnul a venit şi 

au început să se reînfiinţeze 
năstirile şi să avem din nou învăţătura duhovnicească în 

şcoli. A venit Hristos la noi pentru acestea şi Satana a plecat. 

 
- Cat de puternică poate să fie o rugăciune?

- Rugăciunea cea mai înaltă, de unire cu Dumnezeu, e fără 
cuvinte. E alipirea de Domnul cu afecţiunea şi căldura inimii, 
precum copilul alipit de sânul maicii sale se simte odihnit şi 
fericit fără să spună cuvinte. 

 
Compasiunea este totodată iubirea 
atotmilostivă a lui DUMNEZEU

 
                                                  George BIANU 

           Mila este o trăire individual
prezentă şi mila, însă predomină starea de comuniune cu
DUMNEZEU.  

oar pe fundalul ei iubirea din inima noastră, precum şi 
contemplarea suferinţelor din jurul nostru, a ignoranţei 
ori a răutăţii unor oameni trezesc în sufletul nostru 

empatia superioară. 

Mila este o trăire individuală în care ne putem chiar i
modul egoist. Iar atunci când cineva ne povesteşte ce probleme 

are, riscăm să preluăm o parte din acele tensiuni şi suferinţe 

psihice, din corespondenţa lor energetică şi să o asimilăm, 
conştient sau nu, în aura noastră. 

Oamenii cu asemenea tensiuni, care 
întreagă de suferinţe lăuntrice, în special psihice, simt o stare de 
uşurare atunci când le comunică altora, deoarece în acel 
moment are loc un fel de transfer. Dacă simte milă în acele 
momente, interlocutorul va prelua şi va asimila în aura sa aceste 
componente psihice care nu îi aparţin, iar apoi, evident, va 
trebui să le ardă, să le distrugă. 

Nu simplă căinare a celuilalt, ci binefacere inimii 

Starea de compasiune nu încarcă fiinţa. Pentru că procesul de 

ardere a energiilor negative se realizează datorită integrării 
divine a celui care ascultă. Omul respectiv nu mai este deloc 
afectat. Datorită acestei rezonanţe, acestei integrări depline, el 
este aşadar capabil să simtă o compasiune imensă şi 
de folos persoanei în cauză. 

Mai mult decât atât, compasiunea este o stare

evoluăm şi să ne purificăm datorită energiilor divine ale iubirii 
şi milei lui DUMNEZEU care ne tranzitează fiinţa şi ne 
elevează propriile vibraţii lăuntrice. 

D
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Compasiunea este totodată iubirea 
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George BIANU – București 
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binefacere inimii sale  

fiinţa. Pentru că procesul de 

realizează datorită integrării 
ascultă. Omul respectiv nu mai este deloc 

Datorită acestei rezonanţe, acestei integrări depline, el 
este aşadar capabil să simtă o compasiune imensă şi chiar să fie 

Mai mult decât atât, compasiunea este o stare care ne ajută să 

evoluăm şi să ne purificăm datorită energiilor divine ale iubirii 
şi milei lui DUMNEZEU care ne tranzitează fiinţa şi ne 
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Mila lui DUMNEZEU se manifestă chiar prin intermediul unei 
anumite puteri cosmice, îndrituită cu divina compasiune. Căci 
în ultimă instanţă, pentru a clarifica această diferenţă, trebuie să 
spunem că mila este o manifestare individuală a fiinţei umane, 
în schimb compasiunea este manifestarea iubirii şi milei lui 
DUMNEZEU. De aceea, în compasiune este deja prezentă şi 
starea de iubire divină, ceea ce reprezintă un real folos pentru 
acela care simte revărsarea ei. 

Mila preia otrava psihică şi energiile negative  

Mila poate fi adeseori chiar aberantă, deoarece omul nu este 
integrat divin atunci când o manifestă. De exemplu, să zicem că 
mama voastră are probleme grave de sănătate. Voi îi povestiţi 
despre necesitatea de a recurge la un tratament naturist adecvat, 
care ar putea s-o salveze, dar ea respinge cu dispreţ această 
alternativă. 

Într-o asemenea situaţie sigur că o să vă fie în continuare foarte 
milă de ea, dar în realitate doar mila nu va fi de niciun folos 
dacă mama voastră reacţionează aşa. Este vorba de o KARMA 
de suferinţă pe care ea o manifestă, iar mila voastră nu o poate 
ajuta să se vindece. Într-un asemenea caz veţi reuşi cel mult să 
preluaţi o parte din energiile dizarmonioase ale mamei, dar asta 
nu va produce înlăuntrul ei nici cea mai mică transformare şi nu 
îi va alina în niciun fel suferinţele. Mila nu face decât să preia o 
parte din otrava psihică ce îi produce mamei voastre suferinţa. 
Dar pentru că mama nu face eforturile necesare vindecării şi 
continuă să aibă o atitudine încrâncenată, este exact ca în zicala 
Doi încarcă, doi descarcă! – situaţia nu are nimic creator per 
ansamblu. 

Mila prezintă în general această stare de receptivitate, de punere 
la unison aproape prostească, orbească, pe când compasiunea 
implică şi acest aspect de emisivitate şi chiar o atitudine 
mobilizatoare. 

Putem avea de pildă o atitudine creatoare care s-o determine pe 
mama să facă ceva, spunându-i: „Dacă tu te complaci în 
această stare şi nu vrei să faci nimic, eu nu pot să te ajut.” O 
asemenea atitudine izvorăşte din compasiune. Modul ferm şi 
înţelept în care punem problema poate să o ajute să se smulgă 
din inerţie. Situaţia opusă, în care ne este doar milă de ea şi o 
lăsăm mai departe să se complacă în aceleaşi greşeli, ne 
afectează şi pe noi şi este o atitudine aberantă. 

Viaţa este un ajutor profund transformator pentru fiinţa umană 
care ajută. Putem oferi un astfel de sprijin celorlalţi, cu 
bunăvoinţă şi altruism, iubire şi compasiune, iar în felul acesta 
vom descoperi că îl putem întâlni pe DUMNEZEU în acţiunea 
integrată divin şi în aproapele nostru de fiecare dată.  

Compasiunea ne protejează de energii nefaste  

Din această cauză, este important, dacă doriţi să acţionaţi 
înţelept, să aveţi o atitudine plină de compasiune, urmărind să 
integraţi iubirea divină în activităţile voastre. Astfel nu veţi fi 

afectaţi, nu veţi fi tensionaţi şi nu veţi vibra la unison cu 
suferinţele care pot să vă marcheze profund. 

Sunt situaţii când mila îl perturbă foarte tare pe om, deşi el nu 
are probleme similare cu cel faţă de care nutreşte un asemenea 
sentiment. Dacă, de exemplu, staţi lângă un paranoic şi vă este 
milă de el, aveţi toate şansele să vă confruntaţi cu o afecţiune 
psihică asemănătoare lui şi sunt chiar posibile fenomene de 
rezonanţă atât de puternice, încât cu timpul, dacă în voi există 
condiţii prielnice, să vă treziţi că deveniţi chiar paranoic. 

În schimb, o atitudine de compasiune vă protejează total de 
aceste influenţe pe care altfel le-aţi prelua în fiinţa voastră. Un 
exemplu semnificativ este faptul că mulţi dintre medicii 
psihiatri care îi îngrijesc pe bolnavii psihic ajung treptat să 
prezinte exact tulburările acestora. 

Însă cel care trăieşte sentimentul compasiunii nu se confruntă 
cu un asemenea gen de contaminare subtilă de la cel pe care îl 
ajută, pentru că iubirea lui DUMNEZEU îi oferă protecţie 
divină. 

Când aşezi tot în mâinile Lui  

Integrarea în divin înseamnă o stare de împărtăşire a gândurilor 
sau a intenţiilor noastre lui DUMNEZEU. Este ca şi cum ne-am 
sfătui cu El înainte de a începe acţiunea, solicitându-L să ne 
lumineze, să ne ghideze, să ne orienteze în acţiunea care 
urmează. E asemănător cu „Doamne ajută”, formula clasică din 
popor. 

Din punct de vedere spiritual, puteţi trăi formula simplă 
„Doamne ajută” prin integrarea acţiunii voastre în contextul 
armoniei divine. Iar aceasta poate fi trezită prin mentalizarea 
acelei acţiuni şi printr-un fel de prezentare a ei Divinului. 

Starea de fior, starea de comuniune inefabilă care se manifestă 
adesea prin activarea şi energizarea unui centru de forţă ce vă 
susţine în acţiunea pe care urmează să o faceţi exprimă exact 
starea de răspuns a Divinului şi arată că integrarea respectivă s-
a produs. În funcţie de puterea noastră de focalizare mentală, în 
funcţie de intensitatea atenţiei, a concentrării şi chiar a 
meditaţiei de integrare divină, putem evoca din nou şi din nou 
începutul ei şi îl facem astfel să se perpetueze. 

Iar dacă acest lucru nu vă este cu putinţă, merită să vă 
îmbunătăţiţi concentrarea. O bună concentrare mentală, o 
excelentă concentrare mentală vă permite să rămâneţi în acest 
etern început. 

Alchimia interioară la îndemâna oricui  

Cum se poate transforma sentimentul de milă în compasiune? 
Prin ridicarea vibraţiei lăuntrice la nivelul unei atitudini divine, 
integrate. Dacă doriţi, de exemplu, să o transformaţi în 
compasiune este de ajuns să-i consacraţi lui DUMNEZEU mila 
pe care o simţiţi pentru mama. Şi atunci veţi remarca că se 
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produce acest miracol al sublimării, al integrării milei voastre în 
compasiune. 
Este calea cea mai simplă pe care o aveţi la dispoziţie pentru a 
resimţi lăuntric transformarea milei în compasiune. Dacă s
milă pentru cineva în suferinţă, cineva care are cancer, şi vreţi 
cu tot dinadinsul să-l ajutaţi – mai ales că vă simţiţi afectaţi, o 
să aveţi tendinţa de a vibra la unison datorită milei şi o să 
ajungeţi să trăiţi printr-un fel de empatie mai puţin
exact starea de marasm, de chin a celui bolnav. 

Fii o sursă de lumină divină  

Dacă veţi consacra însă fructele acestei stări de milă lui 
DUMNEZEU, se produce declicul magic care vă transformă 
mila în compasiune.  

Iar asta va atrage o îmbogăţire a stării voastre lăuntrice, o 
eficienţă în a fi de folos pentru celălalt, a-l alina, a
această energie complexă divină care nu vine de la voi, ci de la 
DUMNEZEU Însuşi, vă face să progresaţi.
Pentru că în orice ajutor, în orice învăţătură pe
detaşat celorlalţi există posibilitatea transformării şi ajutorării 
noastre totodată. De aceea se spune că în momentul în care îi 
înveţi pe ceilalţi şi tu înveţi foarte mult. Acest miracol se 
produce şi datorită stării de rezonanţă. 

Dacă voi cunoaşteţi un anumit aspect iniţiatic, esoteric, şi îl 
explicaţi, dar nu aţi atins desăvârşirea – sunteţi de pildă nativ 
Leu şi vorbiţi despre iubire, atunci când comunicaţi cu un nativ 
Săgetător, rezonanţele pe care le treziţi în el vor determina un 
transfer subtil înlăuntrul vostru. Iar acest transfer o să vă facă să 
simţiţi iubirea aşa cum o face un nativ Săgetător.

Veţi fi deci dublaţi lăuntric, psihic, mental prin această 
comunicare. Şi dacă totul se petrece într-un grup foarte mare, 
atunci starea de transfer care se realizează prin rezonanţă va fi 
proporţională cu numărul celor prezenţi. Astfel, cu cât deveniţi 
mai capabili să ajutaţi mai multe fiinţe umane, cu atât voi 
sunteţi ajutaţi de sprijinul pe care îl oferiţi celorlalţi.

Este o taină pe care merită să o înţelegeţi, dar cel mai important 
e să o trăiţi urmărind ca atunci să fiţi un factor de lumină divină, 
să-i ridicaţi şi pe ceilalţi către această înţelegere autentică, către 
Adevăr. 

Să luăm un caz clasic, să zicem că o persoană vă spune pe 
stradă: „Uite, m-am îndrăgostit de tine şi vreau să merg cu tine 
în seara asta. Dacă nu accepţi, îmi produci o mare suferinţă.”
Ce o să faceţi? O să spuneţi: „Gata, trebuie să merg că altfel... 
– o să gândiţi într-un mod stupid – ...îmi fac KARMA că uite, îi 
produc suferinţă acestuia”?  Ar însemna că ajungeţi să vă 
prostituaţi, dacă cineva ştie să vă manipuleze emoţional şi pune 
problema în felul acesta. Adevărul este însă că în niciun caz nu 
trebuie să vă lăsaţi afectat de tot ceea ce consideră celălalt, în 
mod eronat, drept suferinţă provocată de voi. 

Asta e treaba lui. Altfel am putea considera că cei care îi erau 
ostili lui Iisus sufereau pentru că el prezenta faptele adevărate. 
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Este calea cea mai simplă pe care o aveţi la dispoziţie pentru a 
resimţi lăuntric transformarea milei în compasiune. Dacă simţiţi 
milă pentru cineva în suferinţă, cineva care are cancer, şi vreţi 

mai ales că vă simţiţi afectaţi, o 
să aveţi tendinţa de a vibra la unison datorită milei şi o să 
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Dacă veţi consacra însă fructele acestei stări de milă lui 
DUMNEZEU, se produce declicul magic care vă transformă 
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înveţi pe ceilalţi şi tu înveţi foarte mult. Acest miracol se 
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Săgetător, rezonanţele pe care le treziţi în el vor determina un 
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simţiţi iubirea aşa cum o face un nativ Săgetător. 

Veţi fi deci dublaţi lăuntric, psihic, mental prin această 
un grup foarte mare, 

transfer care se realizează prin rezonanţă va fi 
proporţională cu numărul celor prezenţi. Astfel, cu cât deveniţi 
mai capabili să ajutaţi mai multe fiinţe umane, cu atât voi 
sunteţi ajutaţi de sprijinul pe care îl oferiţi celorlalţi. 

erită să o înţelegeţi, dar cel mai important 
e să o trăiţi urmărind ca atunci să fiţi un factor de lumină divină, 

i ridicaţi şi pe ceilalţi către această înţelegere autentică, către 

Să luăm un caz clasic, să zicem că o persoană vă spune pe 
am îndrăgostit de tine şi vreau să merg cu tine 

în seara asta. Dacă nu accepţi, îmi produci o mare suferinţă.” 
„Gata, trebuie să merg că altfel... 

