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Cultura Cucuteni, o civilizaţie mai veche
decât civilizaţia mesopotamiană

omogen, această preocupare a confecţionării de vase de lut, pe
un teritoriu atât de vast. Din acest punct de vedere, se poate
afirma fără niciun dubiu că civilizaţia
lizaţia cucuteniana s-a
s răspândit
cu o viteză mai mare decât creştinismul!

Cultura Cucuteni sau începutul civilizaţiei europene
Cultura Cucuteni a apărut şi s-aa format în spaţiul
ţării noastre în urmă cu câteva mii de ani. Ne-a
Ne lăsat
moştenire cea mai frumoasă ceramică pictată din Europa,
în acea perioadă.

M

isterul, încă nedezlegat, este legat de dispariţia subită
a populaţiei, fără a lăsa nici o urmă.

Cultura Cucuteni denumită astfel acum mai bine de
un secol, după localitatea omonimă din apropiere de Iaşi unde
au fost făcute primele descoperiri de ceramică pictată, este una
dintre cele mai vechi civilizaţii din Europa.
opa. Studiile ulterioare şi
datările fragmentelor de vase au stabilit adevăruri uluitoare:
Cultura Cucuteni este mai veche decât civilizaţia sumeriană şi
micile vase de lut, pictate cu motive unice în Europa, au fost
realizate înaintea piramidelor egiptene!

Misterul, însă, abia acum începe
Această populaţie a venit, a întemeiat aşezări permanente (de
15-20
20 de case, uneori ajungând la 30.000 de case-adevarate
case
protoorase) şi a dispărut fără urmă. Nu se ştie pe unde a trecut
Dunărea, Prutul şi Nistru, pentru că nu există niciun semn, pe
niciunul dintre maluri!?

Această cultură s-aa extins pe perioadă a 2000 de ani (între
4600/4500 – 2750 i.Hr.) pe o suprafaţă de 350.000 de km
km², ce
cuprinde teritorii care astăzi se găsesc în România, Republica
Moldova şi Ucraina. Denumirea oficială, recunoscută pe toate
meridianele, este Cucuteni-Tripolie
Tripolie (Trypillia, localitatea din
apropere de Kiev, capitala Ucrainei de azi).
Se presupune că populaţia are origini anatoliene. Un grup mare,
prepoderent masculin, a trecut Bosforul şi a migrat din estul şi
centrul Turciei de astăzi către podişurile şi câmpiile dintre
Carpaţi şi Nipru, ocupând un spaţiu imens.
au găsit necropole. Nu se ştie ce făceau cu morţii
Nu s-au
(majoritatea civilizaţiilor lumii se cunosc după necropole).
De la ei nu avem decât ceramică pictată, deosebit de frumoasă.
Toate descoperirile se opresc în jurul anului 3000 î.Hr.
Analogiile cu Biblia ar putea lega dispariţia civilizaţiei Cucuteni
de Potop …Foarte probabil. Oricum cercetările continuă şi, în
mod sigur, se vor găsi noi dovezi ale începuturilor civilizaţiei în
zona ţării noastre.

Din analizele genetice ale puţinelor fragmente de schelet
descoperite în siturile arheologice, cucutenienii aveau o talie
medie (până la 1,65 m) şi trăsături armeonidee (tenul mai închis
la culoare şi ochii ” codaţi “). Au adus cu ei animale mari, în
special bovide, dar şi oi şi capre. Nu aveau cai (şi nici pisici),
aşa că viteza lor de deplasare era cea a vacilor (maxim 2
km/oră).
Unul din misterele încă neelucidate
date al acestei culturi este
omogenitatea motivelor picturale de pe vase, în condiţiile în
care suprafaţă pe care s-au
au făcut descoperiri este una uriaşă,
iar populaţia era foarte redusă numeric (densitatea aşezărilor
şi a populaţiei era foarte mică). Încă nu s--a formulat o
ipoteză legată de felul în care s-a păstrat şi s-aa transmis, atât de
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Marele arheolog italian Marco Merlini: “Scrisul
s-aa născut în Europa, pe Valea Dunării”.
Comunitatea științifică internațională se apropie
de momentul în care va valida acest adevăr!!!
Recenzie realizata de Iulia BRÂNZĂ
RÂNZĂ MIHĂILEANU

De la Turdaş, Marco Merlini a mers la locul altui
eveniment formidabil, care a cutremurat prejudecăţile
academice. Tărtăria. În 1961, Nicolae Vlassa descoperă aici
(într-un sit arheologicc aparţinând culturii Vinča-Turdaş),
Vinča
alături
de nişte oase umane, trei tăbliţe inscripţionate cu pictograme.
Descoperirea a interesat comunitatea ştiinţifică internaţională.
Cercetătorii deschişi noutăţii le-au
au inclus în cercetările lor. Dar
ştiinţa oficială românească le-aa declarat false sau importate din
Sumer. Apoi le-a „uitat”.

Cartea “Scrisul s-a născut în Europa?” (La
La scrittura è natta in
Europa?)) de Marco Merlini a apărut la editura Avverbi, Roma,
în 2004.
Autorul răspunde afirmativ la întrebarea din titlu, după
ce a făcut o minuţioasă muncă de investigație
ție în decursul unui
Grand Tour de trei ani prin Europa neolitică sud
sud-orientală.
Astăzi aici se află România, Moldova, Ungaria, Ucraina,
Bulgaria, Serbia, Macedinia, Muntenegru, Croaţia, BosniaHerţegovina, Grecia. În fiecare din aceste ţări există mărturii
care demonstrează că, în urmă cu aproape 7500 de ani, în Valea
Dunării înflorea o civilizaţie avansată. Grupurile de populaţii
locuiau în sate compacte. Îşi construiau casele şi îşi făc
făceau
uneltele în acelaşi mod. Aveau caracteristici spirituale comune:
aceleași
și credinţe animistice, rituri funerare, simboluri, idiomuri.
Marco Merlini menţionează că, în societatea acestor
populaţii, cooperarea prevala asupra conflictului, iar comerţul
asupra furtului. Religia era centrată pe divinizarea principiului
feminin şi pe diferite manifestări ale cuplului divin. De aici,
mulţimea de statuete feminine descoperite în siturile
arheologice referitoare la această epocă.
Dar lucrurl cel mai surprinzător este că populaţia Europei
neolitice a dezvoltat un scris propriu, pe care cercetătorii ll-au
numit Danube Script.

Italianul Marco Merlini nu şi-a
şi propus să ia cu asalt
buncărul de prejudecăţi academice. El caută în Europa modernă
urmele Europei neolitice. Şi-aa întreprins pelerina
pelerinajul prin muzee
şi situri arheologice, făcând abstracţie de semnele de frontieră
actuale. Și iată ce-aa observat: Tăbliţele de la Tărtăria nu sunt un
caz izolat. Semne similare se regăsesc pe mii de artefacte
descoperite în diferite zone din Balcani, în situri
situ arheologice
care aparţin aceleiaşi civilizaţii neolitice: Parţa, Tangiru,
Cucuteni (România), Duruitoarea Veche (Moldova), Tripolie
(Ucraina), Vinča (Serbia) etc. În fiecare zonă, numărul acestora
este impresionant. Cercetătorul maghiar Ianos Makkay a
descoperit
escoperit între Ungaria şi România patruzeci de situri
conţinând artefacte cu scris neolitic european. Shan Winn a
numărat cincizeci, în 1990, în bazinul Dunării. Harald Haarman
consemnează pe o hartă douăzeci şi trei de situri în spaţiul
dintre Belgrad şi Sofia. În ce priveşte România şi Moldova, par
a fi un adevărat depozit de artefacte inscripţionate cu scrisul
sacru al Europei neolitice.
Cărturarul italian a mai constatat un lucru important:
dacă la momentul descoperirii Tăbliţelor de la Tăr
Tărtăria existenţa
unei scrieri neolitice europene părea o idee absurdă, în decursul
anilor a fost îmbrăţişată de tot mai mulţi arheologi şi lingvişti.
Arhemitologa lituano-americană
americană Marija Gimbutas era de părere
că scrisul sacru, prin care Vechea Europă comu
comunica cu Marea
Zeiţă acum 7500 de ani, va putea fi descoperit doar dacă
„arheologii
arheologii se vor decide să colaboreze strâns cu lingviştii şi
specialiştii în mitologie şi folclor”” (p. 22).

Aventura descoperirii acestei scrieri începe cu siturile
din Turdaş. În anul 1875, arheologa maghiară Zs
Zsòfia von Torma
descoperă la Turdaş, în locul numit „La luncă”, o mulţime de
statuete feminine acoperite cu semne curioase. Cercetătoarea lele
a considerat nişte pictograme şi a emis ideea că populaţia
neolitică din Ardeal cunoştea scrisul. Descoperirea „scrierii
Turdaş” a făcut în epocă înconjurul lumii. Apoi a fost „uitată”.

p. 5
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Fenomenul scrierii danubiene a devenit obiectul cercetării
multor
ltor oameni de ştiinţă. Iată câteva lucrări, care ar trebui să
stea deschise pe masa oricărui intelectual interesat de acest
subiect:
Marija Gimbutas, The Language of the Goddess, 1989;
Marija Gimbutas, The civilization of the Goddes, San Francisco, 1991;
Marija Gimbutas, On the Nature of Old Euopean Civilization and its
Script, 1998;
Shan Winn, Pre-writing in South-eastern
eastern Europe, 1981;
Harald Haarman, Writing from Old Europe to Ancient Crete – a Case of
Cultural Continuity, 1989.

Scrierea danubiană mai are o însuşire deosebită. Ea nu a
apărut în urma necesităţii de a efectua conturi contabile
agricole, ca scrisul cuneiform sau ieroglifele egiptene. Scrierea
din Valea Dunării avea o funcţie
ie religioasă. Era considerată
sacră şi i se atribuiau puteri magice. Pe unele tăbliţe de lut se
scriau formule consacrate, care se purtau la gât pentru a atrage
spiritele benefice. Altele erau acoperite cu blesteme, apoi se
frângeau spre a îmbolnăvi sau omorî duşmanul.
Marco Merlini îşi ilustrează cartea cu imagini
reprezentative ale acestei scrieri misterioase a strămoşilor noştri
neolitici, pentru care fiecare naţie modernă are un nume
propriu: sârbii o numesc Vinča, grecii „scrisul neolitic egeean”,
macedonii „alfabetul neolitic macedonean”, noi, românii, îi
zicem „scrierea de pe Tăbliţele de la Tărtăria”.
Recunosc: am citit cartea de câteva ori. Prima oară, cu
emoţie. Următoarele dăţi, cu pixul în mână. Subiectul este
fascinant şii complicat în acelaşi timp. Dar ca orice intelectual de
vocaţie, Marco Merlini exprimă conceptele şi termenii de
specialitate într-un limbaj clar şi cursiv.
O calitate, pe care tinerii o vor aprecia cu entuziasm,
este că ea poate înlocui zeci de manuale de istorie şi lingvistică.
Dar niciun manual nu poate înlocui cartea lui Merlini.
Lectura ei mi-a inspirat o întrebare.
De ce românii noştri nu scriu cărţi, pe care străinii să le
citească cu sufletul la gură, aşa cum se citeşte car
cartea acestui
cărturar italian?
Nu mă refer la inşii ajunşi întâmplător în sistemul
academic de cercetare şi care nu sunt în stare decât să repete
mecanic că semnele de pe artefactele neolitice sunt nişte simple
ornamente.
Vorbesc de „lupii singuratici”, care au în ei o scânteie
din Ventris şi văd semnele scrisului acolo unde orbii cu ochi nu
văd decât nişte mâzgălituri.
Nu de mult, am citit cartea lui John Chadwick Lineare
B. L’enigma della scrittura micena. În capitolul despre
d
Michael
Ventris menţionează calitatea de bază a acestuia: vedea ordinea
acolo unde alţii vedeau doar confuzie. La douăzeci şi patru de
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ani a publicat un articol, în care declara că scrisul linear B
vorbeşte într-un
un dialect arhaic al limbii grece, în ciuda
somităţilor academice şi a lui Artur Evans, care susţineau că
acest scris cretan este într-o
o altă limbă decât cea greacă. Ventris
a trebuit să-şi
şi ascundă vârsta, spre a nu trezi neîncrederea
directorului revistei.
Mulţi dintre cercetătoriii români au curiozitatea lui
Ventris de a explora misterele lumii antice. Dar Ventris avea
ceva în plus: curajul de a-şi
şi exprima părerea proprie în ciuda
opiniei generale.
Alt exemplu. Academicienii germani o ţineau una şi
bună: Iliada este doarr o poveste, Troia nu există. Negustorul
Schliemann nu s-aa lăsat intimidat de tonul lor autoritar. Intuiţia
îi spunea că epopeea lui Homer conţine un grăunte de adevăr. În
timp ce arheologii oficiali făceau arheologie în birouri şi la
tribune, marele diletant
ant a mers în Turcia cu Iliada într-o mână şi
târnăcopul în alta şi a descoperit oraşul lui Priam.
Şi românii noştri au intuiţie şi se fac fraţi cu legendele şi
uneltele arheologice. Dar Schliemann avea ceva în plus: curajul
de a demonstra că are
re dreptate în ciuda celor care îl ridiculizau.
Citind cartea Scrisul s-a
a născut în Europa? le-am dorit
din tot sufletul arheologilor şi lingviştilor noştri curajul
englezului Ventris, al germanului Schliemann şi al italianului
Marco Merlini: dee a lua pixul sau laptopul în mână şi a scrie.
Nu un studiu chinuit cu referinţe la manuale şi cârnaţi de note la
subsol, citit la o sesiune de comunicări în buncărul de
prejudecăţi academice. Ci o carte, clară şi captivantă, pe care
Europa s-o citească cu interes, aşa cum a citit subsemnata cartea
italianului Marco Merlini, acest mare prieten al Europei
Neolitice şi al Scrisului Danubian.

Universitatea din Cambridge: Carpaţii,
leagănul civilizaţiei euro
euro-indo-iranice.
Personalități
ți marcante din India confir
confirmă:
Arienii au venit din Europa
Daniel R
ROXIN – București

The Cambridge history of India,, vol. I, cap. III,
III,The Arians
(Arienii), p. 67--71:
“Arienii primitivi trăiau în zona temperată, cunoşteau cu
mare certitudine stejarul, fagul, salcia, anumite specii de
conifere şi, se pare, mesteacănul,, posibil teiul şi, mai puţin
sigur, ulmul.. După toate probabilităţile erau sedentari, pentru
că, după câte se pare, grâul le era familiar.
Animalele folositoare cele mai cunoscute erau: boul şi vaca,
oala, calul, câinele, porcul şi unele specii de cerb. În timpurile
străvechi, se pare, nu cunoşteau măgarul, cămila şi elefantul.
Dintre păsări, putem deduce din limbă că ei cunoşteau gâsca şi
raţa.. Cea mai familiară pasăre răpitoare era, după cât se pare,
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aquila (uliul). Lupul şi ursul erau cunoscuţi, dar nu leul şi
tigrul. Din aceste date este posibil să localizăm habitatul
primitiv din care îşi trag originea vorbitorii acestor limbi.
Nu este probabil (ca habitatul primitiv) să fie India, cum
presupun primii investigatori, întrucât nici flora, nici fauna, cum
se reflectă ele în limbă, nu sunt caracteristice acestei zone. Şi
mai puţin probabil este Pamirul, una din cele mai mohorâte
regiuni de pe faţa pământului. Nu este probabil ca „Asia
Centrală”, considerată şi ea ca loc de baştină al arienilor, să fi
îndeplinit acest rol, chiar dacă admitem că lipsa evidentă a apei
şi, deci sterilitatea mai multor zone, ar fi un fenomen mai
recent.
Dacă într-adevăr aceşti oameni cunoşteau fagul trebuie să fi
locuit la vest de o linie care pleacă de la Königsberg, în Prusia,
până în Crimeea şi, de acolo, continuă prin Asia Mică. Nu
există o zonă care să îndeplinească aceste condiţii în câmpiile
din nordul Europei. După câte ştim, în timpurile primitive era
o ţară acoperită de păduri. Există vreo parte a Europei care
combină agricultura cu păstoritul, strâns legate una de
cealaltă, care să aibă şesuri calde, potrivite culturii grâului şi
păşuni bogate, la altitudine, necesare turmelor şi cirezilor, şi,
în acelaşi timp, arbori şi păsări de felul celor menţionate mai
sus?
Există, după toate aparenţele, o singură astfel de arie în
Europa, anume aria delimitată la est de Carpaţi, la sud de
Balcani, la vest de către Alpii Austriei şi Böhmer Wald, şi la
nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu
Carpaţii. Dacă această zonă este într-adevăr habitatul
originar – şi, destul de curios, că deşi îndeplineşte atât de
multe condiţii, nu pare să fi fost propusă până acum –
răspândirea limbilor indo-germanice devine uşor de înţeles.

perioadă foarte îndepărtată. Toate datele despre această
migraţiune, atât cât le cunoaştem, pot fi explicate fără
postularea unei date anterioare anului 2500 î.e.n. Trebuie reţinut
faptul că aceste migraţii nu au avut loc pe zone nepopulate, că
înainte de a atinge frontiera Indiei sau chiar a Mesopotamiei,
wiros-ii trebuie să fi avut de luptat cu populaţiile deja existente
care considerau trecerea lor asemănătoare unui nor de lăcuste
distrugătoare care le devorau substanţa şi îi lăsau să piară de
foame sau să supravieţuiască în mizeria captivităţii unor
cuceritori cruzi. Trebuie să presupunem că succesul s-ar fi putut
obţine numai în valuri succesive care urmau la intervale scurte:
căci dacă succesorii lor ar fi întârziat prea mult, primul val de
migratori ar fi fost oprit sau absorbit. Ştim că în timpuri istorice
multe triburi au trecut astfel în Asia din Europa, printre acestea
fiind frigienii, misienii şi bitinienii. S-a arătat în mod plauzibil
că armenii au fost primul val al migraţiei frigiene şi se pot
aduce dovezi care fac posibilă afirmaţia că triburi şi mai vechi
de cuceritori venind din vest spre est erau reprezentaţi de
strămoşii îndepărtaţi ai persanilor şi indienilor moderni”
Jawaharlal NEHRU, fost prim-ministru al Indiei, scrie:
“Vedele sunt opera arienilor care au invadat bogatul pământ
al Indiei. Se prea poate ca devierea spre agricultură să fi fost
imprimată de noii veniţi, de arienii care pătrundeau în India în
valuri succesive, venind dinspre nord-vest.” (Descoperirea
Indiei, București, Editura de Stat pentru literatură
politică,1956, p. 77 si 73)

Fără îndoială că direcţia cea mai atrăgătoare de a ieşi din
această zonă în căutarea de noi spaţii de locuit ar fi de-a lungul
Dunării în Valahia de unde nu este greu de trecut spre Bosfor
şi Dardanele.
Alt indian celebru, Rabindranath TAGORE ne arată:
“Când arienii au invadat India, pădurile noastre le-au oferit
adăpost, lor şi turmelor lor, împotriva căldurii soarelui. Ei au
putut să găsească acolo tot ce aveau nevoie şi astfel triburile lor,
natural patriarhale, s-au statornicit de la început. Susţinută de
condiţii naturale, cultura s-a putut dezvolta în voie.” (Daniela
Neacșu, editor, Tagore – România.Amintiri, Editura Paideia,
1998, 168 p.)
Satsvarūpa Dāsa GOSWAMI, autor indian:
Ce dovezi avem noi despre o astfel de migraţiune, şi în cazul în
care a avut loc, care a fost data? După toate probabilităţile,
migraţia popoarelor din habitatul primitiv pe care noi l-am
localizat în zonele ce se numesc acum (1913! – anul scrierii
acestui text – Nota ns.) Ungaria (cu Transilvania inclusă în
acea vreme, n.n.), Austria, Boemia, nu a avut loc într-o
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“Pe vremuri, Vedele erau transmise pe cale orală, dar mai
târziu, înţeleptul Vyasadeva a dat tuturor sastrelor vedice o
formă scrisă.” (Introducere în literatura vedică.Tradiția
vorbește prin ea însăși, Editura GOVINDA, 1993, pag. 5)
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“Cât despre arheologia Indiei, săpăturile între--prinse în oraşe
şi temple nu au adus date experimentale concludente asupra
celei dintâi apariţii a culturii vedice.” (Chavarria
(Chavarria-Aguilar,
Traditional India, p.24)
“Cele mai cunoscute descoperiri arheologice legate de
perioada preistorică au fost făcute sub direcţia arheologului Sir
John Marshall, care în 1920 a dezgropat oraşele
aşele Harappa şi
Mohenjaro, localizate pe teritoriul actualului Pakistan. Deşi
reprezintă o fabuloasă descoperire pentru arheologie
arheologie, Harappa
a contribuit totuşi foarte puţin la înţelegerea vechii perioade
vedice. Dacă s-aa sperat că descoperirile de la Hara
Harappa şi
Mohenjaro ar putea să arunce o oarecare lumină asupra
Vedelor,
această
speranţă
nu
s-a împlinit.” (Chavarria-Aguilar,
Aguilar, Traditional India, p.21)
Ediţia franceză a Vedelor
“Nu există arheologie vedică: nici o urmă ce poate fi atribuită
arienilor n-a fost
st găsită pe pământul Indiei, nici olărit, nici
arme, nici bijuterii, nimic deci care să permită ilustrarea
Vedelor.” (Le Véda,, Textes réunis et présentés par Jean
VARENNE,, Verviers,5.1 vol.I, 335 p., Edition Gérard & Co,
19675.2 vol.II, 396 p. (336-731)
“Arienii,
Arienii, purtători ai elementelor de bază ale religiei vedice,
intrară în India prin nord-vest
vest în cursul celui de
de-al doilea
mileniu înaintea erei noastre. Ei s-au
au ciocnit în bazinul
Indusului cu popoarele care construiseră
seră marile cetăţi de
cărămidă din Mohenjo-Daro,
Daro, Harappa şi altele. Mai târziu
(începutul primului mileniu), ei şi-au
au întins dominaţia în valea
superioară a Gangelui. Centrul civilizaţiei
zaţiei vedice s-a
s deplasat
atunci spre sud-est.
est. Kuruksetra (la sud de mo
modernul Delhi)
deveni Pământul sfînt al brahmanismului” (Le
Le Véda
Véda, Textes
réunis et présentés par Jean VARENNE,, Edition Gérard & Co,
19675.2 vol.II, 730 p.)
Mulțumim foarte mult domnului Dumitru Ioncică, directorul editurii
Uranus, pentru oferirea acestor informații,
ții, spre publicare. Acestea, d
dar și
multe alte informații
ții deosebite despre istoria veche a meleagurilor
românești
ști de astăzi, le puteți găsi în cartea GETICA, de Iordanes – ediție
critică bilingvă (latină-română),
română), publicată de editura Uranus. Cartea poate
fi achiziționată aici: http://dacia-art.ro/products-page/carti/

Împăratul
ratul roman Traian (53 – 117 d.cr.)
caracterizat de istorici recenţi
recen

Valeriu D. POPOVICI
OPOVICI-URSU - Paris (Franța)
Nici-un
un popor antic care a avut de a face cu romanii pe
vremea împăratului Traian (96–117)
117) nu-i
nu aduce osanale, aşa
cum noi românii, începând cu Şcoala
coala Ardeleană,
Ardelean iar în
vremurile noastre istoricii şii academicii români !

F

aptul că noi românii l-am proslăăvit şi adulat, chiar recent
i-am afişat
at scabroasa statuie care străjuieşte
str
pe scările
care urcă spre Muzeul de Istorie de pe Calea Victoriei
din Bucureşti şii în trecut alte statui,
statui fresca de la Ateneul
Român din Bucureşti, atribuirea de nume de botez Traian,
Traian
denumiri de străzi, pieţe,
e, comune, etc...
etc...considerăm că este o
ruşine şi total inoportune faţă de comportarea împăratului
împ
cu strămoşii noştri daci.
Este suficient pentru susţinerea
inerea acestei opinii, de a privi pe
Columnă, scenele în care apar uciderea populaţiei
popula
civile,
prunci, femei, bătrâni cît şii scena în care solda
soldaţii arată lui
Traian capetele decapitate ale căpeteniilor
peteniilor dacilor !
Numai privind această scenă, cît şi
ş cea a « holocaustului
populaţiei civile» fără apărare, ar trebui ca să
s ştergem
definitiv amintirea acestui nevropat împărat.
împ
În continuare vom expune câteva extrase din ccărţi scrise de
autori străini şii români, care au descris campaniile militare ale
lui Traian, caracterizându-i caracterul şi
ş comportările lui.
Vom începe cu cartea belgianului André Verstandig, Histoire
de l’empire Parthe (-250 – 227), Le CRI EDITION, 2001, 362
pag. La pagina 297, autorul începe să descrie viaţa
via şi campaniile
împăratului Traian în Imperiul Parth.
Fiu al unui soldat, născut în Italica din Bétique, o colonie
situată în Spania pe râul Guadalquivir, actuala Sevilla Vieja,
Traian ne deschide înfăţişarea
area prin latura întunecoasă
întunecoas a inimii
omeneşti.
ti. Pe Columna sa, care celebreaz
celebrează la Roma victoria
contra lui Decebal, se vede astfel, contemplând
cont
corpurile
mutilate ai conducătorilor
torilor daci, cu ochii sclipind de
perversitate, care nu este alta decît a excitării
excit
turbure ai
ucigaşilor în serie.
Sunt condamnabile de asemeni toate masacrele pe care nu a
ezitat să le pună la cale peste tot unde ina
inamicul îi rezista, în
Bretania, în Germania, şii apoi mai târziu în Mesopotamia.
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Ambiţiile sale în Parţia, ele făceau parte sindromului de
Carrhes? Este în afară de orice îndoială.

care-şi apărau cu îndârjire bunurile şi cetăţile în care se
adăposteau în caz de invazie străină.

Dio Cassius care a fost contemporan cu Traian, nu
menţionează nici-o referinţă al acestui traumatism pe care
Roma a sfârşit al înfrânge.

Considerăm că autorul belgian André Verstandig
l-a
caracterizat exemplar pe împăratul Traian ca: nevropat, un
compus de o falsă inteligenţă, de un egoism înrăit cu timpul,
combinat cu un profund instinct al sângelui, într-un cuvînt,
unul din acei nevropaţi, de la care nu găsim analog decît în
analele de psihiatrie ! (pag. 298)

Dar însă, noul împărat înăbuşea în el sentimente de nelinişte
sufletească încă mai turburătoare. Traian era un compus de o
falsă inteligenţă, de un egoism înrăit cu timpul, combinat cu
un profund instinct al sângelui. Într-un cuvînt, unul din acei
mari nevropaţi, de la care nu găsim un analog decît în analele
de psihiatrie.
Acest război partic, oficial n-a fost un război de jefuire, totuşi,
el a fost cu totul altceva decît cele de mai înainte. Totuşi,
înainte de a părăsi această Mesopotamie, unde el a cunoscut
speranţele cele mai nebune, şi care astăzi au devenit teatrul
învingerii sale, Traian dorea deasemenea a distruge orice.
Ordine au fost date trupelor de geniu romane (care la vremea
aceea constau în maurii conduşi de Quietus) să răstoarne toate
infrastructurile pe care le întâlneau în cale. Dacă Traian
trebuia să se retragă «barbarii» nu trebuiau să recupereze
decît ruine fumegând sau cenuşe. Dar finalul campaniei lui
Traian a fost unirea tuturor parţilor (perşii de astazi) şi
urmărirea trupelor romane în retragere. În retragerea sa a
încercat să cucerească cetatea Hatra, ultimul bastion arsacid,
înaintea întinselor depresiuni de nisip siriene. Hatra nu era
numai apărată de formidabile ziduri cît şi de înăbuşitoare
căldură al acestui deşert, care a fost fatală mai înaite lui
Crasus, dar era de asemenea un sediu sfînt pentru adoratorii
lui Mithra.
Voinţa lui Traian de a distruge Mithra, a fost rău resimţită.
Pentru mulţi din soldaţii romani au considerat-o ca un blestem.
Epuizat de lovitura sorţii, căldura, muştele, asediul care dura,
bolnav, poate şi rănit, Traian contra voinţii lui, părăsi asediul.
Asediul este ridicat. Câteva săptămâni dupa aceea, pe 7 august
117, Traian, principalul artizan al acestui război, agonizează la
Selimonte, în Cilicia, abătut de o boală care nu înceta a se
înrăutăţi, după plecarea sa din Ctesiphon.
Moartea subită a lui Traian a deschis calea dezlegării
conflictului care până atunci nu încetase. Toamna, armatele
parţilor ale lui Vologese III şi ale lui Osroes s-au stabilit pe
Eufrat. Armenia, Asorestanul, Mesopotamia, Seleucia,
Ctesifonul până la oraşul de frontieră la Dura-Europos,
cucerite de romani în primele zile ale războiului, adică toate
popoarele ocupate, au fost eliberate de către parţi.

Am ţinut să expun caracterizările autorului cărţii, privind modul
cum Traian s-a comportat în lupta contra unor popoare paşnice,
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O precizare se impune: în Persia, Iranul de astăzi, n-o să găsiţi
nici-o statuie sau denumire de localitate TRAIAN!
În Spania, ţara de baştină a lui Traian, nu veţi găsi nici-un
monument, sau denumri de străzi , pieţe, comune, etc. cum
găsim la noi în România!
Un autor spaniol, a scris de curând o cărţulie despre Traian,
crâmpeie din viaţa sa romanţată., tradusă în limba română.
Autorul scrie despre legătura sa sentimentală în Persia, cu un
tânăr persan, de care se va despărţi fiind novoit să se retragă
către Roma! La despărţire pedofilul Traian îl întreabă pe tânărul
persan ce doriţă ar vrea să-i îndeplinească împăratul? Tânărul
l-a rugat pe împărat să-i dea libertatea. La care împăratul i-a
răspuns că este de acord şi a dispus ca să i se aducă
îmbrăcăminte, un cal înşeuat şi merinde pe drum. Tânărul s-a
despărţit de împărat a încălecat şi dus a fost!
Şi aici se vede caracterul împăratului, pe care autorul cărţuliei la intuit de minune.
Imediat după plecarea tânărului persan, a convocat pe Quietus,
şi i-a ordonat ca să ia câtiva călăreti mauri, să-l urmărească
pe tânarul persan şi să-l ucidă! Cea ce urmăritorii tânărului
persan au îndeplinit şi s-au întors comunicându-i împăratului că
şi-au îndeplinit misiunea. Fără comentarii...
Vom expune în cele ce urmeaza un extras din articolul scris de
Dl. senator Dr. Gheorghe Funar, în cartea Holocaustul
împotriva poporului român, sub titlul „Ce facem cu Traian?”
Partea I, p. 426-433 Ed. GEDO-Cluj-Napoca, 2012.
Despre împăratul Traian au aflat românii, în şcoală şi la
facultate, multe neadevăruri şi puţin din ADEVĂRUL ISTORIC.
Din manualele şi cursurile de Istorie antică se ştie că, în anii
101-102 d.Hr. şi 105-106 d.Hr., au avut loc două mari războaie
între armatele Imperiului Roman conduse de împăratul Traian
şi armatele dacilor, în frunte cu regele Decebal. După al doilea
război, Traian a ocupat o mică parte din Dacia (circa o
şeptime) şi de atunci a început procesul de formare a Poporului
Român şi a Limbii Române. Din doi bărbaţi, Decebal şi Traian
s-a născut Poporul Român şi în 165 de ani s-a format Limba
Română, care este o limbă latină.
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Imperiul Roman a luat o parte din bogăţiile Daciei, dar a
adus cultură şi civilizaţie, lăsându-ne drumurile romane.
Acestea sunt, în esenţă, informaţiile ticluite de către
„ştiinţificii oficiali” (cum îi numeşte prof. univ. dr. G.D.Iscru)
în legătură cu împăratul Traian. Pe baza unor informaţii
trunchiate şi a ascunderii ADEVĂRULUI istoric s-a ajuns să
fie creat în România un mit fals al împăratului Traian, să fie
atribuit numele său, unor localităţi, pieţe publice, bulevarde,
străzi, şcoli şi licee ş.a.m.d. (s.n.) Pentru a amâna puţin aflarea
ADEVĂRULUI pentru Poporul Primordial, Limba Primordială,
Religia Primordială, Scrierea Primordială, Cultura şi
Civilizaţia
geto-dacilor,
aceşti
,,ştiinţifici
oficiali”(academicieni, profesori universitari, şi profesori din
învăţământul pre-universitar), împreună cu asasinii politici
post-decembrişti blochează înfiinţarea unui Institut Naţional de
Dacologie, propus de către Dr. Napoleon Săvescu, preşedintele
Congresului Internaţional de Dacologie. Între timp, numai în
ultimii 10 ani, din Bugetul Statului Român s-au cheltuit peste 1
miliard de dolari pentru operaţiunile defăşurate de militarii
români în războiul din Afganistan, numit oficial ,,teatru de
operaţiuni”.
ADEVĂRUL istoric a ieşit şi iese la suprafaţă, mai ales în
ultimele două decenii, fiind pus în valoare de către „haiducii
ştiinţifici”(ingineri, medici, preoţi, militari, economişti,
profesori, ziarişti, poeţi, s.a.) în numeroase cărţi şi în lucrările
prezentate la Congresele (anuale) Internaţionale de Dacologie.
Într-o carte recent apărută la Fundaţia „Gândirea”, cu titlu
„Valah”, autorul Gabriel Gheorghe demonstrează, folosinduse de descoperirile arheologice şi de lucrările multor specialişti
din Europa şi U.S.A., numeroase ADEVĂRURI dintre care am
selectat doar cîteva şi anume:
- „Cel mai vechi spaţiu locuit al Europei este cel carpatic,
getic/valah.”
- „Dintre multe cercetări de nepus la îndoială ale unor
universităţi celebre sau ale unor savanţi
de prestigiu rezultă că geţii sunt poporul matcă al Europei,
strămoşi ai grecilor, şi italicilor, ai germanilor şi englezilor, ai
francezlor şi spaniolilor ş.a.m.d.”
- „Universitatea din Cambridge dovedeşte pe bază de studii
şi cercetări că „nu există decît o arie, în Europa, de unde au
plecat arienii din India şi Persia, grecii antici, latinii, celţii,
germanii şi slavii.”
- „Spaţiul primordial al Europei, cel getic, carpatic, numit de
unii autori antici hiperborean.”

- „În mileniul Vî.Hr. Spaţiul Carpatic (getic) era singurul
locuit din Europa, realitate confirmată de Universitatea din
Cambridge.”
- „Realitatea că geţii se găseau din Peninsula Iberică până
la Marea Caspică se găseşte în surse care n-au fost puse la
îndoială sau contestate niciodată.”
- „După Universitatea din Cambridge, Spaţiul Carpatic,
Getic, Valah a reprezentat în străvechea antichitate Officina
gentium, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie: India, Persia,
Grecia antică, Italia, Franţa, Anglia, Germania şi Spaţiul zis
Slav.”
- „Cu toate că cercetarea Universităţii din Cambridge
publicată începând din 1922, în 6 volume a cca. 800 p. este fără
reproş, la noi nimeni nu i-a acordat atenţie şi lucrurile au
rămas în „statu-quo ante.”

- „Vedele, cele mai vechi monumente literare ale umanităţii,
create în centrul Europei, înainte de mileniul III î.Hr., nu sunt
opere indiene. Vedele au fost aduse în India, nu sunt create pe
pământul Indiei.” Fostul prim-ministru al Indiei, JawaharlalNehru a scris că: „Vedele sunt opera arienilor care au invadat
bogatul pământ al Indiei.”
- „Herodot îi numea tessalieni şi originari din acest ţinut pe
pelasgii care au colonizat Italia. Este evident că urmaşii
pelasgilor care locuiesc cu sutele de mii în munţii ce-au fost
leagănul rasei lor străvechi, ai celor care populează vechea
Dacie, vorbesc şi acum limba naţională care, în Italia, a dat
naştere latinei.”
- „Vlahii Daciei şi ai Turciei europene aparţin străvechii
familii a pelasgilor: ei nu sunt descendenţii colonilor romani
ai lui Traian.” (s.n.)

- „România nu are nimic, în arta sa, care să evoce Roma,
nici măcar civilizaţia romană.”
- „Savanţii Universităţii din Cambridge ajung la concluzia
că grecii antici, ca şi restul populaţiilor europene, provin din
Carpaţi.”
- „La 1842 marele geograf german W. Hoffmann în celebra
sa operă Beschreibung der Erde/Descrierea pamântului, scrie
despre valahi: „Acest popor, unit şi ridicat prin instrucţie la
cea mai înaltă civilizaţie, ar fi apt să se găsească în fruntea
culturii spirituale a umanităţii. Şi ca o completare, limba sa
este atît de armonioasă şi bogată că s-ar potrivi celui mai cult
popor de pe pământ.”