...îmi fac KARMA că uite, îi 
Ar însemna că ajungeţi să vă 

prostituaţi, dacă cineva ştie să vă manipuleze emoţional şi pune 
problema în felul acesta. Adevărul este însă că în niciun caz nu 
trebuie să vă lăsaţi afectat de tot ceea ce consideră celălalt, în 

Asta e treaba lui. Altfel am putea considera că cei care îi erau 
ostili lui Iisus sufereau pentru că el prezenta faptele adevărate. 

Iar Iisus ar fi trebuit să se simtă foarte afectat că îi supăra pe 
farisei şi pe ceilalţi, pentru că lor nu le convenea ce spunea el. 
Totuşi, Iisus nu s-a lăsat afectat nici de suferinţa, nici de 
îndârjirea lor şi a continuat misiunea primită de la 
DUMNEZEU. 

Mulţi au impresia că suferinţa celuilalt provine de la ei. În 
realitate să ştiţi că suferinţa fiinţei respective îi aparţine. Ţine de 
KARMA, poate chiar să izvorască dintr
unii îl au şi îl manifestă cu frenezie. Nu trebuie să consideraţi că 
voi generaţi suferinţa celor care susţin că îndură din cauza 
voastră. 

Suferă dintr-un motiv inventat de el? E treaba lui. Dacă cineva 
este deranjat până la suferinţă pentru că vă rugaţi la 
DUMNEZEU, treaba lui. Lăsaţi-l să se chinuie până o să 
înţeleagă că e bine să se roage şi el. Tot ceea ce putem face noi 
e să manifestăm compasiune din tot sufletul şi să ne vedem de 
treaba noastră. 

Viaţa este Compasiune Profundă în cazul celor puţini şi aleşi. 
Un suflet mare, care este plin de compasiune, se află şi rămâne 
în felul acesta deasupra injuriilor, deasupra nedreptăţilor, 
deasupra durerii pe care urmăresc să i
deasupra batjocurii; şi el va fi, de fiecare dată, cu atât mai 
invulnerabil, cu cât el va manifesta o mai intensă şi mai 
profundă stare de compasiune.  

 
Primul pas către libertate

este Iubirea
 

Dumnezeu a zis: 
 ''In această lume şi în toate lumile pe care Eu le

creat, Eu sunt singurul cu adevărat liber. 
libertăţii este Dumnezeu. 

Nu există şansa de libertate a fiinţei umane decât 
dacă ea acceptă prin propriul său liber arbitru să de
canal viu de manifestare a libertăţii şi a voinţei Mele
altă opinie în acest sens este o mare păcăleală derizorie care nu 
va face decât să înrobească şi mai mult fiinţă umană. Deci 
există libertate fără dragoste, fără dragoste şi comuniune
inefabila cu Mine. 

Primul pas către libertate este iubirea în orice 
formă a ei, pentru că iubirea descătuşează sufletele şi le face să 
se dilate la infinit. 

Al doilea pas către libertate este iubirea pentru 
Mine şi al treilea pas, cel mai greu de făcut, 
abandonaţi propriile planuri şi iluzii fantasmagorice 
referitoare la ceea ce doriţi să faceţi, la viitor şi la direcţia 
vieţilor voastre şi să-Mi dăruiţi Mie corpurile voastre şi 
întreaga voastră fiinţă astfel încât Eu să pot acţiona direct 
prin voi şi să fac din voinţa voastră nestemata preţioasă care 
reflectă identic şi perfect propria Mea voinţă

Deci toţi cei care doriţi să fiţi liberi abandonaţi
cu deplină încredere în mâinile Mele spre a vă face Eu să fiţi 
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în felul acesta deasupra injuriilor, deasupra nedreptăţilor, 
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Eu sunt singurul cu adevărat liber. Singurul sinonim al 

Nu există şansa de libertate a fiinţei umane decât 
dacă ea acceptă prin propriul său liber arbitru să devină un 
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altă opinie în acest sens este o mare păcăleală derizorie care nu 
va face decât să înrobească şi mai mult fiinţă umană. Deci nu 
există libertate fără dragoste, fără dragoste şi comuniune 
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pentru că iubirea descătuşează sufletele şi le face să 
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ceea ce cu adevărat trebuie să fiţi: fiinţe desăvârşite integrate 
organic în marele mister al iubirii Mele pentru creatura Mea. 

Cei care nu vor să fie liberi, nici nu vor fi prea curând. 
Cei care nu au nici cea mai vagă idee despre libertate şi bucuria 
ei trebuie să înveţe mai întâi să Mă iubească. Nu există altă cale 
spre libertate. 

Iubirea va fi aceea care le va revela oamenilor setea 
fundamentală a sufletelor lor pentru libertate. 

Şi pentru a-i face pe oameni să iubească, mai întâi 
iubiţi-i voi, înconjuraţi-i cu dragostea voastră necondiţionat. 

Dacă iubirea se va manifesta într-un cuplu polar 
armonios, forţa transfiguratoare a fuziunilor lor amoroase (cu 
continenta) îi va îndrepta cu paşi repezi către această dorinţă de 
libertate. 

Dar aici desigur că nu Mă refer la acei rebeli pentru 
care libertatea este dorinţa prostească de a face ce vor ei şi când 
vor ei, fără a ţine cont de nimeni şi nici de legile divine.Aceia 
sunt întotdeauna oameni care nu iubesc nimic şi pe nimeni. 

Oamenii care iubesc natura, de exemplu, ajung să 
simtă această sete de libertate. 

Oamenii care iubesc alte fiinţe umane în mod egoist şi 
ataşat îşi pierd această dorinţă de libertate datorită fricilor, 
meschinăriilor şi geloziilor lor, datorită descărcării sexuale 
degradante. Mă refer astfel la acele cupluri pentru care iubirea 
moare şi se osifica. 

Dar la absolut toţi oamenii momentul în care se 
îndrăgostesc poate fi perceput obiectiv că o descătuşare şi ca 
un zbor înălţător către cer al sufletelor lor. 

De aceea voi va trebui să reclădiţi mitul iubirii 
pentru semenii voştri, să-i faceţi să simtă că cine iubeşte este 
fericit şi nemuritor şi de abia de atunci încolo începe 
adevărata evoluţie a sufletului uman. 

Un suflet fără dragoste este un suflet rudimentar şi nu 
poate merge către nicăieri pentru că nu are niciun reper şi nicio 
direcţie. 

    Dragostea trebuie să fie legea secretă a vieţilor 
voastre şi a acţiunilor voastre. La fel cum spuneţi <<nimic 
fără Dumnezeu>>, de acum înainte legea tainică care trebuie să 
vă guverneze trebuie să devină şi mai palpabilă, şi mai concretă, 
şi mai clară şi ea să fie <<nimic fără dragoste>>. Iar voi veţi 
şti că Eu sunt singurul iubit şi singurul izvor al iubirii. 

Dacă veţi pune dragostea susţinută pe temelia iubirii 
pentru Mine la baza tuturor relaţiilor, acţiunilor şi faptelor 
voastre, vă veţi transforma în veritabile izvoare de lumină. 

Exersaţi dragostea în tot ceea ce faceţi şi spuneţi şi 
simţiţi.S-ar putea spune că nu există limită în dragoste: 
întotdeauna va fi loc pentru mai multă iubire, de o  iubire mai 
înaltă, mai pură, mai necondiţionată. 

Îţi voi exemplifica în continuare acest principiu 
<<nimic fără dragoste>> şi ce înseamnă să pui dragostea la 
bază a tot ceea ce eşti, simţi sau faci. Şi vei vedea în acest fel 
că vei fi întotdeauna cu Mine şi vei fi infinit şi etern liber. 

Nu mă veţi iubi cu adevărat decât atunci când veţi 
fi eliberaţi de orice teamă. 

Dar dacă vă veţi lăsa cu încredere întreaga fiinţă în 
mâinile mele eu voi vindeca toate traumele sufletelor voastre 
şi voi descâlci toate nodurile minţilor şi egourilor voastre 
astfel încât voi vă veţi îndrepta către Mine firesc şi vă veţi 
urca continuu către Mine până când veţi fi una cu Mine în 
întrega glorie a Mea. 

Nu mă veţi iubi cu adevărat decât atunci când veţi fi în 
totalitate liberi deci în întregime una cu Mine. 

Până acolo drumul este lung, dar dacă inimile voastre 
sunt pure şi iubitoare acest început, acest prim pas al vostru 
către Mine este deajuns. 

Dăruiţi-Mi inimile voastre şi toate gândurile 
voastre, dar de asemenea dăruiţi-Mi şi toate fricile şi 
probleme voastre. Eu vă voi faceţi liberi şi vă voi dărui şi 
puterea de a Mă iubi complet, necondiţionat.  

Da, adevărul vă va face liberi pentru că este vorba de 
taina tainelor şi de marele adevăr al iubirii Mele şi iubirii 
voastre către Mine. 

Din tot ceea ce există şi din tot ceea ce Eu am creat, nu 
există taină mai mare decât iubirea, nici mister mai ascuns, 
nici fericire mai îmbătătoare, nici putere mai mare decât 
aceea a iubirii. 

Iubirea este totul şi dacă voi vă veţi pune în întregime 
în această iubire a voastră pentru Mine şi dacă voi veţi cere totul 
de la iubire Mea pentru Mine, ei bine, atunci vom fi de-a pururi 
împreună, de-a pururi ne vom privi ochi în ochi şi față în faţă. 

Marele mister copleşitor, fundamentul creaţiei este 
iubirea. Nu este nimic mai sfânt, mai nobil şi mai de preţ 
decât iubirea.Iubirea este apa vie a sufletului care vă va face să 
fiţi cu adevărat vii. Iubirea este chiar fericirea într-o formă a ei 
anume. 

Nu există nimic în întreaga Mea creaţie care să se poată 
sustrage din faţa legii fundamentale a iubirii, căci iubirea ține 
tot universul împreună.Totul dar absolut totul în această 
creaţie a mea este clădit pe iubire, nimic din ceea ce voi veţi 
face nu va fi real dacă nu va fi clădit pe temelia iubirii. 
Nimic din ceea ce voi aţi putea face, spune sau simţi nu are 
nicio valoare şi niciun fundament dacă nu se bazează pe 
dragoste. 

Dacă cunoaşteţi dragostea în cea mai sublimă formă 
a sa, cunoaşteţi totul. Dacă nu cunoaşteţi şi nu trăiţi nici cea 
mai elementară formă de dragoste se poate spune că nu 
cunoaşteţi nimic, se poate spune că sunteţi morţi, inerţi, sterili, 
lumea nu are nevoie de voi, sunteţi într-un fel inutili. 

De aceea valorează mult mai mult o fiinţă umană 
care iubeşte chiar dacă aparent ea nu are realizări de seamă 
după criteriile omeneşti comune, prosteşti decât un aşa zis geniu 
cu sufletul împietrit de lipsa dragostei. De aceea s-a ajuns la 
aberaţiile umanităţii contemporane pentru că ''geniile'', militarii 
şi nu artiştii de geniu sau îndrăgostiţii au dus lumea înainte. De 
aceea urmează să se manifeste seceta, ea este concretizarea 
lipsei de dragoste. La fel şi războaiele şi crimele şi foametea şi 
satanismul şi toate flagelurile care vor lovi umanitatea.Toate, 
nu sunt altceva decât materializarea lipsei de dragoste. 

    Dacă vreţi cu adevărat să faceţi un bine lumii în 
care trăiţi şi vreţi să vă simţi împliniţi că fiinţe umane – 
iubiţi! Iubirea este acum singura voastră şansă reală.'' 
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Imnul Perlei –  întoarcerea sufletului în 

tărâmurile superioare
 
 

                                                Cristin RUSU 
 

          Cunoştinţele noastre despre gnosticism (asta pînă la 
descoperirea manuscriselor copte de la Nag Hammadi din 
Egipt 1945), proveneau din scrierile creştinismului primar 
sau tratatele polemice ale ereziologilor creştini. Î
de gnoză - gnosis derivă dintr-un cuvînt grecesc care 
înseamnă înţelegere, cunoaştere spirituală.  

nvăţătura şcolilor gnostice avea la bază ideea că, fiinţa 
umană  printr-un proces complex de auto-cunoaştere poate 
dobîndi iluminarea ajungînd astfel la mîntuire. 

codexurile de la Nag Hammadi au adus o importantă limpezire 
despre curentele gnostice, astăzi este dificil de a explica acest 
fond comun de idei ce constituie construcţia lor de bază. 
Concepţia dualistă despre lume a gnozei, cosmologică şi 
antropologică, naşte direcţii diferite referitoare atît la scînteia 
divină din om care stă la baza identificării omului cu 
divinitatea, cît şi la lumea opusă polului divin (omul îndepărtat 
de lumină căzut în uitare şi ignoranţă). Multe din l
în secolul II şi III au fost traduse din greacă în coptă, limba 
vorbită de creştinii din Egipt. Primul dintre aceste texte a 
fost  „Pistis Sophia″, păstrat în „Codex Askewianus
din dialoguri purtate de Iisus şi discipolii săi. Al
manuscris gnostic descoperit în secolul XVIII este 
Brucianus″. El conţine două texte, „Cartea lui Jeu
fără nume″. Un alt codex coptic descoperit la Akhmim, 
„Papirus Berolinensis 8052″ conţine trei lucrări gnostice: 
„Evanghelia Mariei″, „Apocriful lui Ioan″ şi „Sophia lui Iisus 
Hristos″. Pe lîngă acestea se mai află şi o lucrare negnostică, 
„Faptele lui Petru″. Și totuşi, cea mai importantă descoperire 
rămâne cea a manuscriselor de la Nag Hammadi, ce conţine 13 
codexuri ce includ treizeci de tratate. Aceste manuscrise conţin 
fragmente de imnuri, între care şi Imnul Perlei, un deosebit 
poem ce face trimitere la misterul divin.  
     Imnul Perlei, numit şi Imnul Sufletului are această denumire 
generală, dat fiind faptul că adevăratul titlu al poemului s
pierdut. Textul original al poemului este scris în siriaca veche, 
versurile sale avînd douăsprezece silabe cu o caesura, ele 
formînd astfel distihuri rimate alcătuite în mare parte din şase 
silabe. Copia textului siriac original se află doar într
manuscris ce conţine o colecţie a Vieţilor Sfinţilor din 936 d.Hr. 
Poemul, tradus din greacă în siriacă este inclus în textul 
„Faptelor lui Iuda Toma Apostolul”. Redactorul sirian a 
introdus acest poem în textul de mai sus, dar el 
cu subiectul textului grecesc original,  descoperindu
un document încorporat. Specialiştii în domeniu nu au putut 
clarifica cu exactitate provenienţa acestui poem, deşi balanţa 
înclină mai mult spre compoziţia unui poet bardesani
spre modul cum a fost aşezat poemul în text de redactorul 
sirian, putînd fi asociat cu imnul pe care l-
Apostolul cît a stat în închisoare în ţinutul indienilor. În textul 
poemului se pomenesc parţii, ca popor conducător, ceea ce 
înseamnă că totuşi, el a fost redactat de Bardesanes, înainte de 

Î 
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întoarcerea sufletului în 
murile superioare 

Cristin RUSU – Iași 

Cunoştinţele noastre despre gnosticism (asta pînă la 
descoperirea manuscriselor copte de la Nag Hammadi din 
Egipt 1945), proveneau din scrierile creştinismului primar 
sau tratatele polemice ale ereziologilor creştini. Însăşi ideea 

un cuvînt grecesc care 

nvăţătura şcolilor gnostice avea la bază ideea că, fiinţa 
cunoaştere poate 

astfel la mîntuire. Chiar dacă 
codexurile de la Nag Hammadi au adus o importantă limpezire 
despre curentele gnostice, astăzi este dificil de a explica acest 
fond comun de idei ce constituie construcţia lor de bază. 

cosmologică şi 
antropologică, naşte direcţii diferite referitoare atît la scînteia 
divină din om care stă la baza identificării omului cu 
divinitatea, cît şi la lumea opusă polului divin (omul îndepărtat 
de lumină căzut în uitare şi ignoranţă). Multe din lucrările scrise 
în secolul II şi III au fost traduse din greacă în coptă, limba 
vorbită de creştinii din Egipt. Primul dintre aceste texte a 

Codex Askewianus″ şi constă 
din dialoguri purtate de Iisus şi discipolii săi. Al doilea 
manuscris gnostic descoperit în secolul XVIII este „Codex 

Cartea lui Jeu″ şi „Tratatul 
. Un alt codex coptic descoperit la Akhmim, 

conţine trei lucrări gnostice: 
Sophia lui Iisus 

. Pe lîngă acestea se mai află şi o lucrare negnostică, 
mai importantă descoperire 

ne cea a manuscriselor de la Nag Hammadi, ce conţine 13 
treizeci de tratate. Aceste manuscrise conţin 

fragmente de imnuri, între care şi Imnul Perlei, un deosebit 

Imnul Perlei, numit şi Imnul Sufletului are această denumire 
l titlu al poemului s-a 

pierdut. Textul original al poemului este scris în siriaca veche, 
versurile sale avînd douăsprezece silabe cu o caesura, ele 
formînd astfel distihuri rimate alcătuite în mare parte din şase 

află doar într-un singur 
manuscris ce conţine o colecţie a Vieţilor Sfinţilor din 936 d.Hr. 
Poemul, tradus din greacă în siriacă este inclus în textul 
„Faptelor lui Iuda Toma Apostolul”. Redactorul sirian a 
introdus acest poem în textul de mai sus, dar el nu are legătură 
cu subiectul textului grecesc original,  descoperindu-se că este 
un document încorporat. Specialiştii în domeniu nu au putut 
clarifica cu exactitate provenienţa acestui poem, deşi balanţa 
înclină mai mult spre compoziţia unui poet bardesanist, decît 
spre modul cum a fost aşezat poemul în text de redactorul 

-a cîntat Toma 
Apostolul cît a stat în închisoare în ţinutul indienilor. În textul 
poemului se pomenesc parţii, ca popor conducător, ceea ce 

eamnă că totuşi, el a fost redactat de Bardesanes, înainte de 

detronarea dinastiei parte din 224 d.Hr.  Anthony Ashley Bevan 
în cartea sa “Hymn of the soul” scrie că: “Oricare ar fi verdictul 
final al savanţilor cu privire la data exactă şi paternitatea ac
compoziţii, ea va merita întotdeauna o cercetare atentă datorită 
luminii pe care o aruncă asupra uneia dintre cele mai însemnate 
etape din istoria religioasă a omenirii”. 
     „Pe cînd eram copil locuind/ în casa Tatălui meu 
Răsărit, patria noastră, părinţii mei/ m-
într-o călătorie”. Poemul începe foarte frumos, copilul fiind aici 
scînteia de lumină, care a plecat din Tată şi Mamă, adică din 
Sinele Superior, din Lumina şi Viaţa divină, şi a ajuns „născut” 
pe pămînt pentru a începe călătoria spirituală. Omul la naştere 
vine cu această conştiinţă hristică, caracterizată prin puritate, 
inocenţă. Plecarea se face de la Răsărit, poetul foloseşte la 
începutul cuvîntului litera mare de tipar, ceea ce ne arată că nu 
este locul pe care îl vedem noi, de unde răsare soarele, ci acel 
loc de plecare din sînurile Tatălui, ca început. Copilul îşi începe 
această călătorie cu o legătură în care se află o comoară, şi aici 
poetul ne dă date folositoare ca să ne orientăm şi în zona de 
cuprindere a poemului „aur din ţinutul Gilan/ şi argintul marelui 
Gazzak/ calcedonii din India/ pietre opaline din Kushan”. 
Alături de aceste daruri, care au un simbolism spiritual aparte, 
copilul vine cu o moştenire tainică „Şi au făcut un legămînt cu 
mine/ şi l-au săpat în inima mea,/ ca nu cumva să îl dau uitării”. 
Legămîntul este misiunea cu care vine omul la naştere, treaba 
care o are de făcut aici pe pămînt, iar Dumnezeu o aşează în 
inimă, acolo unde sunt toate darurile primite, şi nu în minte, 
unde poate fi dată uitării. Omul găseşte multe resurse spirituale 
în inima sa, toate darurile aici îşi au lăcaşul şi simţirea inimii îl 
îndreaptă pe om pe calea cea bună, adică, calea care i se 
potriveşte cel mai bine în ce are el de împlinit. Această călătorie 
pe care ne-o redă atît de frumos poetul siriac, are şi un scop, 
acela de a găsi perla, adică împărăţia lui Dumnezeu din inima 
omului. Perla este însăşi finalul călătoriei, şi foarte pu
oameni ajung să găsească mântuirea. Chiar dacă această căutare 
are foarte multe suferinţe, omul nu renunţă la cercetarea asiduă 
şi îndreptarea propriului sine ca o curăţire, ca să poată dobâ
perla, inima curată, neîntinată. Aşa cum ne arată şi versetele din 
Sfînta Scriptură, împărăţia cerului se află în inima omului, el 
trebuie să se îndrepte către sine ca să îşi evalueze pe tot 
parcursul vieţii faptele sale, acest sine fiind sinele primordial cu 
care a fost înzestrat la naştere. Sfinţii Părinţi au scris, spus, în 
ceea ce ne-au lăsat ca învăţătură, că dacă vrea cineva să 
împărăţia cerurilor, să se uite întîi în inima sa. Uneori, omul se 
ascunde într-o cochilie şi nu lasă calităţile, virtuţile, perla, să 
iasă la suprafaţă, şi pierde întoarcerea în Sâ
nu mai vede calea. Poetul trimite să se caute perl
nu întîmplător face acest lucru, locul acela fiind unul de 
răscruce, simbolismul Egiptului, Mării Roşii, Pustiei, şi Ţării 
Făgăduinţei a fost dezvoltat de mistici, şi a influenţat puternic 
autorii scrierilor biblice. Perla mai poate fi taina
şi îngropată în trup, iar trupul să fie acest ţinut de referinţă, 
Egiptul. Despre Egipt scrie şi Părintele bisericesc Hippolit la 
ieşirea spre Ţara Făgăduinţei astfel; „Căci Egiptul este trupul, 
după ei”. De aceea era nevoie de o ieşire a po
spiritualitate, ieşirea din trup. Comentatorul iudaic gnostic scrie 
că „dar dacă vă întoarceţi în Egipt (adică în legăturile de jos), 
<veţi fi asemenea oamenilor>”. În poemul nostru această 
corelaţie o găsim atunci cînd copilul este prev
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detronarea dinastiei parte din 224 d.Hr.  Anthony Ashley Bevan 
în cartea sa “Hymn of the soul” scrie că: “Oricare ar fi verdictul 
final al savanţilor cu privire la data exactă şi paternitatea acestei 
compoziţii, ea va merita întotdeauna o cercetare atentă datorită 
luminii pe care o aruncă asupra uneia dintre cele mai însemnate 
etape din istoria religioasă a omenirii”.  

„Pe cînd eram copil locuind/ în casa Tatălui meu <…> Din 
-au pregătit şi m-au trimis 

o călătorie”. Poemul începe foarte frumos, copilul fiind aici 
scînteia de lumină, care a plecat din Tată şi Mamă, adică din 
Sinele Superior, din Lumina şi Viaţa divină, şi a ajuns „născut” 

pentru a începe călătoria spirituală. Omul la naştere 
vine cu această conştiinţă hristică, caracterizată prin puritate, 
inocenţă. Plecarea se face de la Răsărit, poetul foloseşte la 
începutul cuvîntului litera mare de tipar, ceea ce ne arată că nu 

ul pe care îl vedem noi, de unde răsare soarele, ci acel 
loc de plecare din sînurile Tatălui, ca început. Copilul îşi începe 
această călătorie cu o legătură în care se află o comoară, şi aici 
poetul ne dă date folositoare ca să ne orientăm şi în zona de 

prindere a poemului „aur din ţinutul Gilan/ şi argintul marelui 
Gazzak/ calcedonii din India/ pietre opaline din Kushan”. 
Alături de aceste daruri, care au un simbolism spiritual aparte, 
copilul vine cu o moştenire tainică „Şi au făcut un legămînt cu 

au săpat în inima mea,/ ca nu cumva să îl dau uitării”. 
Legămîntul este misiunea cu care vine omul la naştere, treaba 
care o are de făcut aici pe pămînt, iar Dumnezeu o aşează în 
inimă, acolo unde sunt toate darurile primite, şi nu în minte, 

te fi dată uitării. Omul găseşte multe resurse spirituale 
în inima sa, toate darurile aici îşi au lăcaşul şi simţirea inimii îl 
îndreaptă pe om pe calea cea bună, adică, calea care i se 
potriveşte cel mai bine în ce are el de împlinit. Această călătorie 

o redă atît de frumos poetul siriac, are şi un scop, 
acela de a găsi perla, adică împărăţia lui Dumnezeu din inima 
omului. Perla este însăşi finalul călătoriei, şi foarte puţini 

ntuirea. Chiar dacă această căutare 
arte multe suferinţe, omul nu renunţă la cercetarea asiduă 

ca o curăţire, ca să poată dobândi 
perla, inima curată, neîntinată. Aşa cum ne arată şi versetele din 
Sfînta Scriptură, împărăţia cerului se află în inima omului, el 
trebuie să se îndrepte către sine ca să îşi evalueze pe tot 
parcursul vieţii faptele sale, acest sine fiind sinele primordial cu 
care a fost înzestrat la naştere. Sfinţii Părinţi au scris, spus, în 

au lăsat ca învăţătură, că dacă vrea cineva să vadă 
împărăţia cerurilor, să se uite întîi în inima sa. Uneori, omul se 

o cochilie şi nu lasă calităţile, virtuţile, perla, să 
aţă, şi pierde întoarcerea în Sânul Tatălui Ceresc, 

nu mai vede calea. Poetul trimite să se caute perla în Egipt, şi 
nu întîmplător face acest lucru, locul acela fiind unul de 
răscruce, simbolismul Egiptului, Mării Roşii, Pustiei, şi Ţării 
Făgăduinţei a fost dezvoltat de mistici, şi a influenţat puternic 
autorii scrierilor biblice. Perla mai poate fi taina ascunsă în om 
şi îngropată în trup, iar trupul să fie acest ţinut de referinţă, 
Egiptul. Despre Egipt scrie şi Părintele bisericesc Hippolit la 
ieşirea spre Ţara Făgăduinţei astfel; „Căci Egiptul este trupul, 
după ei”. De aceea era nevoie de o ieşire a poporului iudeu spre 
spiritualitate, ieşirea din trup. Comentatorul iudaic gnostic scrie 
că „dar dacă vă întoarceţi în Egipt (adică în legăturile de jos), 