- „Oracolul din Delfi a fost fondat de hiperborei, după
mărturia unanimă a întregii Antichităţi greceşti.”
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„Haiducii ştiinţifici” români au ajuns la cîteva ADEVĂRURI
istorice pe care „ştiinţificii oficiali” sunt aşteptaţi ca să le
contrazică în mod public, respectiv:
1. Când geto-dacii aveau cea mai avansată şi strălucitoare
Civilizaţie şi Cultură din Europa, cu peste 10.000 de ani înainte
de Hristos, romanii nu existau.
2. Geto-dacii au avut primul alfabet din lume! Când getodacii scriau, inclusiv pe plăci de aur, cu multe mii de ani
înainte de Hristos, când ei citeau, romanii şi limba romană nu
existau.
Aceste ADEVĂRURI istorice şi multe altele despre Mitologia
şi Istoria Poporului Primordial le ştia genialul Mihai
Eminescu, inclusiv de la Nicolae Densuşianu, care le va scrie în
cartea sa „Dacia Preistorică”. În anul 1866, tânărul Mihai
Eminescu a fost găzduit câteva zile la Sibiu de către Nicolae
Densuşianu, iar apoi, începând cu anul 1877, s-au reîntâlnit şi
au colaborat la Bucureşti. La vârsta de 24 de ani, genialul
Mihai Eminescu i-a mărturisit Veronicăi Micle, într-o scrisoare
că: „Trecutul m-a fascinat întotdeauna ... Trecutul ţării dar şi
al omenirii.”Genialul Eminescu a fost interesat de Istoria
primordială şi de civilizaţiile antice, mai ales civilizaţia indiană
veche.

elevii şi studenţii sunt învăţaţi viceversa, adică strămoşii
românilor sunt romanii? (s.n.)
- De ce nu spun ADEVĂRUL istoric şi de ce nu contribuie la
redarea demnităţii Poporului Român, urmaş al Poporului
Primordial, al geto-dacilor?
- De ce susţin în mod fals şi neadevărat că Istoria Poporului
Român începe cu cucerirea Daciei de către Imperiul Roman, în
timpul împăratului Traian?
- De ce ascund Poporului Român că geto-dacii aveau un
cult al strămoşilor şi nu al cotropitorilor, aşa cum s-a încercat
şi s-a impus după anul 1944 de către comuniştii alogeni, iar
după decembrie 1989 de către democraţii din România? (s.n.)

- De ce admiteţi ca unii din falsificatorii ADEVĂRATEI
Istorii a Poporului Primordial, a geto-dacilor, să înceapă
demersurile pentru a-l declara pe împăratul Traian sfînt şi
mare mucenic?

Niciunul dintre istoricii români, „ştiinţificii oficiali”, nu au
curajul, nu au argumente logice şi nu răspund românilor la, cel
puţin, următoarele întrebări:

- De ce nu spuneţi şi nu scrieţi ADEVĂRUL despre cele două
campanii militare ale împăratului Traian în vestul Daciei sau
Geţiei care au fost finanţate de către strămoşii marilor
bancheri de astăzi, care au urmărit două obiective importante:
distrugerea Centrului Spiritual al Lumii Antice, aflat în Munţii
Oraştiei, şi jefuirea uriaşelor bogăţii din Dacia ocupată,
respectiv aur (1.640.000 kg.), argint (3.310.000 kg.), sare,
cupru, fier, miere, oi şi vite, cereale şi vin?

- Ce limbă vorbeau geto-dacii înainte de războaiele cu
împăratul Traian?

- De ce ascundeţi, în continuare, ADEVĂRUL istoric despre
împăratul Traian?

- În ce limbă au scris geto-dacii, pentru prima dată în lume,
cu 6000 de ani înainte de Hristos pe tăbliţele de la Tărtăria şi
pe plăcile de aur de la Sinaia?

Se ştie că, Traian a fost primul împărat care s-a născut în
afara Italiei, respectiv în oraşul spaniol Italica, în prezent
Sevilla, la data de 18 septembrie anul 53 d.Hr. După el, marea
majoritate a împăraţilor Imperiului Roman au fost de origine
geto-dacă. A ajuns împărat la vîrsta de 44 de ani şi în timpul
său Imperiul Roman a avut cea mai mare întindere. În anii 101102 d.Hr. şi 105-106 d.Hr. împăratul Traian a condus cele 11
legiuni romane în războaiele de cucerire a unei mici părţi din
Dacia. Dio Cassius a scris că, după victoria împăratului Traian
din vara anului 106 d.Hr.: „timp de 123 de zile spectacolele în
care au fost ucise până la 10.0000 de animale sălbatice şi
domestice, în care au luptat 10.000 de gladiatori, s-au ţinut
lanţ.” În arenele romane au avut loc măceluri festive, savurate
în delir. După jefuirea bogăţiilor din Dacia cotropită, la Roma
a fost construit Forul lui Traian (între anii 107-117 d.Hr.) care
cuprindea: un arc de triumf înălţat împăratului Traian, o
statuie ecvestră din bronz aurit a împăratului, Basilica Ulpia,
două biblioteci (una latină şi una greacă) şi între ele s-a înălţat
Columna lui Traian. În ziua de 12 mai 113 d.Hr. a fost
inaugurată Columna lui Traian care a fost colorată în roşu
galben şi albastru. Pe Columnă sunt prezentate scene de luptă

- Care popor liber şi-a abandonat limba strămoşească, în
cazul geto-dacilor Limba Primordială, şi a învăţat fără
profesori şi fără internet o altă limbă necunoscută în ţara ei de
baştină?
- De ce până acum, în multe mii de ani, nu s-a schimbat
limba niciunui popor de la un secol la altul sau de la un mileniu
la altul, cu excepţia Poporului Român, urmaş al Poporului
Primordial?
- Când au venit romanii conduşi de împăratul Traian,
strămoşii noştri geto-daci aveau Cultura şi Civilizaţia lor
milenară (aşa cum a scris şi a susţinut Constantin Brâncuşi)
sau nu?
- De ce în facultăţile de istorie din Italia studenţii învaţă că
strămoşii italienilor de astăzi sunt geto-dacii, iar în România
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din campaniile împăratului Traian împotriva lui Decebal din
anii 101-102 (în partea de jos a Columnei) şi 105-106 (în
partea de sus a monumentului). Falsificatorii Istoriei
Primordiale a geto-dacilor şi „ştiinţificii oficiali” consideră că
acest monument este actul de naştere a Poporului Român.
Neajutoraţii mintali, dar cu diplome şi titluri universitare şi
academice în istorie, insultă inteligenţa Poporului român şi
Istoria sa Primordială, cu o vechime de peste 10.000 de ani
înainte de Hristos. În vîrful Columnei, la înălţimea de 39,83 m a
fost pusă statuia din bronz aurit a împăratului TRAIAN. Despre
viaţa, domnia şi războaiele împăratului Traian au fost scrise
multe cărţi, dintre care amintim: „Dacica” sau „De bello
dacico”, de fapt jurnalul de război al lui Traian; „Getica”,
carte a medicului lui Traian, Crito; biografia lui Traian, scrisă
de Tacitus; „Istoria Daciei”, scrisă de Dio Chrysostomos;
„Edictul lui Traian”, în care au fost consemnate operaţiunile
militare din cele două războaie cu Decebal şi cheltuielile de
război; scrierile lui Pliniu cel Tânăr, care a povestit pe larg
despre cucerirea Daciei de către Traian; poemul lui Caninius,
care a scris în versuri istoria războaielor cu dacii; biografia lui
Traian, scrisă de Plutarh; „Istoria romană”, scrisă de Dio
Cassius (care s-a păstrat în întregime, mai puţin cărţile LXVII
şi LXVIII, în care erau descrise luptele împăraţilor Domiţian şi
Traian purtate cu geto-dacii).Pentru a nu fi cunoscut
ADEVĂRUL, despre istoria geto-dacilor, aproape toate
scrierile referitoare la războaiele dintre romani şi daci au fost
„extrase” din toate bibliotecile, multe dintre cărţi fiind arse, iar
altele păstrate cu grijă în arhivele secrete ale Vaticanului, unde
aşteaptă să fie cercetate în următorii ani. A fost arsă sau
ascunsă până şi istoria cuceritorilor romani şi a stăpânirilor
unei mici părţi din Dacia sau Geţia. Toate aceste cărţi şi multe
altele au dispărut în împrejurări şi din motive necunoscute. O
soartă asemănătoare au avut şi monumentele lui Traian,
respectiv: arcul triumfal al lui Traian a dispărut; marea friză a
lui Traian (ce măsura până la 100 m) care împodobea Basilica
Ulpia a fost spartă în multe bucăţi. A rămas în picioare numai
Columna lui Traian, dar şi aceasta a suferit unele intervenţii,
respectiv: a fost doborâtă de pe Columnă statuia de bronz aurit
a împăratului Traian şi apoi a fost topită statuia; a fost jefuită
urna de aur (amplasată în soclul Columnei) care adăpostea
cenuşa lui Traian; la vârful Columnei a fost distrusă scena
sinuciderii lui Decebal şi aceea în care capul lui Decebal este
prezentat împăratului Traian pe o tavă. În anii 1589-1590, în
vârful Columnei şi în locul statuii lui Traian care a dispărut
încă din antichitate, a fost aşezată statuia Sfîntului Petru.
După Columna lui Traian au fost realizate câteva replici în
mărime naturală care se află în Franţa, Anglia şi Italia.
În timpul celor trei mandate succesive de primar al
Municipiului Cluj-Napoca, împreună cu marele patriot român,
istoricul Iosif Constantin Drăgan, cetăţean de onoare a
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municipiului nostru (Cluj), am avut o tentativă de a realiza o
replică în mărime naturală a Columnei de la Roma, unde în
capătul de sus al monumentului ar fi fost amplasată statuia
marelui rege Decebal. Cu toate că, profesorul şi omul de
afaceri Iosif Constantin Drăgan s-a angajat că finanţează
integral toate lucrările de realizare a monumentului, iar
primarul a obţinut toate avizele şi aprobările legale, s-au opus
şi au blocat realizarea acestui monument în inima Ardealului
toţi miniştrii alogeni ai Culturii din România. Ne bucură că a
fost realizată, din iniţiativa şi cu finanţarea patriotului Iosif
Constantin Drăgan, cea mai înaltă sculptură în piatră din
Europa, statuia regelui Decebal, înaltă de 40 m şi lată de 25 m.
Ea este amplasată pe malul stâncos al Dunării, în apropiere de
oraşul Orşova.
Care este ADEVĂRUL despre domnia şi faptele împăratului
Traian? La această întrebare a dat răspunsuri edificatoare
domnul Dan Oltean în articolul „Traian, un „conchistador
renegat” apărut în revista Magazin istoric nr.21 din aprilie
2005, precum şi domnul Valeriu D.Popvici-Ursu în cartea
„Adevărata obârşie a poporului român”, apărută în editura
GEDO, Cluj-2012.
Cei doi autori dovedesc, cu argumente, că împăratul Traian: a
fost un prigonitor al creştinilor; a interzis în anul 112 d.Hr.,
printr-un edict, în Imperiul Roman, religia crucii şi religia
poporului arimin; a fost un împărat anticreştin; a distrus
templele dacilor şi le-a omorât preoţii; a fot un criminal de
război şi a săvârşit fapte de o cruzime neomenească; a distrus
Civilizaţia geto-dacilor; a avut un comportament imoral, iar
cea mai gravă acuzaţie este aceea de pedofilie. (s.n.) Împăratul
Traian a fost căsătorit cu Pompeea Plotina, dar nu au avut
copii. Despre împăratul Traian s-a scris că îi plăceau băieţii
tineri, vinul tare şi luptele cu gladiatori. Dio Cassius
mărturiseşte:„ştiu foarte bine că avea o anumită înclinaţie spre
băieţii tineri şi spre vin.”
„Ştiinţificii oficiali” ascund ADEVĂRUL că în timpul
împăratului Traian a fost martirizat Sfîntul Ignatie al
Antiohiei, judecat şi găsit vinovat de a fi creştin, care a fost
dat pradă fiarelor la Roma pentru credinţa sa în Hristos,
precum şi Sfîntul Simeon al Ierusalimului. „Împăratul Traian
este răspunzător pentru a treia persecuţie anticreştină.” A rosti
numele împăratului Traian „înseamna o blasfemie în numele lui
Dumnezeu.” ,,Timp de peste 1.000 de ani numele său nu a mai
putut fi pomenit sau scris Din cauza acestei interdicţii sacre,
toate cărţile în care era descrisă istoria Daciei ori războaiele
lui Traian la nord de Dunăre s-au pierdut. Aceste cărţi nu au
mai fost copiate, fiind puse la index.” „Iată deci că după numai
două secole distanţă de la primirea cognomului de optimus,
biserica îl va trece în rândul persoanelor despre care este
interzis să vorbeşti...cuceritorul Traian va fi scos de la index
abia în secolul XIII de către papa Inocenţiu al III-lea (1198-
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1216). „Autorul Dan Oltean scrie că: ,, În Spania, amintirea
împăratului se află încă cuprinsă de o puternică amnezie
istorică ... în schimb, istoria Spaniei musteşte de mitul getic ...
Toată istoria Spaniei este brăzdată de numele lui Zamolxes,
Burebista, Deceneu, Decebal ... Paradoxal, Zamolxes şi
Burebista sunt întemeietorii Spaniei. De la ei por
porneşte totul.”
Fiind cunoscute în Spania aceste ADEVĂRURI despre
împăratul Traian nu s-a admis să-ii fie înălţate monumente, nici
măcar în oraşul său natal.
3, prier 7524 (aprilie 2016)

Oraşul Vaslui – reşedinţă domnească şi
capitală de ţară
(Continuare din nr. 36, decembrie 2015)
Pr. Ioan OLARIU, prof. dr. Alexandru ANDRONIC,
arhitect Mariana ZUP

Geneze şi vechimea Vasluiului
Cercetările arheologice sistematice, precum şi cele de
suprafaţă, intensificate mai ales în ultima vreme au permis o
documentare mult mai profundă în domeniul cunoaşterii
habitatului rural din zona vasluiană, atestându
atestându-se aşezări
rurale permanente în secolele X-XIII,
XIII, unele cu niveluri
succesive de locuire pe aceeaşi vatră stră-românească.
românească.

A

ceastă documentare a deschis calea valorificării
ştiinţifice a datelor arheologice obţinute, confruntânduconfruntându
le cu ştirile izvoarelor scrise interne şi externe.

În acest fel, coroborarea documentului arheologic cu
izvorul documentar sau narativ, fie intern, fie extern, a
evidenţiat în primul rând realitatea istorică de necontestat că în
zona vasluiană vieţuirea băştinaşilor a fost nu numai
permanentă, ci şi statornică,
nică, existând numeroase aşezări în
secolele X-XII
XII la Dăneşti, Dodeşti şi Răducăneni, precum şi din
secolele XII – începutul secolului XIV la Bîrlad, Chirceşti,
Creţeşti de Sus, Grumezoaia, Olteneşti, Oţeteni, Prodana şi
Vaslui. De aceea considerăm că întreaga
eaga zonă cercetată a intrat
activ în procesul istoric al organizării structurilor social
socialeconomice şi politico-culturale
culturale medievale româneşti anterioare
constituirii statului feudal de sine stătător al Moldovei.
În acest sens edificatoare sunt cercetările mai vechi de
suprafaţă efectuate pe meleagurile vasluiene care au dus la
identificarea unor sate dispărute, numite în documentele
medievale silişti.
Aceste aşezări rurale, datate în secolul XIV – începutul
secolului XV, dar dispărute, după toate probabil
probabilităţile în
secolele XV-XVI,
XVI, au rămas în memoria străbună sub forma
toponimică de „Dealul Siliştei” la Bălteni, „Coada Siliştei” la
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Băleşti, „Dealul Ludeasca” la Bîrzeşti, „Dealul Şiliştei” la
Gârceni, sau „Siliştea Plopească”.
Astfel, sub raportul structurilor
ilor feudale devin foarte
importante informaţiile documentelor scrise interne, dovedind
în primul rând procesul de feudalizare a societăţii româneşti
locale, specificându-se
se luarea în stăpânire feudală a societăţii
româneşti locale, specificându-se
se luarea în stăpânire feudală a
numeroase sate de către vârfurile clasei dominante, cu
importante funcţii în tânărul stat de sine-stătător
sine
al Moldovei.
Este de la sine înţeles că acest proces realiza, prin înstăpânirea
de tip feudal, supravegherea şi controlul căilor
căil de acces pe
marile artere comerciale interne şi externe intercontinentale,
dintre care foarte importante la aceea vreme erau drumul
Ţarigradului, adică al Constantinopolului şi drumul Tătărăsc.
Se explică în felul acesta şi fenomenul extrem de
concludent al menţionării chiar în primele documente emise de
cancelaria domnească a Moldovei „daniile domneşti privind
aşezările umane din zona Dealul Mare din podişul Central
Moldovenesc, pe valea râului Bîrlad”, controlându
controlându-se prin
ramificaţiile spre Roman, drumul Ţarigradului pe valea
Siretului, iar pe văile Bârladului şi a râului Vaslui, afluent al
Bârladului, acelaşi drum spre gurile Dunării, dar în plus, prin
ramificaţia de la Vaslui, prin Crasna-Huşi
Huşi-Târgu Sărata, drumul
tătărăsc spre Tighina cu vama domnească spre părţile tătărăşti
ponto-nistrene
nistrene aflate încă sub stăpânirea Hoardei de Aur după
vestita bătălie de la Apele Albastre.
Din acest punct de vedere zona vasluiană face parte
integrantă din procesul
cesul de unificare a pieţii interne a întregii
moldove medievale, domnia având interese primordiale în
menţinerea legăturilor economice şi politico-culturale
politico
în primul
rând cu regiunea Dunării de Jos, prin vestita cetate a Chiliei şi
apoi cu Marea Neagră prin
rin la fel de vestita Cetate Albă. Acest
proces de unificare început în vremea lui Petru I ss-a intensificat
în timpul scurtei domnii a lui Roman, care – o ştim prea bine –
s-aa intitulat primul dintre domnitorii Moldovei, „Marele singur
stăpânitor din mila lui Dumnezeu, Io Roman Voievod,
stăpânind Ţara Moldovei de la munte până la mare”.
În consecinţă, încă de la finele secolului XIV s-a
s
intensificat şi procesul de acordare a unor importante danii
domneşti de sate, silişti şi locuri în pustie, atât la nord cât şi la
sud şi sud-est
est de viitorul centru urban medieval Vaslui. Acest
fenomen social-economic,
economic, cu implicaţiile sale pe plan politic
intern, sub raportul consolidării noii clase dominante în epoca
de constituire a statului feudal independent al Moldovei, se
identifică cu însuşi procesul de feudalizare al întregii societăţi
româneşti şi spaţiul estic extra-carpatic.
carpatic. În acest context
considerăm geneza Vasluiului ca oraş medieval românesc drept
un proces complex social-economic
economic şi politico
politico-cultural, în care
domnia ca factor politic a jucat un rol hotărâtor, facilitând şi pe
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cale militaro-administrativă specific feudală, accelerarea
procesului de urbanizare a acestei străvechi aşezări româneşti.
Istoricul C. C. Giurescu, pe bună dreptate, a subliniat că „toate
târgurile moldovene se află pe pământ domnesc, că ele sunt deci
proprietate domnească. În aceste târguri domnia posedă curţi
domneşti, în care locuieşte mai mult sau mai puţin timp, în
drumurile ei prin ţară”.
La fel ca alte oraşe similare din Moldova, care încă de
la primele menţiuni documentare se aflau sub conducerea unui
demnitar feudal cu mari răspunderi în divanul domnesc, organul
suprem de conducere în statul feudal, Vasluiul şi-a făcut apariţia
în actele noastre interne ceva mai târziu decât adevăratele sale
începuturi ca aşezare medievală de caracter urban.
Astfel, Vasluiul este menţionat pentru prima dată în
documentele de cancelarie domnească din prima jumătate a
secolului XV în vremea lui Alexandru cel Bun, la 31 martie
1423, alături de numele unui reprezentant de seamă al nobilimii
feudale locale. Este vorba de „pan Şerbea ot Vasluia”, adică
„domnul (panul) Şerbea din Vaslui”, care întăreşte, ca martor în
divanul domnesc, dania voievodului Alexandru cel Bun către
nobilii feudali fraţii Oană Popşa şi Moişă Popşa, acesta din
urmă supranumit „Filosofu”.
În legătură cu acest fel lacunar de a menţiona pe un
demnitar numai în legătură cu oraşul sau târgul în care îşi
exercită funcţia sa, subliniem identitatea nomenclaturii şi a altor
boieri moldoveni din divanul domnesc al voievodului
Alexandru cel Bun. De pildă, în documentele interne din anii
1399, 1400, 1401 găsim ca martori în divanul domnesc,
adeveritori ai daniilor domneşti din acei ani, pe unii boieri cu
demnităţi în unele oraşe, fără specificarea funcţiei respective ci
doar cu simpla menţiune din cutare sau cutare oraş al Moldovei.
Astfel de boieri, numiţi domni (pani după nomenclatura epocii)
sunt „Bîrlea din Hîrlău”, sau „Negru de la Bîrlad”. Astfel de
boieri, cu funcţii militaro-administrative, au reprezentat, după
toate probabilităţile, domnia, al cărei rol în geneza centrelor
urbane din Moldova a constituit un factor esenţial în încheierea
unui îndelungat proces economic şi politico-cultural intern de
urbanizare a aşezărilor rurale respective, proces favorizat şi de
condiţiile istorice din spaţiul estic extra-carpatic de la mijlocul
secolului XIV.
În consecinţă, în stadiul actual al cercetării s-a impus
concluzia că primele nuclee au luat naştere în Moldova în acele
zone unde au existat următorii factori primordiali de
convergenţă:
a) densitatea de populaţie mai mare dovedită pe calea
cercetărilor arheologice zonale;
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b) condiţii fizico-geografice optime unei evoluţii
neîntrerupte ascendente a societăţii umane locale;
c) asigurarea unui minimum de securitate politică.
În ceea ce priveşte oraşul Vaslui, acesta, ca o străveche
aşezare rurală românească, a beneficiat, în cursul îndelungatului
proces de transformare într-un centru medieval urban, de
convergenţa factorilor primordiali, având o mai mare densitate
de populaţie, ca factor demografic esenţial, dovedit de
coroborarea datelor arheologice cu ştirile documentelor noastre
interne, menţionându-se numeroase sate pe văile Vasluiului,
Bârladului şi Racovei, precum şi în jurul viitorului centru urban.
Condiţii fizico-geografice naturale optime asigurării evoluţiei
ascendente a aşezării umane respective în decursul secolelor XXIV ca aşezare pe valea Bârladului la confluenţa cu Vasluieţul
şi Racova, devenind târg de vale, la loc obligat de trecere, adică
la vad de acces la importante artere comerciale de la nord-la sud
şi de la est la vest, atât pentru comerţul local şi de tranzit, cât şi
pentru comerţul extern, Vasluiul devenind în perioada de
urbanizare punct vamal şi un minimum de securitate politică,
tocmai către mijlocul secolului XIV şi cu deosebire în a doua
jumătate a acestui important secol privind condiţiile politice
specifice spaţiului estic extra-carpatic, când s-a constituit şi apoi
s-a consolidat statul feudal independent al Moldovei.
În acest context devine evident faptul că la cumpăna
secolelor XIV a avut loc şi procesul de organizare feudală a
teritoriului noului stat în ţinuturi şi ocoale, având ca centre
administrative oraşe şi cetăţi. Astfel, pentru Moldava
Meridională avem ştiri documentare interne şi externe certe
referitoare la ţinuturi şi ocoale, târguri şi cetăţi, aflate sub
conducerea unor demnitari, cu funcţii în divanul domnesc. Din
acest punct de vedere edificator este conţinutul documentului
extern de la 1 septembrie 1435, emis la Suceava de voievodul
Moldovei, Iliaş, fiul şi urmaşul lui Alexandru cel Bun, privind
co-cedarea Moldovei meridionale ca apanaj fratelui său,
voievodul Ştefan II.
Din conţinutul acestui important act aflăm următoarele
unităţi administrative supuse direct voievodului Ştefan II:
ocolul târgului Bîrlad, ocolul oraşului Tecuci, ţinutul cetăţii
Chilia, ţinutul Olteni, care se aflau la acea vreme sub
conducerea unui reprezentant al domniei. În această situaţie au
fost şi boierii Bîrlea din Hîrlău, Negru de la Bîrlad, Şerbea din
Vaslui, fără să mai amintim şi pe ceilalţi boieri la fel de
importanţi, şi care reprezentau în divanul domnesc fie alte
oraşe, fie cetăţile din interior sau de pe graniţă.
De asemenea, pe baza cercetărilor arheologice de
suprafaţă şi a săpăturilor arheologice de salvare şi sistematice sa precizat că pe teritoriul oraşului Vaslui au fost identificate
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resturi de locuire în 12 puncte, la care se adaugă alte 8 puncte în
satele componente ale oraşului, ca Brodoc, Rediu şi Viişoara.

arheologice din anii 1958-1959, a putut să formuleze ideea că
„Vasluiul apare ca unul din oraşele vechi ale Moldovei”.

Intensitatea demografică din zona vasluiană,
reprezentând pentru istoricul oraşului Vaslui un factor esenţial
sub raportul concordanţei tuturor factorilor primordiali de
convergenţă în procesul genezei unui oraş medieval românesc a
fost amplu examinată pe baza documentelor noastre interne din
prima jumătate a secolului XV, atât în vremea lui Alexandru cel
Bun, cât şi mai ales a urmaşilor săi Iliaş voievod şi Ştefan
voievod, dovedindu-se atât începuturile vieţii orăşeneşti la
Vaslui cât şi vechimea acestuia ca oraş în prima jumătate a
secolului XV.

Totuşi, în ceea ce priveşte vechimea Vasluiului ca oraş
medieval românesc părerile istoricilor s-au împărţit.

Acestor consideraţii istorice pertinente se alătură şi
descoperirile arheologice mai vechi din anii 1958-1959 şi mai
recente din anii 1976-1987, care au confirmat deplin ştirile
documentare interne şi externe din prima jumătate a secolului
XV referitoare la existenţa Vasluiului ca important centru urban
la vremea respectivă.
Astfel, la Vaslui au fost descoperite vestigii medievale,
dovedindu-se existenţa pe locul denumit de localnici „Curţile
Domneşti” a unei construcţii din lemn şi piatră, distrusă de un
puternic incendiu. Pe baza materialului arheologic scos din casa
prăbuşită în subsolul ei precum şi a monedelor de aramă
anepigrafe de la Alexandru cel Bun s-a considerat că vestigiile
respective aparţin unei case domneşti din prima jumătate a
secolului XV, făcând parte dintr-un întreg complex de ruine şi
resturi medievale de pe botul de deal de lângă biserica Sf. Ioan,
numite „Curtea Domnească”. Coroborarea datelor certe
arheologice cu informaţiile documentare şi narative scrise din
secolul XV, a permis să se afirme că resturile casei descoperite
aparţin într-adevăr Curţii Domneşti de la Vaslui din vremea lui
Alexandru cel Bun şi a urmaşilor săi, iar incendierea acestei
case s-a produs după toate probabilităţile, în anul 1440, când în
urma unei puternice năvăliri a tătarilor, aceştia au distrus şi ars
oraşele Bârlad şi Vaslui. În consecinţă, complexul de locuire a
fost atribuit lui Ştefan II, care a avut efectiv reşedinţă
domnească la Vaslui între anii 1435 şi 1440.
Totodată, săpăturile arheologice sistematice au scos la
iveală, pe acelaşi loc, mai multe cuptoare de ars piatra pentru
var, datate la fel în prima jumătate a secolului XV, pe baza
monedelor de aramă anepigrafe de la Alexandru cel Bun, ceea
ce a întărit convingerea cercetărilor că la Vaslui s-au identificat
importante mărturii istorice adeverind importanţa acestui oraş
medieval românesc încă din vremea lui Alexandru cel Bun, de
când a existat aici un vast şantier de construcţii medievale.
Nu este deci de mirare faptul că istoricul C. C.
Giurescu, bazându-se în primul rând pe descoperirile
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Astfel, Gh. Ghibănescu, în volumul dedicat Vasluiului,
afirmă că „Începuturile Vasluiului trece pragul descălecatului
Moldovei.
Aceeaşi vechime i-o atribuie şi N. Grigoraş, care a
susţinut că Vasluiul, întocmai altor oraşe din Moldova, se
constituie ca un centru urban medieval către anul 1300.
În schimb, C. Cihodaru, invocând originea pecenegocumană (...) a toponimului Vaslui, ajunge la concluzia că „a
existat în primele decenii ale secolului al XIII-lea aici la Vaslui
un punct de vămuire a negustorilor care treceau cu mărfuri în
sus sau în jos şi că această aşezare începuse să devină o staţie
importantă pe drumul comercial ce lega oraşele galiţiene cu
gurile Dunării.
În felul acesta se poate considera că încă din perioada
de convieţuire a populaţiei autohtone vechi româneşti cu
triburile migratoare pecenego-cumane să fi întemeiat aşezarea
cu numele Vaslui, ceea ce-i conferă o vechime mult mai mare,
decât ce propusă de istoricii mai sus amintiţi.
De asemenea, C. C. Giurescu a susţinut şi el vechimea
mare a Vasluiului, afirmând că el „Datează dinainte de
întemeierea statului moldovean” şi că el „există ca târg în prima
jumătate a secolului al XIV-lea. Această părere este
argumentată de autor pe baza următoarelor considerente de
ordin documentar:
a) statutul de oraş domnesc al Vasluiului, care a
beneficiat de la apariţia sa ca centru urban, de „obiceiul cel
vechi” de scutire a locuitorilor săi de vamă domnească, după
cum a rezultat din actul emis de Ştefan cel Mare la 15
octombrie 1491, prin care a reorganizat şi mărit ocolul târgului
respectiv;
b) calitatea de reşedinţă domnească de unde s-au emis
acte de cancelarie domnească între anii 1436 şi 1446;
c) titulatura de oraş - cu care este denumit Vasluiul şi
ocolul ce ţine de acest oraş, în documentul extern de la 1
septembrie 1435 emis de Iliaş voievodul Moldovei.
Analiza acestor elemente de certă informaţie
documentară conduce în mod implicit la constatarea, de fapt şi
de drept, mai ales pe baza invocării dreptului românesc nescris,
cutumiar, că la data menţionării oraşului Vaslui în actele
respective de cancelarie domnească, în special cele din prima
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jumătate a secolului XV, acesta îndeplinise condiţiile socialeconomice şi politico-culturale cerute de îndelungatul proces de
urbanizare şi că se constituise ca centru urban medieval
românesc, având şi un ocol al său, probabil, sub egida Curţii
Domneşti.
Consideraţiile de caracter general ale istoricului D.
Ciurea, privind centrele urbane din Moldova pe parcursul
secolelor XIV-XIX, l-au determinat să aşeze Vasluiul în rândul
oraşelor medievale din Moldova: Iaşi, Roman, Dorohoi, Bârlad,
considerând că el datează ca oraş medieval românesc de la
sfârşitul secolului XIV.
În fine, analiza pertinentă a datelor arheologice
coroborate cu multiplele danii domneşti din prima jumătate a
secolului XV privind numeroasele sate din zona adiacentă
viitorului centru urban de la confluenţa râului Vaslui cu râul
Bârlad efectuată de R. Möhlenkamp îndreptăţeşte afirmaţia
acestei cercetătoare din Münster (R. F. Germania) că Vasluiul a
devenit oraş în primele decenii ale secolului XV, în vremea
domniei lui Alexandru cel Bun, de când datează şi Curţile
domneşti descoperite acolo în urma cercetărilor şi săpăturilor
arheologice.
Această datare corespunde cu epoca în care Alexandru
cel Bun a manifestat, prin politica sa internă o deosebită atenţie
oraşelor din Moldova, unde au luat fiinţă, la acea vreme, curţile
sale domneşti de la Suceava, Dorohoi, Hîrlău, Iaşi, Roman,
Piatra Neamţ, Bacău, Vaslui, Bârlad şi Tecuci.
Curţile domneşti din aceste oraşe au reprezentat, sub
aspectul urbanizării, un factor politic primordial, accelerând
procesul social-economic şi politico-cultural de transformare a
respectivelor aşezări rurale medievale vechi româneşti în oraşe.
În concluzie, considerăm că oraşul Vaslui, întocmai
altor oraşe din Moldova, face parte din acele oraşe medievale
care au luat naştere paralel cu procesul de constituire şi
consolidare a statului feudal independent al Moldovei,
reprezentând, în acelaşi timp, ca fenomen social-economic şi
politico-cultural, una din particularităţile feudalismului
românesc luat în ansamblu.
Numele oraşului Vaslui
În problema etimologiei numelui Vaslui, istoricii au
fost obligaţi să facă apel la concluziile filologilor fie români, fie
străini, care s-au ocupat în mod special de hidronimia şi
toponimia românească.
În acest sens, G. Weigand este primul care ocupânduse de numele apelor din România a precizat originea pecenegocumană a hidronimului Vaslui, înglobându-l în grupa mare de
hidronime cu terminaţia în ui, alături de Bahlui şi Covurlui.