”. În poemul nostru această 
corelaţie o găsim atunci cînd copilul este prevenit de tînărul pe 
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care îl întîlneşte „şi el m-a prevenit împotriva egiptenilor/ şi a 
întovărăşirii cu cei necuraţi”. Tot poemul este plin de simboluri 
spirituale,  versurile sînt ca o cîntare lină unduitoare, exact ca o 
trecere a sufletului peste evenimente tulburi. Copilul trece prin 
evenimente atît fericite cît şi nefericite, dar întîlneşte un tovarăş 
„Apoi am dat peste unul din neamul meu,/ un bărbat de la 
Răsărit, născut liber”. Acest tînăr pe care îl întîlneşte poate fi 
interpretat în text ca voce a conştiinţei, această voce îi 
reaminteşte mereu scopul drumului său. Omul are mereu 
această voce a conştiinţei care îl îndrumă spre ce are de făcut, 
mai ales atunci cînd deciziile sale de viaţă sunt greşite. Chiar 
dacă această voce este puternică, omul poate 
încălcînd astfel legile divine, deşi în sufletului lui ştie că nu este 
foarte bine ce a făcut. Chiar şi cu această voce a conştiinţei, 
poetul vrea să ne arate aici că vrăjmaşul poate fi foarte puternic, 
şi copilul cade în această plasă a uitării, rătăcindu
drumul iniţial. „Şi am uitat că eram fiu de regi,/ şi am ajuns să îl 
slujesc pe regele lor”..”şi din pricina greutăţii mîncării lor/ m
am cufundat într-un somn adînc”. Mâncarea este aici mîncarea 
lumii, dorinţele care fac ca trupul să cadă în materie şi să se 
bucure de cele lumeşti. Se poate interpreta că mâ
pune stăpînire pe sinele omului, trupul absoarbe materia şi 
spiritul adoarme. În versurile ce urmează asistăm la o 
mobilizare generală care se face în împărăţie, ca s
sol cu o epistolă, copilul trebuie trezit şi readus pe cale ca să 
ducă călătoria la bun sfîrşit. Frumos glăsuieşte poetul „ Aceasta 
a zburat ca vulturul,/ …A zburat şi a coborît lângă m
preschimbat în cuvânt. Copilul primeşte astfel epistola ca ajutor 
de la Tatăl pentru a se trezi. Dumnezeu nu lasă niciodată pe om 
singur. Îi trimite un înger de ajutor în momentele câ
calea, ca să îl trezească, aşa cum spun şi Sfinţii Părinţi, că acest 
ajutor poate veni de mai multe ori în viaţă, dacă omul dă semne 
că se poate îndrepta şi urma căile drepte.  
     Copilul se trezeşte, îşi aduce aminte cine este şi prinzînd 
putere ia perla, care era păzită de acel şarpe „cu suflare 
zgomotoasă”, lasă veşmintele egiptenilor, cu care era îm
şi porneşte spre casă. „Şi îndată mi-am îndreptat paşii spre 
lumina/ ţinutului meu de Răsărit”. Poetul aduce în prin plan 
lumina drept călăuză. Toţi oamenii au o lumină călăuzitoare la 
întoarcere în drumul spre casă. Lumina nu mai lasă omul să se 
rătăcească, pentru că aduce cu sine darurile dobîndite, şi prin 
această lumină căpătată ca dar, el se poate întoarce în siguranţă 
acasă. Nu mai poate rătăci calea, fiindcă a ajuns la acest nivel 
spiritual.  
     În acest poem se găsesc rezonanţe cu privire l
Mântuitorului Hristos pe pămînt, şi El pleacă de la Tatăl, are o 
misiune pe care trebuie să o ducă la îndeplinire, şi aduce acea 
desluşire pentru oameni, cum se pot mântui. Perla în acest caz 
este iubirea, pe care o sădeşte în oamenii de rînd, ca
crească şi să o dea mai departe generaţiilor viitoare. Mai găsim 
şi elemente care ne duc la geneză, şarpele fiind vrăjmaşul care 
fură darurile oamenilor şi îi coboară în materie şi uitare, şi 
lumina, care mereu de-a lungul mileniilor i-a călăuzit 
pe profeţi, a călăuzit omul în drumul său de întoarcere acasă. 
     În toate interpretările pe care le putem găsi, acest poem 
rămîne acea căutare mistică, spirituală a Scînteii de lumină, a 
Omului Spiritual, sau a Naturii hristice. 
 
Note: 
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a prevenit împotriva egiptenilor/ şi a 
întovărăşirii cu cei necuraţi”. Tot poemul este plin de simboluri 
spirituale,  versurile sînt ca o cîntare lină unduitoare, exact ca o 

te tulburi. Copilul trece prin 
evenimente atît fericite cît şi nefericite, dar întîlneşte un tovarăş 
„Apoi am dat peste unul din neamul meu,/ un bărbat de la 
Răsărit, născut liber”. Acest tînăr pe care îl întîlneşte poate fi 

onştiinţei, această voce îi 
reaminteşte mereu scopul drumului său. Omul are mereu 
această voce a conştiinţei care îl îndrumă spre ce are de făcut, 
mai ales atunci cînd deciziile sale de viaţă sunt greşite. Chiar 

 să nu o audă, 
încălcînd astfel legile divine, deşi în sufletului lui ştie că nu este 
foarte bine ce a făcut. Chiar şi cu această voce a conştiinţei, 
poetul vrea să ne arate aici că vrăjmaşul poate fi foarte puternic, 

ării, rătăcindu-se de la 
drumul iniţial. „Şi am uitat că eram fiu de regi,/ şi am ajuns să îl 
slujesc pe regele lor”..”şi din pricina greutăţii mîncării lor/ m-

ncarea este aici mîncarea 
să cadă în materie şi să se 

meşti. Se poate interpreta că mâncarea grea 
pune stăpînire pe sinele omului, trupul absoarbe materia şi 
spiritul adoarme. În versurile ce urmează asistăm la o 
mobilizare generală care se face în împărăţie, ca să se trimită un 
sol cu o epistolă, copilul trebuie trezit şi readus pe cale ca să 
ducă călătoria la bun sfîrşit. Frumos glăsuieşte poetul „ Aceasta 

ngă mine,/ şi s-a 
tfel epistola ca ajutor 

de la Tatăl pentru a se trezi. Dumnezeu nu lasă niciodată pe om 
tele când rătăceşte 

calea, ca să îl trezească, aşa cum spun şi Sfinţii Părinţi, că acest 
i în viaţă, dacă omul dă semne 

Copilul se trezeşte, îşi aduce aminte cine este şi prinzînd 
putere ia perla, care era păzită de acel şarpe „cu suflare 
zgomotoasă”, lasă veşmintele egiptenilor, cu care era îmbrăcat 

am îndreptat paşii spre 
lumina/ ţinutului meu de Răsărit”. Poetul aduce în prin plan 
lumina drept călăuză. Toţi oamenii au o lumină călăuzitoare la 
întoarcere în drumul spre casă. Lumina nu mai lasă omul să se 
tăcească, pentru că aduce cu sine darurile dobîndite, şi prin 

această lumină căpătată ca dar, el se poate întoarce în siguranţă 
acasă. Nu mai poate rătăci calea, fiindcă a ajuns la acest nivel 

zonanţe cu privire la venirea 
ntuitorului Hristos pe pămînt, şi El pleacă de la Tatăl, are o 

misiune pe care trebuie să o ducă la îndeplinire, şi aduce acea 
ntui. Perla în acest caz 

este iubirea, pe care o sădeşte în oamenii de rînd, ca ei să o 
crească şi să o dea mai departe generaţiilor viitoare. Mai găsim 
şi elemente care ne duc la geneză, şarpele fiind vrăjmaşul care 
fură darurile oamenilor şi îi coboară în materie şi uitare, şi 

a călăuzit pe magi, 
pe profeţi, a călăuzit omul în drumul său de întoarcere acasă.  

În toate interpretările pe care le putem găsi, acest poem 
rămîne acea căutare mistică, spirituală a Scînteii de lumină, a 
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MEDJUGORJ E - CHEMAREA MARIEI

(PELERINAJE II)                                                                                                        

                                                        Eugenia FARAON 

        Mesajul Sf. Fecioare din 2 iunie 2012 către vizionara Mirjana. 
“Dragi copii, sunt încontinuu în mijlocul vostru deoarece, cu infinita 
mea iubire, doresc să vă arăt poarta Paradisului. Doresc să vă spun cum 
se deschide: prin intermediul bunătăţii, al milostivirii, al iubirii şi al 
păcii, prin intermediul Fiului meu. De aceea, copiii mei, să nu pierdeţi 
timpul cu deşertăciuni. Numai cunoaşterea I
salva. Prin intermediul acestei Iubiri mântuitoare şi al Duhului Sfânt, 
El m-a ales, iar eu, împreună cu El, vă aleg pe voi să fiţi apostoli ai 
Iubirii Sale. 

Copiii mei, aveţi o mare responsabilitate. Doresc ca voi, cu exemplul 
vostru, să-i ajutaţi pe păcătoşi să se întoarcă şi să vadă, să îmbogăţiţi 
sărmanele lor suflete şi să-i readuceţi în braţele mele. De aceea rugaţi
vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă, postiţi şi spovediţi-
mânca pe Fiul meu este centrul vieţii voastre, atunci să nu vă temeţi:
puteţi totul. Eu sunt cu voi …Vă mulţumesc.”

Medjugorje este un loc unic în lume, fiind vizitat de oamenii sosiţi din 
toate colţurile lumii: de rasă albă sau galbenă, negri şi piei roşii, de 
diferite etnii şi religii, astfel încât, permanent se pot auzi graiuri şi 
limbi de pe tot pământul, aşa ne precizează un ghid al pelerinului! 
Medjugorje este pentru pelerini ceea ce Taborul a fost pentru ucenici, 
trebuie să credem că putem experimenta iubirea şi simţi slava lui 
Dumnezeu. 

Pentru că a trecut vreun an de când mi-a apărut în “Lohanul” articolul 
despre primul pelerinaj făcut la Medjugorje,o să reamintesc aici 
începutul miraculos al prezenţei Gospei (Maica în croată) într
muntos din Bosnia-Herţegovina (la 30 Km S
celor şase copii de diferite vârste şi total nepregătiţi pentru  o astfel de 
experienţă, care se numesc: Ivan, Marija, Ivanka, Mirjana,Vicka şi 
Jacov. Începând de la data primei apariţii, respectiv 25 iunie 1981, Sf. 
Fecioară nu a mai părăsit sătucul, care între timp s
munţilor, devenind prin contribuţia pelerinilor avuţi veniţi aici de 
pretutindeni şi în număr crescând continuu, actualul Sanctuar marian 
Medjugorje. 

Cu timpul s-au adăugat alte clădiri, astfel că este
Biakovic, cătunul din amonte de unde a pornit totul şi aşezarea nouă 
din vale, care are în mijloc biserica sf. Iacob. Când a fost construită, 
sătenii din deal au rămas uimiţi de dimensiunile sale uriaşe, comparativ 
cu cei câţiva enoriaşi ce aveau s-o frecventeze, dar proiectantul, 
luminat de Duhul Sfânt, i-a asigurat că va fi neîncăpătoare biserica, şi 
aşa a fost!   

Treptat, vizionarii Ivanka, Marija şi Mirjana, după ce au primit cele 
zece secrete despre viitoarea purificare a omenirii,
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Eugenia FARAON – Huși 

Mesajul Sf. Fecioare din 2 iunie 2012 către vizionara Mirjana. 
“Dragi copii, sunt încontinuu în mijlocul vostru deoarece, cu infinita 

ire, doresc să vă arăt poarta Paradisului. Doresc să vă spun cum 
se deschide: prin intermediul bunătăţii, al milostivirii, al iubirii şi al 
păcii, prin intermediul Fiului meu. De aceea, copiii mei, să nu pierdeţi 
timpul cu deşertăciuni. Numai cunoaşterea Iubirii Fiului meu vă poate 
salva. Prin intermediul acestei Iubiri mântuitoare şi al Duhului Sfânt, 

a ales, iar eu, împreună cu El, vă aleg pe voi să fiţi apostoli ai 

Copiii mei, aveţi o mare responsabilitate. Doresc ca voi, cu exemplul 
rcă şi să vadă, să îmbogăţiţi 

i readuceţi în braţele mele. De aceea rugaţi-
-vă în mod regulat. Dacă a-L 

ii voastre, atunci să nu vă temeţi: 
puteţi totul. Eu sunt cu voi …Vă mulţumesc.” 

Medjugorje este un loc unic în lume, fiind vizitat de oamenii sosiţi din 
toate colţurile lumii: de rasă albă sau galbenă, negri şi piei roşii, de 

tfel încât, permanent se pot auzi graiuri şi 
limbi de pe tot pământul, aşa ne precizează un ghid al pelerinului! 
Medjugorje este pentru pelerini ceea ce Taborul a fost pentru ucenici, 
trebuie să credem că putem experimenta iubirea şi simţi slava lui 

a apărut în “Lohanul” articolul 
despre primul pelerinaj făcut la Medjugorje,o să reamintesc aici 
începutul miraculos al prezenţei Gospei (Maica în croată) într-un sătuc 

Herţegovina (la 30 Km S-V de Mostar), apărând 
celor şase copii de diferite vârste şi total nepregătiţi pentru  o astfel de 
experienţă, care se numesc: Ivan, Marija, Ivanka, Mirjana,Vicka şi 
Jacov. Începând de la data primei apariţii, respectiv 25 iunie 1981, Sf. 

ărăsit sătucul, care între timp s-a extins la poalele 
munţilor, devenind prin contribuţia pelerinilor avuţi veniţi aici de 
pretutindeni şi în număr crescând continuu, actualul Sanctuar marian –

au adăugat alte clădiri, astfel că este o discrepanţă între 
Biakovic, cătunul din amonte de unde a pornit totul şi aşezarea nouă 
din vale, care are în mijloc biserica sf. Iacob. Când a fost construită, 
sătenii din deal au rămas uimiţi de dimensiunile sale uriaşe, comparativ 

o frecventeze, dar proiectantul, 
a asigurat că va fi neîncăpătoare biserica, şi 

Treptat, vizionarii Ivanka, Marija şi Mirjana, după ce au primit cele 
zece secrete despre viitoarea purificare a omenirii, care nu se trezeşte 
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din somnul păcatului,nu au mai văzut-o pe Gospa decât de ziua lor de 
naştere, rămânând s-o vadă zilnic la ora 18,40 şi în zile speciale doar 
Ivan, Vicka şi Jacov.  

Ce doreşte Măicuţa prin aceste apariţii? Ca şi la Lourdes, Fatima, 
Garabandal, şi în multe alte locuri: convertirea omenirii pentru a o 
pregăti pentru întoarcerea Mântuitorului, întâi individual, în fiecare 
suflet renăscut la viaţa harului, apoi global, când toţi vor fi descoperiţi 
în lumina Adevărului.Iar cei ce în mod voit nu s-au lăsat eliberaţi de 
sub puterea Vrăjmaşului pentru a fi salvaţi, vor conştientiza că posedă 
un suflet pe care l-au neglijat, şi vor fi îngroziţi de consecinţele alegerii 
lor! Mesajele frecvente transmise prin vizionari vizează tocmai această 
luptă nevăzută cu forţele răului, şi o insistentă pedagogie de convertire 
şi sfinţire a sufletelor. 