p. 16

De asemenea, C. Diculescu admitea şi el că oraşul şi
ţinutul Vaslui îşi trage numele de la apa Vasluiului, propunând
însă o etimologie de origine germanică, în speţă gepidă, scriind
în 1933 textual: „Vasluiul, un pârâuaş cu totul neînsemnat în
Moldova, de la care şi-au luat numele un oraş şi un judeţ”.
Aceeaşi concluzie o prezenta şi filologul G. Weigand în 1928,
scriind despre numele judeţelor din România.
Însă, problema etimologiei numelui Vaslui se
complicase pe parcursul vremii şi Gh. Ghibănescu scria în
1926, în cartea sa consacrată istoriei oraşului Vaslui că
„Filologii se ceartă, dar istoricul nu poate scoate nici o
concluzie”, fiind totuşi obligat a înşira etimologiile de origine
greacă, latină, slavonă, germanică (gepidă), armeană, maghiară
şi cumană. Aceste etimologii derivau numele oraşului Vaslui
din antroponimicul Vasile, din hidronimul Vaslui, sau din alte
nume indicând ustensile sau metale.
Din păcate, Gh. Ghibănescu n-a acordat atenţia
cuvenită concluziilor filologului G. Weigand şi istoricului C.
Dinculescu, care se refereau la hidronimul Vaslui, primul
propunând originea cumană a cuvântului, iar al doilea originea
gepidă. În plus, referitor la etimologia propusă de C. Dinculescu
s-a grăbit să scrie că este doar o simplă întâmplare „dacă se
poate face o apropiere între tulpina Vasl din Vaslui şi
germanicul Wasl, lăsând neanalizată ipoteza emisă.
După un an, în 1927, filologul român Al. Philippide
publica primul volum al lucrării sale Originea românilor, în care
preciza că toponimul Vaslui este de origine cumană, sub
influenţa unor cuvinte persane intrate în această limbă,
referindu-se la persanul Valasu, regiune înaltă. Totodată, Al.
Philippide a făcut şi importanta precizare că: „Pierderea lui a în
Vaslui se poate pune pe seama limbii române”, iar „Vaslui din
Valsui e o metateză românească” explicabilă şi prin influenţa
sufixului românesc uiu.
Înţelesul dat de A. Philippide este că acest nume
înseamnă „ţinut înalt”, „parte înaltă” a unei configuraţii de
teren, a unei zone geografice. Tocmai acest înţeles este acceptat
de istoricul C. C. Giurescu care afirmă că „apa Vasluiului şi-a
luat la rândul ei numele de la ţinutul pe care îl străbate, ţinut
care, într-adevăr cuprinde dealuri înalte ce culminează la
Bîrnova”.
În ceea ce priveşte toponimul ca atare, acelaşi istoric
afirmă cu claritate că „Numele oraşului este acela al apei lângă
vărsarea căreia în Bârlad a fost întemeiată aşezarea”.
Edificator în acest sens este şi constatarea unanim
admisă de istorici că o mare parte din oraşele Moldovei, aşa
cum a subliniat V. Spinei, ca „Siret, Suceava, Bârlad, Vaslui,
Târgu Neamţ, Bahlovia (Hîrlău), Târgu Trotuş, Lăpuşna au
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preluat numele apei lângă care erau aşezate, fenomenul invers
nefiind cunoscut”.
În ceea ce priveşte poziţia geografică a oraşului Vaslui
edificator este documentul din 28 mai 1688, prin care se indică
ca punct de reper a hotarului moşiei Vaslui „unde dă apa
Vasluiului într-apa Bîraldului”.
De altfel, pe harta oraşului Vaslui, alcătuită în anul
1783, şi indicarea de la nord la sud a cursului râurilor Bârlad şi
Vaslui, trama stradală a aşezării este orientată la fel de la nord la
sud pe versantul de est al dealului care desparte apa Vasluiului
de apa Bârladului şi cuprinde întregul mal drept al râului
Vaslui, punctul de vărsare al acestui râu în apa Bârladului fiind
în apropierea locului unde se găseşte şi astăzi biserica Sf. Ioan
Botezătorul, ctitoria lui Ştefan cel Mare. Acest document ne
atestă în plus temeinicia acelor fapte din trecutul istoric al
aşezării care au permis istoricilor să ajungă la concluzia fermă
că „Nu este întâmplător că în mai multe cazuri toponimul a
împrumutat numele hidronimului”.
S-ar fi părut deci că aceste concluzii au fost definitiv
acceptate – totuşi mai există şi alte opinii, exprimate recent, de
care nu putem face abstracţie. Este cazul cu demersul istoricului
C. Cihodaru, care, în ceea ce priveşte numele Vaslui, afirmă că
este de origine cumană sau pecenegă, adică provenind din
limbile turce. În acest sens C. Cihodaru face apel la dicţionarul
lui I. Th. Zenker, cum procedase şi Al. Philippide, cu
deosebirea că istoricul ieşean se referea la cuvântul vas, care
înseamnă larg, subliniind totodată că „toponimicul Vaslui a fost
derivat de la acest termen cu ajutorul formativului lung”. „Din
vaslug s-a ajuns apoi în urma unor prefaceri fonetice obişnuite
(cf. Beg-bei) la Vasluiul nostru”.
Etimologia cumană reprezintă în concepţia lui C.
Cihodaru temeiul vechimii aşezării încă în epoca convieţuirii
populaţiei autohtone cu triburile migratorii pecenego-cumane,
spre a trage concluzia că vechimea Vasluiului ca centru urban
medieval este anterioară invaziei mongolilor din anii 12401241.
În acest context devine evidentă şi îndoiala exprimată
de R. Möhlenkamp în domeniul onomasticii Vasluiului
deoarece sub raportul strict al cronologiei problema aşa pusă
„nu ne permite să precizăm la ce dată aşezarea de pe malul
râului Vaslui”; nu ne rămâne decât să admitem una din
ipotezele deja emise şi expuse în rândurile precedente.
Totuşi nu putem fi de acord cu cercetătoarea R.
Möhlenkamp care a susţinut cu argumente peremptorii că
problemele de importanţă majoră privind trecutul istoric al
oraşului Vaslui şi începuturile vieţii sale urbane nu se rezumă la
cunoaşterea cu exactitate cronologică a datei când a apărut în
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izvoarele scrise pentru prima oară numele hidronimicului sau
cel al aşezării, adică al toponimicului. Mult mai importantă din
punct de vedere al cercetării istorice este determinarea cadrului
cronologic al procesului complex social-economic şi politicocultural de urbanizare a aşezării Vasluiului, aflată într-o regiune
cu aspecte demografice spectaculoase la sfârşitul secolului XIV
şi primele decenii ale celui următor, subliniindu-se în chip
neîndoielnic importanţa primordială a factorului demografic în
contextul convergenţei tuturor factorilor primordiali ai
procesului genezei unui centru medieval urban.
Din acest punct de vedre documentele noastre interne
menţionează existenţa concomitentă a toponimicului Vaslui şi
al hidronimicului Vaslui în cursul celui de-al treilea deceniu al
secolului XV, adică în vremea domniei lui Alexandru cel Bun,
care, după cum am menţionat, a acordat o deosebită atenţie
oraşelor din Moldova, construind în majoritatea celor mai vechi
aşezări urbane curţile sale domneşti.
În ceea ce priveşte originea din limbile tiurcice a
numelor româneşti cu terminaţia ui şi lui, în raport cu cele cu
desinenţa – lui, recent s-a făcut precizarea că această problemă
este nerezolvată în stadiul actual al cercetărilor filologice. În
consecinţă se impune prudenţă în atribuirea originii tiurcice atât
a hidronimului cât şi a toponimicului Vaslui.
Mult mai plauzibilă pare a fi ipoteza emisă de C. C.
Dinculescu referitoare la originea germanică veche a tulpinii
Vasl din numele Vasluiu, provenită de la Wasl, ploaie şi în
legătură cu Waso, pământ umed, noroi, care a putut pătrunde în
lumea traco-dacică din zonă în perioada convieţuirii băştinaşilor
cu vechiul trib al bastarnilor în secolele III-II î.e.n. În sprijinul
acestei ipoteze putem invoca nu numai recentele descoperiri
arheologice privind prezenţa mai îndelungată în Moldova a
bastarnilor, ci şi existenţa celor două hidronime Vasluiu în
Bucovina, semnalate de G. Weigand. Se ştie că pecenegocumanii n-au pătruns în Moldova de nord şi în Bucovina, aria
de răspândire a culturii materiale pecenego-cumane în Moldova
limitându-se doar la partea sudică a teritoriilor estice extracarpatice.
În lumea autohtonă traco-dacică din Moldova
hidronimul Vaslui ar fi putut semnifica o apă noroioasă, iar
hidronimul Vasluiu, cu sufixul românesc uiu, după cum a
precizat la vremea sa Al. Philipide, face parte din substratul
traco-dacic al limbii române şi fiind mai vechi a împrumutat
numele său atât ţinutului pe care-l străbate cât şi aşezării, şi ea
străveche, de pe malul său.
Vasluiul şi curtea domnească în vremea lui
Alexandru cel Bun şi a urmaşilor săi
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În decursul îndelungatei domnii paşnice a lui
Alexandru cel Bun, cum l-a numit cronicarul umanist Miron
Costin, Vasluiul şi-a consolidat poziţia sa de centru urban
medieval românesc. A fost un proces social-economic şi
politico-cultural firesc, dată fiind şi poziţia sa centrală într-o
zonă de interferenţă, care, nemijlocit, i-au permis o ascensiune
rapidă, într-un context istoric bine determinat de urmările
politicii interne înţelepte desfăşurată pe o durată de peste trei
decenii.
Nu este întâmplător faptul că în istoriografia noastră
din trecut Vasluiului i-au fost consacrate pagini privind trecutul
său istoric, aşa cum au fost cele scrise de V. Pârvan, dovedind
un spirit critic elevat în descifrarea şi interpretarea datelor
documentare scrise interne. Aprecierile istoricului sunt atât mai
elocvente cu cât ele reprezintă rezultatul unei laborioase analize
a documentelor interne şi externe din vremea urmaşilor lui
Alexandru cel Bun, „E interesant – scria V. Pârvan – rolul pe
care-l joacă Vasluiul în epoca mai veche din istoria Moldovei...
Dacă ar fi să ne gândim la aşezarea sa centrală şi pe drumul
mare de la Liov la Cetatea Albă şi apoi la puternica apărare pe
care dealurile de la nord-vest şi sud şi pădurile din jur i-o
făceau, am înţelege în parte măcar, cum de el joacă rolul de
aproape a doua capitală a Moldovei, înainte ca Iaşii să fi început
a avea acel rol. Vasluiul este cel mai des găsit ca loc de unde,
mai ales în secolul al XV-lea, domnii îşi făceau cunoscute
hotărârile lor prin cărţi şi hrisloave ...”.
Acest rol atât de important la vremea sa a rezultat
direct din sprijinul domniei, ceea ce se degajă din analiza
vestitului privilegiu din 15 octombrie 1491 emis la Suceava de
Ştefan cel Mare prin acre reorganizează ocolul târgului Vaslui,
cumpărând sate şi alipindu-le la hotarul târgului, scutind pe
orăşeni de vama domnească în conformitate cu reconfirmarea
dreptului consuerudenar înscris în actul respectiv prin întărirea
„obiceiului cel vechiu”. Iată textul în traducerea veche după
actul original pierdut. „Apoi iarăşi domnia mea am socotit şi am
miluit pe şoltuzii şi pârgarii şi pe toţi oamenii cei săraci din
târgul Vasluiului şi le-am întărit obiceiul cei vechiu, precum că
nici un om dintr-înşii dintre cari au locuinţă a lor acolo, în
Vaslui, nici cît de puţină vamă să nu aibă a plăti acolo în tîrgul
Vasluiului, nici la un fel de alişveriş, fără numai să pătească
aceia care vor aduce peşte în tîrgu, adică de la o maje un peşte,
şi de la o căruţă iarăşi un peşte, iară mai mult nemică”.
Analiza textului în cauză l-a determinat pe istoricul C.
C. Giurescu să afirme că „obiceiul cel vechi” se referă la
scutirea de vamă domnească, şi că vasluienii beneficiau din
vechime, după toate probabilităţile încă din secolul XIV, de
acest drept orăşenesc, tocmai în calitatea sa de oraş domnesc. R.
Möhlenkamp înclină a crede că dreptul de scutire de vamă
domnească l-au obţinut vasluienii în vremea lui Alexandru cel
Bun.
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În vremea urmaşilor lui Alexandru cel Bun, Vasluiul
devine centrul acţiunilor întreprinse de Ştefan Voievod, fratele
lui Iliaş Voievod, ajungându-se în cele din urmă, după lupte
crâncene pentru domnie, la o împăcare între fraţi.
Astfel, în actul emis din Suceava la 1 septembrie 1435,
Iliaş voievodul Moldovei, îl înştiinţa pe regele Vladislav al
Poloniei că s-a împăcat cu fratele său, Ştefan Voievod, dându-i
în stăpânire ca apanaj, Moldova meridională, cuprinzând cetăţi,
oraşe şi târguri, ocoale, mori şi iezere şi vamă externă. Totodată
se făcu cunoscut şi faptul că voievozii şi-au jurat reciproc
credinţele, au schimbat între ei cărţi domneşti, cu întăritura
peceţilor domneşti respective, statornicindu-se între ei atât
împăcarea propriu-zisă cât şi pacea şi buna înţelegere.
În ceea ce priveşte noul domeniu concedat de Iliaş
Voievod, acesta înştiinţa textual pe regele Poloniei „iar noi
înşine am dat iubitului nostru frate, Ştefan voievod, din
moştenirea noastră, ţinutul numit Cetatea Chiliei şi cu vama şi
cu locurile care ascultă de acel oraş şi ţinutul oraşului Vaslui şi
ocolul care ascultă de acel oraş şi ţinutul de la Tutova şi târgul
Bîrladului cu tot ocolul şi Oltenii şi aceasta este iubitul nostru
frate, lui Ştefan Voievod, ........cu tot venitul neâncălcat în nici
un fel, în veci, cât vom trăi ...”.
Ca urmare directă a cestui important eveniment de
ordin intern, cu implicaţiile inerente pe planul relaţiilor externe,
a survenit o schimbare cu însemnătate consecinţe în
desfăşurarea transformărilor social-economice şi culturalpolitice survenite în viaţa oraşului Vaslui, rezervându-i-se un
rol deosebit de însemnat atât ca reşedinţă domnească cât şi noua
capitală a ţării.
Aşa cum menţionase încă V. Pârvan, din acest oraş
medieval românesc au fost emise, mai ales între anii 1436 şi
1446, numeroase acte şi hrisoave domneşti, iar curtea
domnească din Vaslui, devenind o reşedinţă voievodală
permanentă a lui Ştefan II, s-a transformat implicit în „locul
desfăşurării unei intense vieţii politico-economice” cum au
subliniat cu claritate istoricii şi specialiştii vasluieni, în urma
cercetărilor efectuate la Curtea domnească din Vaslui.
În acelaşi timp atât descoperirile arheologice din anii
1958-1959 cât şi cele recente din anii 1976-1980 au permis să
se precizeze existenţa pe locul denumit de localnici „Curţile
domneşti” a unor importante vestigii datând din prima jumătate
a secolului XV. Astfel, complexul L. 3/1958, adică locuinţa de
suprafaţă nr. 3 descoperită în cursul campaniei de săpături
arheologice de salvare, a fost dat în prima jumătate a secolului
XV pe baza monedelor de aramă anepigrafe emise de
Alexandru cel Bun. L. 3/1958 reprezintă resturile unei
construcţii din lemn şi chirpic, din care s-au păstrat numai ceea
ce s-a prăbuşit în subsolul construcţiei, adâncit până la 3 m în
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solul viu, în urma unui puternic incendiu. Aceste resturi se
prezentau sub forma unor bucăţi masive de chirpic ars de la
pereţii casei, bucăţi masive de lut ars provenit de la podeaua
locuinţei şi tavanul subsolului, resturi de loazbe carbonizate
fixate pe lat şi căptuşind pereţii subsolului, pari carbonizaţi de
pe părţile laterale ale construcţiei, în parte distrusă de extragerea
lutului şi nisipului din cariera de la faţa locului, numită
„Nisipăria lui Hulubăţ”.
Dintre obiectele descoperite în umplutura subsolului
complexului L. 3/1958 au fost semnalate cărămizi întregi şi în
stare fragmentară provenind de la soclul unei sobe, care
încălzea locuinţa respectivă în încăperea de la suprafaţă. De
asemenea au fost date la iveală numeroase fragmente de cahle
de la sobă, precum şi fragmente ceramice de la vase de uz
comun, şi mai ales, monede, pe baza cărora s-a putut data în
linii mari complexul ca atare.
În consecinţă, pe vaza monedelor de aramă anepigrafe
de la Alexandru cel Bun, acre au circulat şi în vremea urmaşilor
acestui domnitor, casa distrusă de incendiu a fost considerată ca
fiind ruina reşedinţei domnitorului Moldovei Ştefan II, care
după 1435 a avut în stăpânire Moldova Meridională. Ca
elemente de datare suplimentare au fost luate în considerare de
descoperitori numeroase fragmente ceramice de la cahlele ce
împodobeau soba casei respective, cahle numite de specialiştii
de tip gotic, specifice primei jumătăţi a secolului XV, cu
analogii în ceramica decorativă de interior din zonele învecinate
ţărilor româneşti a Munteniei şi Moldovei, din aşa-numita zonă
de contact a civilizaţiilor medievale central europene.
Problema construcţiilor medievale urbane din Ţările
Române a fost elucidată în ultima vreme datorită amplelor
cercetări şi descoperiri extrem de importante din secolele XIIIXIV, în care sens cele mai spectaculoase sunt cele de la Baia,
unul din cele mai vechi oraşe medievale româneşti, descoperiri
care confirmă şi datarea în prima jumătate a secolului XV a
casei domneşti (L. 3/1958) de la Vaslui.
Astfel, la Vaslui, complexul L. 3/1958, reprezintă o
construcţie din lemn într-o tehnică simplă, având un simbol
adâncit în solul viu până la 3,50 m de la nivelul de călcare din
epoca edificării. Pereţii subsolului erau căptuşiţi cu bârne de
lemn de 3 m lungime şi 30 – 40 cm grosime, îmbinate între ele
la colţurile casei, pe laturile casei bârnele se îmbinau în stâlpi
rectangulari de 40 cm grosime. Groapa săpată iniţial pentru
acest complex a fost ceva mai mare decât construcţia de lemn
propriu-zisă, deoarece între lutul galben-verzui, reprezentând
solul viu şi bârnele de lemn carbonizat s-a găsit un strat de lut
bătătorit, cu o grosime variind între 5 şi 10 cm pe latura de nord
a complexului L. 3/1958 şi între 20 - 40 cm pe latura de vest. În
ceea ce priveşte latura de est şi o parte a celei de sud cu intrarea
în subsol în pantă, de tip gârlici, acestea au fost distruse de
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localnici care au extras din acest nisip şi lut pentru treburile
gospodăreşti curente, după cum o dovedeşte şi denumirea părţii
estice a promontoriului în cauză drept „Nisipăria lui Hulubăţ”.
Luându-se în considerare analogiile existente, în urma
cercetărilor arheologice sistematice de la Baia în primul rând,
apoi de la curtea domnească din Suceava, casa domnească de la
Vaslui face parte din grupa construcţiilor de lemn şi platină din
Moldova care reprezintă vestigii extrem de pretenţioase ale
activităţii constructive urbane de amploare din epoca lui
Alexandru cel bun.
Preocuparea constructorilor din mediul urban de la
Baia, Suceava, Iaşi, Orheiul Vechi şi Vaslui a fost identificată
în ceea ce priveşte înzestrarea noilor edificii cu instalaţii
speciale de încălzire după cum dovedesc descoperirile la faţa
locului a numeroase fragmente de cahle de sobă alături de la fel
de numeroase fragmente ceramice nesmălţuite şi smălţuite,
provenite de la vase de uz comun şi de lux. Din acest punct de
vedere vestigiile din complexul L. 3/1958 de la Vaslui
reprezintă o dovadă evidentă a amenajării interioarelor acestei
case domneşti la nivelul civilizaţiei urbane medievale
româneşti, aflată în contact direct cu civilizaţia medievală
europeană.
Din punct de vedere al tehnicii de confecţionare cât şi
al decorului cahlele de sobă din complexul L. 3/1958 de la
Vaslui fac parte din categoria vestigiilor care evidenţiază în
primul rând funcţia specifică a ceramicii decorative în interior,
deoarece ele aparţin acelor locuinţe care la vremea respectivă sau înscris în grupa caselor de lux şi a căror opulenţă ne
îndeamnă a le raporta la realitatea oferită de aspectele intrinseci
ale civilizaţiile urbane din Evul Mediu în general.
Analiza motivelor ornamentale ale cahlelor de sobă
descoperite în casa domnească a permis în primul rând o datare
cât mai exactă. Astfel, pe baza analogiilor cu descoperirile de
cahle cu decor ajurat în tehnica traforului, tip de cahlă denumit
şi gotic, de la Baia, Suceava, Iaşi şi Orheiul Vechi, cahlele de la
Vaslui din complexul L. 3/1958 aparţin primei jumătăţi a
secolului XV, deşi la Baia, acest tip de cahlă s-a descoperit şi
într-un complex închis datat la sfârşitul secolului XIV –
începutul secolului XV.
În felul acesta, descoperirea în casa domnească de la
Vaslui a numeroase cahle cu motive ornamentale umane,
animaliere, compozite şi geometrice sau arhitecturale, în tehnica
traforului, numite de tip gotic de la edificiile eclesiastice, a
zgripţorului sau a leului rampant, precum şi a Sf. Gheorghe
draconocton, în chip de cavaler medieval sau perechea domn şi
domniţă, în costume după moda occidentală, reprezintă, aşa
cum s-a afirmat în literatura de specialitate „în fond documente
de epocă”, evidenţiind, înainte de toate, unele aspecte
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caracteristice ale feudalismului românesc din zona de contact
central şi sud-est europeană.
După cum s-a subliniat recent, descoperirile
arheologice din ultimii ani de la Vaslui din vremea lui
Alexandru cel Bun şi a urmaşilor săi, oferă o documentare în
plus în cunoaşterea cât mai profundă a realităţii istorice din
Ţările Române în Evul mediu întârziat, dezvăluindu-ne
orizontul cultural elevat al lumii româneşti din spaţiul răsăritean
extra-carpatic în contact permanent cu civilizaţia medievală
europeană.
Această realitate istorică constituie baza temeinică a
saltului calitativ înregistrat de societatea românească în a doua
jumătate a secolului XV şi ne permite, în contextul studiilor
comparative, înţelegerea cu mult mai nuanţată a civilizaţiei
medievale româneşti din Moldova în epoca lui Ştefan cel mare
şi a urmaşilor săi.
Oraşul Vaslui în vremea lui Ştefan cel Mare
Politica de ocrotire a orăşenilor şi reorganizarea
ocolului târgului Vaslui
În istoriografia noastră contemporană s-a precizat cu
deosebită claritate rolul social-economic al oraşelor medievale,
care, aşa cum a subliniat P. P. Panaitescu, s-au cârmuit după
„un obicei al pământului special pentru oraşe”, referindu-se în
mod special la cele mai vechi oraşe româneşti.
Acest punct de vedere extrem de important a beneficiat
de menţionarea în documentele noastre interne din secolul XV a
unui „Străvechi obiceiu”, numit şi „legea veche”, prin care
istoricii medievalişti au înţeles aplicarea dreptului vechi
românesc nescris, adică a dreptului cutumiar, denumit şi dreptul
obişnuielnic.
În plus, istoricul C. C. Giurescu aprofundând problema
controversată a politicii domniei din Moldova faţă de
orăşenime, a precizat la rândul său părerea că a fost normal la
vremea respectivă ca domnii din Moldova să sprijin din punct
de vedere economic oraşele şi implicit orăşenimea, deoarece
„toate târgurile moldovene se află pe pământ domnesc”, şi deci
„proprietatea domnească”, unde au fost edificate „curţi
domneşti”, în preajma şi în jurul târgurilor, deci depinzând de
ele, se întindeau ocoalele târgurilor, pe care unii domnitori, ca
Ştefan cel mare, le-au mărit, acordând totodată privilegii
deosebit de însemnate, facilitând prosperitatea şi dezvoltarea lor
rapidă sub toate aspectele. „Era deci normal – conchide cu
pertinenţă C. C. Giurescu – ca domnii să aibă grijă de aceste
târguri, care erau, în definitiv, averea lor, să caute să favorizeze
dezvoltarea, să le sprijine sub raportul economic: se sprijineau
pe ei înşişi, îşi sporeau averea şi puterea.
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Astfel, Alexandru cel Bun, chiar din primii ani ai
îndelungatei sale domnii, a acordat privilegii negustorilor
străini, favorizând „mişcarea comercială a târgurilor
moldovene”, contribuind direct la prosperitatea lor. Dintre
aceste privilegii ni s-a păstrat cel din 1408 acordat negustorilor
din Liov. De altfel, Alexandru cel bun acordase şi negustorilor
braşoveni un privilegiu comercial, reînnoit de voievodul Ştefan
II în 1435, precum şi negustorilor bistriţeni din Transilvania,
cum a rezultat din actele vremii, iar Iliaş Voievod a acordat în
1433 saşilor şi secuilor din Transilvania, la fel, un privilegiu
comercial.
Din conţinutul bogat şi variat în date economice
privind mişcarea comercială din Moldova în prima jumătate a
secolului XV, aşa cum rezultă din cuprinsul acestor privilegii se
degajă cu claritate previziunea sub raportul economic al
domniei faţă de orăşenime prin punerea în aplicare a
principiului reciprocităţii în tranzacţiile comerciale efectuate pe
teritoriul Moldovei, în avantajul ambelor părţi angajate:
negustori străini – negustori autohtoni, ceea ce a dus apoi la
reînnoirea vechilor privilegii ale braşovenilor în 1458 şi ale
liovenilor în 1460 de către voievodul Ştefan cel Mare.
În virtutea privilegiilor acordate, restrângând vânzarea
mărfurilor negustorilor străini cu ridicate, adică cu toptanul, şi
permiţând negustorilor băştinaşi din oraşele moldovene
vânzarea acestor mărfuri din import cu amănuntul, domnia a
favorizat direct de negustorii orăşeni, de la care erau apoi
obligaţi să cumpere marfa locală pe care negustorii străini o
duceau în ţara lor. Negustorii autohtoni ofereau în târguri
mulţime de articole comerciale, şi în acest fel se realizau
multiplele tranzacţii de care beneficiau nu numai orăşenii, ci şi
sătenii din satele aflate în ocolul târgului, dar chiar şi din satele
mai îndepărtate dar care veneau la târg cu mărfurile lor spre
vânzare.
Ştefan cel Mare, la rândul său,a desfăşurat o politică
internă de sprijinire a orăşenimii, reînnoind vechile privilegii
comerciale ale negustorilor străini favorizând prosperitatea
economică a Moldovei. În plus, a întărit puterea economică a
unor oraşe prin reorganizarea ocoalelor, pe care le-a mărit, în
urma unor tranzacţii de cumpărare a unor sate pe care le-a
înglobat apoi în ocoalele târgurilor. Privilegii de acest fel s-au
păstrat până în zilele noastre sub forma actelor emise de Ştefan
cel Mare la 15 octombrie 1941 pentru oraşul Vaslui şi în
ianuarie1495 pentru oraşul Bârlad.
Din privilegiul acordat oraşului Vaslui se constată că
voievodul Ştefan cel Mare a procedat mai întâi la cumpărarea
unor sate, în speţă 16 sate şi 1 silişte, plătind vânzătorilor 1490
zloţi ţărăneşti, adică moneda curentă de aur, aflată în circulaţie
în Moldova. După încheierea actului de vânzare-cumpărare,
Ştefan Vodă devine stăpânul deplin al acestor sate şi silişte pe
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care, în virtutea dreptului domnesc le alipeşte oraşului Vaslui,
considerat proprietate domnească: „şi plătind domnia mea toţi
deplin – se înţelege suma de 1490 de zloţi ţărăneşti – „ne-am
sculat şi am întors şi am supus şi am lipsit aceste de mai sus
numite sate şi silişti către târgul nostru al Vasluiului, şi să fie
domniei meale uric cu tot venitul şi fiilor domniei meale, şi
nepoţilor, strănepoţilor, răstrănepoţilor şi la tot neamul domniei
meale, neruşeit nici odinioară, în veci”.
În felul acesta, târgul Vasluiului a intrat în posesia unui
ocol mărit prin încorporarea în hotarul ocolului său a
următoarelor sate: Crăstoae, Bilcarii, curteştii, Feereştii,
Păuceştii şi Rohaţii pe cursul râului Racova, la vest de oreş;
Băltenii, delenii, Siliştea Micleşti, Mărăşenii, satul unde a fost
casa lui Musehnea, pe cursul râului Bârlag la nord de oraş,
Budureştii (două sate sau două judecii), Mărăţăii, pe cursul
râului vaslui, tot la nord de oraş, satul Bolosinăuţi, pe râul
Bârlad, la sud de oraş, iar Filipeştii şi Secuienii, între râurile
Crasna şi Bârlad, tot la sud de oraş.
Identificarea şi localizarea satelor componenete ale
noului ocol al târgului Vaslui, în funcţie de actuala organizare
teritorială a judeţului Vaslui ne permite să constatăm
următoarele:
1. Pe raza actualului municipiu Vaslui şi a localităţilor
componente, la Moara Grecilor a fost localizat satul Mărăţăi,
numit în vechime Păstănoşi.
2. În comuna Bălteni se localizează satul Băltenii.
3. În comuna Deleni, se localizează satul Delenii.
4. În comuna Laza, se localizează Feereştii, precum şi
satul dispărut Păuceştii, iar în satele componente ale acestei
comune au fost localizate satele Crăstoae, la Bejeneşti, Bilcarii
sau Bălcarii, la Puşcaşi şi Rohaţii, la Sauca.
5. În comuna Micleştii a fost localizată Siliştea
Micleşti.
6. În comuna Muntenii de Jos a fost localizat satul aflat
în jos de târgul Vaslui „cu toate cuturile, unde au fost
Balosinăuţii, iar în satele componente ale comunei se
localizează Filipeştii, la Mânjeşti şi Secuienii, la Suceava.

comunei Zăpodeni se localizează satul dispărut, unde a fost casa
lui Mesehnea.
Prin acest act de reorganizare a ocolului târgului
Vaslui se întărea în primul rând puterea economică a oraşului,
deoarece în administraţia directă a şoltuzului şi pârgarilor
Vasluiului revenea un teritoriu cu o suprafaţă de 432 kilometri
pătraţi, după calculul lui I. Bogdan, aproape de două ori mai
mare ca suprafaţa ocolului oraşului Bârlad conform
privilegiului din 1 ianuarie 1495, după calculele aceluiaşi
istoric.
Din documente interne din secolele XVI – XVII aflăm
că din ocolul târgului Vaslui au făcut parte şi satul Tătăraşii şi
siliştea Strotoieştii, ceea ce constituie un argument în plus în
susţinerea opiniei lui C.C. Giurescu că „Aşa cum a fost mărit de
Ştefan cel mare, ocolul Vasluiului avea o întindere însemnată”.
Totodată prin privilegiul amintit Ştefan cel Mare a
scutit pe orăşenii Vasluiului de „vama cea mică”, preocupată de
orice târg din Moldova pentru produsele locale comercializate
pe piaţa internă, afară de vânzarea peştelui, întărindu-le
„obiceiul cel vechi, pracum” că nici un om dintr-înşii între care
au locuinţă a lor acolo în Vaslui, nici cât de puţină vamă să nu
aibă a plăti acolo în târgul Vasluiului, nici la un felş de alişveriş,
fără numei să plătească aceia cari vor aduce peşte în târgu, adică
de la maje un peşte şi de la căruţă iarăşi un peşte, iară mai mult
nemică”.
Scutirea la care se referă actul domnesc priveşte
comercializarea pe piaţa oraşului Vaslui a mărfurilor locale, din
ţară, deoarece pentru marfa străină, adusă din alte ţări se plătea
„vama cea mare” şi care era prevăzută în toate privilegiile
comerciale mai sus amintite. Deci Vasluienii, ca de altfel şi
bârlădenii, erau scutiţi a plăti vama pentru mărfurile aduse la
oraş necesare traiului zilnic, cum sunt în primul rând alimentele,
îmbrăcămintea, încălţămintea, băuturile, materialele de
construcţie, lemnul pentru foc, obiectele casnice din lemn şi lut
ars.
În felul acesta domnia îşi asigură nu numai
prosperitatea târgului domnesc, dar asocia la politica sa internă
din vremea respectivă pătura orăşenească interesată în
asigurarea în condiţii optime a desfacerii propriilor produse şi a
libertăţii depline a tranzacţiilor comerciale cotidiene.

7. În comuna Poieneşti se localizează satul Ciuteştii.
8. În comuna Ştefan cel Mare, satul Mărăşeni, se
localizează Mărăşenii.
9. În comuna Zăpodeni şi în satele componente se
localizează cele două sate Brudureştii (sau cele două judecii) la
Portari, iar între satul Portari şi oraşul Vaslui, tot în raza
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Concluzia care se degajă din cele expuse mai sus este
că politica domniei manifestată faţă de orăşenimea autohtonă a
fost permanent favorabilă acestei pături sociale, a contribuit la
dezvoltarea vieţii economice grăbind, datorită şi existenţei
curţilor domneşti în majoritatea oraşelor moldovene procesul de
urbanizare al acestora.
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Astfel, Vasluiul a cunoscut pe parcursul vieţii sale
urban ascendente în întregul secol XV o prosperitate deosebită,
atingând apogeul existenţei sale în vremea lui Ştefan cel Mare,
marcat şi prin noile construcţii ale complexului medieval al
curţilor domneşti, în preajma căreia avea să înalţe în 1490
ctitoria sa, biserica Sf. Ioan Botezătorul.
Curţile domneşti de la Vaslui în vremea lui Ştefan cel Mare
Aureolat de o strălucită victorie contra turcilor în
crâncena bătălie de la Podul Înalt de lângă Vaslui, Ştefan cel
Mare îşi consolida domnia, intrând, totodată, în legendă.
Iată de ce tocmai legendele, care au circulat în popor şi
unele din ele au fost culese şi scrise de cei ce le-au dat crezare,
cum a fost de pildă, sfătosul cronicar Ion Neculce, au păstrat
ştirea extrem de preţioasă referitoare la curţile domneşti de la
Vaslui edificate de gloriosul voievod. Astfel, în „O samă de
cuvinte”, un fel de introducere, plină de farmec povestitor, la
„Letopiseţul Ţării de la Dabija Vodă până la a doua domnie a
lui Constantin Mavrocordat” Ion Neculce ne relatează că
„Ştefan Vodă vrând să meargă la biserică întru o duminică
dimineaţa la liturghie, în târgu la Vaslui şi ieşind în polimari la
curţile domneşti ce erau făcute de dânsul, au auzit un glas mare
de om strigând să aducă boii la plug”.
După cum bine se ştie, este vorba de cunoscuta tradiţie
istorică orală intrată în folclor şi devenită ştire scrisă abia în a
doua jumătate a secolului XVII prin pana iscusitului povestitor
Ion Neculce, referitoare la spiritul de echitate manifestat de
voievodul Ştefan cel Mare, care l-a înzestrat pe omul sărac ce-şi
ara ogorul cu boii de împrumut de la fratele său bogat.
Valoarea istorică a acestei tradiţii orale se evidenţiază
în contextul cercetării privind curţile domneşti de la Vaslui din
vremea lui Ştefan cel Mare prin confirmarea ştirilor transmise
până în zilele noastre de alte izvoare scrise contemporane sau de
alte documente de epocă, în care sens aşezăm la locul cuvenit
documentul arheologic.
În ceea ce priveşte ştirile scrise, ne referim în primul
rând la cele transmise de vestita operă a cronicarului umanist
Jan Dlugosz, contemporan cu Ştefan cel Mare, „Istoria Polonă”.
Relatând importantul demers întreprins de regele Poloniei pe
lângă Ştefan cel Mare, aflat în conflict militar cu Radu cel
Frumos, voievodul Ţării Româneşti, în ideea unei mediaţii, spre
a realiza o împăcare între cei doi rivali, delegaţii regelui au sosit
la Vaslui, unde l-au găsit pe voievod înconjurat de familia sa.
Magnaţii poloni au fost puternic impresionaţi de prezenţa la
palatul domnesc de la Vaslui a celor două domniţe de o rară
frumuseţe care erau fiicele lui lui Ştefan cel Mare, ceea ce a
consemnat şi omul politic care era Jan Dlugosz, sfătuitorul
regelui Poloniei.
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Ştirea cronicarului Jan Dlugozs referitoare la existenţa
unui palat domnesc la Vaslui în vremea lui Ştefan cel Mare a
fost folosită numai de istoricul medievist Ilie Minea într-o
lucrare de analiză critică a izvoarelor medievale româneşti şi
străine.
De altfel, tot fără ecou, în literatura de specialitate
privind epoca lui Ştefan cel Mare, a rămas şi relatarea
arhitectului Virgil Drăghiceanu, care atrăgea atenţia istoricilor
asupra unei descoperiri întâmplătoare de la Vaslui unde „s-a
găsit un delicat fragment sculptural de pe gustul gotic cu o
floare de crin”, considerat la vremea aceea, ca fiind „al doilea
rest cunoscut de la palatele marelui Ştefan”, primul fiind
inscripţia de la Curtea domnească de la Hîrlău.
În această situaţie valoarea istorică a ştirii din „O
seamă de cuvinte” a rămasa fi confirmată de documentul
arheologic, ceea ce s-a şi întâmplat în urma descoperirilor de la
Vaslui de pe locul numit de localnici „Curţile domneşti” din
preajma bisericii Sf. Ioan Botezătorul, ctitoria lui Ştefan cel
Mare din anul 1490.
Săpăturile arheologice sistematice, desfăşurate în trei
sectoare: A, B, C, au dezvelit în sectorul C, în curtea Elenei
Simionescu, din fosta stradă Ghica Vodă nr.6, minele palatului
domnesc din vremea lui Ştefan cel Mare.
Construcţia, cu ziduri de fundaţie masive de aproape 2
m, cu piloni patrulaterali din piatră şi cărămidă, cu latura de
1,20 m, compartimentând subsolul în două tronsoane şi
sprijinind bolţile în cărămidă ale subsolului, acesta din urmă
adâncit până la 4 m faţă de solul de călcare din secolul XV,
reprezintă ruina palatului domnesc, dovadă fiind în primul rând
tehnica constructivă, similară edificiilor laice, militare şi
eclesiastice din vremea marelui Ştefan.
Astfel, la înălţarea palatului domnesc de la Vaslui a
fost folosită piatra de calcar, iar ca liant varul hidraulic, atât în
fundaţie cât şi la pilonii de susţinere a bolţilor şi deci şi a
restului construcţiei în elevaţie. De asemenea, intrarea în subsol,
în pantă, sub forma a clasicului gârlici al privinţelor caselor de
piatră din oraşele medievale româneşti îşi găsesc cea mai
aproape analogie în construcţia subsolului unuia din palatele
domneşti de la Hârlău. În plus, grosimea zidurilor de fundaţie,
aidoma unor ziduri de cetate, cu analogii la Curtea domnească
din vremea lui Ştefan cel Mare de la Iaşi, sau la Cetatea de
scaun a Sucevei din faza I, Ştefan cel Mare permite, sub
raportul arhitecturii întregului edificiu, construirea în elevaţie a
structurii de piatră la fel de masivă, menită a susţine nu numai
parterul ci şi un etaj.
Ruinele palatului ca şi negativul fundaţiei acolo unde
aceasta a fost demantelată, se înfăţişează sub forma unui
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patrulater cu o lăţime de 12 m şi o lungime de 16 m, având pe
latura de nord gârliciul, adică intrarea în subsol, de 6 m lungime
şi o lăţime de aproape 6 m. Tocmai această intrare în subsol, cu
zid
id masiv în fundaţie, corespunde nivelului parter, iar la etaj cu
acel „palimar” din „O samă de cuvinte”, reprezentând de fapt un
balcon deschis sau o „logie”.
Uşile şi ferestrele palatului aveau încadramente cu o
elegantă profilatură gotică, mai
ai ales a baghetei încrucişate
dreptunghiulare de tip gotic bastard, asemănătoare majorităţii
monumentelor de artă din epoca ştefaniană.
În interior, încăperile aveau podele cu plăci
pavimentare dreptunghiulare, unele simple, altele cu ornament
geometric simplu. În încăperi existau sobe de încălzit de la care
provin cărămizi întregi dreptunghiulare sau fragmente de
cărămizi folosite la soclul sobei, precum şi numeroase
fragmente de cahle nesmălţuite sau smălţuite. La exterior, după
toate probabilităţile, palatul
alatul domnesc era ornamentat cu
cărămizi sau plăci decorative smălţuite, după cum o dovedesc
câteva fragmente de cărămizi smălţuite pe o latură, precum şi
fragmentele unei plăci în partea întregită, cu reprezentarea Sf.
Gheorghe în picioare, omorând un balaur.
laur. Palatul era, probabil,
acoperit cu şindrilă sau şiţă, deoarece nu s-au
au găsit resturi de la
plăcile ceramice folosite la acoperişuri, aşa cum s-a
s putut
constata la Curtea domnească din secolul XV de la Iaşi.
În acest fel, palatul domnesc de la Vaslui din vremea
lui Ştefan cel Mare se înfăţişa în ansamblu, atât la exterior, cât
şi în interior la nivelul palatelor domneşti de la celelalte curţi
domneşti ale voievodului Ştefan cel Mare, remarcându
remarcându-se în
mod deosebit gama variată a motivelor ornamentale de
d pe
cahlele nesmălţuite sau cu smalţuri de culoare verde, verde
verdeînchis, galbenă, galbenă-aurie, brună şi brună-aurie,
aurie, după cum
s-a precizat în rapoartele de săpături.
Întregirea numeroaselor fragmente de cahle de sobă
descoperite în nivelele palatului domnesc
mnesc a permis realizarea
unui catalog, din acre s-aa publicat doar partea II-a, fiind
precizate tehnica de execuţie, formatul (pătrat sau
dreptunghiular) şi decorul. În acest fel cahlele de la palatul
domnesc de la Vaslui din vremea lui Ştefan cel Mare se ppot
grupa în funcţie de decor în următoarele tipuri: cu decor
geometric, cu decor antropomorf, cu decor zoomorf (animale şi
păsări), cu decor compozit geometric, cu decor compozit
figurativ şi cu decor heraldic, aceasta din urmă extrem de
important în contextul
xtul atribuirii descoperirilor respective epocii
lui Ştefan cel Mare.
În consecinţă, ne referim în continuare, în primul rând,
la cahlele cu decor heraldic, care reproduce stema dezvoltată a
Moldovei, combinată, după cum s-aa precizat în ultima vreme,
cu blazonul lui Ştefan cel Mare.
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Cahlele cu decor heraldic au o mare importanţă
deoarece stema ţării reprezintă un apanaj domnesc în ceea ce
priveşte folosirea ei ca efigie monetară, a peceţii de stat sau a
inscripţiilor de la diversele edificii civile, mili
militare sau
eclesiastice.
Decorul heraldic de pe cahlele de sobe din interioarele
palatelor sau caselor domneşti reprezintă din acest punct de
vedere un element cert de datare şi atribuire a complexelor unde
s-au
au descoperit tocmai vremii lui Ştefan cel Mare, deoarece
tipul respectiv de cahlă reproduce stema oficială a ţării
Moldovei, combinată cu blazonul lui Ştefan cel Mare.
(Va urma)

Conacele de pe văile Bohotinului, Crasnei
și Vasluiețului
țului
Prof. dr. Vicu Merlan – Huși
În sectorul mijlociu al Prutului, nu departe de albia
acestuia, pe văile drenate de afluenții
ții direcți sau indirecți, se
mai păstrează urme ale unor epocii când boieri sau
dregători însăriți
ți ai zonei își ridicau mici fortărețe culturale,
unde din când în când,
nd, aveau loc, în incinta acestora mici
incinte, agape de socializare șii etalare a propriilor averi.
nele au o vechime mai mare de 300 de ani (Conacul
Pribești)
ști) altele au fost construite abia în secolul al XIXXIX
lea. Multe din acestea aparțin
țin unor familii înstărite, dar
la mai multe generații,
ții, precum cea a Rosăteștilor, care din zona
noastră de studiu au deținut
ținut conacuri la Răducăneni, Bohotin,
Pribești, Solești etc.
- Pe cursul mijlociu al pârâului Bohotin,
Bohotin la Bazga, se
afla conacul și moșia lui Gheorghiade,
Gheorghiade la circa 1,5
km sud la Răducăneni conacul familiei Rosetti.
Rosetti Mai
departe a fost curtea boierească de la Bohotin (unde
nu se mai păstrează urme ale acesteia), apoi conacul
lui Filipescu de la Isaiia,, fiind urmat de Conacul lui
Iorgu Prezescu de la Gura Bohotinului întâlnit la
nord de satul Gura Bohotinului(actualan casă
parohială), iar în localitatea Gorban conacul lui
Dorneanu.
- Pe cursul superior al pârâului Crasna, la circa 300 m
sud de cătunul Crasna, se afla conacul și moșia lui
Michiu. În aval, la Dolhești
ști întâlnim conacul lui Ion
Nicolae, iar la Averești conacul lui Ștefan Negruzzi.
- Pe valea pârâului Vasluieț,ț, avem conacul din Pribeşti,
aparţinând în trecut familiei Rosetti – Balş iar la
Solești conacul Rosetti-Solescu.
Solescu.
Dintre acestea cele mai grandioase și bogate conace au fost cele
de la Solești,
ști, Răducăneni și Pribești, aparținând unor familii de
viță nobilă (Roseti, Balș,
ș, Cuza). Conacele de la Bazga, Gura
Bohotin, Gorban, Dolhești
ști și Averești sunt păstrate într-o
într stare
bună, însă conacele de la Răducăneni, isaiia, Pribe
Pribești și Solești
sunt în paragină. Unele au fost parțial
țial refăcute prin finanțare de
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la guvern, precum: Pribești și Solești, iar pentru Răducăneni
(aflat în cea mai avansată stare de degradare din zona de studiu)
s-a realizat doar un proiect de restaurare, fără a se demara
lucrări effective de conservare și restaurare. Conacul de la
Isaiia, deși distrus și aflat în paragină, după retrocedarea prof.
Stoica C. – nepot a lui Costache Filipescu, este restaurant parțial
și adus la faza inițială.