 Având o continuitate şi complementaritate a mesajelor cu celelalte 
sanctuare, Medjugorje are în plus anunţul Mariei că AICI SUNT 
ULTIMELE SALE APARIŢII PE PĂMÂNT,ulterior, în vremea 
încercărilor totale, existând riscul ca viitoarele apariţii să fie false!  

     Următoarele pelerinaje “acasă” la Sf. Fecioară - căci seamănă destul 
de mult cărările abrupte, printre stâncile gri-ciel ale Medjugorje-lui, cu 
peisajul stâncos al Nazaretului – au fost ca nişte trepte de vindecare şi 
har pentru sufletul meu, ca de altfel pentru oricine îi calcă “pragul”! 
Tot mai aproape de braţele întinse ale Măicuţei avansează toţi, căci îşi 
găsesc loc sub mantia sa ocrotitoare necondiţionat de starea sufletească 
a fiecăruia, de stadiile duhovniceşti (care evoluiază gradual sub 
călăuzirea ei), chiar de respingerea sau denigrarea sa a unor falşi 
pelerini! Căci unii vin doar din curiozitate, sau mai rău, ca unelte ale 
celui rău pe terenul sanctuarului său,pentru a dejuca,a sabota planurile 
lui Dumnezeu de salvare a omenirii decăzute prin intervenţia Mariei, 
fiind Mama lui Isus şi a fraţilor săi pe care I-a răscumpărat. 

 Dar acolo, pe acel petec de Rai,nu rezistă nimeni la delicateţea tandră, 
la graţia cerească a Mariei, sub atingerea mâinilor sale alinătoare, la 
propriu şi la figurat, orice impostor sau rău voitor se înmoaie, tremură 
de o emoţie necunoscută până atunci, şi încet dar sigur, ori chiar 
dintrodată, se produce schimbarea,întoarcerea la Dumnezeu. Acolo, cei 
mai puternici bărbaţi, ori cei mai împietriţi,insensibili şi reticenţi 
pelerini la tot ceea ce trece dincolo de raţiune - care-şi poartă platoşele 
de luciditate împotriva oricărei adieri a Duhului Sfânt, până şi în acest 
loc de regăsire a cerului, a propriului suflet, şi a sufletelor surori - se 
transfigurează se umanizează. Asta după ce au lăsat orice orgoliu şi 
egoism pe unul din urcuşurile jertfelnice printre stâncile ascuţite, 
bolovanii, şi mărăcinii spinoşi ai Colinei Apariţiilor, ori ai muntelui 
Krizevac, plângându-şi propriile păcate cu fiecare popas al Căii Crucii 
şi Rozariului. Pentru ca după ce au lăsat şi o dâră de picături de 
transpiraţie, ajungând la ţintă, pe vârful muntelui, să primească 
iertarea, vindecarea rănilor mai vechi ori mai noi (depinzând de vârsta 
şi durata timpului cât au ofensat pe Dumbnezeu), şi mângâierile 
Cerului, prin prezenţa Maicii în sufletele deschise ca şi corolele florilor 
în roua dimineţii...  

Desigur, că Maria continuă acasă la fiecare ceea ce a început la 
Medjugorje, şi apoi la următoarele pelerinaje. Şi ce urmăreşte Gospa, 
decât scopul fiecărei practici de credinţă, îndrumare ori lectură 
spirituală, pelerinaj etc.: întâlnirea fiecăruia cu Cel care ne aşteaptă în 
inimă pentru a ne mântui! Căci dacă pentru a capta şi reda frumuseţea 

exterioară, prin poezie, sau orice altă formă de artă,e necesară 
formarea, care până la urmă e tot o formă de purificare, cu atât mai 
mult capacitatea de percepţie şi trăire a frumuseţii interioare, de 
creştere lăuntrică odată cu ea,cere purificare! 

   Repet, ca şi în precedentul articol despre Medjugorje, că acel loc  
unde apare Gospa de 32 ani celor şase copii, care între timp au devenit 
adulţi,nu are ca sop senzaţionalul, nici măcar miraculosul – deşi 
apariţiile în sine ţin de miracol – ci doar să devină un centru de 
purificare mondială, o şcoală de pregătire a sufletelor pentru a se 
deschide lucrării Duhului Sfânt, o pepinieră de apostoli ai Planului 
divin, de răspânditori ai Luminii.  

 
Că strategiile Pedagogiei divine pot, în cazuri de “forţă majoră”, să 
apeleze şi la: trăiri spirituale intense, stimulări ale sensibilităţii 
mistice,chiar minuni, dar mai ales o încununare emoţională între 
pelerini, pe fondul unui mediu favorabil acestor senzaţii fine, e posibil. 
Dar acestea nu trebuie să devină scop în sine, căci îndepărtează, sau 
chiar eşuează sufletele de pe drumul lor firesc. Din contră,aceste trăiri 
nu prea întâlnite în deşertul cotidian, pot contribui la fortificarea 
pelerinilor (“încărcarea bateriilor“) pentru a gestiona acasă, pe 
Krizevac-ul propriu şi familial, crizele specifice naturii fiecăruia, 
provocările şi obstacolele inerente progresului spiritual. De altfel am 
fost înţărcată dinainte de dorinţa senzaţiilor suprafireşti, şi treptat de 
orice aşteptări măreţe, dobândind în shimb o oarecare intimitate cu 
“Gazda” acestui loc de prelungire a Cerului pe pământ. 

Fiecare episod medjugorjean a avut tematică diferită, provocări şi 
experienţe diferite. Căci nici un pelerinaj nu saeamănă cu altul, dar 
toate se completează pe paleta lecţiilor ce le primim de la Educatoarea 
cerească.  În 2005, după 7 ani de la primul pelerinaj, am fost chemată, 
înafara scopului de a trece la alt nivel de convertire, vindecare 
sufletească, şi misiune în “via lui Dumnezeu”,şi pentru a primi în 
rugăciune, contemplaţie şi adoraţie euharistică, trecerea la Domnul a 
preferatului meu – papa Ioan Paul al II-lea.  

Am plecat de data asta cu mama Mia, organizatoarea de la Cluj,şi cu 
un grup eterogen de pelerini, ca stare a vieţii, stadiu de credinţă, şi 
confesiune creştină, dar deschişi spre ecumenism. Chiar şi relaţionarea 
cu ghidul, cu companionii din autocar, contribuie la descoperirea unor 
valenţe proprii noi, oglindite de realităţile diferite din jur. Atmosfera de 
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rugăciune şi cântec de pe drum deschide supape lăuntrice nebănuite, ce 
pregătesc ÎNTÂLNIREA... Prima dată ne oprim la statuia Gospei 
pentru a o saluta, a-i preda ei fiecare grijă şi rugăminte pentru familie, 
intenţie personală, precum şi cele adunate de la cei de acasă,care m-au 
delegat şi cu o “spinare” de lucruşoare ale unor copii ori adulţi bolnavi, 
pentru a le binecuvânta Patroana cerească. De altfel în fiecare seară, 
după terminarea Liturghiei, treceam cu toţii pe la Gospa să-I mulţumim 
pentru ce am primit în acea zi, şi pentru a-i cânta "noapte bună". 

M-am împrietenit cu o sătmăreancă, colegă de cameră, care nu pierdea 
timpul cu sfaturi de iniţiere a începătorilor în tainele Medjugorje-ului, 
(deşi mai fusesem o dată, eram tot la începutul explorărilor pe acest 
teren sacru),aşa că m-a condiţionat din start să o urmez peste tot fără să 
comentăm prea mult, căci pierdem harurile dorite ori dobândite numai 
prin rugăciune, tăcere şi smerenie!  

Porneam în zori spre biserica internaţională “Sf. Iacob”, pentru a 
participa la una din Liturghiile care acolo erau oficiate toată ziua,pe 
rând în limba fiecărei ţări, apoi urmărind-o, am descoperit locaţii noi 
de devoţiune, statui noi, care nu erau în urmă cu şapte ani când mai 
fusesem eu. Astfel, am ajuns pe aleea din spatele bisericii,  la o imensă 
statuie din metal a lui Iisus Înviat , pe a cărei fâşie ce-l acoperă de la 
brâu în jos este imprimat în latină un fragment din psalmul 138: 
“REZUREXI ET ADHUC TECUM SUM ALELUIA”. Trupul său este 
înălţat de pe crucea rămasă jos cu mulajul formelor sale adâncite în ea, 
reprezentând probabil şi trupul Său mistic, noi toţi cei care-l urmăm în 
înviere, fiecare la rândul şi în felul său! Braţele sale deschise parcă vor 
să cuprindă lumea întreagă, iar tălpile nu s-au separat din unirea lor 
chinuitoare prin chironul jertfei, şi parcă încă se mai prelinge sânge din 
degete...Când plouă, apa se strânge în adânciturile ce au păstrat urmele 
trupului său, iar păsărelele se scaldă vesele ca într-un adevărat bazin, 
atât de mare e crucea rămasă jos sub siluieta Domnului înaltă cam de 
trei metri. Vă daţi seama cam la ce înălţime trebuie să se urce lumea pe 
cruce, şi de acolo să se întindă cu mâna spre locul de unde PICURĂ 
MIR , care s-a dovedit ştiinţific a fi PLASMĂ UMANĂ, un component 
sangvin care are grupa constatată în sângele  prelevat de pe giulgiul 
Domnului, adică AB IV...  

Miracolul datează cam din 2000 încoace,  căci prin milostivirea divină 
a curs generos la început acest mir,  întâi din fâşie, apoi din picioare, 
iar acum doar din piciorul drept se preling aceste picături spre  
încurajarea, întărirea în credinţă, tămăduirea sufletească şi fizică,  
binecuvântarea celor ce-şi pun nădejdea în Domnul.  Laterala 
piciorului drept este atât de şlefuită de la genunchi în jos de mâinile 
penitenţilor, încât s-a şters negrul decorativ, descoperind luciul arămiu 
ce străluceşte în razele toride ale zilelor de vară.   

Aici climatul este mediteranian (fusul orar fiind în avans cu o oră faţă 
de cel românesc), iar verdele şi bogăţia de culori specifice se percep 
dincolo de amfiteatrul cu bănci din jurul statuii, fiind împrejmuit  de 
boscheţi şi pomi ornamentali, şi se extind înspre vilele din depărtare, 
unde magnoliile sunt îmbobocite deja în martie, luna când eram 
prezentă a doua oară acolo. În apropiere  se văd staţiunile Căii Crucii,  
având din loc în loc popasuri cu icoane ce ilustrează pasaje din patimile 
lui Isus , de dimensiuni medii şi  acoperite cu  olane înguste pe 
diagonală, iar grupurile se reculeg meditând  etapele Jertfei prin care 
ne-a răscumpărat, apoi mulţumind, se duc să atingă statuia 
Mântuitorului.  

Pentru a unge cu mir - cum făcea fiecare pelerin - batiste, 
icoane,statuiete, sacramentalii (purtătoare ale harului divin), cumpărate 
acolo, ori lucruşoarele aduse de acasă, trebuia să stai la rânduri mari, 
aşa că preferam să fac această jertfă noaptea, căci  atunci era ma puţină 
lume. Pe atunci puteam să trag cu seringa mir, pentru a pune în mici 
recipiente pentru toţi cei care aşteptau cu credinţă să primească  
“stropii de Cer” de la locurile sfinte, căci fiecare avea acasă un copil cu 
probleme, un bolnav, un necredincios, un bătrân etc. dar şi spre bucuria 
celor neîncercaţi încă.  De asemenea,  am cărat de acolo cu drag  apa 
sfântă ce izvorăşte în faţa bisericii din nişte fântâni cu robinete şi unde 
era  mereu aglomerat, căci este o deosebire între apa sfinţită de preot, 
de exorcist, dar mai ales de cea izvorâtă la locurile sfinte, în sanctuare, 
precum diferă puterea de purificare şi vindecare dintre uleiul sfinţit de 
preot, de cel binecuvântat de exorcişti, de mir, de maslu, dar mai ales 
de lacrimile de mir ce se preling miraculos pe icoane ori statui în locuri 
sfinte! Poate nu toată lumea ştie asta, eu am aflat la Nuşfalău (un loc de 
pelerinaj din România), dar intuieşte necesitatea acestor remedii bazate 
pe credinţa şi încrederea fiecăruia! “Timpul se roagă şi eternitatea 
laudă” remarca fericitul Vladimir Ghica, deci cât suntem “pe ring” 
trebuie să folosim toate armele de luptă sufletească   (şi nu numai) 
pentru a câştiga laudele eternităţii... 

 
Dar cât de minunat era să treci pe drumurile înguste ale Medjugorje-
ului ,indiferent de anotimp, pe lângă curţile pline cu flori învăluite în 
primele raze, să vezi magnoliile frez lângă mici palmieri sau alţi copaci 
inediţi,  să culegi câteva cireşe din curţile deschise, care în mai erau 
deja pe terminate,   vara  acolo începând devreme să fie  incendiară. iar 
toamna să stai la umbra frunzelor de kivi şi să te delectezi cu fructele. 
Să admiri statuile Gospei ce te privesc din firidele de pe pereţii multor 
case, sau din fântânile arteziene din curţi, căci acolo e ceva obişnuit, să 
te întâlneşti cu localnici care se roagă  cu rozariul în mâini în drumul 
lor spre muncă. Totul e sacru, şi aerul pe care-l respiri, până şi 
pământul adus din alte părţi pentru a planta viţa de vie la poalele 
munţilor (căci printre stânci nu cresc decât rodii), un pământ roşu 
mahon, şi care ajunge în toată lumea printre sacramentaliile pelerinilor!  
Căsuţele ce mărginesc aceste drumuri sunt una lângă alta, albe, 
semănând cu cele din Nazaret, cu obloane medievale, şi cu treceri prin 
bolţi la intersecţii, cu dughene de suveniruri,  distonând izbitor  spre 
centru cu vilele construite de pelerinii occidentali cu dare de mână! 
Spre Colina Apariţiilor am văzut case părăsite, ca nişte relicve de pe 
timpul lui Iisus, mici dar înalte, cu scânduri în loc de geamuri şi uşa ca 
o poartă.  
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În peregrinările matinale spre biserică, am descoperit o capelă 
închinată sf. padre Pio, sub formă de ciupercă, având ziduri groase şi 
geamuri ca nişte ochi cu pleoape de fier forjat, iar pe pereţii exteriori  
de trei ori câte trei cercuri de butoi cu  statuiete în mijloc, simbolizând 
Sf. Treime. O curte cu obiecte ieşite de mult din uz, ca o expoziţie 
inedită, cu o masă lungă în mijloc cu palma sf. Padre Pio dăltuită din 
piatră albă, înconjura intrarea spre capelă. În interiorul strâmt, erau 
câteva bănci şi taburete acoperite cu scoarţe ce amintesc de Bojdeuca 
lui Creangă, invitând parcă vizitatorii la recluziune şi adoraţie a 
Preasfântului Sacrament expus pe un mic altar. Un intermezo de răgaz, 
tăcere şi deschidere către noi experienţe de pelerin al Medjugorje-ului, 
care presupune şi oboseală, rezistenţă la efort şi uneori agitaţie. 