1. Conacele de pe Valea Bohotinului
a.

Conacul lui Gheorghiade

Conacul a fost construit în sec. al XIX-lea, mai probabil
pe la sfârșitul secolului de către boierul de origine greacă
Ghiorghiade, care se pare că avea și rude la Arsura și Tg.
Drânceni. Unul din frații săi deținea la Drânceni un șlep, cu
ajutorul căruia transporta pe Prut, până la Galați cereale, spre a
fi livrate la export. Astăzi se află în stare bună în locaţia
cabinetului stomatologic Bazga, în perimetrul fostului sat
Bazga. Iniţial avea forma unei pogode, cu picturi murale
impresionante, cu cerdac de jur împrejur, cu acoperiş de tip
pogodă. Dispunea de aducţiuni de apă din olane, apa fiind
captată din izvoarele de coastă.

Anexa conacului lui Gheorghiade din Trestiana
O anexă a conacului lui Gheorghiade, se află în Cătunul
Trestiana, la circa 2 km nord-est, acolo unde mai târziu a
funcţionat Școala localnicilor. După 1990 a fost revendicat cu
pământul din jur de către nepoţii: Maican Elena şi Arnautu
Alexandru. Aceştia au concesionat terenul agricol şi fostul
conac lui Pacrita Vasile (informare tehn. Balint Nicolae).
b.

Conacul de la Răducăneni

Conacul este legat de înființarea Târgul Răducăneni,
deoarece aici se va stabili Lascăr Rosetti. Negustorii evrei din
Târgul Răducăneni erau, veniți din Galiția având o mare
pricepere în arta comerțului. Hrisovul de întemeiere a Târgului
a fost pierdut, unul nou fiind emis de către domnitorul Grigore
Alexandru Ghica.

Conacul lui Gheorghiade din Bazga
De asemenea existau şi două fântâni arteziene: una în fata
conacului, cealaltă lateral. Conacul era împrejmuit cu specii de
copaci care erau bine conduşi având o formă a coroanei
ovoidală, dispunând şi de un beci cu o lungime totală de 20 de
metri (şi anexe pentru slugile conacului). Proprietatea lui
Gheorghiade cuprindea şi păduri care înainte de naţionalizare au
fost vândute localnicilor (cu loturi de 1 sau 2 hectare / familie).
Conacul a fost naţionalizat, lăsat în paragină, apoi prin 19611962 a devenit Sediul CAP Răducăneni.
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Conacul în anii 60
Prin acel hrisov dat pe numele proprietarului Lascarache
Rosetti, nu se prevede nici o dare şi nici îndatoriri pentru cei
aşezaţi în Tg. Răducăneni, de unde rezultă interesul ce-l avea
proprietarul de a-şi popula moşia, înfiinţând târgul cu anumite
zile de iarmaroc, care se menţionează în hrisov.
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Ruinele conacului de la Răducăneni (2016)
În 1869 târgul și satul Răducăneni se unesc administrativ,
constituind baza teritorială, a comunei, care s-a mărit în jurul
acestuia mai ales după 1893. În anul 1894, Răducăneni devine
centru de plasă, aici fiind reședința administrativă, judecătoria,
jandarmeria, spitalul rural, banca, poșta și telefoanele, având loc
o dezvoltare mai rapidă a localității. La această dezvoltare a
contribuit și proprietarul ei, Lascăr Rosetti, care a avut un rol
progresist în toată Moldova, nu numai la Răducăneni, unde și-a
construit curtea boierească, construcție declarată monument
arhitectural. Tot el construiește și prima școală de pe Valea
Bohotinului, una dintre primele cinci ,,școli începătoare,,din
Moldova.

Heraldic aparținând familiei Rosetti din
Răducăneni (în față) cu inscripția SERENO AVT
NUBILO SOSPES care însemna „În senin şi în
negură teafăr“
Primele case cu dughene au fost făcute de Răducanu Rosetti, de
unde numele târgului şi apoi şi a comunei Răducăneni. Cel
dintâi iarmaroc a fost înfiinţat tot de proprietar, care a trimis în
piaţă 20 boi spre vânzare.
Vestea despre înființarea târgului s-au făcut prin oamenii curţii
trimişi prin sate. Proprietarul Răducanu Rosetti şi apoi fratele
său - Lascarache Rosetti până la anul 1850, n-au încasat nici un
ban de la târgoveţi, mai exact în interval de 35-37 de ani.
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Heraldic aparținând familiei Rosetti (latura de sud)
După moartea marelui logofăt Răducanu Rosetti în 1838, fiii
săi vând moşiile din Basarabia şi cele din Moldova, vând Hiliţa,
iar Colţul Cornii este dat lui Alexandru Moruzi Zvorişteanul,
căsătorit cu Pulheria, sora lor. În 1845 fiii săi îşi împart
moştenirea: Bazga (Răducanu), vândută lui Costache Rosetti
Solescu, Cozia (Alecu), Răducăneni (Lascăr) şi Bohotin
(Dimitrie). Curtea moşierului Lascăr Rosetti, moştenitorul
Răducănenilor de la tatăl său Răducanu, care a fost construită
prin 1851-1854, clădire declarată monument arhitectural, pe
zidul căreia se mai poate vedea şi astăzi blazonul familiei
Ruseştilor: „pe un scut tăiat („coupe“) de argint şi albastru
(azur) se afla o cupă de argint cu trei roze ieşind dintr-însa, iar
deviza poartă deviza SERENO AVT NUBILO SOSPES care
însemna „În senin şi în negură teafăr“.
Lascarache (Lascăr) Rosetti a murit în 1884. Nepoata sa Ana,
fiica domniţei Natalia, fiica domnitorului Grigore Alexandru
Ghica, a fost căsătorită cu generalul Catargi, unchiul regelui
Milan al Serbiei. Ea moşteneşte pe Lascarache Rosetti.
Generalul Catargi, vrea să vândă la 1905 târgul Răducăneni, dar
s-a lovit de opoziţia târgoveţilor. După decesul său, Ana Catargi
vinde moşia Răducăneni Societăţii de Asigurări „Naţionala”,
care la rându-i o vinde la 2 octombrie 1909 Casei Rurale, ce o
va da în 1911 obştii săteşti, devenind astfel proprietară. Târgul
Răducăneni, format din locurile de casă cu bezmen, două
islazuri (40,0079 ha), din care unul cu iarmaroc, este vândut
comunei de către Casa Rurală în 1916. După decesul
generalului Catargi, Ana Rosetti Catargi se retrage la conacul de
la Răducăneni, unde moare în 1910. (Gh. Adamescu, p. 183).
Proiectul de restaurare a Conacul lui Rosetti este avizat încă
din 2008. Între timp acoperișul conacului a fost distrus de un
incendiu în aprilie 2012.
c.

Conacul lui Filipescu de la Isaiia

Conacul a fost construit de Agrigoroaiei din Bunești în anul
1912, care ar fi găsit un tezaur din aur și cu banii câștigați din
vânzarea acestuia a cumpărat moșia de la Isaiia și a construit
Conacul.
Conacul a fost vândut boierului Costică Filipescu, judecător,
cel care l-a judecat pe Gh. Gh. Dej în perioada interbelică,
căruia i-a dat o pedeapsă ușoară. Când acesta a venit la putere ia confiscat averea de la Isaiia, însă i-a oferit o slujbă la
București și nu l-a condamnat ca pe ceilalți judecători (deportat
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la canal sau închis întruna din pușcăriile comuniste), fiind
oarecum recunăscător la sentința dată la Cluj.

etaj). Nepotul, profesorul Stoica C. şi soţia sa au investit şi
investesc sume importante de bani în renovarea fostului conac,
dorind, după spusele acestora, să refacă, măcar parţial, Conacul
lui Moş Costache.
d.

Conacul lui Iorgu Prezescu de la Gura Bohotinului

Iorgu Prezescu rudă cu familia Kogălniceanu de la Râpi,
respectiv cu fostul prim ministru al României Mihail
Kogălniceanu, deținea la Gura Bohotin și împrejurimi circa
1000 ha de teren. A fost căsătorit cu nepoata unui episcop de
Huși. Pe la jumătatea secolului construiește un han important la
confluența pârâului Bohotin cu albia Prutului și Jijiei, în
apropiere de Drumul Mare ce traversa Moldova de la Galați
până în Polonia.

Conacul lui Filipescu din Isaiia (perioada interbelică)
Boierul Filipescu deținea:
- 7 ha. Sub sat
- păduri (Sub Voloacă și Șurpa)
- Pe Șes, la Hamza etc.
- 15 perechi de boi
- 15 cai
- Coșere pentru grâu
Moșia de la Isaiia a fost administrată de Ion Culincu,
cumnatul boierului Filipescu.

Conacul lui Iorgu Prezescu de la Gura Bohotinului
Când importanța drumului comercial scade, clădirea este
transformată în conac, iar anexele dinspre vest în prima școală
a satului. Localnicii mai găsesc și astăzi resturi din beciurile
boierului ce aveau zeci de metri, între conac și anexe. Se
aseamănă cu alte conace din zonă cum ar fi cele de la Averești,
Isaiia și Bazga. (informare pr. Paul Iușcă)
e.

Conacul lui Dorneanu din Gorban

Conacul a fost construit pe la sfârșitul secolului al XIX-lea,
de către avocatul Dorneanu. Astăzi se află în stare bună fiind
cumpărat de un localnic din Podul Hagiului.
Conacul în 2015
Filipescu a fost judecător la Răducăneni, apoi la Cluj (unde l-a
judecat pe Dej). Pe lângă Conac mai erau ateliere de tâmplărie,
fierărie etc. În timpul campaniei agricole, boierul angaja peste
30-40 de oameni.
Pe coasta dealului din apropiere, acesta avea o livadă cu
nuci, pruni, cireși și vișini, iar nucile erau transportate cu carul
la Iași, la tren, în saci.(informare Huhurez N. – 97 ani din
Isaiia).
În fostul conac a funcţionat, în perioada comunistă, birourile
fostei Ferme de oi de la Isaiia.
După 1990, conacul şi fosta moşie au fost revendicate de un
nepot al judecătorului Filipescu. Conacul lăsat în paragină, dar
şi distrus prin furtul de materiale de construcţii de unii localnici
certaţi cu legea, a suferit serioase avarii (i-a căzut cerdacul de la
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Conacul lui Dorneanu
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Dispunea de aducţiuni de apă din olane, apa fiind captată din
izvoarele de coastă. De asemenea exista şi o fântână artezienă în
fața conacului. Conacul era împrejmuit cu specii de copaci care
constituiau un veritabil parc dendrologic. Conacul a fost
naţionalizat de comuniști, devenit anexe ale fostului CAP
Gorban. apoi după 1990 a fost retrocedat moștenitorilor de
drept.

Familia Dorneanu (în centru)

2. Conacele de pe Valea Crasnei
a.

Conacul lui Michiu

Moşia boierească se întindea de la limita cu Pădurea
Dealului Crasna (moşia lui Ştefan Rosetti) până în Dealul
Cerului, la Şerbeşti (1.000 ha teren arabil şi fâneţe, 500 ha
pădure). Administratorul moşiei era Calerghea.

Familia Michiu în faţa conacului
Conacul dispunea de o livadă de peste 3 ha, un parc
dendrologic (cu multe specii exotice din Europa) şi o vie nobilă
de circa 10 ha. Avea și fântână arteziană, alimentată cu apă
minerală și apă sulfuroasă din zonă pentru vindecarea
reumatismului. Apa care aproviziona conacul era colectată întrun bazin de recepţie (făcut din cărămidă de meşteri italieni) şi
apoi era dirijată gravitaţional. Moșia se întindea pe toată Valea
Crasnei până la Digul Morii (SE de localitatea Dolheşti).
Moara, din capătul sudic al moşiei era pentru măcinat porumb şi
era administrată de către Mihai Alexandrovici.
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Familia Michiu şi finii lor,
familia Moga din Dolhești
Prin Reforma Agrară din 1921 (când au fost
împroprietăriţi veteranii din Primul război mondial), boierului
Michiu Ionel i-au fost luate (expropriate) zeci de ha, însă moşia
de pe Valea Crasnei a rămas intactă. Familia locuia într-o vilă
cu cerdac iar în faţa conacului exista o fântână arteziană şi o
alee frumos amenajată cu flori şi arbuşti. Boierul Michiu era
blând şi modest, dar când vacile răzeşilor erau prinse pe moşia
lui, aceştia nu erau iertaţi, ci puşi să plătească un galben, pentru
fiecare animal. A fost arestat de comunişti în 1949.
b.

Conacul de la Dolhești a boierului Ion Nicolae

Nu departe de conacul familiei Michiu, la circa 2 km în
aval, însă pe valea unui afluent de dreapta al Crasnei, se află
conacul boierului Ion Nicolae, ce a trăit la jumătatea și sfârșitul
secolului al XIX-lea.

Conacul de la Dolhești a boierului Ion Nicolae
Conacul a fost ridicat din fonduri proprii la sfârșitul sec. al
XIX-lea, cam în aceeași perioadă cu biserica pe care o
ctitorește, fiind îngropat cu soția lângă biserică. Boierul Nicolae
construiește și prima școală a satului, care astăzi nu mai este.
După venirea comuniștilor conacul este naționalizat, devenind
jandarmerie, primărie, sediul GAS-ului, iar apoi dispensar
communal. Astăzi deservește populația comunei ca locație a
cabinetului individual a medicului de familie. Este păstrat într-o
situație bună
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Biserica de la Dolhești - ctitor
Ion Nicolae

c.

Conacul lui Negruzzi

Conacul lui Șt. Negruzzi se află pe partea stângă a
pârâului Crasna, pe un mic afluent (la izvoarele acestuia), la
peste 50 m altitudine relativă față de valea Crasnei unde
temperaturile scad mult față de zonele învecinate limitrofe.
Construit la sfârşitul secolului al XIX-lea (1872), conacul
îmbină elementele tradiţionale cu cele neoclasice europene de
epocă, fiiind asemănător cu cele ale lui Rosetti din Răducăneni,
a lui Filipescu de la Isaiia, a familiei Dorneanu de la Gorban, a
familiei Iamandi de la Epureni s.a. Conacul a avut centrală pe
lemne, încălzirea făcându-se printr-un sistem de conducte din
olane pe sub podea, invenţie folosită încă de la daci. Sistemul
de alimentare cu apă potabilă era amplasat la 100 de m deasupra
conacului (fiind în funcţiune şi astăzi), unde apa era captată întrun bazin din cărămidă şi distribuită de aici conacului şi anexelor
sale (de aici erau alimentate cişmeaua din faţa conacului şi
„fântâna arteziană”). În faţa conacului sunt amplasate câteva
fragmente de copaci silicifiaţi (fosilizaţi) cu lungimi mai mari
de un metru şi o greutate de căteva sute de kg, aduse de boierul
Negruzzi din râpile Buneştilor şi Tăbălăeştilor.
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Conacul lui Negruzzi din Avereşti
Curtea fostului conac mai păstrează specii de arborii ce
constituiau cândva un veritabil parc dendrologic (molizi,
castani, etc), identic cu cel al boierului Pavel Michiu de pe valea
Crasnei de la cătunul Crasna, la sud de satul Rotăria.
Crama Avereşti
Boierul Ştefan Negruzzi plantează între Crasna şi satul Avereşti
prima plantaţie de viţă nobilă americană din zonă, încă pe la
1870. Imediat după aceea construieşte beciul-cramă cu o
lungime de circa 60 m şi lăţimea de 4,5 m.

Crama lui Negruzzi
Din culoarul principal al cramei pornesc încă 8 galerii laterale
pe stânga cu circa 20-30 m fiecare şi 8 galerii pe dreapta. Crama
actuală datează din 1874, fiind construită din piatră cioplită, cu
un culoar principal de 150 m și 10 hrube secundare. La
construcție s-a folosit și un amestec special de îngrășământ,
nisip și lut, care absoarbe umezeala. Butoaiele cu vin erau
amplasate în aceste galerii, iar pe culoarul principal intrau
carele cu boi. Comuniştii ajunşi la putere au confiscat-o şi au
dat-o spre utilizare.
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Sticle învechite de…timp!
GAS-ului Avereşti. Din 1965 este trecută în proprietatea
fostului IAS din Huşi. După 1990 rămâne tot în custodia IASului până în anul 2000, când IAS-ul se divide în trei societăţi
din care ia fiinţă şi SC Vinicola 2000 SA. A fost privatizată prin
PAS (Privatizare cu Ajutorul Salariaţilor) cu denumirea de
Asociaţia VITIS Avereşti, PASVITIS şi SIF II Moldova până în
2005. După acest an PASVITIS şi SIF vând acţiunile
inginerului Constantin Duluţe, care o deţine şi astăzi

Conacul Rosetti-Solescu
Planșeele, șarpanta și tâmplărie erau de lemn, pardoselile din
lemn și mozaic, iar învelitoarea din tablă. Conacul are trei
nivele (demisol, parter și etaj), cele 15 camere fiind dispuse
simetric în jurul unui hol central, din care se accede în toate
camerele prin intermediul a trei culoare.

Ștefan Negruzzi

3. Conacele de pe Valea Vasluiețului
a.

Conacul Rosetti-Solescu

Conacul este construit la 1827 de către postelnicul
Iordache Rosetti, descendent din marea familie boierească
Ruset (Roset), de origine domnească, ramura Solescu. Este
ridicat din caramidă, cu fundaţie din piatră, cu 3 nivele
(demisol, parter şi etaj) şi înconjurat de un parc dendrologic, în
incinta căruia se află şi Biserica “Adormirea Maicii Domnului”.
Clădirea conacului a fost construită din cărămidă, pe fundație de
piatră, în stilul arhitecturii moldovenești, îmbinând elemente
tradiționale cu cele ale stilului neoclasic, predominant în Europa
acelor vremuri.
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Treptele de la intrare în conac
În holul central se află o scară monumentală de lemn cu
balustrada sculptată. Latura de est a fațadei are o boltă de trăsuri
cu arcade la parter și o terasă neacoperită la etaj. Cele 15
camere și 3 coridoare aveau decorație interioară în stuc și sobe
din teracotă de epocă. Pe fațada principală (de est) se află o
galerie cu trei deschideri în arc în plin cintru și două arcuri
teșite, sprijinite pe șase stâlpi de cărămidă cu secțiune pătrată.
Această galerie servea ca boltă de trăsuri. Deasupra galeriei se
află o terasă, ce avea inițial o balustradă din fier forjat,
surmontată de coloane adosate și un fronton triunghiular.
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1923), jurist și om politic (a fost ministru în mai multe rânduri
și chiar și prim–ministru (1888–1889).

Camerele din partea de vest a
conacului
Fațada de vest prezintă un corp în rezalit, având dispusă avansat
o galerie cu trei deschideri în arc în plin cintru, deasupra căreia
se află o terasă mai mică decât cea de pe fațada de est.

Mormântul Elenei Cuza
Acesta a vândut moșia și conacul în 1886 către Gheorghe
Rosetti (1853–1916), fiul fratelui său mai mare, Constantin.
Noul proprietar era și el o persoană ocupată, lipsind mult timp
din țară deoarece a activat ca ambasador (la Paris, Viena,
Belgrad și Petrograd). Din acest motiv, el a donat biserica în
anul 1893 comunității locale. Cum acesta nu avea posibilitatea
să se ocupe cu întreținerea moșiei, a vândut moșia și conacul
către fratele său mai mare, Constantin. După moartea acestuia
din urmă, moșia a fost moștenită de fiul său, Gheorghe RosettiSolescu, fost ministru plenipotențiar al României la Sankt
Petersburg timp de 40 de ani, apoi de fiul său, Theodor Gh.
Rosetti.

Mormântul lui Gheorghe Rosetti
Solescu
Fațadele conțin elemente din repertoriul neoclasic: fronton
triunghiular, pilaștri, casetoane (deasupra ferestrelor) și
ancadramente ale ferestrelor de formă rectangulară și adâncite
în zidărie. În curtea bisericii au fost înmormântați Elena Cuza și
Gheorghe Rosetti Solescu, fost ministru plenipotențiar al
României la Sankt Petersburg. În acest conac, a locuit familia
postelnicului Iordache Rosetti cu soția sa, Ecaterina (Catinca),
și cu cei cinci copii (3 băieți – Constantin, Theodor și Dumitru;
și 2 fete – Elena și Zoe). Conacul a fost atacat în 1834 de o
trupă răzleață a armatei rusești, care se retrăgea prin Moldova,
fiind salvat de la jaf și distrugere de trupele trimise de vătaful de
Vaslui. Aici a avut loc la data de 30 aprilie/12 mai 1844
cununia religioasă a Elenei Rosetti cu Alexandru Ioan Cuza, pe
atunci președinte al Judecătoriei Covurlui. După moartea
postelnicului Iordache Rosetti la 10 ianuarie 1846, în conac a
locuit singură soția sa, Ecaterina. Aceasta a murit la 11 aprilie
1869, moșia și conacul de la Solești fiind moștenite de fiul ei,
Dimitrie Rosetti (1830–1903), magistrat și om politic. Dimitrie
a vândut moșia în 1874 fratelui său mai mic, Theodor (1837–

p. 30

Biserica Adormirea Maicii Domnului
La data de 30 aprilie 1909, au fost aduse aici rămășițele
pământești ale Elenei Cuza, care au fost înmormântate în curtea
bisericii, lângă cele ale mamei sale. Fiul lui Theodor Gh.
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Rosetti, Georges Rosetti, a plecat în Franța imediat după anul
1946. După instaurarea regimului comunist în România, în anul
1949, conacul a fost naționalizat de stat și trecut în proprietatea
D.G.A.S. Fălciu, respectiv a Sfatului Popular al comunei
Solești, pe baza Procesului verbal din 30-31 martie 1949.
Clădirea a fost folosită în perioada 1949-1977 ca școala
generală a satului, fiind relativ bine întreținută. Ținându-se cont
de calitățile sale arhitecturale și memoriale, Conacul din Solești
a fost inclus în Lista Monumentelor de Cultură din 1955,
legiferată prin H.C.M. nr. 661 din 1955.
Conacul a fost puternic deteriorat de cutremurul din 4 martie
1977, fiind avariate în mare măsură zidurile exterioare și mai
ales parterul clădirii, terasele și acoperișul. Ținându-se seama de
valoarea istorică a monumentului, Secția de proiectare a
Consiliului popular al județului Vaslui a întocmit în 1978 un
proiect de consolidare și reparații capitale, care a fost avizat la 8
martie 1979 de Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Avizul
impunea ca lucrările de restaurare, estimate la o valoare de
1.408.000 lei, să respecte toate detaliile originare de construcție
și decorație, iar tencuielile exterioare și interioare să fie
executate numai cu var. Cooperativa județeană „Constructorul”
Vaslui a executat în perioada 1979-1980 lucrări
necorespunzătoare, acestea fiind sistate de Comitetul de Cultură
și Educație Socialistă și Muzeul județean Vaslui. După
răsturnarea regimului comunist, conacul a fost revendicat în
2002 de către moștenitorii lui Theodor Rosetti (ultimul
proprietar) stabiliți în Germania sau Franța: Claudia PaulusAmashaufer (Germania), Anne Christine Rosetti (Franța) și
Stephane Rosetti-Solesco (Franța).
b.

Conacul Roset – Balș de la Pribești

în Pribesti şi pivniţa de piatră. Pe frontispiciul intrării în beciul
din fața conacului se poate citi pe Inscripția incizată
următoarele: Această pivniță o au făcută dumnealui Iordache
Roseti. În senin şi în negură teafăr, având ca an 1762. În acel an
Iordache Roseti nu mai trăia, data atestării reflectând
modificările aduse conacului. Această inscripție este întâlnită și
la Răducăneni pe heraldicul din fața conacului, heraldic
aparținând familiei Rosetti.

Subsolul conacului
Moşia şi conacul s-au aflat în stăpânirea Ruseștilor din 1691
până la jumătatea secolului XIX. În 1841 a fost vândută familiei
Balş. Probabil la începutul secolului XX a ajuns în proprietatea
lui Ștefan Gheorgiu Parpălea, ultimii proprietari fiind Marta şi
Paul Michiu.

Prima mențiune documentară a Pribeștilor (Valea
Pribeștilor şi Dumbrava lui Pribici aflate în hotarul mănăstirii
Dobravat şi a satelor care ascultau de mănăstire) este cuprins în
hrisovul lui Ștefan cel Mare în anul 1503. Moșia Pribesti se afla
în stăpânirea lui Mihai Fortuna (Furtuna) comisul în 1627 şi
1640, iar apoi în cea a ginerelui sau Nicolae Bahus, logofăt
până în 1655, când a fost cumpărată de Darie (Carabat) spătar.

Arcada de la intrarea în beci cu inscripții chirilice
Prima atestare a conacului este așadar din anul 1691, în timpul
Domniei lui Constantin Cantemir și a aparţinut familiei
Rosetti – Balş. Clădirea este considerată unul din simbolurile
arhitecturii moldoveneşti din secolul al XVII-lea. Este
structurată pe 3 nivele, subsol, parter şi mansardă.
Conacul Roset – Balș de la Pribești
În 1691 ea a fost cumpărată de Iordache Ruset, prin Actul dat de
Constantin Cantemir la 18 nov. 1691 de întăritura şi veşnică
stăpânire pe Moșia Pribestilor menţionează totodată: casa gata
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Premise
remise ale intrării României în cel de
de-al
Doilea Război Mondial
M
Inscripții incizate în chirilică
În martie 2016 clădirea deși s-a aflat în curs de restaurarerestaurare
consolidare,, finalizarea nu a avut loc datorită modului defectos
prin care s-au repartizat fondurile bănești
ști spre acest demers
cultural. (informare Tudor Pricop– Pribești)

Prof. Vasile CALESTRU – Huși
Contextul internaţional
În condiţiile în care Adolf Hitler vine la putere în
ianuarie 1933, în Europa au loc o serie de anexiuni
teritoriale:: Zona Renană (1936), Austria (1938),
Cehoslovacia (1939), după cucerirea regiunii sudete (sudul
Cehoslovaciei, 1938).
n noiembrie 1938, regele a vizitat Londra şi Parisul în
căutarea unui sprijin occidental mai substanţial, primind însă
numai asigurări neconvingătoare. Pe drumul de întoarcere,
Carol al II-lea s-aa oprit şi la Berghov în Bavaria pentru o scurtă
întrevedere cu Hitler, care nu a reuşit să înlăture neîncrederea
reciprocă.

Î

Anexe ale fostului conac
Subsolul se păstrează cel mai bine fiind construit din cărămidă
șii pavat cu dale, care în mare parte au fost furate.

În acele momente, regele a făcut, în opinia lui Neagu
Djuvara, „un
un lucru absolut inadmisibil pentru un suveran - şi
chiar pentru orice guvernant: s-aa „dezbărat” de persoana
„charismatică” a lui
ui Codreanu prin asasinat”.
asasinat S-a invocat „o
pretinsă evadare din închisoarea unde Codreanu fusese închis
după un proces politic, şi a fost sugrumat împreună cu toţi cei
care-ii executaseră pe I. Gh. Duca şi pe Stelescu”
Stelescu (13 legionari,
n.a.)1.
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Germania reuşeşte să-ii impună României Tratatul
economic din martie 1939 în timpul guvernului condus de
Armand Călinescu, instrumentul docil al dictaturii regale. De
acum înainte, până la 23 august 1944, aşa cum nota Florin
Constantiniu: „Inima
Inima de carburant a Wehrmachtului
W
bătea la
Ploieşti” (94%). Pactul Ribbentrop – Molotov (23 august 1939),
este considerat de Gheorghe Buzatu: „cea
„
mai sinistră alianţă
diplomatică a veacului al XX-lea” 2 . La câteva zile, după
încheierea Pactului de neagresiune sovieto
sovieto-german, Adolf Hitler

1 Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri,
tineri ed. a V-a, revăzută, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 243.
2 Gh. Buzatu, România şi războiul mondial din 1939 – 1945,, Iaşi, 1995, p. 4.
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era convins că „România nu se mai află în postura de a putea
lua parte la vreun conflict împotrivă Axei”. „Faptele survenite
în lunile următoare - precizează Gh. Buzatu - aveau să
confirme, din păcate, aprecierea Fuhrerului: participarea
României …, la războiul contra Germaniei naziste, nu numai
că se va dovedi imposibilă, ci, … va ajunge în postura de a
lupta între 1941 şi 1944 alături de Axă şi împotriva Marilor
Aliaţi”1.
După 1 septembrie, când Polonia a fost atacată şi
cucerită, iar la 28 septembrie împărțită, România, prinsă între
doi coloşi totalitari – Germania hitleristă şi URSS – era complet
izolată de puterile care îi garantaseră integritatea teritorială la 13
aprilie 1939: Marea Britanie și Franța. „Izolată și slabă, ea se
anunța ca o pradă ușoară pentru apetiturile teritoriale ale
vecinilor. Începea calvarul României”2. A urmat neutralitatea
României, asasinarea lui Armand Călinescu, apoi guvernul
condus de generalul Gheorghe Argeșanu („Ghiță Ostașul”).

întreba: „Ce ar fi trebuit să facem noi, românii, în această
configuraţie politică”3.
În cei 10 ani de guvernare, în timpul regimului carlist,
sunt evidente progresele economice ale României; de asemenea,
realizări remarcabile în domeniul științei și culturii.
În cele ce urmează, ne propunem să prezentăm cauzele
dramei românești în anul 1940, și cum se explică intrarea
României în acest război.
În cele peste două decenii, Basarabia a cunoscut
însemnate progrese social-economice şi culturale. În 1931
oraşul Chişinău avea 101.000 locuitori, situându-se pe locul al
II-lea după Bucureşti. Funcţionau zeci de licee, trei şcoli
normale, Facultăţile de Teologie şi de Agronomie, un post de
radio, ziare şi reviste. Folosindu-se de forţa ei numerică şi de
situaţia tulbure din Europa, încercând să falsifice datele istorice,
în iunie 1940, U.R.S.S. a invadat această provincie românească.
Cum s-a ajuns la această situaţie ?
La 26 iunie 1940, V. M. Molotov a convocat pe
ministrul României la Moscova, Gheorghe Davidescu, căruia ia prezentat o notă ultimativă, prin care cerea cedarea Basarabiei
şi a nordului Bucovinei, ameninţând, în caz contrar, cu recursul
la forţă.
Dacă în prima fază regimul carlist declarase că nici o
brazdă de pământ nu va fi cedată, acum vorbele s-au dovedit
lipsite de orice valoare.

Stema României
Războiul sovieto-finlandez (30 noiembrie1939 – 12
martie1940) a demonstrat admirabila rezistență a armatei
finlandeze.
Germania înainta tot mai mult în sud-estul Europei,
Franța învinsă era ocupată de Germania în 40 de zile (10 mai
1940 – 22 iunie 1940), iar Anglia aștepta invazia trupelor
germane pe teritoriul ei; Italia - mai apropiată de Ungaria, decât
de sora ei latină, cu vecini gata să ne atace: Ungaria, Bulgaria şi
U.R.S.S., care avea ca obiectiv să pună stăpânire pe resursele
petroliere de la Ploieşti.
Într-un asemenea context internaţional, între două mari
puteri agresive, de partea cui trecem (din două rele, alegem pe
cel mai puţin rău). În acele momente istorice, Neagu Djuvara se

1 Ibidem, p. 6.
2 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,
1997, p. 367.
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Într-o Europă, dominată de totalitarism, frapează lipsa
unei viziuni clare a regelui Carol al II-lea privind problemele
esenţiale ale statului român. Însemnările sale zilnice făcute cu
două zile înainte de nota ultimativă (26 iunie), prin care
guvernul sovietic cerea ca România să-i cedeze imediat
Basarabia şi nordul Bucovinei, în condiţiile în care situaţia ţării
era dramatică, ne arată că regele continua „să plutească
deasupra evenimentelor” (Ioan Scurtu).
În atenția regelui era înfiinţarea Partidului Naţiunii,
colaborarea cu Mişcarea Legionară, apropierea de Germania,
având în vedere intenţiile URSS de a se apropia „de izvoarele
petrolifere”. Preocupările sale personale vizau manifestaţii „cu
aplauze și urale nesfârșite”, cuvântări la Radio, mereu în
preajma Duduii (Elena Lupescu) și a lui Mihăiță (viitorul rege
Mihai I), vânători de ţapi, nesfârşitele partide de pocher cu
Ernest Urdăreanu, din camarila regală şi principalul colaborator
al Elenei Lupescu, vizionări de filme germane şi americane4.

3 Neagu Djuvara, op.cit., p. 245.
4 Regele Carol al II-lea al României, Însemnări zilnice. 1937 – 1951, volumul III (15 decembrie 1939 – 7
septembrie 1940). Ediţie îngrijită, note, glosar şi indice de Nicolae Rauş. Studiu introductiv de Ioan Scurtu,
Editura Scripta, Bucureşti, 1998, p. 197 - 212.
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În ziua de 26 iunie 1940, deşi Gheorghe Tătărescu,
şeful guvernului îi atrăgea atenţia regelui că a fost „o panică la
Marele Stat Major, care se aşteaptă cât mai curând la un atac
din partea Sovietelor”6, regele nu se arăta preocupat de această
situaţie, ci îşi încheia notele astfel: „Seara, Duduia la
Ghelmegeanu, aşa încât am rămas cu Mihăiţă, care şi-a
pregătit micului discurs pentru mâine, ziua cea mare a
bacalaureatului”1. I s-a adus la cunoştinţă că s-a trimis o notă
ultimativă de la Moscova. A doua zi, dimineaţa, după ce a
asistat la examenul de bacalaureat al lui Mihăiţă, a discutat cu
Gheorghe Tătărescu problema notei ultimative.
La şedinţa Consiliului de Coroană, punctele de vedere
au fost contradictorii, înregistrându-se 10 voturi contra
acceptării ultimatumului, 10 pentru acceptare şi 4 pentru
discuţii. Nicolae Iorga s-a pronunţat pentru rezistenţă („Ne
batem, blestem pe noi dacă nu ne batem”, a exclamat dramatic
marele istoric), iar Constantin Argetoianu pentru cedarea
teritoriilor româneşti. A urmat al doilea Consiliu de Coroană
(27 iunie), la care numai 6 din cei 26 de participanţi au fost
pentru rezistenţă. Carol al II-lea nota: „Numele lor merită să fie
înscrise cu litere de aur în cartea demnităţii româneşti: Nicolae
Iorga, Victor Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, Ştefan
Ciobanu, Ernest Urdăreanu”2.

3.200.000 de locuitori și Bucovina de Nord, cu o suprafață de
6.000 km2 și o populație de 500.000 de locuitori.
În Jurnalul său, regele arăta modul haotic în care s-a
produs evacuarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. La 28
iunie, Carol al II-lea nota: „Purtarea populației basarabene,
îndeosebi a evreilor, a lăsat mult de dorit. Coloanele de
refugiați și trenurile au fost atacate de hoarde comuniste, ceea
ce a întârziat și mai mult posibilitățile și așa ridicol de scurte
de a putea evacua”4.
Știrile asupra evenimentelor din Basarabia și Bucovina
erau din ce în ce mai triste (29 iunie): „Dezertări ale soldaților
basarabeni, excese de orice fel ale populaţiei minoritare, ...,
care atacă și insultă pe ai noștri, ofițeri batjocoriți, unități
dezorganizate, etc., etc.” 5 . În ziua următoare (30 iunie),
incidentele continuă „cu populația din Basarabia, mai ales
evreiască … Din această cauză, evacuările, cari și așa au fost
grele, în multe // locuri au fost făcute imposibile. S-au împușcat
funcționari, s-au atacat și dezarmat chiar unități militare.
Ritmul înaintării trupelor roșii a depășit cu mult planul stabilit
și a adăugat și mai mult la dezordine. Toate protestările au fost
zadarnice”6.
La 1 iulie, ora 5, generalul Ion Antonescu a cerut cu
insistență o întrevedere cu regele. După declarații de
devotament și asigurarea că nu are nici o legătură cu legionarii,
Ion Antonescu avertiza că „țara este pe pragul dezastrului, că
Armata este complect demoralizată și dezorganizată și că
trebuie rapid făcut ceva pentru a pune lucrurile în mână (…)
dorește să se facă un guvern cu el și cu bătrânii” 7 . (liderii
partidelor istorice, P.N.L. și P.N.Ț.)

Carol al II-lea
Suveranul României a dezaprobat poziția adoptată de
majoritatea membrilor Consiliului de Coroană: „Am ieșit din el
(Consiliu, n.a.) amărât și dezgustat. Toți cei care făceau pe
eroii la prânz s-au dezumflat”. Însemnările sale din acea zi, de
tristă amintire, se încheiau astfel: „E o zi a rușinei naționale.
Restul nopții, cu Duduia am plâns amarnic. Și ea vede dezastrul
ce ne așteaptă”3. Așadar, la 28 iunie 1940 România a fost silită
să cedeze vecinului de la Răsărit două dintre perlele coroanei
sale: Basarabia, cu o suprafață de 44.500 km2 și o populație de
1 Ibidem, p. 215.
2 Ibidem, p. 216.
3 Ibidem, p. 221 - 223.

La întâlnirea cu Hermann Neubacher, regele i-a arătat
că „în joc este cinstea ţării şi interesul primordial al Germaniei
de a frâna acest avânt al U.R.S.S. … a fost impresionat când iam spus că convingerea mea este că ruşii nu se vor opri aici şi
că scopul lor este de a pune mâna pe petrol”8.
Ştirile triste din Basarabia continuă: „Se pare că unii
comandanţi de mari unităţi s-ar fi purtat destul de prost, lăsând
comandamentul lor spre a se pune la adăpost. Sunt informaţii
privind excesele şi agresiunile din partea minorităţilor şi
comuniştilor. Agresiunile se fac, mai ales, asupra ofiţerilor,
cari sunt, adesea, bătuţi şi degradaţi.” Iată şi unele ştiri bune:
generalul Pantazi s-a comportat foarte bine, plutonierul-major
Marinescu Petre din 1 V[ânători] „R[egele] F[erdinand]” a

4 Ibidem, p. 225.
5 Ibidem, p. 226.
6 Ibidem, p. 228.
7Ibidem, p. 229.
8 Ibidem.
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dezarmat numai cu câţiva soldaţi o coloană sovietică de
cisterne1.

ajunsese ţara. Este lesne de înţeles ce situaţie grea îi aştepta pe
basarabeni.

După aproape 75 de ani, ne întrebăm cu toţii cine este
vinovat de dezastrul din iunie 1940 ? Oare n-ar fi fost mai bine,
atunci, să opunem rezistenţă ? Un susţinător al rezistenţei a fost
Neagu Djuvara. El se întreba: „Cum putem apăra 650 de
Kilometri de graniţă împotriva unei puteri de 20 de ori mai
mare decât România ?”. Istoricul răspunde printr-o altă
întrebare: „Dar Finlanda cum a putut rezista cu eroism, iar mai
apropiat de zilele noastre: Ungaria, Polonia, Afganistan?”. În
cazul în care opuneam rezistenţă, atunci „pierdeam războiul în
8 zile, mureau câteva zeci de mii de oameni, dar Germania ar fi
intrat în ţara noastră, pentru că n-ar fi admis […] să-i lase pe
ruşi să pună mâna pe petrolul de la Ploieşti, din moment ce
pregăteau un război împotriva U.R.S.S. Am fi avut exact
aceeaşi situaţie cu Polonia, adică am fi fost ocupaţi de două
mari puteri agresoare, dar rămâneam cu onoarea nepătată …
Există un principiu de la care n-avem voiesă ne abatem: nu
cedezi un petic de pământ fără să tragi un foc de armă.”
Aceasta a fost, după părerea lui Neagu Djuvara, marea eroare
politică pe care am făcut-o în ultimii 50 de ani. „Noi trebuia să
ne batem în 1940 împotriva ruşilor – declară categoric istoricul
-, chiar de n-ar fi durat decât 8 zile. După cedarea Basarabiei
şi Bucobvinei a trebuit să cedăm şi Nordul Transilvaniei. În
câteva luni, am pierdut 1/3 din ţară fără să tragem un foc de
armă!”2. Dacă ne-am fi apărat, susţine Neagu Djuvara, care a

În zilele primei ocupaţii sovietice (28 iunie 1940 – 22
iunie 1941), s-a introdus limba rusă ca limbă oficială; s-a impus
alfabetul slavon pentru scrierea românească; s-a iniţiat un amplu
program de rusificare. Cărturari de seamă ai Basarabiei au făcut
referiri la „rusificaţi”, „deznaţionalizaţi”, „bolşevizaţi”, folosind
îndeosebi expresia de mancurţi. S-au efectuat numeroase
arestări, cu precădere în rândul intelectualilor; au avut loc
deportări în masă în Siberia.

participat ulterior la campania din Basarabia şi Transnistria
(iunie – noiembrie 1941), atunci „urmările ar fi fost mai puţin
catastrofale pentru ţară. Am fi pierdut mai puţini oameni, decât
în campania din Rusia până în Caucaz şi la Stalingrad, cealaltă
în Apus până la Praga şi mai ales am fi dat lumii o imagine
mult mai nobilă, ceea ce e de importanţă vitală pentru tine
însuţi”3.
Greşeala din 27 iunie ne-a costat foarte mult:
Iugoslavia şi Grecia ne-au reproşat, pentru că am acceptat ca
Germania să folosească teritoriul nostru pentru a-i ataca,
puterile occidentale, pentru că ne-am aliat cu Germania pentru a
redobândi Basarabia şi Bucovina; ruşii nu ne-au iertat pentru că
am îndrăznit să pătrundem pe teritoriul lor până pe malurile
Volgăi; germanii ne-au învinuit de „trădarea” noastră de la 23
august 1944 ş.a.m.d.
După cedarea Basarabiei şi Bucovinei de Nord, treptat,
cercul a început să se strângă în jurul regelui: legionarii luau
atitudine împotriva sa. A urmat reacţia de ostilitate din partea
liderilor politici C.I.C.Brătianu şi Iuliu Maniu aflaţi în opoziţie,
carea acuzau că „regimul e de vină” pentru situaţia în care
1 Ibidem, p. 229 – 230.
2 Neagu Djuvara, op.cit., p. 246.
3 Ibidem, p. 247.
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În 1940 erau în Basarabia 1.221 biserici, 20 mănăstiri,
2 schituri. Regimul sovietic a distrus 1.029 de biserici şi 18
mănăstiri, pe care le-a transformat în magazine şi depozite de
cereale sau vinuri, expoziţii de pictură sau grajduri de vite.
Totuşi, obiceiurile, tradiţiile şi datinile populaţiei de la sate s-au
păstrat.
La 27 august 1940, regele nota: „Manoilescu şi un alt
delegat sunt chemaţi, joi, la Viena, unde vor avea discuţii cu
Ribbentrop şi Ciano”. Regele era foarte îngrijorat, deoarece cei
doi miniştri au cerut ca România să accepte arbitrajul (de fapt,
dictatul) Germaniei şi Italiei. A doua zi după acceptarea cedării
nord-vestului Transilvaniei, suveranul lucra la mărci, asculta
muzică, împreună cu Mihăiţă şi Duduia. Consecinţele
„arbitrajului” erau tragice: România pierdea un teritoriu de
43.492 km2 cu o populaţie de 2.667.007 locuitori, majoritatea
fiind români (50,1%).
Ca urmare a negocierilor româno-bulgare (19 august –
7 septembrie 1940), s-a încheiat tratatul de la Craiova (7
septembrie 1940), prin care România se obliga să cedeze
Bulgariei Cadrilaterul (judeţele Durostor şi Caliacra). Era prea
de tot !
Pierderile teritoriale într-o perioadă atât de scurtă
(iunie – septembrie 1940) au mutilat grav fiinţa de stat a
României, au accentuat criza de autoritate a regimului carlist.
Cine era vinovat (vinovaţii) atunci de situaţia creată ? Să
prezentăm faptele „sine ira et studio” (Tacitus).
Deşi Carol al II-lea i-a elogiat pe membrii Consiliului
de Coroană care s-au pronunţat pentru rezistenţă (27 iunie),
totuşi unii istorici (Florin Constantiniu) consideră că regele a
făcut mult rău democraţiei româneşti: a dus o campanie
sistematică de erodare a partidelor, încurajând diviziunile din
interiorul lor şi sprijinind sciziunile, mai ales, în cele două
partide – P.N.L. şi P.N.Ţ., asasinate politice (de exemplu
Corneliu Codreanu). A impus atotputernicia unei camarile, al
cărui centru era Elena Lupescu. Regele îşi alegea miniştri în
funcţie de atitudinea favoritei regale faţă de oamenii politici
(imixtiunea ei permanentă în viaţa publică).
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Clasa politică din România nu a înţeles că interesul
Germaniei pentru petrolul românesc era o carte importantă.
Reichul nu era interesat în dezmembrarea României.
Abandonarea, fără luptă a teritoriului naţional a fost o soluţie
pragmatică, dar ea a rămas dezonorantă. „A nu fi luptat nici în
Răsărit nici în Apus […], aveam s-o plătim scump, vreme de
generaţii” (scriitorul Ion Negoiţescu).
„De ce această izolare şi această muţenie în jurul
nostru ?” se întreba Ion Fodoreanu, profesor de liceu din Turda.
Pentru că suntem vinovaţi cu toţii de nenorocirile noastre. Vina
noastră trebuie căutată în concepţia noastră de viaţă. „Scopul
vieţii noastre – consemna profesorul în Jurnalul său – era
huzureala, luxul, trândăvia, destrăbălarea. Cărările vieţii
noastre erau chiulul, şmecheria, învârteala, favoritismul,
nepotismul, furtul. Am fost narcotizaţi, prin şcoală şi
propagandă naţională, cu idei prea frumoase despre virtuţile
neamului nostru … le-am fluturat în vânt cu ocazia sărbătorilor
naţionale, dar am continuat să trăim şi să fim cu totul altfel
decât ne afişăm. Şi într-o zi minciuna în care-am trăit s-a
răzbunat, iluziile s-au prăbuşit şi noi am rămas atâta cât eram,
aşa cum meritam: nişte nemernici uitaţi în voia soartei … Toate
virtuţile strămoşilor şi părinţilor noştri, toată gloria trecutului
nostru … au rămas vorbe goale”1. În România Mare lipseau
acestui popor – în opinia profesorului – un ideal superior şi
activ, o idee-forţă, capabilă să o trezească, să pună în mişcare şi
să canalizeze energiile neamului.
La 4 septembrie 1940, regele s-a hotărât să
încredinţeze generalului Ion Antonescu conducerea guvernului,
o personalitate capabilă să refacă ordinea în ţară, care să se
bucure de încrederea partidelor istorice – PNL şi PNŢ – şi a
Gărzii de Fier. La 5 septembrie 1940, generalul îi cerea regelui
să abdice, iar la 6 septembrie Mihai I a depus jurământul în
calitate de rege al României.
Ion Antonescu, conducător al statului, anunţa
obiectivele guvernării sale: „ridicarea morală a acestui popor
… , cum şi unirea tuturor românilor împrejurul ideii de cinste,
muncă şi dreptate …, repunerea ţării în drepturile ei
vecinice”2.
Generalul Ion Antonescu ar fi dorit de la început să
colaboreze cu partidele istorice. În acele momente atât de grele
pentru România, liderii celor două partide au refuzat să se
asocieze unui regim de dictatură, convinşi de victoria finală a
Angliei. Ei ar fi trebuit să găsească o cale de înţelegere şi de
apropiere de general şi, astfel, să formeze un guvern de uniune
naţională. Cu atât mai mult cu cât Maniu şi Brătianu îl apreciau
pe generalul Ion Antonescu, îi recunoşteau meritele şi calităţile
1 Florin Constantiniu, op. cit., p. 380 – 381.
2 Ibidem, p. 385.
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sale. Acest refuz l-a determinat pe conducătorul statului să
aducă la guvernare Legiunea, declarând România „stat naţionalegionar”. Horia Sima devine viceprim-ministru şi ministru de
Externe. Începea lupta pentru putere între generalul Ion
Antonescu şi Mişcarea Legionară.
Situaţia în România continuă să se agraveze. Germania
exercita presiuni asupra României pe cale militară: trupe
germane staţionau în ţară, pentru a pregăti de la noi invazia în
Balcani şi războiul împotriva U.R.S.S.; scurta colaborare şi
guvernare a generalului Ion Antonescu cu Horia Sima, liderul
legionarilor; asasinarea la Jilava a celor peste 60 de foşti
demnitari; asasinarea lui Nicolae Iorga; rebeliunea legionară din
21 – 23 ianuarie 1941 şi eşecul ei. „Nu se poate – se adresa
Antonescu lui Horia Sima – doi şefi de orchestră să conducă în
acelaşi timp, aceeaşi orchestră”.
O temă care poate fi reluată de cercetători în domeniul
istoriei este cea referitoare la situaţia evreilor din România în
vara anului 1940 şi în timpul guvernării mareşalului Ion
Antonescu: atitudinea populaţiei evreieşti faţă de armata română
şi autorităţile administrative româneşti în retragere din
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, deportarea
evreilor din aceste teritorii dincolo de Nistru (circa 150.000 de
oameni), pogromul de la Iaşi din 29 iunie – 1 iulie 1941,
atitudinea Guvernului României faţă de evrei în anii 1942 –
1943; refuzul său permanent de a-i preda Germaniei pe evreii
din România. Aceste acţiuni sunt puţin cunoscute în Occident
sau, deşi cunoscute, ele sunt omise de unii istorici.
O altă temă incitantă poate fi considerată activitatea
serviciilor secrete sovietice în România: influenţa sovietică în
mişcarea legionară. Gruparea muncitoarească legionară era
organizată în „Corpul Muncitoresc Legionar”, format în
octombrie 1936 („Griviţa”, „Malaxa”, S.T.B.). Au fost Elena
Lupescu sau Veturia Goga agente sovietice N.K.V.D. ? ş.a.m.d.
La 22 iunie 1941, România a participat alături de
Germania la războiul din Răsărit, pentru redobândirea
teritoriilor răpite de U.R.S.S. în iunie 1940, dar voia să
contribuie şi la lichidarea regimului bolşevic. De precizat
poziţia mareşalului Ion Antonescu: „Sunt alături de germani în
conflictul cu ruşii, sunt neutru în conflictul dintre germani şi
englezi, sunt de partea americanilor în războiul cu japonezii”3.
După eliberarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei,
mareşalul Ion Antonescu a luat decizia de a continua operaţiile
militare dincolo de Nistru. A fost o hotărâre corectă sau greşită
? Ce l-a determinat să ia o asemenea decizie ? Motive de ordin
militar şi politic. Liderii politici din ţară l-au criticat pe mareşal
pentru această hotărâre. Numai astfel – în opinia lui Ion
3 Ibidem, p. 396.
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Antonescu – putea fi anulat Dictatul de la Viena, apoi
necesitatea organizării peste Nistru a unei zone de protecţie în
faţa unei noi agresiuni sovietice, declaraţia lui Ion Antonescu cu
privire la continuarea războiului împotriva inamicului până la
victoria finală.
La 23 august 1944, a avut loc lovitura de palat. Ca
aliaţi ai Marilor Puteri, nu s-aa recunoscut României statutul de
cobeligeranţă. A urmat ocupaţia sovietică şi un regim impus de
Moscova.
Ne-au vândut anglo-americanii
americanii la Yalta (februarie
1945) ? De ce nu ne-au apărat? Anglo-americanii
americanii nn-au avut
curajul să-ll prevină pe Iuliu Maniu şi opoziţia română de
neputinţa şi de hotărârea lor de a nu interveni, ţinând cont de
riscuri.
ident, în S.U.A., salvarea
Speranţa noastră în Occident,
României a venit abia după 45 de ani.

Despărţământul central judeţean Alba al Astrei
şi Serbările Unirii de la Alba Iulia (20 mai 1929)
Prof. Dragoşş L. CURELEA
Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu”
Iancu Sibiu
& Şcoala Gimnazială ,,Radu Selejan”
Selejan Sibiu
În preajma zilei de 1 Decembrie 1928 opinia publică
românească începuse să-şi exprime nemulțumirea
țumirea cu privire
la faptul că vreme de zece ani, autorităţile politice ale
statului din acea vreme nu mai acordau demult atenţia
cuvenită acestei importante sărbători naţionale, acestei
importante date istorice, cu atât mai mult cu cât pe plan
extern începuseră să se manifeste tendinţe revizioniste
privind teritoriul românesc1.
resa vremii, opinia publică,
ă, unii membri ai partideor
politice din Alba Iulia evidenția
ția o serie de ştiri privind
modalitățile
țile în care era comemorată această decadă
privind desprinderea din cadrul Imperiului Austro
Austro-Ungariei a
Transilvaniei și unirea cu România 2 . Organizarea serbărilor
Unirii din anul 1929 a revenit ca sarcină politică guvernului
naţional-ţărănesc, condus de Iuliu Maniu. Acesta a ajuns la
putere în 10 noiembrie 1928, după ce la 10 octombrie 1926 se
formase Partidul Naţional Ţărănesc prin fuzionarea fostului
Partid Naţional Român cu o bună parte a Partidului Ţărănesc şi
după ce la 6 mai 1928, noul partid rezultat organizase la Alba
Iulia o mare adunare ţărănească din întreaga ţară cu scopul vădit
de a sili pe liberali să abandoneze guvernarea 3 . Câştigarea
opiniei publice era cu atât mai necesară cu cât noul guvern
înăsprise măsurile sociale şi mai ales a trecut la punerea în
aplicare a planurilor politico-economice ,,a porţilor deschise",
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care aveau să ducă la pătrunderea masivă a capitalului străin
stră în
economia românească şi, deci, la posibilitatea imixtiunii marilor
state capitaliste în treburile interne ale României. Răstimpul
relativ scurt care a fost la dispoziţia guvernului din momentul
preluării puterii în țară până la 1 decembrie 1928 nu i-a
i permis
acestuia să treacă la adoptarea măsurilor
măsuril strict necesare pentru
aniversarea unui deceniu
niu de la realizarea României Mari
Mari, exact
atunci când ea s-aa împlinit. Dezideratele politice au stabilit ca
Serbările Unirii să se desfășuare
șuare în primele decade al
ale lunii mai
1929. S-aa considerat că atunci coincideau mai multe momente
notabile în istoria noastră fiind de amintit aici Revoluţia
pașoptistă,
șoptistă, dar și instaurarea dinastiei regale în România
România, nu în
ultimul rând obținerea
ținerea independenţei României în raport cu
Imperiul Otoman. Au fost adoptate măsuri ca ziua de 1
decembrie 1928 să fie sărbătorită cu mare pompă în întreaga
ţară, organizarea revenind deopotrivă autorităţilor statului, a
celor locale şi conducerii Astrei4. Organizarea Serbărilor Unirii
i-a fost încredințată
țată lui Sever Bocu, ministru pentru Banat în
Guvern. La Alba Iulia Asociațiunea
țiunea a fost reprezentată, printr
printr-o
delegație
ție a Comitetului central din Sibiu, condusă de
vicepreședinții săi, cât și din partea conducerii
Despărțământului
țământului central județean Alba
A
prin profesorii Ioan
Sandu și Leonte Opriș, președintele,
ședintele, respectiv, secretarul
despărțământului.. Pentru ca serbările Unirii să cuprindă toate
provinciile unite cu patria mamă se preconiza ca între 10 şi 15
mai 1929 să aibă loc solemnităţi şi adunări populare
p
în
Bucureşti, Iaşi, Cluj şi în Alba Iulia5. Dacă liberalii în 1928 au
optat să ofere Asociațiunii
țiunii dreptul de a organiza serbările
naționale
ționale ale Unirii în 1928, în acest sens Astrei fiindu
fiindu-i promis
un ajutor financiar considerabil, iar conducerea di
din Sibiu
elaborând un vast și ambițios program cultural printre care
elemente amintim: organizarea Serbărilor Unirii, înăl
înălțarea și
amplasarea în Turda a unui monument al lui Mihai Viteazul,
înființarea
țarea la Alba Iulia a unui Muzeu al Unirii, amplasarea, în
Sala Unirii, a unor inscripții
ții care să eternizeze numele
personalităților
ților Unirii din 1918 și înălțarea în acest oraș a unui
monument reprezentativ închinat eorilor răscoalei de la 1784,
Horea, Cloșca și Crișan 6 . Venirea la putere în 10 noiembrie
1928 a Partidului Național
țional Țărănesc, a avut din rațiuni politice
ca efect o marginalizare a Astrei în programul Serbărilor Unirii,
astfel conducerea național-țărăniștilor
țărăniștilor a amânat dsfășurarea
Serbărilor Unirii pentru primăvara anului 1929. Consecin
Consecința
fiind pentru Asociațiune
țiune acceptarea diminuării programului său
cultural și limitarea la două proiecte: înființarea Muzeului Unirii
în Alba Iulia și amplasarea unor inscripții având caracter
memorial în Sala Unirii7. Muzeul Național
țional al Unirii
În anul 1929 a fost aranjat și inventariat patrimonial Muzeului
Unirii de către profesorul Leonte Opriș
Opri în calitate de custode al
muzeului. În 1930, acesta a făcut o raportare cu privire la faptul
că au fost achiziționate
ționate noi exponate arhelogice din Alba Iulia și
Partoș 8 . Tot cu acea dată s-aa raportat Comitetului central al
Asociațiuni
țiuni în Sibiu faptul că proiecția de filme prin
cinematografele acestui despărțământ
țământ județean Astra și Urania
din lipsă de spectatori s-au
au văzut nevoite aa-și înceta activitatea.
4

1

S.J.S.A.N., Fond Astra, dosar, 2416, f. 37.
Fond Prefectura Județului Alba, dosar, 6120 / 1929, f. 145.
Constantin C. Giurescu, Istoria României în date, București,
ști, Editura Enciclopedică Română, 1971, p.
335-338.
2
3
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Transilvania, 80, nr. 6, 1929, p. 476-477.
5 Valer Moga, Serbările Unirii, Alba Iulia 20 mai 1929, în Apulum,
Apulum vol. XXII, 1985, p. 266, 273
6 Viitorul, XXI, nr. 6154, 23 august 1928, p.1; Valer Moga, Astra și Societatea, Cluj Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 2003, p. 431.
7 Valer Moga, Serbările Uniri …, p. 266.
8
Transilvania, 62, nr. 1-8, 1931, p. 78-79.
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Câțiva ani mai târziu, cu ajutorul instituțiilor statului,
Despărțământul Alba a reușit în 1934, să adune suma de
439.000 lei, de altfel importantă pentru acea epocă și necesară
în vederea ridicării unui grup statuar al eroilor naționali Horea,
Cloșca și Crișan. Totodată, se cuvine să remarcăm, sporirea cu
exponate arhelogice și numismatice a colecției Muzeului Unirii
din Alba Iulia, în condițiile în care această unitate culturală s-a
confruntat cu o lipsă constantă de bani1.
Conform programului stabilit pentru comemorarea Unirii,
evenimentele trebuiau să culmineze în orașul Alba Iulia. Aici,
în prezenţa Regenţei, a membrilor Guvernului, a
parlamentarilor, a membrilor Asociațiunii, a corpului ofițeresc,
a poporului urma să se oficieze un Te Deum în Catedrala
Încoronării, o şedinţă solemnă în Sala Unirii, 101 salve de tun
trase simultan în întreaga ţară, dar și în Alba Iulia. Urma
defilarea unităților militare din Garnizoana Alba prin faţa
tribunelor oficiale urmate de cortegii istorice și de reprezentanţii
judeţelor din întreaga ţară, mari serbări populare2. La Alba Iulia
Iulia s-a constituit încă din primele zile ale lunii martie 1929 un
comitet de acţiune compus dintr-un mare număr de persoane
între care foşti membri ai Consiliului Naţional Român, ai
Legiunii Române din Alba Iulia care preluaseră în 1918 puterea
în oraş şi împrejurimi şi organizaseră Marea Adunare Naţională
a Despărțământului central județean Alba. Dintre aceştia îi
amintim pe Ioan Pop, fost prefect, Florian Medrea, Vasile
Urzică, protopop unit al Alba Iuliei, Ioan Marciac, avocat în
Alba Iulia, Bogdan Dumitru, Zaharie Muntean, Camil Velican,
Florian Rusan şi alţii. Acest comitet a lansat un apel şi o listă de
subscripţie, optând pentru ridicarea în oraş a statuii lui Nicolae
Bălcescu3. În Alba Iulia, se spunea în apel ,,trebuie să se ridice
ca un simbol al înfrăţirii pentru totdeauna, chipul în bronz a lui
Nicolae Bălcescu, acolo unde el a însoţit cu sufletul pe
voevodul viteaz, spre a strânge împreună, pentru întâia oară,
toate pământurile româneşti”. În ziua de 16 aprilie 1929 se
constituie în Alba Iulia un comitet județean de acțiune pentru
organizarea serbărilor Unirii prezidat de Ioan Pop, fost prefect
de Alba și inspector general administrativ pentru judeţele din
sudul Transilvaniei pe lângă Guvern. În acest comitet au fost
cuprinse 120 de persoane de seamă reprezentând atât comitetul
judeţean al Partidului Național Ţărănesc, o parte din conducerea
Despărțământului central județean Alba, cât și şefii organelor de
stat, parlamentarii judeţului Alba, precum şi o serie de fruntaşi
ai meseriaşilor din oraș4. Comitetul albaiulian, folosindu-se de
experienţa sa organizatorică s-a organizeat în subcomisii de
lucru. Fiecăreia dintre acestea fiindu-i trasate misiuni concrete:
de propagandă, de asigurare a ordinii, de încartiruire a trupelor,
de primire și găzduire a oaspeților și oficialităților, de
mediatizare a activităților prin intermediul presei, de alimentare
și asigurare a mesei celor de față, de asigurare sanitară şi mai
ales de transport, în județul și din județul Alba. Elemente de
ordin economic, premergătoare marii crize, au fost considerente
acelea care determină în ultimă instanţă guvernul să reducă
serbările la manifestările desfășurate în data de 10 mai 1929, în

1

Transilvania, 65, nr. 4, 1934, p. 224.
S.J.A.A.N., Fond Prefectura Județului Alba, dosar, 6120 / 1929, f. 80, 90-91, Ziarul Unirea, Blaj, nr. 12 /
/ 23 martie 1929, p. 3.
3
Fond Prefectura Județului Alba, dosar 6120 / 1929, f. 24-25, 85-87.
4
Ibidem, dosar 6120 / 1929, filele 144-150; Ziarul Alba Iulia nr. 17 din 19 aprilie 1929, p. 4.
2
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capitală, respectiv la cele desfășurate în orașul Unirii în data de
20 mai 19295.
În ceea ce privește programul Serbărilor Unirii în Alba Iulia,
acesta a fost respectat întru-totul. În condițiile în care s-a
prevăzut sosirea în Alba Iulia a unui număr de cel puțin o sută
de mii de oameni, o cifră enormă, numai dacă ne gândim la
necesitatea de cazare și de hrănire a acestora. Astfel, cei sosiți la
Serbările Unirii au fost cazați, atât în orașul Alba Iulia, cât și
într-o serie de comune din cadrul plaselor administrativteritoriale mai apropiate de reședința de județ, precum, Sebeș,
Vințu de Jos, Teiuş şi Ighiu. Au fost luate de către organizatori
măsuri ferme care să permită asigurarea celor trei mese zilnice
pentru participanți, astfel încât, în parcursul a două ore să poată
fi servite 120.000 de persoane. S-a trecut din dispoziția
prefectului la un proces de amenajare a drumurilor principale
din județ ca urmare a alocării unei sume de 8 milioane lei din
bugetul statului. Au fost adoptate măsuri de siguranţă prin
Comandamentul județean al jandarmeriei şi o instituire a unei
formaţiuni speciale de poliţie în compunerea căreia au intrat
ofițeri din București, Sibiu și Alba Iulia pe perioada desfășurării
Serbărilor Unirii.
S-a dispus de către Căile Ferate Române prin Direcțiile sale
regionale perfectarea mersului trenurilor speciale înspre orașul
Alba Iulia și dinspre acesta. Totodată, s-a asigurat pe căile
ferate transportul gratuit al participanţilor. Nu în ultimul rând,
au fost amenajate tribunele şi s-a trecut la o atentă
înfrumuseţare a oraşului Alba Iulia 6 . Oficiul de carte al
Asociațiunii a participat la Serbările Unirii în Alba Iulia, având
trasată sarcina de a aranja Ziua Cărții. În acest sens, a fost
folosit un camion ocazional care a adus o serie de volume la
Alba Iulia, pentru a fi desfăcute public contra cost7.
Pornind de la raportul privind activitatea culturală a
Despărțământului central județean Alba, înaintat Comitetului
central al Asociațiunii în Sibiu de către profesorul Ioan Sandu,
cu această ocazie se pot remarca următoarele: în perioada anilor
1920 – 1930 în componența acestui despărțământ intrau șapte
cercuri culturale, fiecare dintre acestea beneficiind de propria sa
bibliotecă pentru popor. Rezulta totodată faptul că biroul de
conducere al Despărțământului central județean Alba a depus
toate eforturile pentru ca activitatea culturală a despărțămintelor
de plasă din aria acestui județ să se poată desfășura în mod
optim astfel încât să fie sensibilizați atât știutorii de carte, cât și
cei care nu știau carte. Trebuie spus că nu toate despărțămintele
de plasă din cadrul județului Alba desfășurau activități eficiente
în plan cultural, motivele identificate de conducerea
Despărțământului central județean Alba aveau ca origine,
implicarea unora dintre membrii de seamă ai acestora în
activitățile politice, motiv pentru care se amâna îndeplinirea
obligațiilor față de Asociațiune8

5
Fond Prefectura Județului Alba, dosar, 6120 / 1929, f. 180; Ziarul Alba Iulia, nr. 18 din 26 aprilie 1929,
p. 1.
6
Fond Prefectura Județului Alba, dosar, 6120 / 1929, f. 149; Ziarul Alba Ilulia, nr. 21 / 8 mai 1929, p. 4;
Ziarul Alba Iulia, nr. 21 din 8 mai 1929.
7
Transilvania, 61, nr. 7-10, 1930, p. 918.
8
Ibidem, p. 30-32.
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Cele mai controversate dispute teritoriale

conflictului Iugoslaia a renunţat la pretenţiile asupra Kosovo şi
a acceptat controlul Naţiunilor Unite în regiune.

Andreea LUPȘOR
LUP
Lumea este împărţită în nenumărate feluri, de mări,
culturi, limbi, religii etc. Dar cel mai disputat mod de
împărţire este cel al frontierelor politice.

P

roblema frontierelor apare odată cu formarea primelor
state şi au influenţat evoluţia istoriei până astăzi.
Frontierele sunt în continuă schimbare şi un veşnic
subiect de dispută. Unele conflicte se sfârşesc prin înţelegeri
paşnice, altele prin război, şi unele continuă şi azi. Vă
prezentăm zece dispute teritoriale care continuă şi în zilele
noastre.

Abhazia şi Osetia de Sud

Ulterior, Iugoslavia s-aa separat în două state diferite, Serbia şi
Muntenegru. Kosovo şi-aa declarat atunci independenţa faţă de
Serbia, pe 17 februarie 2008, stabilind capitala statului la
Pristina. Statul Kosovo e azi recunoscut de aproape 80 de state
membre ONU, şi e membru
ru FMI şi Banca Mondială.

Sahara Occidentală

unt două republici separatiste din
Abhazia şi Osedia de Sud sunt
Georgia. Cele două teritorii se luptă pentru obţinerea
independenţei faţă de Georgia încă din anii ’20. După revoluţia
rusă din 1917 şi naşterea Uniunii Sovietice, Abhazia şi Osetia
de Sud au fost alipite Georgiei ca republici
blici autonome, dar în
următorii doi ani şi-au
au declarat, pe rând, independenţa faţă de
Georgia sovietică. Abhazia a devenit republică sovietică, iar
Osetia a rămas în componenţa Georgiei. Conflictul a reînceput
în anii ’90, în timpul declinului Uniunii Sovietice,
ietice, când Georgia
s-aa declarat independentă faţă de URSS şi a adoptat vechea
constituţie. Tensiunile au escaladat în conflicte armate în 1992
şi 2008. După războiul din 2008, Rusia, Nicaragua, Venezuela,
Nauru şi Vanuatu au recunoscut cele două state cca fiind
independente şi autonome, dar ONU, UE şi NATO încă nu ss-au
pronunţat.

Kosovo
O altă dispută teritorială ce implică o fostă republică socialistă
este cea privitoare la fosta Iugoslavie şi Kosovo. Destrămarea
Iugoslaviei a dus la formarea a cinci noii state: Bosnia şi
Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Slovenia şi Republica
Federală Iugoslavă. Aceasta din urmă avea în componenţă şi
regiunea autonomă Kosovo. Războiul a izbucnit în 1998
1998-1999
când armata de eliberare a Kosovo a început lupta pentru
obţinerea
ea independenţei. Mare parte a comunităţii internaţionale
a sprijinit lupta pentru independenţă, astfel că la sfârşitul
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Teritoriul Saharei Occidentale are graniţă cu Maroc, Algeria şi
Mauritania. Este una din cele mai puţin populate regiuni de pe
planetă, cu circa 500.000 de locuitori, din care majoritatea
trăieşte într-un singur
ur oraş. Conform ONU, este un teritoriu încă
ne-decolonizat
decolonizat care nu are guvern propriu. Aparţinând iniţial
imperiului spaniol, astăzi teritoriul e subiectul pretenţiilor
Marocului şi Republicii Democrate Arabă Sahrawi (RDAS).
RDAS controlează 20-25% din teritoriu,
ritoriu, iar Marocul restul. 58
de state au recunoscut RDAS ca guvern oficial al Saharei
Occidentale, 22 de state şi-au
au retras această recunoaştere, iar 12
state acceptă un referendum în acest sens la nivelul Naţiunilor
Unite. Liga Arabă este cel mai important
tant (şi singurul de altfel)
sprijin al pretenţiilor marocane asupra acestei regiuni. RDAS ss
a alăturat Uniunii Africane în 1984, ceea ce a dus la părăsirea de
către Maroc a alianţei. Până astăzi ONU nu recunoaşte Sahara
Occidentalp ca stat suveran condus de RDAS.