 Dar chiar şi cei mai slăbiţi  de diferite suferinţe fizice ori drame 
sufleteşti, aici simt o putere şi o înflăcărare care-i fac să zboare de colo 
colo la toate obiectivele întâlnirii în timp şi în prezent a Sfintei Feciore 
cu vizionarii, ca  albinele ce adună  nectarul  penitenţelor, vindecărilor 
şi binecuvântărilor aşteptate în aceste locuri. Acest IZVOR DE 
HARURI a prezenţei Gospei în fiecare cotlon  fizic şi spiritual al 
Medjugorje-ului, în sufletele vizionarilor, dar şi  în fiecare suflet de 
pelerin, în măsura deschiderii lăuntrice, se simte cât timp eşti musafirul 
Sanctuarului Mariei... Dar este important ca din solicitările 
programelor de pelerinaj, din preocupările de a avea maximă eficienţă 
în atingerea planurilor personale şi de grup legate de aceste locuri, să 
ne retragem din timp în timp într-un repaos de tăcere şi meditaţie 
pentru a depozita trăirile şi harurile dobândite, dar şi pentru a putea 
auzi glasul lui Dumnezeu pentru fiecare. Să nu ni se-ntâmple ca acelei 
persoane care se ruga şi auzea un  Glas  interior care-i vorbea, dar ea 
continua mecanic să se roage, iar la ultima încercare timidă de a-i 
întrerupe monologul, persoana a ripostat: “taci că mă rog!”. Deci să 
tindem către calitatea rugăciunii, ca o odihnă a sufletului în dialog cu 
Cerul, deşi sunt necesare şi rugăciunile canonice recomandate de 
biserică, dar îmbinate cu cele libere, spontane... 

Trebuia să faci faţă în primul rând programului parohiei locale “sf. 
Iacob”, care începea la biserică  cu rozarii ( decade meditate de 
bucurie, durere, slavă şi lumină, din viaţa Mîntuitorului) la ora 18 - 
întrerupte  câteva minute, la 18, 40 (vara), de Apariţia Fecioarei către 
vizionarii care mai aveau  încă mesaje directe - continuate apoi până la 
19, când era Liturghia internaţională, iar apoi cu completarea 
Rozariului şi binecuvântări de vindecare făcute de preoţi exorcişti. 
Multe vindecări sufleteşti şi trupeşti au loc în aceste ocazii! În acele 
clipe de Apariţie la biserică, Gospa atinge cu binecuvântarea sa 
specială şi maternă toţi pelerinii, precum o face şi cu mulţimea care 
ocupă fiecare locuşor între stâncile ascuţite pentru a o aştepta la ora 22 
(lunea şi vinerea) împreună cu Ivan. La fel procedează Maria pe 2 
lunar, când apare Mirjanei la Cenacol ori Crucea albastră, pentru a se 
ruga împreună pentru necredincioşi,  împărţind binecuvântările sale 
oamenilor strânşi unul într-altul ca într-o îmbrăţişare,  în cântece şi 
rugăciuni  înflăcărate.  

Dar până la ora 18, când toţi pelerinii gravitează spre centrul liturgic 
ori spre “cortul” lipit de biserică,  pentru perioada aglomerată a verii, 
cu o explanadă imensă, mereu neîncăpătoare, fiecare grup din diferitele 
ţări prezente aici, de pe toate meridianele lumii, îşi are propriul 
program. Unele grupuri vizitează pe vizionarii  care mai pot fi găsiţi 
acasă, deoarece fiind căsătoriţi  unii în Italia, alţii în America, etc. sunt 
plecaţi la familiile lor, alte grupuri escaladează desculţ ca penitenţă 

muntele Krijevac,  poposind din loc în loc pentru a medita staţiunile 
Căii Crucii , altele  îşi conduc pelerinii  cu picioarele goale prin colbul 
roşu de pe serpentinele Colinei Apariţiilor (locul unde a apărut Maica 
prima oară vizionarilor) , şi sunt atâtea  “tentaţii” că nu-ţi ajung 
picioarele.  

Relativ la vizionari, când au ajuns la adolescenţă, întrebând-o pe Sf. 
Fecioară dacă să opteze pentru călugărie ori pentru căsătorie, au primit 
ca răspuns că depinde de ei dacă aleg viaţa consacrată ori căsătoria, 
căci ar uşor ca Dumnezeu să le traseze drumul în viaţă, dar ei nu ar mai 
avea nici un merit ce decurge din liberul arbitru! Apoi, deja a sosit 
timpul ca şi laicii să se implice în slujirea Lui prin preoţia batismală ( 
prin botez),  nu numai ordinele călugăreşti care au asigurat secole de 
slujire, dar care pătrund mai greu decât laicii în lume pentru a o 
reevangheliza ...                       

Este atâta frumuseţe că uităm complet de stresul de acasă, de 
preocupările şi grijile ce ne absorb energiile, toate le-am predat Maicii 
sfinte, iar noi, liberi de orice aderenţă pământeană, uneori chiar şi de 
necesităţile fireşti, ne abandonăm în mâinile ei pentru a ne conduce 
spre înălţarea sufletească  spre o altă dinamică a existenţei, care nu 
constă în senzaţional ci în însuşirea sacrului descoperit în orice 
eveniment uman cotidian. Pentru asta şi noaptea ne prindea treji uneori, 
drumurile fiind străbătute de lume din diferitele  puncte ale aşezării 
spre serpentinele luminate din loc în loc ale Colinei Apariţiilor, pentru 
a veghea în rugăciune, iar lunea şi vinerea pentru a  aştepta  împreună 
cu Ivan şi grupul său de rugăciune apariţia Gospei, la ora 22.  

Mulţi pelerini, imediat după binecuvântările de vindecare,  escaladau 
stâncile pe  scurtătura ce ducea la locul de “întâlnire”, printre care şi 
eu, deşi asta însemna să te caţeri prin beznă mergând câteodată de-a 
buşelea, dar cu aripile harului reuşind toţi să se strecoare în apropierea 
lui Ivan, deşi tot versantul era plin de pelerini. Pe atunci era o cruce pe 
locul apariţiei, dar rugătorii aveau lumânări imense ce luminau în jur, 
iar noi eram o singură inimă deschisă spre cer în rugăciune şi cântece, 
chiar dacă era atât de aglomerat. Cât timp dura apariţia nici o şoaptă nu 
se auzea, dar după transmiterea mesajului Mariei, o cascadă de 
manifestare a bucuriei şi comuniunii se revărsa din privirile, gesturile , 
cântecele, şi comunicările pe toate limbile ale celor prezenţi ce coborau 
muntele! 

Dar tot noaptea se făceau ceremonii cu Preasfântul Sacrament (Sfintele 
Taine), adorându-L pe Isus,  fie organizat de un preot timp de o oră, 
care-I adresează în unire cu mulţimea fraze de mulţumire şi cereri pe 
un ton cald şi intim, alternate cu muzică şi tăcere, fie  în tăcere deplină, 
lăsând fiecare suflet să se deschidă spontan dilogului cu Domnul- 
Astfel înlocuiam cu odihna spirituală somnul fizic, ceea ce –i posibil 
doar acolo! 

Într-una din nopţile dăruite Adoraţiei, toţi eram cu sufletul la gură 
pentru că papa Ioan-Paul era în agonie, or noi vegheam de la distanţă 
cu cei care-l însoţeau în ultimile sale clipe de pe pământ. Era pe la 
21,30 spre prima duminică  după Paşti, 1 spre 2 aprilie, când Domnul  
a promis în urmă cu mulţi ani, prin mesagera  Sa sf. Faustina, să se 
îndure de sufletele ce fac anual novena indicată de El, adică să se ofere 
toţi Milostivirii Lui (în cele 9 zile dintre Paşti şi prima duminică), de la 
necredincioşi până la preoţi etc., indiferent de confesiune, chiar religie, 
şi  toţi cei ce conştientizează acest timp unic,  cerând iertate,  vor fi 
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salvaţi cu acest “colac” din naufragiul acestor timpuri grele. Sf. 
Părinte, fiind şi polonez, ca şi sf. Faustina, a fost răsplătit pentru 
încrederea şi propagarea acestui adevăr purtător al binecuvântării 
cereşti, astfel că a murit exact în timpul de har pomenit. A fost o noapte 
albă, luminată de sus ca şi de lumânările purtate de pelerini, de 
dangătele clopotelor, şi de lacrimile de bucurie pentru naşterea la Cer a 
papei... 

Acum voi încheia cu relatarea cadoului supranatural ce l
la Gospa, căci pelerinii care erau vindecaţi de dorinţa de a o vedea, nu 
plecau totuşi acasă “cu mâna goală”! Precum am mai reletat, pe 2 ale 
fiecărei luni, vizionara Mirjana o mai putea întâlni pe Măicuţa pentru a 
se ruga împreună pentru cei ce nu L-au cunoscut încă pe Dumnzeu. De 
data asta Apariţia era la Cenacol, un aşezământ dedicat videcării 
drogodependenţilor din toată lumea, de care se ocupa pater Slavko şi 
sora Elvira, prin metoda separării de contextul favorizant şi de sursa de 
viciu, şi retragerea în genunchi (în capela lor) pentru rugăciunea cam 
fără voie, dar treptat dobândindu-i gustul, ajutaţi fiind şi de asistenţa 
unui “înger” dintre cei deja salvaţi. Ei formau ca un “fagure” în care 
fiecare muncea după pregătirea şi aptitudinile sale, unii erau bucătari, 
alţii tâmplari, alţii agricultori, alţii aduceau piatra şi lemnul pentru ca 
artizanii să facă obiecte artistice ca suveniruri pentru pelerini, astfel 
contribuind la întreţinea lor.  

Ei bine, eram de la ora 5 o mulţime de pelerini, din grupul nostru 
românesc, împreună cu mama Mia, dar şi din diverse părţi ale lumii, 
postaţi în faţa grilajului porţii de la intrarea în Cenacol, care avea să se 
deschidă pe la 9, pentru a nu-i stânjeni în activitatea lor pe băieţi. Era 
destul de frig dimineaţa, dar noi cântam şi ne rugam, ca peste tot în 
aceste locuri, în toate limbile pământului, când ... am văzut pe unii cu 
ochii fixaţi în sus, nemişcaţi, în tăcere şi foarte destinşi, fericiţi. Ne
întrebat în jur ce să fie, dar alte şi alte persoane erau “contaminate” de 
acest fenomen, aşa că am întrerupt şi noi orice şoaptă, privind spre ţinta 
privirii lor. Multora le părea rău că nu văd nimic, printre care şi eu 
doream să văd invizibilul spectacol. Atunci mi s-a oferit şi mie această 
graţie şi am rămas extaziată de acele puncte luminoase, ca nişte 
balonaşe strălucitoare multicolore şi foarte jucăuşe, ce se roteau 
deasupra capetelor noastre, împreunându-se şi separându
configuraţii ca într-un dans ceresc, ce a dispărut odată ce zo
au revărsat într-o nouă şi minunată zi. Evident, am intuit fiecare că erau 
Îngeraşii noştri bucuroşi că ne  vom întâlni cu Regina lor, şi de altfel 
am avut această confirmare, când Maica a fost văzută de nişte vizionari 
cum îi lua de obrăjori pe neastâmpăraţii îngeraşi ce o însoţeau pe 
drumul ei din Cer spre pământ! 

   În sala Cenacolului, unde avea loc Apariţia către Mirjana, era un 
zumzet ca de stup, şi atât de plină de lume că mulţi n
format un adevărat amfiteatru viu în afara zidurilor celui în care mi
făcut şi eu cu greu un loc. Toţi se buluceau să ducă spre statuia mare 
din faţă a Gospei :rozarii de diferite culori (mătănii pe care se roagă), 
sacramentalii, statui etc spre a fi sfinţite, bileţele cu rugăminţi fierbinţi
şi mulţumiri etc. Viorile, chitările, şi refrenele din interior primeau 
terţa de la pelerinii din jur ce acopereau aproape ferestrele, iar în 
această atmosferă a apărut Mirjana potolind spiritele şi pregătind prin 
Rozariu şi momente de tăcere   apariţia Gospei. O linişte monumentală 
s-a lăsat în momentul de graţie cerească, după care ni s
mesajul în limbile reprezantative: sfînta Fecioară era bucuroasă de 
prezenţa noastră în număr mare, de contribuţia fiecăruia, în unire cu 
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făcut şi eu cu greu un loc. Toţi se buluceau să ducă spre statuia mare 
din faţă a Gospei :rozarii de diferite culori (mătănii pe care se roagă), 
sacramentalii, statui etc spre a fi sfinţite, bileţele cu rugăminţi fierbinţi 
şi mulţumiri etc. Viorile, chitările, şi refrenele din interior primeau 
terţa de la pelerinii din jur ce acopereau aproape ferestrele, iar în 
această atmosferă a apărut Mirjana potolind spiritele şi pregătind prin 

ospei. O linişte monumentală 
a lăsat în momentul de graţie cerească, după care ni s-a comunicat 

mesajul în limbile reprezantative: sfînta Fecioară era bucuroasă de 
prezenţa noastră în număr mare, de contribuţia fiecăruia, în unire cu 

participarea şi călăuzirea sa, la trezirea la viaţa Harului a familiilor, a 
celor de acasă şi de peste tot, conştienţi sau nu,pentru a putea 
recunoaşte iubirea Celui ce ne-a creat. Ca după orice “întâlnire” cu 
Maica Domnului, şi acum lumea se manifesta în valuri de bucurie, 
pace şi o înflăcărare contagioasă, astfel încât cu greu ne puteam 
despărţi unii de alţii, deşi străini fiind şi de ţară şi de limbă, uneori şi de 
religie! Ne înbrăţişam continuu, râdeam, şi cântam pe toate limbile 
pământului. Am strâns-o în braţe pe sora Em
Franţa a fundaţiei “Copiii Medjugorje-ului”, din care făceam şi eu 
parte , m-am pozat cu ea, şi am schimbat câteva gânduri.

Ca de fiecare dată despărţirea de Patroana acestui loc ceresc este foarte 
grea, dar mai ales reântoarcerea în “arena de luptă nevăzută” de acasă, 
dar cu armele încrederii şi speranţei,  dobândite printr
familiarizare cu ajutorul de sus, vom putea să iubim şi pe cei din 
“opaziţia” credinţei, ba chiar îi vom putea convinge, prin propriul 
exemplu, să vină şi ei la Medjugorje. Amin 

 
Crâmpeie de gânduri şi reflecţii asupra 

bunului-simţ
 
 

                                        Adriana ENACHE 

 

„Fiecare om se naşte un original şi moare o copie

    Bunul-simţ este tangent cu înţelepciunea. Este

conştiinţă în care armonia se îmbină cu practica. Realul este 

vizibil prin ceea ce fiinţa înţeleaptă face.

unul-simţ superior face ca omul respectiv să aleagă ce e 

mai bun din viaţă. Pentru el, paharul vieţii se umple mereu 

cu un dulce nectar. De aceea el alege infinitul, alege tot ce 

este măreţ. Intuiţia sa firească îi aduce mereu în prezent aspiraţia spre 

cât mai multă experienţă transformatoare. Bunul

se trezească la adevărata realitate şi de aceea el aşteaptă numai l

bune de la viaţă. Pentru că el crede în ele. Şi lasă dramele celor care le 

aşteaptă. Toţi ne dorim să fim unici şi totuşi mulţi sfârşesc prin a 

deveni banali. Simţul natural al inimii noastre, atunci când este 

ascultat, ne îndeamnă spre creativitate, nu spre imitare prostească. 

Pentru că atunci când avem o experienţă trăită prin noi înşine 

noastră, cum s-ar spune – ea devine vie în noi şi ne provoacă spre 

creativitate, spre redescoperirea tuturor însuşirilor minunate cu care 

suntem înzestraţi. A imita mereu, ca o maimuţă, ceea ce sunt şi fac 

alţii, fără discernământ, este o complacere în întuneric. În felul acesta, 

omul ajunge să creadă că toată viaţa lui este o modă, care îi 

B
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uzirea sa, la trezirea la viaţa Harului a familiilor, a 
celor de acasă şi de peste tot, conştienţi sau nu,pentru a putea 

a creat. Ca după orice “întâlnire” cu 
Maica Domnului, şi acum lumea se manifesta în valuri de bucurie, 
ace şi o înflăcărare contagioasă, astfel încât cu greu ne puteam 

despărţi unii de alţii, deşi străini fiind şi de ţară şi de limbă, uneori şi de 
religie! Ne înbrăţişam continuu, râdeam, şi cântam pe toate limbile 

o în braţe pe sora Emmanuel, fondatoarea din 
ului”, din care făceam şi eu 

am pozat cu ea, şi am schimbat câteva gânduri. 

Ca de fiecare dată despărţirea de Patroana acestui loc ceresc este foarte 
n “arena de luptă nevăzută” de acasă, 

dar cu armele încrederii şi speranţei,  dobândite printr-o oarecare 
familiarizare cu ajutorul de sus, vom putea să iubim şi pe cei din 
“opaziţia” credinţei, ba chiar îi vom putea convinge, prin propriul 

ă şi ei la Medjugorje. Amin  

Crâmpeie de gânduri şi reflecţii asupra 
simţ 

Adriana ENACHE – București 

Fiecare om se naşte un original şi moare o copie.” 

simţ este tangent cu înţelepciunea. Este un nivel de 

conştiinţă în care armonia se îmbină cu practica. Realul este 

vizibil prin ceea ce fiinţa înţeleaptă face.  

simţ superior face ca omul respectiv să aleagă ce e 

mai bun din viaţă. Pentru el, paharul vieţii se umple mereu 

ar. De aceea el alege infinitul, alege tot ce 

este măreţ. Intuiţia sa firească îi aduce mereu în prezent aspiraţia spre 

cât mai multă experienţă transformatoare. Bunul-simţ face ca omul să 

se trezească la adevărata realitate şi de aceea el aşteaptă numai lucruri 

bune de la viaţă. Pentru că el crede în ele. Şi lasă dramele celor care le 

aşteaptă. Toţi ne dorim să fim unici şi totuşi mulţi sfârşesc prin a 

deveni banali. Simţul natural al inimii noastre, atunci când este 

, nu spre imitare prostească. 

Pentru că atunci când avem o experienţă trăită prin noi înşine – a 

ea devine vie în noi şi ne provoacă spre 

creativitate, spre redescoperirea tuturor însuşirilor minunate cu care 

imita mereu, ca o maimuţă, ceea ce sunt şi fac 

alţii, fără discernământ, este o complacere în întuneric. În felul acesta, 

omul ajunge să creadă că toată viaţa lui este o modă, care îi 
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direcţionează în fiecare sezon modul de gândire şi comportament. El 

ajunge să creadă şi să practice această credinţă oarbă, ghidându-se 

după alţi orbi. Trezirea bunului-simţ în fiinţă face ca ea să îşi dorească 

în mod constant binele. Diferenţa dintre omul cu bun-simţ acut şi omul 

care doar crede că l-ar avea, este dată de densitatea momentelor bune 

pe care omul cu mult bun-simţ le trăieşte. Bucuria de a fi tu însuţi este 

resimţită atunci prin toţi porii. 

„Caută să faci binele puţin câte puţin, căci numai aşa vei fi luat în 

seamă, fiindcă omul e înclinat din fire să uite repede binele ce i se 

face.” 

Omul cu foarte mult bun-simţ poate să aibă o mare sensibilitate, mai 

diferită decât alţi oameni. El îşi doreşte ca viaţa să fie plină de politeţe, 

respect, bunătate, generozitate. El însuşi caută să fie primul care să 

ofere ceva celorlalţi. Această sensibilitate trebuie însă să fie educată, cu 

mare grijă şi înţelepciune, pentru a nu apărea prea des dezamăgirea şi 

tristeţea, atunci când ceilalţi nu se comportă adecvat, conform 

standardelor înalte ale bunului-simţ. Fiecare fiinţă înţelege, mai 

devreme sau mai târziu, că toţi suntem supuşi modului nostru personal 

de a asimila şi practica ceea ce trăim în viaţă. Nerăbdarea inutilă nu 

face parte din bagajul omului înţelept. Acesta ştie să lase drum liber 

fiecărei fiinţe şi îşi urmează cu bucurie cărarea proprie. La fiecare 

intersecţie cu o altă fiinţă, el oferă ceea ce este de oferit şi merge mai 

departe. Această sensibilitate trebuie dezvăluită spre folosul omului 

care o posedă, pentru a-i găsi locul util în viaţa sa şi pentru a-şi împlini 

menirea sa personală. 

O mare sensibilitate este un dar rar şi deosebit. Atunci când ea se 

exprimă fără control, pot apărea situaţii de genul iritărilor pe care le 

simţim faţă de mediul înconjurător, faţă de oamenii vulgari, faţă de 

lipsa de bun-simţ a oricărui cetăţean obosit şi fără chef, faţă de 

societate, de dezastrele din întreaga lume, de moartea pe care o 

întâlnim zi de zi la televizor, faţă de părinţi, de copii etc. Chiar dacă 

noi ne deranjăm sufleteşte pentru toate problemele lumii, nu înseamnă 

neapărat că avem şi soluţia practică de a face ceva în direcţia aceasta. 

A lua cunoştinţă de un eveniment şi a acţiona cu înţelepciune, pune în 

mişcare bunul-simţ, simţul care doreşte binele tuturor şi al nostru 

inclusiv. Atunci când omul îşi creează viaţa într-un mod pozitiv, el face 

parte din grupa acelor fiinţe care participă la progresul umanităţii. 

Oricât de greu poate fi crezut acest fapt, el este un lucru pe care fiecare 

dintre noi îl poate verifica zilnic. Sensibilitatea adâncă a unui om, 

asociată cu bunul-simţ, face ca respectivul om să poată înţelege şi 

deduce cu repeziciune caracterele altor oameni, fapt ce îl ajută să fie 

folositor. Capacitatea lui de a empatiza, de a simţi ceea ce simt ceilalţi, 

îi arată nivelul superior al sensibilităţii umane, care este preocupat mai 

ales de cunoaştere, de înţelegere, de prietenie autentică, de comunicare 

rodnică etc. Este ca un artist care se bucură de viaţă, care îşi doreşte să 

savureze din ce în ce mai mult din preaplinul comorilor lăsate 

oamenilor. 

„Întoarce-ţi faţa către soare şi umbrele se vor muta în spate.” 

Atunci când omul nu reuşeşte să înţeleagă principiile universale ale 

vieţii, acele principii care se aplică dintotdeauna, pe toate nivelurile de 

manifestare ale vieţii, atunci el este cumva rupt de realitate, pe care nu 

o poate înţelege şi accepta. El poate astfel să cadă în tristeţe, depresie, 

nu mai doreşte să îşi asculte inima, nu mai urmează drumul liber al 

bunului-simţ. De aceea, fiecare om care îşi doreşte binele şi doreşte să 

fie bine peste tot în lume, trebuie să îşi coordoneze viaţa prin prisma 

unor adevăruri spirituale. Cu alte cuvinte, să aibă o direcţie spirituală în 

viaţă. Să se raporteze constant la modelele divine ale binelui, pentru a 

reuşi să-şi transforme în bine şi viaţa proprie. Atunci când această 

direcţie nu există, se petrec lucruri pe care le putem auzi mai mereu în 

jurul nostru, la ştiri, în presă, discuţii de tot felul. Fără o direcţie 

trainică, oferită de raportarea noastră interioară la Adevăr şi Bine 

Divin, omul poate să ajungă ca o frunză dusă de vânt, fără să-şi 

înţeleagă rostul pe pământ, sau înţelege că doar lupta pentru 

supravieţuire e tot ce avem aici. Încet-încet, prin aceste atitudini, omul 

se rupe şi mai mult de valoarea sa de om. A fi om nu mai are sens 

pentru el. Viaţa devine pentru el o luptă şi un şir de succese 

neimportante, efemere, sau un şir de suferinţe fără rost. 

Sensibilitatea superioară, profundă, a unui om, îl poate ajuta foarte 

mult, atunci când el are un scop spiritual în viaţă. Acel scop este o 

chemare constantă, pe care el o împlineşte prin puritatea motivaţiilor 

sale. Îşi doreşte atât de mult să fie bine în lume, încât această 

preocupare spontană îl apropie la un moment dat de misiunea vieţii 

sale şi îi deschide drumul spre a face în sfârşit ceea ce şi-a dorit 

dintotdeauna, ceva măreţ prin mesajul său. 

„Nu aştepta să fii fericit ca să râzi, căci s-ar putea să mori fără să fi 

râs vreodată.” (George Eliot) 

SpiritualitateSpiritualitateSpiritualitateSpiritualitate    



 

    p. p. p. p. 287287287287                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Omul cu mult bun-simţ nu trăieşte prin frica regulilor nescrise sau a 

celor scrise, cum ar fi cele zece porunci divine, de exemplu. În sufletul 

unui astfel de om nu încap contradicţii de viaţă. El simte în mod 

spontan cum să facă binele, fără a dăuna celorlalţi şi lui însuşi. Iar dacă 

nu ştie direct, are cel puţin dorinţa de a învăţa, prin raportarea la al

fiinţe, prin ascultare, prin comunicare sinceră. Sinceritatea, 

autenticitatea, curajul, dragostea, sunt toate calităţi ale omului, ale 

fiecăruia dintre noi. Omul plin de bun-simţ trăieşte în fericirea pe care 

i-o aduce binele făcut din suflet. Este un mod de evoluţie pe care el îl 

simte spontan, fără gânduri, fără filosofie. 

Chiar dacă uneori suntem animaţi de dorinţa de a spune minciuni, de a 

ascunde anumite lucruri, de a ne arăta altfel decât suntem, în timp ne 

vom da seama că aceste „copilării” nu ne sunt de ajutor. Ne vom da 

seama că omul tânjeşte după iubire şi că respectă căldura sincerităţii 

celuilalt. Dar mai ales, ne vom da seama că pornind doar de la cine 

suntem, putem ajunge mai departe, în noi, pe calea destinului nostru. A 

trăi în frica pe care o aduce intenţia de a nu şti nimeni ce suntem şi ce 

facem, cu adevărat, este un mod care ne oboseşte, ne orbeşte, ne face 

grei şi intraductibili chiar şi pentru noi înşine. 

„Drumul către casa unui prieten nu este niciodată lung

Bunul-simţ lasă să treacă calităţile pe care le descoperim în noi, spre 

ceilalţi. Face ca puntea către alţi oameni să fie mai însorită şi mai 

uşoară. În acelaşi timp, simţul binelui din noi ne face cu adevărat liberi. 