Gibraltar
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În 1985, teritoriile au devenit teritoriu britanic separat de I-le
Falkland. Argentina nu a renunţat nici până astăzi la pretenţiile
sale.

Tibet

Din pricina poziţionării strategice extrem de importante,
teritoriul Gibraltarului e subiecte unei dispute ce durează de
foarte multă vreme. Strâmtoarea oferă acces în Mediterana şi
către Suez, şi este un nod central al comerţului internaţional.
Controlul militar al strâmtorii e deţinut de Marea Britanie şi
Maroc, dar Spania emite şi ea pretenţii. Forţe anglo-olandeze au
cucerit Gibraltarul în 1704, în timpul războiului de succesiune
din Spania, iar prin Tratatul de la Utrecht din 1713 Spania ceda
Angliei, pentru totdeauna, regiunea strâmtorii. Spaniolii au
încercat de atunci în nenumărate rânduri să recucerească
teritoriul, dar acesta rămâne şi astăzi britanic. Două
referendumuri au fost organizate în 1967 şi în 2002, dar 99%
din populaţie a preferat păstrarea statu-quo-ului existent.
Tensiunile dintre Spania şi Marea Britanie nu prezintă niciun
risc de război, dar situaţia politică rămâne una foarte interesantă
din moment ce Spania nu pare să renunţe deloc la pretenţiile
sale.

Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud

Suveranitatea Tibetului e problemă foarte complexă şi
controversată ce datează încă din secolul al XIII-lea. Republica
populară chineză vede Tibetul ca parte indivizibilă a Chinei din
punct de vedere legal din vremea dinastiei Yuan. Hărţile vechi
susţin această pretenţie, iar Tibetul e considerat azi regiune
autonomă. Statele Unite, UE recunosc Tibetul ca parte a Chinei.
Marea Britanie şi-a clarificat recent poziţia, spunând că
recunoaşte această situaţie. Până atunci, fusese singura ţară care
nu accepta controlul chinez asupra Tibetului. În 1950, chinezii
au invadat zona Tibetului când guvernul comunist a început
eliberarea tuturor teritoriilor chinezeşti. Înaintea invaziei, exista
acolo un guvern tibetan, dar Republica Populară Chineză a
încheiat cu Dalai Lama un acord pentru încorporarea Tibetului.
Prin acest acord, Tibetul devenea regiune autonomă aflată sub
control chinez. Totuşi, se spune că delegaii tibetani au fost
forţaţi să semneze. De atunci, au existat mai multe tentative de
rebeliune împotriva stăpânirii chineze, dar fără succes. Chiar şi
cu finanţări de la CIA, mişcarea de rezistenţă nu a putut prelua
controlul asupra zonei. Administraţia centrală tibetană rămâne
în exil în India.

Cipru

Strâns legate de Insulele Falkland, aceste insule sunt subiectul
unor conflicte dintre Marea Britanie şi Argentina încă din
secolul al XVIII-lea. Englezii au pretins suveranitatea asupra
Georgiei în 1775 şi asupra Insulelor Sandwich de Sud în 1908.
în acelaşi an, ambele teritorii au fost anexate oficial Imperiului
britanic. Pretenţiile Argentinei datează din 1904, când o
companie argentiniană de pescuit a început operaţiunile în
Georgia de Sud. În urma pretenţiilor Argentinei, englezii s-au
oferit de mai multe ori să rezolve disputa la Curtea
Internaţională de Justiţie de la Haga, ofertă respinsă de statul
sud-american. În timpul conflictului pentru I-le Falkland,
Argentina a ocupat temporar aceste două teritorii, dar s-a retras.
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Conflictele dintre Grecia şi Turcia durează de secole. Astăzi,
problema este Insula Cipru. Turcii otomani au cucerit insula în
1571, dar cultura greacă şi-a continuat existenţa netulburată.
Insula a fost „împrumutată” englezilor în 1878, care au anexat-o
oficial când imperiul otoman a intrat în primul război mondial
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de partea Germaniei. Tratatul de la Lausanne, din 1923, a
încercat să pună capăt pretenţiilor turceşti. Tensiunile au
continuat, astfel că după prăbuşirea imperiului britanic, englezii
au păstrat dominaţia în Cipru mai mult decât în orice altă
colonie. În 1954 s-a născut mişcarea de rezistenţă a grecilor
ciprioţi, care-şi propunea unirea Ciprului la Grecia. Au fost
lansate atacuri atât asupra englezilor, cât şi asupra turcilor,
astfel că aceştia din urmă au constituit propria mişcare de
rezistenţă. Britanicii au rezistat până în 1960, când Republica
Cipru şi-a declarat independenţa. Luptele dintre grecii şi turcii
de pe insulă au continuat până când Marea Britanie, Grecia şi
Turcia au cerut prezenţa unei forţe NATO care să asigure
păstrarea păcii.
În 1974, guvernul militar grec a organizat o lovitură de stat
pentru înlăturarea de la putere a lui Makarios, iar ca răspuns
Turcia a lansat o invazie a insulei. Turcia şi-a susţinut
legitimitatea intervenţiei prin articolul 2 al Tratatului de
Garanţie, prin care Grecia, Marea Britanie şi Turcia acceptau să
asigure independenţa insulei. Până în august 1974, guvernul
grec se prăbuşise, iar Makarios revenise în Cipru. Turcii au
păstrat teritoriul din nord ocupat (circa 37% din suprafaţa
insulei) şi au format aici Republica Turcă a Ciprului de Nord.
Ca urmare a separării, NATO a trimis aici o forţă de păstrare a
păcii într-o zonă-tampon. Turcia este singura ţară care
recunoaşte Republica Ciprului de Nord.

Taiwan

Ştiaţi că există de fapt două Chine? Republica Populară
Chineză, şi Republica China (cunoscută mai degrabă sub
numele de Taiwan) care şi-a declarat independenţa faţă RPC.
Spre deosebire de Tibet însă, Taiwanul se bucură de mai mult
suport internaţional. Unele voci sugerează ca ţara să-şi schimbe
numele în Republica Taiwan pentru a rupe legăturile cu China
şi a obţine recunoaşterea internaţională integrală. Înainte de cel
de-al doilea război mondial, Taiwanul aparţinea Japoniei, iar
numele de Republica China desemna China continentală. După
1945, Japonia a cedat Taiwanul Chinei, dar din cauza războiul
civil dintre naţionaliştii şi comuniştii chinezi s-a creat o
confuzie cu privire la apartenenţa Taiwanului. Comuniştii au
câştigat, dar insula Taiwanului a ales să păstreze numele de
Republica China, ca stat separat independent. Statele Unite sunt
principalul aliat al Taiwanului. Republica Populară Chineză
susţine că guvernul din Taiwan este ilegitim şi refuză să
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recunoască pretenţiile de independenţă ale insulei. În schimb,
Republica China – cu o constituţie proprie, preşedinte ales,
armată proprie – se consideră pe sine stat suveran. China
populară refuză să întreţină relaţii diplomatice cu statele care au
recunoscut Taiwanul ca stat, astfel că – având în vedere
importanţa internaţională a Chinei – doar 23 de state au
recunoscut Republica China ca stat. Totuşi, majoritatea statelor
întreţin relaţii neoficiale cu Taiwanul.

Palestina

Disputa teritorială cea mai îndelungată, cu mii de ani de istorie
în spate, este cea dintre israelieni şi palestinieni. În principiu,
conflictul a pornit de la percepte religioase. Arabii şi evreii se
luptă de generaţii pentru teritoriul Palestinei, şi fiecare crede că
are dreptul de a locui acolo. Conflictul modern începe după cel
de-al doilea război mondial. Milioane de evrei aveau nevoie de
un spaţiu în care să locuiască şi au plecat spre Palestina, unde
trăia deja o comunitate evreiască în mijlocul populaţiei
majoritar arabe. Britanicii, mandataţi cu administrarea
Palestinei, au încercat să facă în aşa fel încât cele două
comunităţi religioase să trăiască în armonie. Mandatul lor a
eşuat, astfel că Naţiunile Unite au alăcuit un Plan de Partiţie
pentru crearea a două state – unul arab şi unul evreisc.
Ierusalimul trebuia să fie un oraş internaţional aflat sub control
ONU, necontrolat de niciunul dintre cele două state. Evreii au
acceptat planul, dar arabii nu. Pe 14 mai 1948, evreii şi-au
proclamat independenţa creând statul Israel. În ziua imediat
următoare, armatele Egiptului, Siriei, Libanului şi Iranului au
atacat noul stat. După un an de lupte, a fost declarat armistiţiul
şi au fost stabilite nişte graniţie temporare. Iordania a anexat
Ierusalimul de Est, iar Egiptul a preluat controlul asupra Fâşiei
Gaza.
Conflictul a continuat în 1956, în timpul crizei Suezului, când –
cu ajutorul Franţei şi Marii Britanii – Israelul a invadat
Peninsula Sinai, dar ONU le-a ordonat să se retragă. Până în
1966, relaţiile arabo-israleiene s-au deteriorat, ajungându-se la
Războiul de 6 zile din 1967. Câţiva ani mai târziu a avut loc
războiul de Yom Kippur. Statul Palestina a fost declarat de
Organizaţia de Eliberare palestiniană în 1988, fără ca aceasta să
exercite vreun control asupra teritoriului. De atunci, se militează
pentru recunoaşterea statului cu graniţele din 1967. Liga arabă
şi unele state din America de Sud, Africa şi Asia au recunoscut
statul palestinian, iar în curând chestiunea se va supune la vot în
cadrul ONU. Sursa: http://listverse.com
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Căderea Zidului din Berlin, simbol al
transformărilor politice
Anul 1989 a fost, pentru o întreagă serie de state din
Europa de Est, un punct de cotitură decisivă după decenii
de dictatură comunistă.
mpotrivirile au început însă mult mai devreme
devreme, reaminteşte
Deutsche Welle.

Î

,,Înaintea unităţii a venit libertatea”, declara de curând
preşedintele Germaniei, Joachim Gauck. Această afirmaţie se
înscrie deja în galeria citatelor celebre având ca obiect
schimbările politice din Europa de Est, care au avut loc cu 26 de
ani în urmă. Gauck s-aa referit la lupta pentru liberta
libertate din fosta
RDG şi la reunificarea ulterioară a celor două state germane.
Propoziţia este însă valabilă şi pentru evoluţiile din întreg
blocul
comunist
de
odinioară, la fel cum este şi
pentru procesul de unificare
a Europei.
Căderea Zidului din Berlin
este percepută ca un punct
culminant al luptei pentru
libertate, dusă de popoarele
Europei de Est împotriva
dictaturii comuniste. Drumul până acolo a fost însă unul lung şi
anevoios, adesea sângeros.
Iată o cronologie a principalelor acţiuni îndreptate împ
împotriva
dictaturii şi a hegemoniei „fratelui mai mare”,
”, URSS:

1. Berlin, 17 iunie 1953 – răscoală populară în RDG
La început a fost un simplu protest împotriva condiţiilor
inumane de lucru şi a mizeriei economice. Demonstraţiile au
luat însă amploare, devenind
nind o răscoală populară la nivelul
întregii ţări. Au fost primele proteste de masă anticomuniste în
sfera de influenţă sovietică.
Revendicările demonstranţilor au fost următoarele: alegeri
libere, înlăturarea conducerii RDG în frunte cu Walter Ulbricht
şii reunificarea Germaniei divizate. Ulbricht a înăbuşit răzmeriţa
cu ajutorul poliţiei est-germane
germane şi a tancurilor sovietice. În
Cortina de Fier apăruse însă deja prima breşă.

2. Budapesta, 23 octombrie 1956 – Revoluţia din Ungaria
Şi acest eveniment a debutat printr-oo demonstraţie paşnică, de
amploare. Mai ales studenţii din Budapesta au ieşit în stradă,
pentru a revendica schimbări democratice. După ce guvernul a
deschis focul împotriva manifestanţilor, lucrurile au scăpat de
sub control. Militarii au fraternizat
ternizat cu demonstranţii şi astfel a
început o luptă armată, în urma căreia a fost dizolvat sistemul
partidului unic şi s-aa format un guvern pluripartid condus de
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Imre Nagy. Ungaria a părăsit
Pactul de la Varşovia, alianţa
militară dominată de URSS,
şi a cerut armatei sovietice
să-şi
şi retragă trupele din ţară.
Minunea democratică de la
Budapesta nu a durat decât
zece zile. II-au pus capăt, la
fel ca şi cu trei ani în urmă în
RDG, tancurile sovietice.
Nici de această dată nu a intervenit Occidentul. Teama de o
posibilă escaladare era prea mare. La fel se petrecuse şi în 1961,
când Walter Ulbricht a ordonat ridicarea peste noapte a Zidului
din Berlin.

3. Praga, 21 august 1968 – Cehoslovacia este invadată de
trupele Pactului de la Varşovia
În 1968 a debutat în Cehoslovacia un proces de reformă, care a
intrat în cărţile de istorie sub denumirea „„Primăvara de la
Praga”.
”. Politicieni comunişti reformaţi, sub conducerea lui
Alexander Dubcek, aplicau o serie de reforme politice şi
economice. Sindicatelor li se acorda mai multă libertate,
cenzura era abrogată. ,,Socialismul cu faţă umană” al lui
Dubcek nu era însă bine privit de celelalte „state frăţeşti”, în
frunte cu URSS (cu excepţia României – n.r.), fiindcă ameninţa
să se extindă. În consecinţă, Cehoslovacia a fost invadată în
noaptea de 21 august 1968 de trupele Pactului de la Varşovia
(România nu a participat – n.r.). „Primăvara
Primăvara de la Praga”
Praga era
brutal înăbuşită!. Nici de această dată Occidentul nu a
intervenit.
Dar în Cortina de Fier a devenit vizibilă o a doua bbreşă. Un
tovarăş, noul lider al României, Nicolae Ceauşescu, a refuzat să
ia parte la acţiunea Pactului de la Varşovia, condamnând public
invazia în cadrul unei ample demonstraţii organizate la
Bucureşti. Speranţele că România va trece ea însăşi printr-o
printr
serie
erie de reforme au fost contrazise însă în 1971. După vizitele
sale în China şi Coreea de Nord, Ceauşescu a iniţiat o „revoluţie
culturală”. Rezultatul: treptat s-aa instaurat o dictatură dintre cele
mai dure, marcată de un cult deşănţat al personalităţii.

4. Gdansk, 17 septembrie 1980 – înfiinţarea «Solidarnosc»,
primul sindicat independent polonez
Polonia a fost prima ţară din blocul comunist în care au fost
acceptate structuri libere de reprezentare a muncitorimii.
Înfiinţarea sindicatului
„Solidaritatea” a fost
finalul provizoriu al
unui val de greve la
nivel naţional, al cărui
moment culminant a
fost ocuparea de către
muncitori a şantierului
naval din Gdansk.
Greviştii
cereau
guvernului
de
la
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Varşovia, între altele, libertate de opinie, dreptul de a fa
face grevă
şi dreptul de a înfiinţa sindicate libere. Liderul greviştilor, Lech
Walesa, a semnat pe 31 august 1980 un acord cu guvernul care
acceptase revendicările.
„Solidarnosc” s-aa bucurat de sprijinul Papei Ioan Paul al II
II-ea,
polonez şi el, şi al întregii Biserici Catolice. Trupele sovietice
nu au intervenit la acea dată, dar Moscova a cerut, un an mai
târziu, Varşoviei să scoată sindicatul liber în afara legii. În
decembrie 1981, premierul polonez, generalul Jaruzelski, a
instituit legea marţială.
ţială. „Solidaritatea”, în care se înscriseseră
între timp aproximativ 10 milioane de membri, a fost interzisă,
dar şi-aa continuat lupta în clandestinitate. Opt ani va mai dura
până când Walesa şi „Solidarnosc” vor reuşi să câştige bătălia
împotriva regimului comunist.

5. 27 iunie 1989 – retezarea sârmei ghimpate la frontiera
ungaro-austriacă
La acțiunea
țiunea simbolică au luat parte miniştrii de externe ai celor
două ţări, Gyula Horn şi Alois Mock. Operaţiunile de demolare
a obstacolelor de la graniţa comună începuseră
cepuseră mai înainte.
Evenimentul este perceput ca o nouă breşă, majoră de această
dată, apărută în Cortina de Fier. Mii de cetăţeni ai RDG ss-au
folosit de această deschidere, pentru a se refugia în Vest.

6. Sofia, 10 noiembrie 1989 – lovitură de stat în B
Bulgaria
Todor Jivkov, preşedinte al Bulgariei vreme de 35 de ani, este
alungat de la putere în urma unui puci organizat de tovarăşii săi
comunişti. Jivkov a fost „penultimul dinozaur” al erei
comuniste. Ultimul, Nicolae Ceauşescu, reuşeşte să se menţină
la putere până către sfârşitul aceluiaşi an.

7. Bucureşti, 22 decembrie 1989 – îndepărtarea lui Nicolae
Ceauşescu
Nicolae Ceauşescu, cel care refuzase reformele după modelul
lui Gorbaciov, a fost alungat de la putere printr
printr-o lovitură de
palat. Anterior, la mijlocul lunii decembrie, debutaseră proteste
la Timişoara, pe care
Ceauşescu le-a reprimat
sângeros. Pe 21 decembrie,
au izbucnit la Bucureşti şi în
alte oraşe lupte de stradă.
Armata s-a solidarizat cu
demonstranţii.
Pe
22
decembrie, Ceauşescu este
alungat de la putere, o zi mai
târziu este capturat împreună
cu soţia sa, Elena. Pe 25
decembrie cei doi sunt condamnaţi la moarte de un tribunal
militar convocat în mare grabă, puşi la zid şi executaţi.

Căi diferite, dar acelaşi dor de libertate
Privind retrospectiv,
trospectiv, trebuie remarcat că oamenii din ţările
blocului de răsărit au găsit căi diverse pentru a scăpa de tiranii
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comunişti. În unele ţări, cum au fost Polonia, Ungaria sau
Cehoslovacia, a fost posibilă o desprindere treptată care a
încurajat speranţa în schimbare. În alte ţări, cum au fost
Bulgaria şi România, oamenii nu au văzut pentru multă vreme o
alternativă la dictatura real existentă.
Cu toate acestea, motivele pentru care sistemul a făcut implozie
în cele din urmă în întreg blocul răsăritean au fost aceleaşi. Pe
de-o
o parte a existat dorul de libertate al oamenilor, iar pe de
alta, falimentul economic şi politic al guvernelor. Iar evoluţiile
din unele foste republici sovietice lasă să se înţeleagă că acest
proces este departe de a se fi încheiat.

Munițiile
țiile ”inteligente” folosite de Rusia
în Siria
Valentin VASILESCU - analist militar, fost comandant
adjunct al Aeroportului Otopeni
Pentru bombardarea Iugoslaviei şi Libiei, pentru
invazia Irakului şi a Afganistanului, precum şi pentru
lovirea
virea ISIS, armata americană a consumat aproximativ
80.000 de bombe ”inteligente” şi 2.000 de rachete de
croazieră RGM/UGM-109
109 Tomahawk.
rmele inteligente se diferenţiază de celelalte arme prin
faptul că au propriul sistem de ghidare, autonom faţă
de platform purtătoare, ceea ce permite avionului să
părăsească, imediat după lansare, zona ţintei.
Rusia, neparticipând la nici o confruntare militară majoră, a
acumulat în ultimii 25 de ani, un stoc de câteva sute de mii de
bombe gravimetrice, cărora le-a instalat
nstalat un kit de dirijare ( cu
camera Tv sau în IR, fascicul laser, GPS ), transformându
transformându-le în
bombe ”inteligente. În Siria, la cele mai multe lovituri aeriene,
s-au utilizat bombele KAB-250
250 S/LG de 250 kg şi KAB-500
KAB
L/Kr de 500 kg, ghidate prin fascicol laser, GPS şi TV/IR.
Abaterea probabilă a acestor bombe fiind de 2-5
2 m.

A

Principiul ghidării laser este simplu: un emiţător laser, instalat
pe avion, suprapune spotul pe ţintă. Dispozitivul de dirijare al
bombei (constând într-un
un receptor laser, montat în partea din
faţă), comanda corecţiile pe traiectorie, astfel încât bomba să
rămână în fascicolul de dirijare, până loveşte ţinta. Depozitele
de arme şi muniţii sunt protejate de pereţi de beton groşi de 1-2
1
m, peste care este tasat un strat de pământ, cu grosimea de 1-2
m. De aceea, mecanismul detonator al bombelor de aviaţie antianti
buncar nu se declanşează la contactul cu ţinta, ci dispune de un
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temporizator. Bomba străpunge mai întâi pereţii de beton şi
explodează în interiorul buncărului.

corecţii atunci când exista abateri de la traiect. Zborul
executându-se
se la 50 m faţă de relieful survolat.

Al doilea război rece a început: SUA şi
NATO provoacă deliberat Rusia pentru a
declanşa al III-lea
lea Război Mondial

Forţele aeriene ruse care operează în Siria, au folosit şi bombe
de tip KAB-1500
1500 L, cu ghidaj laser sau KAB
KAB-1500 Kr, cu
dirijare prin camera Tv. Bombele KAB-1500
1500 L, au 4,6 m
lungime, sunt încărcate cu 1.100 kg de explozibil şi a fost
utilizate de avioane Su-34 şi Su-24
24 M. Bombele KAB
KAB-1500
sunt destinate distrugerii buncărelor subterane şi a altor
adăposturi din beton armat cu pereţi groşi de până la 3 m.

Situația
ția tensionată din Ucraina a stârnit un nou război
rece, iar Statele Unite sunt direct responsabile pentru asta.
Ca și cum acest lucru nu ar fi de ajuns, NATO acum, pe
lângă sancțiunile
țiunile financiare impuse Rusiei, provoacă și
militar prin concentrarea de trupe și tehnică militară foarte
aproape de granițele
țele sale, riscând un conflict care ar putea
escalada cu ușurință într-un
un al treilea război mondial.

T

otul a început când guvernul Statelor Unite a proiectat
proiect în
secret și a finanțat o lovitură de stat în Ucraina
(deghizată ca o „revoluție
ție populară”, – cunoaștem parcă
acest scenariu nu?) și a instalat un guvern fals, împotriva voinței
poporului. După campaniile lor de succes de a destabiliza cea
mai mare partee a Orientului Mijlociu, guvernul din umbră al
elitei
și-aa
întors
ochii
spre
Europa
de
Est.
Ucraina este un obiectiv prețuit,
țuit, din două motive strategice:
1.
Este
una
din
țările
vecine
Rusiei;
2. Conductele de gaz din Rusia către Europa traversează
Ucraina.

În afara bombelor, rușii și-au
au înarmat avioanele care acţionează
în Siria şi cu rachete aer-sol de tip Kh-29
29 L/T şi Kh-25
Kh
T (
dirijate pe fascicol laser sau camera Tv ) Aceste rachete sunt
încărcate cu 320 kg de explozibil, fiind lansate de la o distanţă
de10-12 km de ţintă.

Pe 7 octombrie 2015, de pe patru nave purtătoare de rachete
ruseşti, din Flotaa Marii Caspice, au fost lansate 26 de rachete de
croazieră 3M-14T
14T Kaliber, asupra a 11 ţinte ISIS din Siria. O
rachetă de croazieră costa 1,2 milioane USD şi face parte din
categoria armelor ”inteligente”.
Ruşii au lansat 26 rachete de croazieră din Marea Caspică,
asupra tintelor ISIS
Odată ajunsă deasupra uscatului, ghidajul rachetei de croazieră
se face prin echipamentul TERCOM (Terrain Contour
Matching) care are în memorie harta în relief a traiectului ce
urmează a fi survolat. Computerul de bord compar
compara harta din
memorie cu imaginea radar a zonei survolate, comandând
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Gazprom
Rusia
este
responsabilă
pentru
furnizarea a 1/3 din gazul
necesar Europei și a exportat
în 2013 gaze în valoare
estimată de 67 miliarde
dolari, ceea ce o face să fie
una
dintre
cele
mai
profitabile companii de pe
Pământ. SUA speră să absoarbă două
ouă dintre fostele Republici
Sovietice în NATO și chiar a investit convulsiv 5 miliarde
dolari în această afacere murdară (după cum a recunoscut
secretarul
de
stat
Victoria
Nuland).
Conform principiului ,,Dacă nu înțelegi
țelegi un lucru, ia urma
banilor” priviții harta conductelor de gaz :

Ipocrizia flagrantă a NATO
,,Aceleași
și țări [membrii NATO] care au aruncat 23.000 de
bombe și rachete asupra Iugoslaviei în 1999 cerând ca Kosovo
să fie separată de Serbia și Iugoslavia – și, de asemenea, au
invadat Afganistanul în 2001 și au bombardat Libia în 2011 –
se plâng de «încălcarea» suveranității
ții Ucrainei de către Rusia
în virtutea încurajării și sprijinirii referendumului popular din
Crimeea, în care 97% din populație
popula
este rusă.”
„Aceiași
și militariști care în mod cri
criminal au invadat și
bombardat statul suveran Irak și ovaționau în timp ce Irakul a
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fost împărțit și lăsat într-o baie de sânge după atac, acum plâng
despre respectarea suveranității Ucrainei. Clasa medie și
progresistă de oamenii ar trebui să trateze loialitatea lor
simulată la cauza suveranității naționale cu dispreț complet.”
citat din Brian Becker. Mai multe informaţii găsiţi aici.

Ministerul rus de Externe a acuzat NATO că atacă Rusia cu
propagandă
Ministerul rus de Externe a declarat că „prin încercarea de a
face Rusia inculpat în contextul crizei ucrainene
actuale, NATO și-a depășit propriile eforturi de propagandă
din momentul agresiv împotriva Iugoslaviei”, „după sfârșitul
Războiului Rece țara noastră a luat măsuri consecutive pentru
evacuarea tensiunilor militare din regiunea euro-atlantică și
pentru a reduce armele convenționale din Europa. Rusia și-a
asumat, de asemenea, obligațiile fostei URSS și a retras trupele
din Europa de Est și țările baltice. De asemenea, și-a onorat pe
deplin tratatul privind lichidarea rachetelor cu rază scurtă și
medie de acțiune.”

Adevărul ascuns din spatele Crimeei
Intervenția rusă în Crimeea este mai mult decât justificată în
contextul actual, în care SUA și NATO au răsturnat guvernul
legitim al Ucrainei prin forțe obscure (atât prin încurajarea și
finanțarea grupărilor neo-naziste, cât și folosirea armatelor
private de mercenari criminali Blackwater și Academy) și l-a
înlocuit cu un regim marionetă.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat Occidentul de „o
preluare anti-constituțională [și] confiscarea armată a puterii [în
Ucraina]” și într-o conferință de presă din luna martie, a
adăugat: „Cred că a fost o acțiune bine pregătită. Desigur, au
existat detașamente de luptă. Ele sunt încă acolo, și am văzut cu
toții cât de eficient au lucrat. Instructorii lor din Vest au
încercat din greu, desigur.” „În inimile și mințile oamenilor,
Crimeea a fost întotdeauna și rămâne o parte inseparabilă a
Rusiei“, a declarat Putin, care a adăugat că etnicii ruși s-au găsit
izolați de patria-mamă, atunci când Uniunea Sovietică s-a
prăbușit, atât în Crimeea cât și în altă parte. „Milioane de ruși
au mers la culcare într-o țară și s-au trezit că trăiesc în
străinătate, ca o minoritate națională în fostele republici ale
Uniunii. Poporul rus a devenit una dintre cele mai mari, dacă
nu cea mai mare, națiune divizată din lume.”
Fostul cancelar german, Helmut Schmidt, a scris în Die Zeit,
abordând problema Crimeei, că ,,președintele Putin este
complet înțeles“, și a adăugat că sancțiunile utilizate de UE și
SUA împotriva Rusiei sunt „o idee proastă”.
Dar mass-media principală din SUA este infamă și ne induce în
eroare să credem că acțiunile Rusiei în propria curte sunt un
atac la democrație. Dar în mod intenționat nu relevă faptul că:
„Populația majoritară în Crimeea vorbește limba rusă, se
identifică cu Rusia și a fost în mod oficial o parte a Rusiei până
când regiunea a fost transferată Ucrainei ca o măsură în mare
parte administrativă în 1954.” „Oamenii din Crimeea au votat
în număr copleșitor, cu o marjă copleșitoare pentru a părăsi
Ucraina și a federaliza cu Rusia”, conform globalsearch.ca.
Mass-media occidentală, dar în special cea americană, este o
,,mașină de propagandă” înveterând Rusia și pe președintele
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Putin, cum făcea Bush Jr. cu Irakul și Saddam Hussein, pentru
ca apoi să se demonstreze că nimic nu a fost adevărat. Mai mult
decât atât, SUA are un președinte (marionetă) cu numele
Hussein.
Lăsând la o parte lovitura de stat SUA-NATO din Ucraina,
conducta de gaz rusesc ce o traversează și populația pro-rusă
din Crimeea, Rusia are o miză mai mare în Peninsula Crimeea:
Flota Mării Negre cu baza în Sevastopol. Este la fel de clar ca
lumina zilei că Rusia nu putea permite NATO să-i controleze
propria-i flotă.
Mass-media și anumiți politicieni-marionetă vor să ne inducă
ideea că Rusia dorește anexarea Ucrainei, pentru ca apoi să
cotropească alte țări, ceea ce nu este deloc adevărat. Mulți fac
confuzia, sub influența trecutului, că fosta URSS este Rusia,
ceea ce la fel este foarte departe de adevăr.
În cazul în care acest lucru ar fi fost în intenția Rusiei, atunci
am fi asistat la o intervenție simultană atât în Crimeea cât și în
Ucraina. În schimb, Putin a ordonat trupelor să se întoarcă
înapoi acasă și a făcut o declarație clară pentru toți: „Nu cred în
cei care încearcă să vă sperie cu Rusia și care strigă că alte
regiuni vor urma după Crimeea. Noi nu vrem vreo parte din
Ucraina. Nu avem nevoie de acest lucru. Avem un teritoriu
extrem de vast pe care trebuie să-l administrăm, nu avem
nevoie de alte teritorii.” NATO – care este armata privată a
elitei din umbră – masează trupe ostentativ în jurul Rusiei
În ultimul timp, Statele Unite ale Americii și NATO au adus
continuu tot mai multe trupe tot mai aproape de Rusia,
pretinzând a răspunde la situația tensionată din Ucraina. Dar,
după cum arată dovezile, ei sunt cei care orchestrează „situația
tensionată” în primul rând și masează armatele în jurul Rusiei,
ceea ce menține situația tensionată (totul este pus la punct exact
după des-utilizatul principiu, inclusiv al operațiunilor ,,steagfals”
– Problemă-Reacție-Soluție).
Această hartă sarcastică arată cât de multe baze NATO se află
în imediata apropiere a Rusiei, iar multe dintre aceste baze sunt
în prezent dotate de NATO cu trupe și arme grele.

jurul

Rusiei

(acum

cine

pe

SUA și NATO
au mai mult de
1.000 de baze
militare
în
întreaga
lume,
încadrând
în
principal Rusia și
China.
Urmăriți pe harta
de mai jos cum
arată
scuturile
americane antirachetă plasate în
cine
atacă
?!).

Ca și cum acest lucru nu ar fi de ajuns, SUA și NATO
ostentativ aduc trupe tot mai aproape de Rusia, solicitând sprijin
public din țările membre NATO vecine Rusiei:
1. Distrugătoare ale Marinei SUA, USS Truxtun și Donald
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Cook au desfășurat
șurat exerciții militare comune cu doi dintr
dintre
aliații
ții lor, România și Bulgaria, în Marea Neagră (Distrugătorul
Donald Cook și-a luat o lecție
ție cu acea ocazie, citiți aici).

ca o operațiune
țiune de menținere a păcii, sau mai mult ca o
amenințare
țare la adresa națiunii vostre?! Articol scris de Alexander

2. SUA a trimis aproximativ 600 de militari în Polonia,
Lituania, Letonia și Estonia pentru exerciții militare.

Ce a determinat Washingtonul să ridice
sancţiunile impuse Iranului?

3. Polonia, una dintre țările vecine Ucrainei, a cerut
desfășurarea
șurarea a 10.000 de trupe americane pe teritoriul lor.
Există deja 100-150 dislocate în Polonia. Comandantul
mandantul NATO,
generalul Philip M. Breedlove, a declarat într-un
un interviu recent
că una din opțiunile
țiunile Alianței este de a muta o brigadă de 4.500
de militari de la Fort Hood, Texas, în Europa.
4. Șase avioane de luptă CF-18 și sute de forțe canadiene au ffost
deja expediate către România, consolidând for
forțele NATO în
Europa de Est (baza aeriana M. Kogălniceanu). „Noi
„
trimitem
un mesaj Rusiei și aliaților noștri că luăm măsuri de a face o
concordanță
ță cu ceea ce NATO a spus, acțiunile de până acum
ale Rusiei sunt inacceptabile”” ne transmite un mesaj foarte clar
ministrul Apărării Rob Nicholson (cu alte cuvinte : ,,,,Dragi
aliați
ți vă invităm la război cu copiii voștri și pe banii voștri…”
voștri…”).
5. Un alt factor îngrijorător este faptul că România (membru
NATO și unul dintre vecinii Ucrainei) a lansat oficial
formularul medical necesar înrolării pentru serviciu militar în
timpul stării de război. De asemenea, fostul preşedinte al
României, Traian Băsescu, a declarat că mulți
ți dintre soldații în
rezervă ai României lucrează în străinătate și vor fi chemați să
slujească, dacă este necesar. Prim-ministrul
ministrul României, Victor
Ponta, a etichetat situația din Ucraina ca „extrem
extrem de gravă și se
înrăutățește pe zi ce trece.”
.” Dl. Ponta a adăugat că această stare
de evenimente este „ceaa mai mare provocare de securitate
pentru România, din ultimii 20 de ani.”” Ei bine, eu nu văd
lucrurile în acest fel – cu excepția
ția cazului în care SUA și NATO
se pregătesc pentru ceva mare și liderii români o știu.
ționarea de avioane
6. România a confirmat, de asemenea, achiziționarea
de luptă F-16 dotate cu armament și echipament, pentru o sumă
estimată de 457 milioane dolari. Jeturile vor fi achiziționate
achizi
de
la SUA, printr-un transfer parte terță
ță din Portugalia (iată din
nou informații care n-au fost spuse poporului
ului român. S
S-a spus
că se cumpără din Portugalia, atât.)

Light

Sancţiunile impuse Iranului de către SUA, datorită
programului
ui său nuclear, au fost ridicate în vara, ca urmare
a presiunilor făcute de Moscova.
sraelul care primeşte un ajutor militar anual din partea SUA
în valoare de 4,3-4,5
4,5 miliarde USD, s-a
s considerat trădat de
principalul său partener. Israelul concepând şi un plan de
lovituri aeriene împotriva obiectivelor din Iran, utilizând fie
spaţiul aerian al Turciei, fie cel al Iordaniei, fie cel al Arabiei
Saudite.

I

Arabia Saudită, cel mai bogat stat sunit şi adversar al Iranului
şiit, a avut o reacţie dură la adresa
esa sponsorului ssău de la Casa
Alba. Mulţi analişti au încercat să găsească o explicaţie la
această decizie neobişnuită a SUA. Ca dilema să se adâncească
şi mai mult, imediat ce Rusia a început bombardamentele
aeriene în Siria, portavionul american UŞŞ Theodore
The
Roosevelt,
a primit ordin să părăsească golful Persic şi să revină în SUA.
Este pentru prima oară din 2007 când în golful Persic, zona de
responsabilitate a Flotei a 5-aa a SUA, nu exista niciun portavion
american.

7. Brzezinski (un anti-rus notoriu) și senatorul McCain (o
marionetă ascultătoare și plictisitoare) vor ca americanii să
trimită arme în Ucraina.

În concluzie: Trupele ruse sunt staționate
ționate pe teritoriul
rusesc
Între timp, SUA și NATO au sancționat financiar Rusia, au
amenințat-o cu fiecare ocazie și au trimis trupe, avioane de
luptă, nave militare și armament greu în peste jumătate din
întreaga lume. Cu toate acestea, ei îndrăznesc
sc să o numească
„Operațiune de menținere a păcii.”
Care ar fi reacția
ția dumneavoastră, cetățeni americani, dacă Rusia
și China ar începe desfășurarea de exerciții militare comune în
apropierea Coastei de Vest staționând
ționând trupe și artilerie grea în
Mexic, și să implementeze avioane de luptă în Cuba?! Ar arăta
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Ce anume a determinat acest lanţ d
de decizii, aparent
inexplicabile, ale Washingtonului ?
Un indiciu ar fi că deşi suspus sancţiunilor impuse de SUA,
guvernul iranian a alocat în ultimul deceniu, o parte neobişnuit
de mare din buget, investiţiilor în domeniul cercetării. Ca
rezultat firesc al acestor investiţii, pe 14 septembrie, generalul
de brigadă iranian Farzad Esmaili, comandantul bazei aeriene
Khatam al-Anbiya,
Anbiya, a declarat că începând din martie 2016, va
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opera un radar în unde scurte, capabil să descopere ţinte aeriene
şi cosmice aflate la 3.000 km.
În iunie 2014, Iranul a dat în folosinţă primul radar cu rază mare
de acţiune în oraşul Garmsar, din provincia centrală a Semnan.
Radarul a fost botezat Qadir şi are o rază de acţiune de 1.100 de
km. Pe 4 iulie 2015, forţele aeriene ale Iranului au anunţat
operaţionalizarea unui alt radar Qadir, în unde scurte, dispus
lângă oraşul Ahvaz. Radarul se afla în vestul Iranului, la mică
distanţă de golful Persic, graniţa cu Kuwaitul şi de oraşul
irakian Basra.

Majoritatea radarelor militare de descoperire şi dirijare a
focului funcţionează în gama centimetrica şi milimetrică. O
barieră în calea fascicolelor electromagnetice emise de radarele
centimetrice şi milimetrice o constituie relieful, întrucât acestea
se deplasează paralel cu solul. O altă bariera o constituie
curbura Pământului, astfel ca distanţa lor maximă de
descoperire este de 300-500 km.
Radarele în unde scurte (denumite şi decimetrice, frecvenţa de
la 3 -30 MHz ) de tipul Qadir, emit fascicolele la un unghi de
până la 45 de grade faţă de sol pentru a fi reflectate în mod
repetat de învelişul ionosferic al atmosferei Pământului.
Avantajul consta în pierderi nesemnificative de semnal, datorate
reflexiei ionosferice. Radarele iraniene de tip bi-static, cu staţii
de emisie şi de recepţie separate, aflate la distanţă una de alta,
par a fi copiate după cele ruseşti din clasa Dnepr care au un
câmp de vedere cu o deschidere de 240 ° şi monitorizează
spaţiul aerian până la distanţă de 3.000 km.

Ca lucrurile să se lămurească complet, generalul Philip
Breedlove, comandantul militar al NATO a recunoscut public
faptul că în Siria, ruşii au creat o zonă de excludere,
impenetrabilă pentru toate mijloacele NATO (Anti-Access/Area
Denial -A2/AD bubble). Zona de excludere dispunând şi de
mijloace de ultima generaţie AA, navale şi terestre .
Tot generalul Philip Breedlove, a afirmat că cea din Siria nu
este singura zonă de excludere a NATO, creată de ruşi. Astfel
de zone funcţionând deja în enclava Kaliningrad (pe aeroportul
Dunayevka existând un radar Voroneţ) , de la marea Baltica şi
pe litoralul rusesc al marii Negre (la Armavir existând un radar
Voroneţ), care include şi Crimeea. Şi că în aceste zone
sistemele Krasukha-4 bruiază radarele de supraveghere de pe
sateliţii militari americani din familia Lacrosse / Onyx, radarele
militare bazate pe sol, cele aeriene de tip AWACS, E-8C şi cele
montate pe avioane fără pilot americane RQ-4 Global Hawk,
MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper.

Unui avion de cercetare fără pilot ”invizibil” american RQ-170
Sentinel, operat de CIA care zbura în misiune de spionaj în
nord-estul Iranului, i s-au bruiat ambele canalele de comandă
(via satelit şi prin staţie terestră) prin care americanii îl pilotau.
Cineva a preluat de la distanţa controlul dronei, aterizând-o în
stare bună în apropierea aerodromului militar iranian Kashmar.
Au avut iranienii o staţie din familia Krasukha cu ajutorul căreia
au realizat această performanţa ?
În afara radarelor Dnepr, Rusia a amplasat o serie de radare de
tip 77Ya6DM –Voronet (distanţă de descoperire este de 6.000
km ) : pe aeroportul Dunayevka din enclava Kaliningrad, la
Lekhtusi ( lângă St. Petersburg) şi la Olenegorsk, în Peninsula
Kola, la graniţa cu Finlanda. Alt radar Voroneţ a fost amplasat
la Armavir ( 150 km N Soci ), pe malul Mării Negre.
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Extrapolând aceste mici detalii, de producţie rusească, la
sistemul defensiv al Iranului, concluziile legate de Iran, trase de
americani , ne par acum întemeiat

La 70 de ani de la primele bombardamente
atomice, Asia – vârf de lance în cursa
înarmării nucleare
Bruno Tertrais
Dubla bombardare atomică a Japoniei acum 70 de ani
nu a servit ca lecţie în Asia.
n timp ce SUA şi Rusia fac eforturi, de două decenii

Î

încoace, ca să-şi reducă arsenalele nucleare, ţările asiatice
sunt într-o adevărată dinamică nucleară.

Iată ce reiese, pe scurt, dintr-oo amplă analiză publicată de
ziarul Libération.
Puterile asiatice îşi întăresc arsenalele nucleare. Concluzia este
fără drept de apel şi se bazează pe cifre concrete. „„China,
Coreea de Nord, Pakistanul şi
India dezvoltă sisteme de

opt capete nucleare, beneficiind în acest sens probabil de
consilieri iranieni. Evident, regimul comunist nu e dispus la
nicio concesie.
Panorama regională nu este cu mult mai strălucită,
notează Libération în analiza sa. Anul trecut
trecut, arsenalul
chinezesc s-aa mărit şi mai mult, Beijingul dispunând de circa
260 de capete nucleare. „Nimeni
Nimeni nu ştie însă cu certitudine
evoluţia numărului de arme nucleare chinezeşti, China fiind cea
mai opacă putere atomică din lume”,
”, spune un specialist citat
ci
de ziarul francez.
În plus, China vinde centrale nucleare Pakistanului în condiţii
foarte neclare, lucru care nu face decât să mărească şi mai mult
riscurile de proliferare. India, spre exemplu, caută dintotdeauna
să aibă exact la fel de multe capete câte
âte are vecinul şi adversarul
său. Eforturile sunt pentru moment în zadar. India nu dispune
„decât” de 90 până la 110 capete nucleare, în timp ce Pakistanul
musulman ar avea între 100 şi 120.

arme nucleare”, notează un
recent raport al Institutului

India şi Pakistanul ar menţine astfel un soi de „„echilibru al
terorii”,
”, notează cercetătorul Bruno Tertrais, citat de Libération.

suedez de cercetare(SIPRI), o
autoritate în acest domeniu.

De când cei doi fraţi inamici asiatici au dobândit arma nucleară,
ei au cunoscut deja trei crize grave la frontieră. Chiar dacă

Din cele circa 15.850 de

ambele state şi-au
au mobilizat toate trupele şi şi
şi-au pus în alertă
forţele nucleare, confruntările directe nu s-au
s
produs. „Oare

capete nucleare existente în
lume, „doar” 400 sunt în

acesta să fie efectul disuasiunii?”,
”, se întreabă analistul ziarului
francez.

mâinile
asiatice

celor patru
enumerate

state
mai

înainte. Dinamica atomică este însă acolo, disuasiunea fondată
pe arma nucleară se dezvoltă în Asia de două decenii încoace.
Acordul semnat recent cu Iranul poate că a liniştit comunitatea
occidentală, dar nu şi ţările asiatice.

Apelul basarabenilor pentru unirea cu
România: "Domnule preşedinte Iohannis,
primiţi-ne
ne acasă!"
Zece miii de români de pe ambele maluri ale Prutului au
cerut, unirea României cu Republica Moldova, în cadrul Marii

Autorităţile nord-coreene
coreene de la Phenian au declarat, imediat
după acordul cu Teheranul, că armele nucleare pe care le deţin

Adunări Naționale
ționale de la Chișinău, informează Mediafax.

„nu sunt jucării, dar nici subiect de negociere”.
”. Problema este
că programul nuclear nord-coreean
coreean influenţează întreaga

La Marea Adunare Națională
țională de la Chișinău au participat zeci
de mii de români din Moldova, dar și din orașele românești

securitate regională şi supralicitează. După ce s-aa retras, în 2003
din Tratatul de neproliferare nucleară,, Phenianul ii-a gonit în

cerând întoarcerea acasă "Domnule preşedinte Iohannis, primiţine acasă!".

2009 pe inspectorii Agenţiei internaţionale a energiei
atomice (AIEA). A urmat redemararea uzinei de combustibil
nuclear şi accelerarea programului de îmbogăţire a uraniului. În
urmă cu trei ani, în contradicţie cu rezoluţiile Organizaţiei
Naţiunilor Unite (ONU), Coreea de Nord efectua al treilea test
cu bombe nucleare. Phenianul şi-ar fi fabricat
cat deja între şase şi
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"Să ne conjugăm eforturile pentru a întâmpina în 2018
centenarul Marii Uniri printr-o
o revenire, de data aceasta
definitivă, a Basarabiei la sânul Patriei Mame, România", se
arată în apelul Marii Adunări Naţionale de la Chişinău.
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"Considerând
derând că adoptarea la 27 agust 1991 a Declaraţiei de

Dintre acestea, în 15.675 de familii ambii părinţi sunt plecaţi

Independenţă a Republicii Moldova faţă de URSS şi
recunoaşterea de către România a independenţei R. Moldova a

din ţară, iar numărul total
otal de copii rămaşi acasă care provin din
aceste familii a ajuns la 21.319.

fost un pas necesar în contextul istoric de la finele veacului
trecut, pentru lichidarea consecinţelor
secinţelor dezmembrării naţionale
de la 1940 şi apropierea comunităţilor din cele două state (...)
declarăm: realizarea dreptului la unitate naţională al românilor
de pe ambele maluri ale Prutului este un deziderat care nu mai
poate fi amânat", se mai aratăă în apelul semnat de toţi
participanţii la demonstraţie.
Unioniștii
știi au făcut apel la autoritățile de la București pentru a
promova solidaritatea națională,
țională, dincolo de ideologiile și
interesele de partid.
Ei au cerut președintelui Klaus Iohannis și omologului său din
Republica Moldova, să ia în discuție
ție reunirea celor două mari
maluri ale Prutului, dar și oficialităților europene pentru a
sprijini această acțiune.
De asemenea, în cadrul evenimentului ei au semnat o peti
petiție ce
urmează a fi înaintată autorităților
ților moldovenești și româ
românești.
Chişinău
Marşul unioniştilor s-a derula pe jos pe traseul ChişinăuStrăşeni-Lozova-Călăraşi-Corneşti-Ungheni.
Ungheni. Trecerea Prutului
a fost planificată, într-oo refacere la scară mare a podurilor de
flori.

Dintre aceştia, 20.166 sunt rămaşi acasă în îngrijirea rudelor
până la gradul IV, fără măsură de protecţie, iar 1.064 sunt într-o
într
formă de protecţie speciala: 163 la asistent maternal, 255 în
centre de plasament, 554 la rude de până la gradul IV, 92 la alte
familii sau persoane şi 89 la vecini sau alte familii/persoane fără
măsura de protecţie.
În 37.465 de familii, cu 50.020 de copii, un părinte este plecat la
muncă în străinătate.
tate. Din cei peste 50.000 de copii, 1.699 se
află în sistemul de protecţie specială: 232 la asistent maternal,
398 în centre de plasament, 962 la rude de până la gradul IV,
107 la alte familii sau persoane, iar 862 în alte situaţii, fără
măsura de protecţie specială.
În evidenţele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului mai figurează 8.234 de familii cu părinte unic
susţinător plecat la muncă în străinătate, cu un total de 10.242
de copii afectaţi. Dintre aceştia, 8.915 sunt în îngrijirea
îng
rudelor
până la gradul IV, fără măsura de protecţie, iar 1.250 sunt în
sistemul de protecţie specială: 276 la asistent maternal, 287 în
centre de plasament, 599 la rude de până la gradul IV, 88 la alte
familii sau persoane şi 77 în alte situaţii, ffără măsura de
protecţie specială.

Peste 81.5000 de copii au cel puţin un
părinte plecat la muncă în străinătate. Un
sfert dintre ei, departe de ambii părinţi

În total, 4.013 dintre copiii afectaţi de migraţia părinţilor se află
în sistemul de protecţie specială, peste jumătate dintre ei (2.115)
fiind în grija rudelor de până la gradul IV, 940 în centre de
plasament, 671 la asistent maternal şi 287 la alte familii sau
persoane.

Aurelia ALEXA
Peste 81.500 de copii sunt afectaţi de plecarea
părinţilor la muncă în străinătate, peste un sfert dintre ei au
rămas fără niciun părinte şi peste 4.000 de minori au ajuns
în sistemul de protecţie specială, rezultă din datele
centralizate de ANPDCA, citate de agenţia Mediafax
Mediafax.

D

atele centralizate de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia
Drepturilor
Copilului şi
Adopţie
Ad
(ANPDCA) arată că, la jumătatea acestui an, 61.374

de familii din România, cu 81.581 de copii, aveau cel puţin unul
dintre părinţi plecat la muncă în străinătate.

p. 49

Regionarea teritorială a României
în/pentru viitoarea U.E.
Prof. dr. doc. H.C. Grigore POSEA - Universitatea
Bucureşti şi Universitatea „Spiru Haret”
Abstract (“THE TERRITORIAL REGIONALISATION OF
ROMANIA”)
This article is a synthesis completed by new arguments and a map (fig. 2) of
the ideas expressed in a few previous materials of yours truly, mentioned in the
references (15-18).
18). The topic addressed is the one indicated in the title, with emphasis
on the fact that the future territorial regionalisation of Romania must be accomplished
only by scientific and geographical studies. The reason, the living environment of the
Earth (the geographic environment) is the basis of any sustainable economic and
social development.
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Only after 1 to 3 such division proposals made by researchers,
geographers and economists will the political and administrative management of
the country decide. However, such a decision will be based on actual arguments –
geographic (environment-related) arguments and arguments on the sustainable
development of Romania in the future EU(!).
Key words: teritoriu (teren, în sens topografic), landforms.

Articolul respectiv îl republicăm∗, cu foarte mici
modificări. Motivul: subiectul (Regionarea teritorială a
României) este deosebit de important pentru viitorul ţării
noastre, ca membră UE. Ca urmare, această propunere se
impune a fi citită şi cunoscută de cât mai mulţi.
În abordarea acestui subiect ne-am condus, într-o anume
măsură, şi pe ideile lui R. Kaplan (4), care, în 2016, a mai tipărit
o carte, bazată tot pe rolul geografiei în politica externă a unei
ţări; dar, aceasta din urmă („În umbra Europei”) se referă, întrun fel, la România (va fi tradusă şi în româneşte, la editura
Humanitas, probabil în aprilie 2016). Recomand, cu cea mai
mare insistenţă, citirea şi însuşirea ideilor „geografice” ale lui
R. Kaplan, aşa cum am făcut-o şi anterior (17). De altfel, şi noi
am scris, mai demult, că „Geografia va fi religia sec. XXI” (14).
1. Câteva motive esenţiale
care impun ca viitoarea regionare a României să fie
concepută pe baze ştiinţifice, de către cercetători geografi (care sau ocupat cu regionări) şi economişti (eventual specializaţi în
dezvoltare durabilă). De ce? Pentru că:
• Regionarea teritorială reprezintă delimitarea de regiuni
şi se referă la diferenţierile spaţiale ale fenomenelor fizicogeografice, pe mari subansambluri geografice în vederea
gestionării teritoriului (Brunet, 2). Ca urmare, regionarea
teritorială, de orice tip, reprezintă o problemă geografică.
Gestionarea însă, a teritoriului, este o problemă economicosocială, dar bazată, oricând, pe mediul de viaţă (mediul
geografic). (Vezi şi Enciclopedia României, vol. II, pg. 3-5; 19).
• Regiunile geografice există în natură, fiind create, de-a
lungul timpului geologic, prin procese geomorfologice; dar,
limitele dintre ele au loc prin diferite tranziţii şi interferenţe, şi
numai
cercetătorul
mediului
geografic
(dominant
geomorfologul) le poate preciza (cu argumente).
• Tot de-a lungul timpului, regiunile, fiind tot mai folosite
de către om, au fost intuite şi ca specific economic, conform
mediului (mediilor) lor geografic specific; dar, intuirea a fost uneori
diferită, de la o etapă socială la alta. Aceasta a impus, însă, în timp,
şi diferenţieri social-culturale, dar şi diferite legături sociale între
regiunile vecine (cu timpul, şi cu unele depărtate, dar relativ
complementare economic). Putem concluziona că, regionarea,
solicitată de U.E., reprezintă baza esenţială a viitoarei dezvoltări
durabile a României în cadrul U.E. Ca urmare, se impune, mai
întâi, o cercetare ştiinţifică a teritoriului şi o analiză de specialitate,
pentru realizarea unui proiect naţional, de mare valoare pentru
viitorul nostru european (şi mondial).
• Regionarea care se cere în prezent este diferită de cea
„judeţeană” şi are un scop atât naţional, dar mai ales european,
chiar global. Dacă nu precizăm scopul de bază al viitorului

∗ A apărut în revista GEIS, vol. XIX, Deva, 2015, a Societăţii de Geografie, filiala Hunedoara.
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acestei ţări, şi al fiecărei regiuni (în viitoarea U.E. şi în lume),
regionăm degeaba.
• Pentru trasarea concretă a limitelor regionale se
impune şi folosirea, în permanenţă, a hărţii judeţelor şi mai ales
cea a unităţilor de relief (10) 1 , dar şi un istoric critic al
trecutelor regionări.
2. Principiul (principiile) de bază
Principiul de bază, indicat de noi (18), privind regionarea
administrativ-teritorială a României pentru o viitoare şi sigură
dezvoltare durabilă, porneşte de la obiectul geografiei, ”ştiinţa
integratoare a Terrei ca planetă a vieţii”, dar, totodată, şi din
perspectiva noastră naţional-viitoare, în UE.

• Argumente că o astfel de regionare trebuie să fie
obligatoriu ştiinţific-geografică: toţi trăim şi ne dezvoltăm pe
câte o anume suprafaţă geografică complexă, fiecare cu un
anume specific, sau în câte un tip de mediu fizic complex. În
plus, orice fel de regionare se face pe un teritoriu geografic.
Cine nu regionează în acest fel încalcă principiile ştiinţifice şi
chiar principiul democraţiei reale. Însuşi Papa a spus că
Dumnezeu iartă, dar Pământul Nu; recent (iunie, 2015), a
reamintit „problema Pământului”. Noi spunem altfel: „Natura se
răzbună”. Şi premiul Oscar, 2016, s-a referit la Terra.
• Cum conturăm principiul de bază al fiecărei regiuni
(scopul final cerut de UE), deoarece nu ştim ce va fi UE! (vezi şi
situaţia din Grecia). Acest aspect este spus pe ocolite, sau deloc.
Va fi, probabil, un mare stat federal(?), poate tip Elveţia.
În acest context, trebuie să ne mai întrebăm ce limbă
oficială va avea, ce cultură generală etc. etc., şi ce aspecte
„naţionale” vor mai rămâne din fostele state? Noi suntem siguri că
aceste aspecte vor depinde de actuala şi de viitoarea noastră
„politică interioară”. În fond şi în ultimă instanţă, toate acestea vor
depinde de forma şi conţinutul viitoarei regionări, respectiv, de
felul cum va funcţiona dezvoltarea economico-socială a fiecărei
regiuni, înainte şi la încorporarea în viitoarea „federaţie UE”. În
acest sens, există două sau chiar trei păreri (vezi Posea, 18).
• Pentru un răspuns real-ştiinţific, privind principiul
regionării, este nevoie să cunoaştem cum arată şi cum
funcţionează regiunile din ţările puternice-europene, şi mai ales
ce caracteristici au acele mari regiuni, în special sub aspectul
complexităţii teritoriale, dar şi economic şi social-educativ. Este
vorba, în general, de regiuni cu o anume poziţie geografică, cu
medii geografice specifice şi cu o complexitate economicosocială, care leagă pe om de locurile sale teritorial-regionale.
Deci, se insistă pe legăturile dintre om şi natura locurilor.
Putem concluziona că principiul de bază al conturării unor
regiuni de dezvoltare durabilă (ca de exemplu, în Germania,
Franţa, Suedia etc.), este acela al legării complexe a majorităţii
locuitorilor (prin meserii, ocupaţii, educaţie şi politică) de mediul
geografic al regiunii.
Numai astfel ne vom impune, şi noi, în istoria şi societatea
„federal-europeană”, cu o parte din istoria, cultura, tenta şi
specificul locurilor şi peisajelor regionale şi naţionale ale fostei
noastre ţări. Totuşi, integrarea în UE nu înseamnă copierea altora,
1 Harta cuprinde diferitele tipuri de unităţi (macroregiuni, regiuni, subregiuni, grupări de
unităţi de ordinul 5, 6 şi 7, şi unităţi de ordinul 7). În cazul munţilor şi subcarpaţilor, în harta regionării
administrative se fac unele excepţii de la anumite limite geomorfologice.
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ci adaptarea a ceea ce suntem noi acum şi a specificului geografic
al ţării noastre. Nu idealizăm fără „cap” Occidentul.
3. Cum regionăm pentru ca regiunea „să aparţină”
locuitorilor ei?
• A nu se înţelege simplist, că legarea omului de teritoriul
regiunii se poate face oricum, chiar şi numai prin unul sau două
aspecte economice, sau cumva prin etnii etc. Din contră,
„regionarea” ştiinţifică presupune o dezvoltare complexă pentru
oricine.
Spre exemplu, în Carpaţii Româneşti va domina turismul,
dar sub multiple forme şi îmbinat cu multe alte activităţi
complementare sau nu. Un alt exemplu, în Bărăgan şi Câmpia de
Vest, sau în Moldova ş.a. se va face multă agricultură, dar nu
numai, ş.a.m.d.
Se mai impune însă, pentru a nu se reveni la un nou
feudalism, să ne întrebăm, cine vor fi proprietarii, sau
„directorii”, marilor unităţi capitalist-agricole din Bărăgan, sau
proprietarii pădurilor din Carpaţi etc.?
Vor fi români, sau „străini” care vor pleca cu toţi banii
locurilor la ei „acasă”? Sau, ce număr de localnici din „regiunea
Bărăgan” vor avea locuri stabile de muncă în acea regiune?
Câte licee specifice şi ce alte instituţii culturale tipice şi de alt
aspect vor exista în aceea regiune, câţi politicieni locali şi câţi
dintre lucrătorii acestor locuri vor fi bărăgăneni? Ce drepturi
locale, specifice, vor avea regiunile, în raport cu ţara, şi mai ales
ce drepturi vor avea localnicii pentru a se lega în continuare de
regiune şi de fosta lor ţară etc.?
Deci, nu regionare de tip feudal şi nici regionare
capitalist-ciocoiască, sau capitalist-venetică şi hoţească, sau
etnică, ci una cu un scop precis de viitor – dezvoltarea durabilă,
făcută pentru toţi locuitorii acelei regiuni, dar şi pentru ţară.
Acest principiu al unei dezvoltări durabile legată de o
anume complexitate a reliefului, respectiv o regiune geografică
complexă şi complementară, este vechi în geografia politică, iar
teoretic, pentru România şi Europa, principiul a fost conturat
prima dată de marele geograf francez Emm. de Martonne (şi nu
de socrul său Vidal de la Blanche), principiu pe care l-a impus
la tratatul de la Trianon (1918). (Amănunte, la Posea, 18, pg.
11).
• Ne oprim şi la complexitatea şi complementarismul unei
asemenea regionări, privită prin acel important scop final.
Acestea presupun mai multe aspecte, gândite şi argumentate de
anumiţi specialişti ştiinţifici şi, numai în ultimă instanţă, de
politicieni.
Toate acestea trebuie făcute în aşa fel ca să lege de la
sine, real şi strâns, pe om de pământul său regional, în care
obligatoriu să-şi creeze un trai tot mai bun; acest nou om, de
oriunde ar fi, va avea desigur şi posibilitatea să viziteze oricând
întreaga Europă şi nu numai, dar mereu cu un gând spre înapoi,
către ai lui. (I-aţi intuit, oare, în noiembrie 2014, pe tinerii noştri
care lucrează prin Europa?). Pentru această legătură, de un
anume loc, este nevoie nu numai de una-două ocupaţiuni
specifice, dar şi de multe altele, atrăgătoare şi poate unele mai
puţin specifice, dar necesare şi adaptate diferit celor specifice.

În mod contrar, vom face „regiuni de vânzare” la alţii.
Dar, vor înţelege, acum, acest principiu şi scop politicienii
noştri? Greu de spus, deoarece gândirea multora este încă de tip
feudal. Deocamdată, „noi masele” suntem ai lor, nu ei ai noştri.
Ei ne spun cam aşa: „Voi alegeţi” (dar ce vă spunem noi), iar
„noi dictăm”; ba, uneori, „noi” lăsăm şi moştenitori, să vă
conducă tot ca noi. Dacă vom continua să fim conduşi în felul
acesta, vom merge către nicăieri; iar ei îşi vor umple
buzunarele.
4. Alte aspecte privind regiunile administrativ-teritoriale
• Limitele unor astfel de regiuni ridică alte probleme.
Ele nu mai pot fi, aproape deloc, de tip judeţean (pe cumpene de
ape). Limitele se impun a fi trasate în viziunea unor dezvoltări
regionale specifice, dar durabilă şi, într-un anume fel, de
patriotism regional normal, legat şi de un istoric naţionalcultural.
Dacă nu vom proceda în acest fel, desnaţionalizarea
noastră totală, încercată timp de circa 2000 de ani de unii vecini
ai noştri, chiar de unii care sunt azi mai la distanţă, va deveni o
realitate făcută cu mâna noastră (cu mâna, deoarece cu mintea
nu se poate). Totuşi, aşa ceva se poate face numai de anumiţi
„politicianişti” şi moguli, cu minte şi cultură opuse celor care lau ales pe Cuza domn în ambele ţări, şi a celor care, mai apoi,
ne-au condus la România Mare.
Deci, şi limitele regiunilor se impune a fi propuse şi
argumentate geografic tot de către specialişti geografi şi socioecologi.
În acest proces, unele regiuni, de viitor, se conturează cu
oarecare uşurinţă, prin aspectul şi poziţia lor geografică
(Dobrogea, Oltenia, poate Banatul, chiar Transilvania). Altele,
trebuie discutate la faţa locului, dar tot, în prim plan, de către
specialişti-multipli; la faţa locului şi nu la televizor.
Accentuăm că, în multe cazuri, dominant pentru Munţii
Carpaţi, posibil şi pentru segmente subcarpatice şi chiar de podiş,
unele unităţi geomorfologice (ex. un munte) se impune a fi
cuprinse total într-o singură regiune (vezi Sfinxul, Babele ş.a. din
Bucegi, sau Muntele Găina din Apuseni, locuri ce cad în prezent la
câte două-trei judeţe şi nu le amenajează niciunul).

• Suprafaţa regiunilor este o altă problemă importantă,
dar sigur nu poate fi identică. „Concretul regional” se impune în
fiecare caz. Ele trebuie să fie destul de mari spre a se dezvolta
durabil, dar şi specific; una poate fi foarte mică, dar specifică
(mai mare însă decât un judeţ), iar o alta, foarte mare.
• Fiecare regiune să aibă şi un semn specific. Dacă este
specific şi simplu, este recunoscut şi reţinut de toată lumea.
(Vezi „stema Canadei”).
Chiar stema României este supraîncărcată, iar „rubrica
Transilvaniei 1 nu reprezintă nimic românesc (numai semne
„nemţeşti” şi „ungureşti”; oare, Sarmisegetuza nu este în
Transilvania? Cum s-a putut menţine, atât de mulţi ani, această
stemă care nu prea ne reprezintă? Credem că este nevoie de un
1 Denumiri foarte vechi pentru Ardeal: Ţara Ardil şi/sau Terra Aruteliensis (după Napoleon
Săvescu, „Noi nu suntem urmaşii Romei”, pg. 91 şi 190, Ed. Teocora, 2012, Buzău).
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semn simplu (tip Canada); noi propunem Sfinxul din Bucegi,
respectiv „Sfinxul de România” (16)1 (fig. 3).

• Planul (economico-social) de viitor al specificului
dezvoltării durabile regionale
Un astfel de plan nu întotdeauna este „divulgat” total şi
în amănunt; uneori trebuie semi-secretizat; exemplu, spunem
numai „facem turism”.
Motivul: nu se pune problema că şi o altă regiune va face
la fel; ci, conform actualelor obiceiuri politicianiste, vor fi
declanşate unele certuri, contraziceri etc. şi, apoi, nu se face mai
nimic. Ca urmare, în acest caz, trebuie pus accent şi pe un grup
de cadre bine alese, pregătite, cu viziunea viitorului, care să
coordoneze ferm procesul regional al dezvoltării specifice.
Ce va face acest grup de cadre?
În primul rând, aceste cadre vor studia şi vor analiza,
împreună cu adevăraţi specialişti în mediul natural şi în
economie, toate geosistemele regiunii (baza mediului de viaţă),
şi apoi toate ecosistemele. După aceea vor face propuneri de
viitor, în viziunea globalizării economiei mondiale şi a
schimbărilor climatice; cu precădere, vor evidenţia părţile
negative ale acestor două aspecte, ca să ştim de ce anume să ne
păzim. Deja, un aspect general al viitorului începe să devină clar:
„lupta pentru hrană”, cauzată de schimbările climatice şi nu
numai; deci, problema agriculturii noastre va trebui să fie
prioritară în toate regiunile României, în afară de Carpaţi şi de o
parte din Subcarpaţi. Dar prioritar este şi turismul carpatodunărean.
5. Concluzii privind regionarea
• Oamenii doresc să aparţină unui Loc regional anume.
Să-i ajutăm şi pe români, să simtă şi ei că în viitor, oriunde s-ar
afla, aparţin totuşi unei regiuni geografice din Domeniul naţional
Carpato-Danubiano-Pontic. Printre altele, să dezvoltăm puternic o
agricultură şi o infrastructură moderne şi o bază materială
necesară unui turism internaţional modern.
• Să nu creăm regiuni pentru moguli, sau care să
genereze moguli, sau regiuni de vânzare, ci regiuni în care să
domnească specificul mediului geografic, legea şi locuitorii lor.
Să ne integrăm în UE prin adaptare, nu prin copieri.
• Să fim şi noi odată „nemţi”. Dar, în etapa mentalităţilor
politice actuale (cu o ştiinţă geografică-reală îndepărtată din
cultură, din şcoală şi din practică, cum propun chiar unii
miniştri ai învăţământului), este posibil aşa ceva? Vom vedea.
6. Sarcinile geografilor
Acest punct, sub forma unui capitol, a fost publicat,
oarecum pe larg, în Baaadul literar (18) şi, din lipsă de spaţiu,
nu redăm aici nici măcar un rezumat al acestuia (vezi Posea, în
Baaadul literar, pg. 11-12).
Reproducem însă încheierea:

Geografia va trebui să devină religia omenirii secolului
XXI.
În plus, amintim, din nou, preocupările Papei despre
„Pământ”, dar şi Oscarul 2016, şi ideea preşedintelui
Macedoniei (Gjorge Ivanov), vorbind de „eşecul UE şi NATO
de a oferi unor ţări din regiune o cale către aderare, prin care a
deschis uşa pentru ambiţiile Rusiei… El relatează: „Evident,
UE a uitat de geografie, însă Rusia excelează la geografie…”
(din ziarul Adevărul, 24 iunie 2015; „Eşecul UE şi NATO în
Balcani…”).
7. Harta regionării teritoriale a României (prima
propunere, fig. 2)
Conform celor indicate mai sus, am întocmit o primă
propunere a viitoarei hărţi „Regionarea teritorial-administrativă
a României”).
În context, ne-am bazat pe două aspecte principale: a) o
bună cunoaştere ştiinţifică a teritoriului ţării sub aspectul
mediilor natural-geografice (8-11) şi b) analiza vechilor
regionări şi rezultatele lor social-economice (exemple: judeţele,
„ţinuturile” ş.a.). Concluziile noastre se apropie de organizarea
administrativă de tip „ţinuturi” (efectuată, printre alţii, de
Armand Călinescu şi Regele Carol II şi văzută de geograful V.
Mihăilescu; fig. 1), dar şi de harta lui Pompei Cocean (3).
Am conturat 7 regiuni (fig. 2), axate fiecare pe câte o
regiune naturală, cu poziţie geografică specifică şi complexă ca
medii naturale de viaţă şi economice.
Între acestea, două regiuni sunt oarecum principale,
Muntenia şi Transilvania. Prima cuprinde şi tot arealul
Carpaţilor de Curbură; vezi argumente în Enciclopedia
României, vol. II (pg. 3, 7-8 şi 476-480), Posea (11 şi 12) şi o
întrebare2; Transilvania are contacte (şi relaţii) directe cu toate
celelalte şi cuprinde tot Făgăraşul şi o mare parte din Apuseni.

Fig. 1. Organizarea administrativă a României
(după Enciclopedia României, vol. II, pg. 15, 1938)
Se impune, apoi, o caracterizare specifică a fiecărei
regiuni, oarecum aşa cum s-a făcut în 1938, Enciclopedia
României, pg. 6-697), în 1982 (Posea et al.) şi oarecum L. Boia
(20) pg. 15-23. Pentru regiunea Muntenia, anumiţi „neştiutori”
ai modului cum va funcţiona concret geo-economia UE şi chiar
cea mondială, în sec. XXI, se vor întreba de ce(?) Curbura
Carpaţilor (Depr. Braşov) este introdusă la Muntenia. Aceştia să

1 Recent, un membru UNPR (Nicolicea) a indicat, la televizor (26 iunie, Realitatea TV), o
propunere a partidului de a introduce, între semnele unguresc şi săsesc, lupul dacic. Dar, aşa cum l-a
prezentat, părea un „lup mort” (nu un „drapel”), ce complică stema, dar nu justifică.
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2 Cine foloseşte banii bucureştenilor şi ai altora din Muntenia care năpădesc săptămânal în
Bucegi, în Poiana Braşov etc.; probabil, Braşovul(?).
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consulte Enciclopedia României (19) şi Posea Gr. (11 şi 12);
legătura aceasta reprezintă un aspect vizibil încă din timpul
dacilor, romanilor, a lui Ştefan cel Mare şi a lui Carol II:
Carpaţii de Curbură având peste 30 de pasuri şi trecători, multe
legând, pe aici, „Muntenia” de Transilvania, dar şi de Moldova,
prin Oituz; şi o întrebare6).