Coboară pacea asupra noastră, prin faptul că noi suntem mereu

să o primim, să învăţăm, să o comunicăm altora. Atunci când ducem 

povara unei inimi grele, a unui suflet încărcat de ruşine, de 

resentimente, de frică, de răutate, atunci e foarte greu să simţim aripa 

unui zbor spre libertate. Omului n-ar trebui să-i fie frică să trăiască. Ci 

ar trebui să facă cât mai mult să poată fi el însuşi, să poată fi liber, să 

vorbească liber şi sincer, să poată iubi. Cu cât mai grele sunt vremurile, 

cum sunt cele din zilele noastre, cu atât mai repede putem învăţa să ne 

redescoperim pe noi înşine. Lumea e plină de cruditate şi suferinţă. Şi 

totuşi, fiecare suflet aşteaptă să fie luat în braţe. Fiecare dintre noi 

poate fi un început de iubire pentru altcineva. Iar la rândul nostru, ne 

vom mângâia inima în răspunsul primit prin fiecare îmbrăţişare a 

noastră. 
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simţ nu trăieşte prin frica regulilor nescrise sau a 

e porunci divine, de exemplu. În sufletul 

unui astfel de om nu încap contradicţii de viaţă. El simte în mod 

spontan cum să facă binele, fără a dăuna celorlalţi şi lui însuşi. Iar dacă 

nu ştie direct, are cel puţin dorinţa de a învăţa, prin raportarea la alte 

fiinţe, prin ascultare, prin comunicare sinceră. Sinceritatea, 

autenticitatea, curajul, dragostea, sunt toate calităţi ale omului, ale 

simţ trăieşte în fericirea pe care 

od de evoluţie pe care el îl 

Chiar dacă uneori suntem animaţi de dorinţa de a spune minciuni, de a 

ascunde anumite lucruri, de a ne arăta altfel decât suntem, în timp ne 

sunt de ajutor. Ne vom da 

seama că omul tânjeşte după iubire şi că respectă căldura sincerităţii 

celuilalt. Dar mai ales, ne vom da seama că pornind doar de la cine 

suntem, putem ajunge mai departe, în noi, pe calea destinului nostru. A 

re o aduce intenţia de a nu şti nimeni ce suntem şi ce 

facem, cu adevărat, este un mod care ne oboseşte, ne orbeşte, ne face 

Drumul către casa unui prieten nu este niciodată lung.” 

că calităţile pe care le descoperim în noi, spre 

ceilalţi. Face ca puntea către alţi oameni să fie mai însorită şi mai 

uşoară. În acelaşi timp, simţul binelui din noi ne face cu adevărat liberi. 

Coboară pacea asupra noastră, prin faptul că noi suntem mereu deschişi 

să o primim, să învăţăm, să o comunicăm altora. Atunci când ducem 

povara unei inimi grele, a unui suflet încărcat de ruşine, de 

resentimente, de frică, de răutate, atunci e foarte greu să simţim aripa 

i fie frică să trăiască. Ci 

ar trebui să facă cât mai mult să poată fi el însuşi, să poată fi liber, să 

vorbească liber şi sincer, să poată iubi. Cu cât mai grele sunt vremurile, 

cum sunt cele din zilele noastre, cu atât mai repede putem învăţa să ne 

descoperim pe noi înşine. Lumea e plină de cruditate şi suferinţă. Şi 

totuşi, fiecare suflet aşteaptă să fie luat în braţe. Fiecare dintre noi 

poate fi un început de iubire pentru altcineva. Iar la rândul nostru, ne 

in fiecare îmbrăţişare a 

„Găsesc televizorul foarte educaţional. De fiecare dată când cineva dă 

drumul la televizor, mă duc în cealaltă cameră şi citesc o carte

Pentru că este atât de strâns legat de simţire, de a simţi cu inima, de a 

face ceea ce simţi, bunul-simţ este de un mare folos şi totodată un 

ajutor pentru a lua din viaţă ceea ce ne foloseşte cu adevărat. Înseamnă 

să nu mai orbecăim atât de mult în alegerile noastre, ci face ca viaţa 

noastră să fie extrem de practică – ca de exemplu, n

cumpărături, inclusiv a mânca ce şi cât avem nevoie, a folosi lucruri de 

care avem cu adevărat nevoie zi de zi, a simţi când şi cum ar trebui să 

hrănim şi spiritul şi sufletul nostru, nu numai trupul etc. Pe de altă 

parte, la fel de practică este şi inteligenţa de a ne folosi bunul

relaţiile cu oamenii, unde la fel de mult avem nevoie de o ghidare, de 

un simţ acut, trezit, pentru a face astfel încât relaţiile cu ceilalţi să fie 

surprinzător de minunate mai mereu. Nu putem avea mere

un părinte prea-priceput în ale lumii sau un maestru al iubirii care să ne 

dea sfaturi fiind lângă noi, cu noi, întotdeauna. Dar avem acest bun

simţ care ne îndrumă tăcut şi sigur pe calea cea bună. A

în pacea şi seninătatea inimii noastre, înseamnă să putem „citi” repede 

şi cu folos fiinţa celuilalt, la modul că vom „şti”, fără să pretindem 

acest lucru, cum să ne înţelegem cu oamenii, cum să ne apropiem sau 

să ne îndepărtăm dacă e cazul de anumiţi oameni, ce avem noi nevoie 

pentru a ne apropia de cineva (pentru că bunul

sinceritate), cum să ajutăm o persoană (constatând într

că „ştim” să oferim exact ceea ce are nevoie, parcă nici mai mult, nici 

mai puţin). Fragment din cartea Bunul-simţ. Călăto

Enache, Editura EuSunt, 2011 

 
PITICII DE PE UMERII URIA

 

                                    Maria CROITORU STOICA 

                                   (fragment educativ)

         La modul normal, fiecare dintre no
viața pe care a primit-o ca dar de la Dumnezeu prin Părin
fiecare dintre noi este recunoscător întregului arbore genealogic 
din care provine.  

m subliniat aspectul normal. Dar astăzi, mai avem oare 
răgazul să medităm atent la ceea ce este normal 
limita de unde începe anormalul? A
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Găsesc televizorul foarte educaţional. De fiecare dată când cineva dă 

drumul la televizor, mă duc în cealaltă cameră şi citesc o carte.” 

Pentru că este atât de strâns legat de simţire, de a simţi cu inima, de a 

simţ este de un mare folos şi totodată un 

ajutor pentru a lua din viaţă ceea ce ne foloseşte cu adevărat. Înseamnă 

să nu mai orbecăim atât de mult în alegerile noastre, ci face ca viaţa 

ca de exemplu, nevoile zilnice de 

cumpărături, inclusiv a mânca ce şi cât avem nevoie, a folosi lucruri de 

care avem cu adevărat nevoie zi de zi, a simţi când şi cum ar trebui să 

hrănim şi spiritul şi sufletul nostru, nu numai trupul etc. Pe de altă 

ică este şi inteligenţa de a ne folosi bunul-simţ în 

relaţiile cu oamenii, unde la fel de mult avem nevoie de o ghidare, de 

un simţ acut, trezit, pentru a face astfel încât relaţiile cu ceilalţi să fie 

surprinzător de minunate mai mereu. Nu putem avea mereu lângă noi 

priceput în ale lumii sau un maestru al iubirii care să ne 

dea sfaturi fiind lângă noi, cu noi, întotdeauna. Dar avem acest bun-

simţ care ne îndrumă tăcut şi sigur pe calea cea bună. A-l simţi acolo, 

ii noastre, înseamnă să putem „citi” repede 

şi cu folos fiinţa celuilalt, la modul că vom „şti”, fără să pretindem 

acest lucru, cum să ne înţelegem cu oamenii, cum să ne apropiem sau 

să ne îndepărtăm dacă e cazul de anumiţi oameni, ce avem noi nevoie 

u a ne apropia de cineva (pentru că bunul-simţ presupune multă 

sinceritate), cum să ajutăm o persoană (constatând într-un mod uimitor 

că „ştim” să oferim exact ceea ce are nevoie, parcă nici mai mult, nici 

simţ. Călătoria omului spre om de Adriana 

PITICII DE PE UMERII URIAȘILOR 

Maria CROITORU STOICA - Iași 

(fragment educativ) 

La modul normal, fiecare dintre noi este responsabil pentru 
o ca dar de la Dumnezeu prin Părinți, 

fiecare dintre noi este recunoscător întregului arbore genealogic 

subliniat aspectul normal. Dar astăzi, mai avem oare 
ceea ce este normal și să sesizăm 

limita de unde începe anormalul?  
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    Prin natura preocupărilor, am întocmit chestionare și am aplicat teste 
referitoare la punctul de sprijin al oamenilor. Fiecare se raportează la 
ceva, se sprijină pe cineva iar dacă e să luăm alfabetul doar de la A la 
B, reperul îl reprezintă persoanele cu care ne-am trezit în viață, ca la 
rândul nostru să ne punem întrebarea cât de responsabili suntem noi, 
sau ar trebui să fim, față de urmașii noștri. 

   În prezent, în goana vizibilă după latura materială a vieții, întâlnim o 
sumedenie de puncte de vedere, unele prezentate și sub formă de 
workshop interactiv pe diferite teme, care la o analiză profundă și 
sinceră, nici cei care le prezintă – fie ei ca formatori, nu prea cred în 
totalitate în cele expuse. Aceasta este viața pe orizontală. Desigur, 
atunci când se ajunge la înțelegerea aspectului vertical al vieții 
intervine schimbarea, dorința noastră de ascensiune. Avem nevoie cu 
toții de un element de transcendență, pentru că Dumnezeu  a creat 
lumea,  iar Creația are nevoie de Creator. 

   Post-modernitatea refuză ideea corectă de valoare iar “omul nou” 
este perceput aproape ca un om fără memorie, chiar dacă Dumnezeu s-
a arătat Creației Sale, revelația culminând cu întruparea lui Iisus 
Hristos. Fără îndoială, oamenii grăbiți de astăzi “înțeleg” tot în grabă 
Planul Divin, ei nu percep de ce avem nevoie de Iisus Hristos – care să 
ne fie punctul de sprijin, reperul. Fericitul Augustin nu întâmplător 
afirma : ”Pentru cel care crede, am o mie de argumente. Pentru cel care 
nu crede, n-am nici unul.” 

   Alfabetul, numai de la A la B despre care aminteam, poate fi 
comparat și cu mediul în care ne-am născut și am trăit fiecare sau, 
altfel spus, cu peștii dintr-un acvariu, aceștia mulțumindu-se cu spațiul 
lor din interiorul sticlei, nefiind interesați de  ceea ce este dincolo… 
Sunt destule persoane printre noi cu personalitate alterată datorită 
mediului din care provin, datorită educației incorecte – totul având ca 
numitor comun răutatea, frustrarea, invidia, lăcomia – adică involuția.       

   Majoritatea tinerilor de astăzi este grăbită, se simte obosită și nu mai 
are disponibilitatea de a comunica nici măcar cu cei apropiați. Cei mai 
mulți dintre aceștia nu mai trec prin filtrul minții lor cele auzite sau 
cele vizionate. Laicizarea nefirească de astăzi duce la bulversarea unor 
repre foarte importante. Spre exemplu, oamenii de știință divinizează 
experimentul, Dumnezeu fiind înlocuit cu altceva, cu substituții 
mărunte, jalnice, fiind vorba de idolatrii contemporane. Majoritatea 
dintre noi se lasă anesteziată de emisiunile zgomotoase de la televizor 
sau de fel de fel de informații luate “de-a gata” de pe internet… 

   Mass-media ne ajută, dar este de dorit să fie de calitate. 

   Indiferentismul de astăzi duce la necunoașterea de sine, viața virtuală 
fiind confundată cu viața reală. Unii se sperie de viața reală, nu-i pot 
face față, preferând refugiul, spre exemplu, pe internet. Potențele lor de 
conștientizare aproape că lipsesc, găsind vinovați numai pe cei din jur. 
Prin urmare, un om fără o bună și corectă educație la timpul potrivit și 
fără potențe de conștientizare ajunge să fie și în bătaia vânturilor 
ideologice, în condițiile în care unii chiar urmăresc să ne transforme 
într-o masă de manevră.  

   În contextul libertății adesea greșit înțeleasă, se poate ajunge la 
libertinaj, la diferite teorii, unele venite din zări îndepărtate care se 
intersectează în spațiul nostru românesc. Desigur, nimic nu e rău din 
ce-i bun și frumos… numai că discernământul rămâne marea problemă, 

iar alți semeni de-ai noștri fac bani pe seama naivității acelor persoane 
care s-au plimbat la vremea lor prin școală – pe diferitele ei trepte, 
aceștia din urmă nebucurându-se de o bază puternică cu referire la 
educație și la cunoaștere. 

   Pe bună dreptate scrie un recunoscut om de cultură: “Suntem niște 
pitici cocoțați pe umerii uriașilor.” Gândul mă duce la nerecunoștința 
multora care au ajuns în viață ceea ce sunt, fiind vorba de fapt de 
“piticii” care se dau mari, uitând că sunt “cocoțați” pe umerii 
înaintașilor, adică a bunicilor, a străbunilor, a dascălilor etc. – aceștia 
fiind adevărați uriași care, prin smerenie și fără duplicitate, știau bine 
cum să se raporteze la  MARELE URIAȘ, adică la Dumnezeu. 

   “Piticii” de astăzi se raportează și ei la ceva, doar la Dumnezeul din 
ei – și de aici fel de fel de concluzii în funcție de imaginație. Orgoliul 
și, mai grav, trufia unor semeni de-ai noștri îi fac intransingenți în 
convingerile lor, neavând puterea să înțeleagă faptul că fiecare dintre 
noi avem în ființa noastră o SCÂNTEIE DIVINĂ care, în funcție de 
mai multe elemente, poate străluci, ne poate călăuzi spre treptele 
înălțării noastre spirituale sau, dimpotrivă, poate  rămâne ascunsă, 
acoperită, distrusă de propria ignoranță și neputință, de lipsa de 
înțelegere a valorilor adevărate prin promovarea și acceptarea 
nonvalorilor. Trist dar adevărat… 

 
 

   Că Dumnezeu este același pentru toți și diferit pentru fiecare se poate 
observa clipă de clipă: unii sunt crispați, prea sobri, care aleargă dintr-o 
parte în alta… iar alții sunt în pace cu ei dar și cu cei din jur, aceștia 
bucurându-se de un zâmbet de copil, de o floare, de o carte bună etc. 
Bucurie este spre exemplu, să audiezi un copil de șase ani care 
interpretează la pian un fragment din “Oda bucuriei” de L.von 
Beethoven.  

“BUCURAȚI-VĂ!”   

 Prin urmare, să ne bucurăm cu toții de viață, inclusiv “piticii cocoțați 
pe umerii uriașilor” , fiind însă mai întâi necesare o reală conștientizare 
și apoi o mai mare dorință de schimbare lăuntrică… 

 
 
 

SpiritualitateSpiritualitateSpiritualitateSpiritualitate    
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vă urează 
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2015 ! 