Fig. 2. Regionarea teritorial-administrativă
inistrativă a României
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Mediul
ediul geografic premisa favorabilă
dezvoltării oraşului Bârlad
ârlad
Prof. Vasile CÂRCOTĂ - Bârlad
Habitatul uman cunoaşte două forme esenţiale
esenţ
de
organizare: sate(rural) şi oraşe (urban). Prima categorie
datează din timpuri imemoriale. Cea de a doua, ca efect al
evoluţiei sociale, apare din antichitatea timpurie.
niţial, deosebirile dintre ele erau greu de identificat. În
timp,însă, s-au
au diferenţiat puternic. Astăzi este vizibilă o
tendinţă
nţă de evoluţie a mediului rural, împrumutând multe

I
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din ale urbanului!
Procesul de evoluţie a mediului urban a avut şi
ş are o
neîntreruptă continuitate. La oricare din tipurile de habitat,
mediul geografic are o contribuţie esenţială. Mai accentuată se
observă înrâurirea asupra celui urban. Nu întâmplător s-a
s
consacrat sintagma ca mediul geografic reprezintă condiţia
“sine qua non”(fără de care
re nu se poate), pentru existen
existența şi
activitatea umană! Cele mai multe dintre oraşe au evoluat pe
seama şi locul unor aşezări rurale. La apariţia şi evoluţia lor, şi
şiau adus contribuţia mulţi factori: naturali, sociali şi economici.
În articolul de faţă, folosind cunoaşterea evoluţiei oraşului
Bârlad, ne vom referi, aşa cum apare în titlu, la unii din cei
naturali. În mod deosebit la relief şi ape, dată fiind uşor
observabilă, contribuţia lor la alegerea şi păstrarea locului în
evoluţia sa multiseculară.
Municipiul Barlad îsi
si are începuturile existenţiale în
oraduirea feudală. Nu i s-aa stabilit şi acceptat o dată de debut,
deşi, multe încercări au existat şi, desigur, vor mai exista.
Sigur, a evoluat pe locul unor aşezări rurale, puse în evidenţă
de descoperirile arheologice din vatră să.
să Unanim se acceptă ca
dovedire documentară,, actul domnesc din 5 octombrie
octomb
1408,
emis de Domnul Moldovei, Alexandru cel Bun. Prin acest act i
se conferea oraşului statutul de punct de vama zonal. În anul
1495, Domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt, hotărniceşte
documentar moşia târgului. În actul respectiv este scris că
aceastaa aparţine de secole de acest târg.(1) Este locul să
amintim, ca noţiunea de târg este cea mai veche îîn limba
română, care se atribuia oraşelor. Desigur, semnifica îîn zilele
noastre,, activitatea comercială. Totodată, amintiţii domnitori ca
şi cei care le-auu urmat, au fixat în acest târg, reşedinţa Marelui
Vornic, care coordona treburile din “Ț
Țara de Jos”, sudul statului
Moldova.
n lunca cu grinduri a râului
r
Iniţial, oraşul s-a dezvoltat în
Bârlad. Pe conul de dejecţie al Văii Seci, se păstrează cea mai
veche construcţie, Biserica “Adormirea Maicii Domnului”
ctitorita de Domnitorul Vasile
le Lupu în anul 1634. Din acel
secol, al XVII-lea,
lea, satele din preajma oraşului, Munteni,
Podeni, Promoroace, s-au
au integrat urbei cu numele de mahalale,
astăzi cartiere. Totodată,
todată, prin extindere, oraşul ocupa terasa de
3 – 5 m. altitudine relativă, numită geomorfologic, terasa de
lunca. În lunca propriu-zisă,
zisă, nivelul pânzei freatice este de -0,5
m., - 1 m. În terasa de luncă, nivelul freatic este de -5m., -6m.
Astfel s-a trecut
recut la o nouă etapa de urbanism, cu construcţii mai
grele, cu subsoluri şi beciuri neafectate de pânză freatică.
Un moment notabil de extindere al oraşului, s-a
s produs după
anul 1932. În acest an, pe 20 iunie, o ploaie torenţială pe oraş şi
în bazinul
nul hidrografic al Văii Seci, a făcut ca râul
r Bârlad să nu
poată prelua întreaga apa căzută, inundându
inundându-se 75 de străzi,
distrugându-se
se 426 case şi avariindu
avariindu-se alte 827! Asemenea
calamitate l-aa determinat pe şeful statului, Regele Carol al II
IIlea, să se deplaseze în zonă şi împreună cu specialiştii în
domeniile de analizat, a hotărât strămutarea celor afectaţi de
calamitate într-un
un nou cartier, numit iniţial “Cartierul Carol al
II-lea” iar în timp i s-aa atribuit numele de Cartierul Deal. Acesta
ocupa, în parte, terasa de 25 – 30 m. altitudine relativă şi fruntea
acesteia. Atunci s-a luat şi măsură ca albia rrâului să fie scoasă
din intravilan, în partea estică a urbei. Măsura ss-a finalizat în
anul 1934.
Un alt moment, identic celui de mai sus, ss-a produs în martie
1969. Drept urmare, s-aa extins intravilanul pe terasa superioară
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de 55-60 m. altitudine relativă. Cartierul nou creeat a primit
numele “Crâng”.
Alte situaţii calamitare au rezultat din seismicitatea
accentuată din zonă. Fiind relativ aproape de zona epicentrului
seismic vrâncean –cca. 70 km.- mai toate cutremurele de
pământ, au produs pagube şi în oraş. Cel din 1940, cu
intensitatea de 9 grade Mercalli – 7,4 pe scara Ric
Richter-, a distrus
1566 case şi avariat alte 3036.
036. Cu valori ridicate au fost:
fost 1977,
de aceeaşi intensitate în grade Richter; 1986, de 7,1 grade
Richter; 1990, de 6,9 grade Richter; în 2004 de 6 grade Richter.
Distrugerile au fost din ce în ce mai mici, ca urmare a măsurilor
luate de proiectanţi şi constructori. S-au
au impus însă lucrări de
consolidare la clădiri mari: Colegiul Naţional “Gh. Roşca
Codreanu”, Muzeul “Vasile Pârvan”, Liceul “M. Eminescu” şi
altele. Mai sunt în oraş expertizate cu gradele 1,2 şi 3 de risc
seismic, marcate cu bulina roşie, 52 de blocuri de locuinţe,
proprietate privată.
Favorabilitatea componentelor geografice nu este validata la fel
în toate etapele dezvoltării centrului urban. Exigentele sporesc
pe măsura evoluţiei. Când evocam
m urbanismul, avem în vedere
construcţii de locuinţe, de folosinţă publică (învăţământ,
cultură, sănătate, activităţi comerciale, industriale etc), străzi,
canalizare, locuri recreative pentru populaţie (grădini
(gră
publice,
parcuri, scuaruri) etc. Referindu-nee la relief, suportul tuturor
componentelor de mediu, s-au
au observat preferinţ
preferinţele populației
de-aa lungul timpului. Asemănător apar exigente diferite şi în
valorificarea surselor de apă. Mai ales când e vorba de apă
potabilă. O lungă perioadă apa freatică a fost socotită o sursă
viabilă sub aspecte cantitative şi calitative. Ulterior, s-a apelat la
pânza de adâncime de -30 m, cu un caracter uşor mineralizat
(apa de pucioasă) fără afectarea potabilităţii. Creşterea numerică
a locuitorilor a impus aducţiuni din zonă: Dealul Mare şi Valea
lui Ilie. Apoi, o dată cu creşterea consumurilor industriale, s-a
s
recurs la foraje de adâncime (-120
120 m.la Prodana) şi o aducţiune
de cca 40 km. de la Negrileşti (Galaţi) în anul 1960. Din anul
1970, s-au realizat lacuri de baraj
aj pe râurile Tutova (Cuibul
Vulturilor) şi Simila (Râpă Albastră) cu staţiile de prelucrarea
apei pentru a fi folosită potabil şi industrial. Abia din martie
2000, se asigura apa la robinete cu program non-stop.
non
Până
atunci se distribuia restrictiv.
sunt: 89 m la
Valorile de altitudine absolută din intravilan sunt
Lacul Prodana în sudul oraşului şii 172 m la Staţia
Meteorologică din vestul oraşului (Dealul Crâng). În medie se
obţine o altitudine a intravilanului
ui de 133 m. Acestea se reflect
reflectă
în lucrările de canalizare pentru evacuarea apelor reziduale şi
pluviale. Din anul 1960, în majoritatea locurilor mai înalte s-au
s
efectuat lucrările respective. Mai puţin în cartierele Munteni şi
Podeni, unde costurile de realizare, datorate pantelor mici, sunt
ridicate,
te, deoarece necesită staţii intermediare de pompare.
Dezvoltarea centrului urban poate fi evidenţiată şi prin
creşterea intravilanului. Până în
1990, cifra maximă a
suprafeţei,, a fost de 720 ha.(2). În regimul politic precedent,
cartierele Munteni şi Podeni, cu construcţii majoritare tip parter,
se preconiza desfiinţarea lor şi populaţia să fie strămutată
stră
în
blocuri multietajate din zona centrală. S-au
au realizat atunci
blocuri de locuinţe cu 9 nivele. Suprafaţa intravilanului a
crescut actualmente, de aproape trei ori, însumând 2042 ha.(5)
Cartierelor vechi –Cotu
Cotu Negru, Munteni, Podeni, Deal, Crâng,
Gară, - s-au adăugat altele noi: Deal II, Ţuguiată, Complex
Şcolar.. În acestea, densitatea construcţiilor este mult mai mică
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faţă de zona centrală. Majoritatea sunt de tip vila, cu mici
grădini de flori, garaje, piscine, reflectând mai bine trăsăturile
actualelor cerinţe de viaţă urbană modernă.
Bibliografie:
geneza şi hotarul, editura Sfera, Bârlad, 2015
1.Gheorghe Gherghe – Târgul Barladului –geneza
2.Monografia Municipiului Bârlad – 1974
3.Vasile Cârcota – Premisele apariţiei şi evoluţiei Municipiului Bârlad. Scoala Bârlădeana
1971 (pp78-84)
4.Istoria Barladului, ediţia a II-a,
a, vol I Editura Sfera, Bârlad, 2002
5.Actualitatea Bârlădeana, publicaţie lunară a Primăriei şi Consiliului local, nr.4, 2015 (p7)

Misterul coloanelor de bazalt din Irlanda
de Nord
Traducerea și adaptarea: Radu UNGUREANU

Causeway Giant sunt rezultatul unei erupţii vulcanice
care ar avut loc acum circa 60 de milioane de ani.
Structurile se află la marginea platoului Antrim din Irlanda
de Nord.

A

ici, de-aa lungul mării, sunt peste 40.000 de mii de
coloane masive de bazalt negru ieșite
ie
din mare.
Legendele vorbesc despre existen
existența unor giganți care sar fi plimbat prin aceste locuri atrași
și de frumusețile naturii,
rocile nefiind altceva decât rămășițe
șițe ale pașilor acestora lăsați în
bătaia valurilor mării. Însă studiile geologice au demonstrat
faptul că aceste formațiuni s-au
au format în urmă cu 50
50-60 de
milioane de ani datorită activităților
ților vulcanice din timpul
terțiarului, la care au contribuit într-adevăr
adevăr și valurile mării, cât
și vânturile venite dinspre uscat. Majoritatea coloanelor sunt
hexagonale, însă pot fi găsite şi coloane cu 4, 5, 7 sau 8 feţe.
Cea mai înaltă coloană
oană este de ca. 12 metri, iar lava solidificată
are uneori o grosime de până la 28 de metri. Zona, introdusă pe
lista Patrimoniului Mondial UNESCO încă din 1986, se află la
aproximativ 3 km la nord de oraşul Bushmills.
Sursa: http://whc.unesco.org/en/list/369

Gheața
ța de pe lacul Baikal. Cel mai adânc
lac din lume îngheață
ță pentru 5 luni pe an
Lacul Baikal, situat în sudul Siberiei, este cel mai adânc
lac de pe glob, cu o adâncime de 1637 m.

M

ai mult lacul reprezintă cea mai mare rezervă de apă
dulce, de circa 23000 km³. Din cauza temperaturilor
scăzute, acesta este acoperit cu gheață
ghea aproape cinci
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luni pe an. Gheața
ța devine atât de groasă încât lacul poate fi
tranzitat de autoturisme.

Cum este repartizată populaţia Terrei:
50% dintre oameni trăiesc înghesuiţi pe
1% din suprafaţa planetei
Max Galka
Suprafaţa Pământului este de 510.065.600 km²,
km dintre
care 148.939.100 km² (29,2 %) este reprezentată de uscat,
împărţit în 192 de state, pe teritoriul cărora trăiesc în
prezent 7,125 miliarde de oameni.
tudiind informaţii furnizate de NASA, un antreprenor
american a descoperit că jumătate din populaţia Terrei
trăieşte „înghesuită” pe doar 1% din suprafaţa planetei,
scrie Daily Mail.

S

O particularitate pentru lac sunt și acele grămezi de așchii de
gheață
ță pe care o să le observați în fotografii, așchii ce poartă
numele de „hummocks”. Acestea se formează datorită
vânturilor puternice ce bat în zona siberiană și pot atinge
lungimi de 10-12 metri.

Cu o suprafaţă atât de mare, Terra are o repartizare a populaţiei
bizară, este de părere Max Galka, un antreprenor ce a folosit
mai multe informaţii furnizate de NASA pentru a crea o
imagine a împărţirii oamenilor în diverse zone ale globului,
informează Daily Mail.

Lacul are formă de semilună și ocupă o suprafață de 31.500
km², asta în timp ce lungimea țărmului măsoară 2.000 de
kilometri. De asemenea este considerat a fi unul dintre cele mai
bătrâne lacuri de pe Pământ, având o vechime de circa 20-25
milioane ani. În prezent în Baikal trăiesc 800 specii de
viețuitoare marine și 200 specii de plante.

Co-fondator
fondator al unei companii ce se ocupă cu prelucrarea
datelor, Galka a combinat informaţiile celor de la NASA ce
organizează populaţia pe regiuni geografice pentru a crea o
hartă informativă. „Datele
Datele privind repartizarea populaţiei arată
cum
um oamenii sunt poziţionaţi în celule pătrate, fără a ţine cont
de graniţele administrative”,
”, explică Galka pe blogul său.
În scopul acestei cercetări au fost analizate 28 de milioane de
astfel de celule, fiecare măsurând în jur de trei mile (4,8 km).
Celulele
lele cu o populaţie de peste 8.000 locuitori sunt colorate cu
galben, ceea ce înseamnă că densitatea populaţiei din acele zone
este de aproximativ 900 de oameni pe kilometru pătrat.

sursa: amusingplanet.com; sursa: ro.wikipedia.org

p. 55

Zonele negre reflectă o populaţie cu mai puţin de 8.000 de
locuitori şi o densitate mai mică de 900 de oameni pe kilometru
pătrat. Întregul glob este împărțit
țit în galben şi negru, însă harta
arată că zonele galbene sunt prezente doar pe 1% din suprafaţa
Pământului. Potrivit ONU, majoritatea creşterilor populaţiei
planetei va avea loc în Africa până în 2100, cu atât mai mult cu
cât harta arată că acest continent beneficiază de o mulţime de
spaţiu disponibil pentru dezvoltare.
Dintre toate zonele lumii, cea mai ocupată pare a fi Cairo, cu o
zonă de 14,4 kilometri pătraţi ce reprezintă
reprezin domiciliul pentru
mai mult de un milion de oameni.
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Pe de altă parte, cea mai ocupată insulă din lume pare a fi
Jawa,
a, Indonezia, locuinţă pentru 140 milioane de oameni pe un
spaţiu asemănător cu New York-ul.

(Brazilia) – aproximativ 21 milioane locuitori fiecare;
4. Osaka, Japonia – în jur de 20 milioane locuitori;
5. Beijing, China – puţin sub 20 milioane locuitori;
6. New York (SUA), Cairo (Egipt) - în jur de 18,5 milioane
locuitori fiecare.

23 de poduri mistice care te conduc spre o
alta lume
Cu toții
ții știm că podurile sunt acele construcții care ne
ușurează
șurează existența. Ne fac să avem acces mult mai ușor în
locuri unde natura a ales să le despartă.
Harta Europei realizată de Galka relevă o repartiţie echitabilă
între zonele populate şi cele mai puţin populate. „Deşi
„
nu putem
vorbi de o densitate a populaţiei precum cea de pe continentul
asiatic, Europa se remarcă prin lipsa spaţiului deschis. Spre
deosebire de Asia, unde populaţia
pulaţia pare să se concentreze în
anumite zone, în Europa pare să existe o repartiţie echitabilă
între zonele populate şi cele mai puţin populate”,
populate susţine
antreprenorul american.

D

ar unele dintre aceste minunate construcții
construc
sunt
adevărate capodopere peisagistice.
peisagist
Arhitectura lor
transformă peisajul într-oo adevărată operă de artă.

Fie că sunt vechi sau noi, construite din piată, lemn sau fier,
podurile prezentate mai jos îți
ți dau impresia că sunt desprinse
parcă dintr-o
o altă lume. Un tărâm fantastic.
Iată care sunt cele mai impresionante poduri!
1. Podul de piatră din Zagorohoria, Grecia

În ceea ce priveşte populaţia globală în viitor, se preconizează
că aceasta
asta va atinge 9,7 miliarde de oameni până în 2100, în
timp ce populaţia Africii, ce măsoară în momentul de faţă 1,2
miliarde de oameni, va exploda şi va ajunge la 5,5 miliarde de
oameni.
2. Podul Kakori în Zagorohoria, Grecia

Populaţia Statelor Unite, în continuă creştere, îşi va menţine
ritmul şi se va mări cu circa 1,5 milioane de oameni în fiecare
an, ajungând de la 322 milioane cât măsoară acum la 450
milioane locuitori.
Cei de la Daily Mail au prezentat şi un raport cu cele mai
populate metropole (zone metropolitane) din lume, după cum
cu
urmează:
1. Tokyo, Japonia – 38 milioane locuitori;
2. Delhi, India – 25 milioane, însă ONU a anunţat că populaţia
din această zonă va ajunge la 36 milioane până în 2030;
3. Mexico City (Mexic), Mumbai (India) şi Sao Paolo
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3. Podul Misarela, Portugalia

7. Podul Hermitage, Scoția

4. Podul Gapstow, SUA

8. Podul Gobbo, Italia

5. Podul Tollymore, UK
9. Pod din rădăcini, India

6. Pod peste râul Merced, USA
10. Pod Stari Most, Bosnia și Herțegovina
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11. Carrbridge, Scoția

15. Mullerthal, Luxemburg

12. Gaztelugatxe, Spania

16. Glenfinnan, Scoția

13. George De L’areuse, Elveția
17. Pod în munții Pindos, Grecia

14. Ronda, Spania
18. Huangshan, China
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19. Cascada Multnomah, USA

23. Podul Minciunilor, România

Sursa: BoredPanda

20. Cascada Latefossen, Norvegia

Cum arată locul în care două oceane se
întâlnesc. Peisajul parcă este desprins din
poveşti
Sursă: REALITATEA.NET

21. Pod în munții
ții Rhodope, Bulgaria
Iata locul în care două oceane se întâlnesc și nu se
amestecă!! Este vorba despre Oceanul Arctic şi Oceanul
Pacific.

L

inia de joncţiune a celor doi colo
coloși este formată dintr-o
spumă, care delimitează o apă albastră şi limpede de una
destul de închisă la culoare, potrivit secretele.com.

Cele două oceane se intersectează în mijlocul Golfului Alaska,
dar nu par a se amesteca. De ce? Pentru că există o diferenţă
foarte mare de sare…
22. Rakotz Brücke, Germania
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Apa cea mai deschisă la culoare (Oceanul Arctic) este rezultată
din topirea gheţarilor, fiind proaspătă şi săracă în săruri, în timp
ce al doilea ocean (Oceanul Pacific) are o cantitate foarte mare
de sare.
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Șapte
apte dintre cele mai frumoase gări
europene
Sorin TUDOR

Belgia – Gara din Antwerpen
“Uneori așteptarea
șteptarea ne maturizează, alteori ne omoară. V-ați
V
gândit vreodată că o așteptare
șteptare nu seamănă cu alte așteptări?
Așteptările
șteptările diferă între ele ca oamenii.”

România – Gara Băile Herculane
“Închipuiți-vă că într-o zi ar fi venit un tren și nn-am fi mai avut
putere să urcăm în el. L-am dorit prea mult, l-am
am aașteptat prea
mult. Ne-am epuizat în așteptare și nu ne-aa rămas nicio picătură
de energie pentru a ne bucura de sosirea lu
lucrului așteptat.
Numai că ne-am fi simțit
țit striviți de o mare tristețe, amintindu
amintindune cât am visat trenul acela care acum pleacă fără noi. Și ce-am
fi putut face după plecarea trenului? Singura noastră șansă ar fi
fost să uităm de el, să uităm de toate, să dormim,
ormim, iar când ne
trezeam, cu ultimile noastre puteri, să așteptăm
șteptăm alt tren…”
Spania – Gara Atocha din Madrid

Olanda – Gara Centrală din Groningen

“Viața
ța însăși e o stare de tranzit între naștere și moarte… un
peron unde te zbați
ți să ocupi un loc într
într-un tren… ești fericit că
ai prins un loc la clasa I sau la fereastră… altul e necăjit că a
rămas în picioare pe culoar… alții
ții nu reușesc să se prindă nici
de scări, rămân pe peron să aștepte
ștepte următorul tren… Și fiecare
uită,
ită, poate, un singur lucru… că trenurile astea nu duc
nicăieri… cel care a ocupat un loc la fereastră este, fără să știe,
egal cu cel care stă în picioare pe culoar și cu cel care vine abia
cu următorul tren… în cele din urmă se vor întâlni toți
to undeva,
într-un deșert,
șert, unde chiar șinele se transformă în nisip… în loc
să se uite în jur, oamenii se îmbulzesc, se calcă în picioare, îți
î
dau ghionturi…”

“Uneori, e drept, omul obosește
ște așteptând. Și nn-ați auzit, oare,
de situații
ții în care, când sosește în sfârșit ceea ce el a așteptat,
sosește
te prea târziu? E, poate, o victorie pe care a dorit
dorit-o mult,
dar, obținând-oo prea târziu, nu mai are ce face cu ea; o victorie
care reușeşte să-l obosească și mai mult. și renunță la ea cu o
ultimă mare tristețe,
țe, deoarece nu e simplu să porți o bătălie și,
ajuns la capăt, să-ți
ți dai seama că asta a fost totul. Bătălia. A
existat cândva un scop, dar de atâta așteptare
șteptare scopul a murit…
Te resemnezi la nevoie cu singurătatea, dar nu vrei să te
resemnezi cu desăvârșirea ei.”
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Franța – Gare des Bénédictins, Limoges

Gara Burdujeni – Suceava

“Eu am imaginat gări, peroane și am trăit așteptările. Acesta a
fost, se pare, destinul meu. Aici l-am
am văzut limpede, ca pe o
tablă de șah. De o parte peronul, de cealaltă parte orizontul. Și
între ele ceasul care mă calcă pe nervi.”

Construită în anul 1902, Gara Suceava,
Suceava din satul Burdujeni
este una dintre cele mai frumoase din România. Clădirea cu
influenţe baroce a fost modelată după imaginea Gării elveţiene
Firbourg.
Germania – Berlin Hauptbahnhof

Gara Iaşi

“Fetițo, trenul a sosit, a tras la peron. Încotro dore
dorești să meargă?
Spre care dintre visurile tale? Și cine dorești să fie pasageri?”
Octavian Paler, Viața pe un peron

Gara Iaşi a fost una dintre primele gări funcţionale din
România,, fiind inaugurantă în anul 1870. Clădirea a fost
modelată după Palatul Dogilor din Veneţia şi este una dintre
cele mai frumoase reprezentări ale stilului veneţian-gotic din
ţară.
Turcia – Gara Haydarpasa, Istanbul

Gara Arad

Cele mai frumoase gări din România
Adesea, gara prin care treci o priveşti doar ca pe un loc
de... trecere! Nu stai să admiri o construcţie atât de
impresionantă şi de veche, pentru că eşti obişnuit cu ideea că nu
ai nimic de văzut. Vreau să te contrazic... sau cel puţin să
să-ţi arăt
câteva gări din România în care poate ai poposit sau vei mai
poposi şi pe care ar trebui să le incluzi pe lista de obiective
turistice pentru următoarea excursie.
Gara Arad a fost construită în anul 1910 în forma actuală şi
este unul dintre cele mai importante puncte de tranzit feroviar
din Vestul ţării,, atât pentru trenuri cu destinaţii din România,
cât şi pentru cele de acces spre alte ţări europene.
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Gara Vatra Dornei Băi

aici a fost asasinat I.Gh. Duca, eveniment marcat de o placă
comemorativă.
Gara Râmnicu Sărat

În anul 1910 este ridicată Gara Vatra Dornei Băi, unul dintre
cele mai importante puncte de acces la staţiune. Aspectul unic
al acestei construcţii o aproie de imaginea unui castel.
Gara Piatra Neamţ

Terminată în anul 1898, actuala Gara Râmnicu Sărat a fost
cea prin care s-a schimbat traseul original al căilor ferate din
această zonă. Clădirea a fost realizată de arhitectul Nicolae
Michaiescu.
Gara Cluj-Napoca

În urmă cu aproximativ 100 de ani, Gara Piatra Neamţ
devenea una dintre cele mai importante puncte CFR de pe hartă.
Astăzi, clădirea gării este considerată monument istoric.
Gara Sinaia
Gara Cluj-Napoca se înscrie în rândul primelor gări din ţară,
fiind inaugurată în anul 1870. Centrul feroviar face legătura cu
toate oraşele României, dar şi cu numeroase destinaţii externe.
Gara Curtea de Argeş

Gara Sinaia a fost contruită în anul 1913, fiind una dintre cele
mai prestigioase clădiri de acest fel, dat fiind faptul că scopul ei
iniţial a fost acela de a deservi doar familia regală. Mai mult
decât atât, valoarea acestui obiectiv este crescută şi de faptul că
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Datând din 1898, Gara Curtea de Argeş este una dintre
capodoperele arhitecturale ale lui Elie Radu,, având numeroase
decoraţiuni exterioare şi finisaje deosebite, cu materiale
originale.
Gara Băile Herculane

Considerată a fi una dintre cele mai frumoase gări din România,
Gara Băile Herculane este unul dintre cele mai importante
puncte de acces la staţiune, dar şi un monument istoric, ce
datează din anul 1886. Realizată în stil baroc, construcţia a fost
creată după modelul castelului de vânătoare al împărătesei
Maria Terezia.

Noi mărturii cultural-tehnice
tehnice din
activitatea Școlii Viticole (Liceu – Colegiu
Agricol) și a podgoriei Huși – de
de-a lungul
timpului.
Prof. dr. ing. Avram D. TUDOSIE, Prof. dr. ing. Irimia
ARTENE, Prof. ing. oenolog masterand Eugenia GAIȚĂ
GAI
Colegiul Național Agricol „Dimitrie
mitrie Cantemir” din Huși
Hu
Concursurile și expozițiile de vinuri ce se țineau în
perioada interbelică la Huși
și și Chișinău erau adevărate
revelații
ții cu simpozioane, expoziții, colocvii și cercuri
tehnico-științifice
științifice care durau în jur de o săptămână,
săptămână în care,
cei mai înstăriți
ți viticultori și proprietari își etalau și
preamăreau vinurile, prin cuvântări elegante, urmate de
ansambluri de jocuri și dansuri variate – mai ales – după
primirea zecilor de medalii și diplome de excelență.
el mai așteptat șii solemn moment era când apăreau
vinurile roșii de la Școlile Viticole din Purcari din
Basarabia și din Moldova, Huși. Apoi urmau, în ordinea
valorii, celelalte vinuri roșii
șii de la Vutcani, Murgeni, Iana și
Puești
ști și chiar de la Uricani… Vinurile roșii de la Școala din
Purcari erau cele mai căutate, fapt pentru că se exportau de un
secol în Regatul Angliei, Rusia, Polonia și chiar până la
Constantinopol și nu numai, cum se afirma la Concursul
Unional (URSS) de la Chișinău
șinău în 1979, fiind considerate cu
adevărat eroice, imbatabile și cele mai vivante vinuri, despre
care se spune că erau cu „cric” (săltător – sculător), ce înviorau
și întinereau orice moșneag sau bunic, făcându-ll din nou harnic

C
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și voinic cu «cric»”. (Chișinău,
șinău, 2 mai 1979 și 12 iunie 2002 –
Andrei Holstenco, Gh. Curoșu
șu și Leonid Vacarciuc, de la
celebra vinotecă din Cricova, Chișinău)
șinău)
Prutul și Nistrul nu erau impedimente pentru trecerea acestor
vinuri, încă din 1466, când rușii,
șii, ca să blocheze această
„avalanșă”
șă” de vinuri românești, au „impor
„importat” pe savantul
francez A. P. Palace, adus de rusul Afanase Nickitin, ca să
dezvolte viticultura în sudul Rusiei, și, mai ales, Crimeea, unde
climatul era cel mai favorabil.
Călătorul italian Andreas Baccius, afirma că în 1596, rușii
ru
importau aproape toate vinurile roșii
șii și de consum „din bogăția
Moldovei”, după cum scria prof. C. Prisnea, ministru al
Agriculturii, în valoroasa sa carte „România – țara vinurilor”
(1961, 1963).
Francezul Charles Joppecourt, declara că asemenea eveniment
se petrecea și în 1605,
05, iar cărturarul italian, stabilit în Moldova,
Marco Bandini, scria în 1646 că „în Moldova, după Cotnari,
vine vinul de Huși - «cetatea celor trei mari dealuri, cu vii
străvechi, ce «înălță»
ță» podgoriile Moldovei de Mijloc unde se
«distilă» (fac) sucuri groase
oase din care rezultă un vin cuceritor,
blând, suav răcoritor, îmbărbătător și neîmbătător”
„Hușul,
șul, cu întinsele sale vii, produce vinuri excelente, care nu
așteaptă
șteaptă decât o exploatare mai inteligentă, ca să poată rivaliza
cu cele mai bune vinuri franceze. Nu întâmplător, marele savant
Dimitrie Cantemir scria că la Huși
și se produce al doilea mare vin
românesc, care se exportă cu succes din toată Moldova.” (A.
Ubcini – „Despre Moldo-Valahia”).
„Nu întâmplător marele domnitor Ștefan cel Mare și savantul
Dimitrie Cantemir spuneau că la Huși
și se produce al doilea mare
vin moldovenesc, după Cotnari, care se exportă cu succes,
din Moldova în toată Rusia, Polonia , Gali
Galiția și
Constantinopol” (Nicola Iorga).
Din acest motiv, circulă versuri cu iz ștefanian-cantemirist,
cântate și azi la concursurile de vinuri.
Scumpi meseni, ia stați și beți,
Vin de Huși cu pasul lung,
N-are rău de ce să-ți pară,
Gândul cum îl ung.
Ștefan și Cantemir n-au mai vrut Cotnar,
Într-o zi, când Zghihara (de Huși)
și) se lipise de suflet și de pahar.
Și-a plecat slăvitul domn
Spre un alt popas:
Despre oful Răreșiței
Zvon n-a mai rămas,
Că peste nouă luni – la Huși
S-a născut un alt pripas (Petru Rareș).

Marele academician, I. C. Teodorescu, declara în această lungă
perioadă a concursurilor de vinuri de la Huși
Hu și Chișinău (19211939), că: „Podgoria Huși
și e «capitala viticolă» a Moldovei,
datorită atât suprafeței
ței cât și producției și calității cu care se
impune imensul amfiteatru fără egal pe plan na
național, ce
străjuiește orașul și podgoria, ca într--o împărăție de bucurie și
visare, iar în centru-ii «tronează» Școala de Viticultură
«Dimitrie Cantemir», adevărată «catedrală» a învă
învățământului
viticol, cu fresca de «Capelă Sixtină», muzeul viticol și vinoteca
sa națională – pe fundalul podgorie Huși”.
Hu
În perioada acestor concursuri Prefectura orașului
ora
Huși și
Școala Viticolă erau „îmbrăcate” într--un imens tricolor pe care
scria cu „litere de aur” celebrul citat al prof. univ. dramaturg,
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Victor Ion Popa: „Vinul de Huși este o carte de onoare specială
care se poate depune de un neam la poarta veșniciei”.
Acad. V. D. Cotea, declara la deschiderea concursurilor de
vinuri din Moldova, în perioada postbelică (1969-1996) că
„Viile și vinurile hușene s-au implicat în ridicarea Hușilor,
făcându-l «metropola viticolă a Moldovei». Viile sunt pentru
orașul dumneavoastră – păstrând proporțiile – ceea ce reprezintă
piramidele pentru Egipt sau Turnul Eiffel pentru Paris –
portdrapelul Hușilor. Noi nu suntem meșteșugari atât de dotați
ca să putem reda cea ce redă azi Busuioaca de Bohotin. Am,
totuși, această mare mulțumire, că Liceul Agricol de la Huși a
renăscut-o din propria-i cenușă, iar Universitatea Agronomică
din Iași o întoarce chiar la ea acasă, la Bohotin, unde nu mai era
nici un butuc”.
Referitor la temeinicia acestui vin, „înșirăm” câteva din cele
mai frumoase maxime și citate, versuri și dictoane scrise despre
el în Cartea de Onoare a Școlii și podgoriei.
Marele profesor univ. dr., Gheorghe Neamu (și studenții săi),
vizitând vinoteca noastră și „degustând licoarea magnifică a
BBH (Busuioaca de Bohotin Huși) care face mintea limpede și
brațul puternic, ducând faima Moldovei peste fruntariile ei.
Felicităm făuritorii acestei «cea de-a opta minuni a lumii
vegetale», Busuioaca de Bohotin, în frunte cu consăteanul meu,
oenologul A. D. T., care l-a revitalizat”.
În 1937, la Concursul Național de Vinuri de la București și
Expoziția națională organizată cu acest prilej, Busuioaca de
Bohotin Huși a fost prezentată de Constantin Hogaș, și totul a
fost un triumf. În sala de degustare s-a aflat jumătate din
Consiliul de Miniștri și regele de atunci. Acad. I. C.
Teodorescu, președintele Consiliului Național de Vinuri s-a
ridicat în picioare, toastând în cinstea acestui vin hușean „care
trebuie băut nu stând în picioare, ca la spovedanie, ci în
genunchi, ca la împărtășanie”. La care, regele s-a ridicat în
picioare cu toți participanții…
Printre cele 2000 de notabilități care au vizitat Școala Viticolă și
vinoteca sa au fost și laureați ai Premiului Nobel, Pablo Neruda
și Rafael Alberti. În incinta vinotecii, Pablo Neruda s-a
exprimat, în fața celor 30.000 de sticle „răstignite” prin culcare:
„Păcat că-s culcate, nedestupate, ca niște fete mărișoare și n-au
voie nici îngerii să le dea o sărutare”. În cartea sa, „Strugurii și
vântul”, publicată și în România pentru valoarea ei, Pablo
Neruda, încheie astfel:
„Cinste și dragoste ție, o Românie!
În tine cresc două tinere vițe:
Inteligența românului ce rodește prin ochii vinului.
Pe buzele tale strugurii și vinul zâmbesc radios.”

Alt laureat al Premiului Nobel, Rafael Alberti, s-a exprimat că
„Vinurile României se pot compara numai cu cel mai mare poet
al României – Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești”.
În meșterite cuvinte și mărturii, mari și vestiți cărturari și
cronicari, români și străini vorbesc despre urbea Hușilor și
licorile produse cu cele mai încântătoare expresii care ne-au
rămas scrise în multe documente istorice nemuritoare.
În vestita arhivă a prof. ing. Constantin Hogaș, a prof. ing.
Marino Degli Uomini, ca și în cea găsită de curând la prof. Ion
Minteanschi, C. Neștian și Teodor Volcov, aflăm alese citate,
expresii și valoroase versuri – o adevărată comoară de citate și
ziceri valoroase.
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În caietele găsite la C. Hogaș sunt notări și adnotări, de la caiete
și bibliorafturi întregi până la simple foițe rupte din agendele
de buzunar, cu cele mai interesante momente din viața Școlii
sub conducerea acestui mare director. În toate se găsesc și un
gen de rapoarte, însemnări cu cele mai însemnate fapte săvârșite
de C. Hogaș și colectivul său. Cele mai multe erau extrase din
discuțiile cu marii musafiri, care erau destui și aproape zilnic, ce
au spus sau au scris despre școală, podgorie și vinurile lor – mai
ales la sărbătorile sezonale. În ele se găsesc multe adjective
mari la adresa Hușilor și a personalităților din zonă, cu multe
fotografii – ca N. Gh. Lupu, Ion Mihalache, Mihail Sadoveanu,
Păstorel și Ionel Teodoreanu, G. Topârceanu și mulți alții.
În 1935, regele Carol al II-lea este prezent la Huși cu ocazia
alegerilor parlamentare și decorarea Cohortei de cercetași
(creată încă din 1924), în frunte cu Marin Benghiuș și primarul
Hușilor. Moment când, C. Hogaș i-a înmânat regelui un raport
cu necesitatea construirii în Huși a unei crame-pivnițe școlare
sau cooperative… (și în 1936 a fost deschisă finanțarea.
În perioada alegerilor politice, marile somități din Huși și de
aiurea, se deplasau cu Ion Mihalache, Mihail Sadoveanu și cu
alte personalități centrale și zonale la Pâhnești, la proprietatea
lui Nathan Usher, „Soare D. Soare”, unde se „debitau”
interesante istorioare. Autorii acestor întâlniri cu condeieri și
politicieni de mărime națională au fost prefecții Ion Munteanu,
Gh. Teleman, dar și N. Gh. Lupu și Mihai Ralea, Păstorel
Teodoreanu și George Topârceanu ș.a. Întâlnirile aveau loc la
Școala Viticolă de unde se deplasau la proprietățile Ștefan
Negruzzi din Averești sau Scarlat Rosetti și Nathan Husher din
Pâhnești.
***
Vechile agende și „Caietele” cercurilor literare și tehnicoștiințifice vitivinicole din perioada interbelică probează cu
sfântă și scumpă fidelitate că în Școala Viticolă funcționau, pe
lângă „Calendarele PAS”, „Viața agricolă” ș.a., cercurile
tehnico-științifice pe materii și, în paralel, se desfășura și o
efervescentă activitate creativ-literar poetică, mai ales în
preajma Conferinței Națională „Tinerimea română” de la
București (1943). Aici au fost premiați și doi elevi ai școlii
(Aurel Săvescu și Ion Dabija), ajunși ulterior academicieni și
profesori universitari și purtători ai Premiului de Stat pentru
știință și tehnologie. Până la atingerea acestor înălțimi s-a
impune o activitate profesională și literară asiduă, prin creații
științifice dar și poezii și sinteze literare de excepție. (A.
Săvescu).
În perioada interbelică, Constantin Hogaș a fost „dirijorul”
acestor întreceri, flancat de un colectiv didactic unit și înfrățit și
pus pe fapte mari, ca prof. Constantin Neștian, Gh. Bivol, Emil
Constantinescu, Marino Degli Uomini, Teodor Volcov, Gh.
Bălțatu, Ion Minteanschi ș.a.
Printre vechile bibliorafturi și caiete ale Cercului tehnic și
literar s-au găsit zeci de texte și poezii, cele mai reușite fiind
multiplicate la un șapirograf rudimentar. Aici am descoperit
anuarele și dările de seamă ale școlii, tezele elevilor meritoși,
apreciate cu note maxime, multe citate, expresii artistice și
sinteze literar-științifice. În aceste caiete s-a găsit și „Foaia
volantă a Școlii de Viticultură din Huși”, ca și „Revista elevilor
și absolvenților Școlii” și „Viața podgoriei”, cu numeroase
poezii și citate. În lucrarea sa dactilografiată, prof. Constantin
Hogaș, „În apostolat”, sunt multe „mărunte” dar mari
documente, reflecții artistice, o mulțime de epigrame, versuri,
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precum și lucrări științifice publicate de Constantin Hogaș (în
revistele naționale „Câmpul” și „Viața agricolă”). Aici s-au
găsit rezultatele multor congrese vitivinicole din lume la care a
participat C. Hogaș, precum cele din Algeria, Italia, Elveția,
Franța, până și în Germania în 1939, când nazismul lui Hitler a
interzis desfășurarea Congresului Internațional de Vinuri în
Palatul Parlamentului (Reichstag).
Constantin Hogaș, la bătrânețea sa de 60-70 de ani, începuse să
selecteze și să dactilografieze singur principalele aspecte și
lucrări valoroase din viața Școlii sub conducerea sa. Toate le-a
„legat” la o tipografie în trei cărți: „În apostolat”, „Studii
științifice la Huși” și „Amintiri din și după război”.
Tot aici, s-a găsit un document foarte important privind
deplasarea sa la Huși în toamna anului 1948, unde, într-o
săptămână a adunat aproape toți foștii mari directori ai Școlii și
a propus, împreună cu Gh. Bivol, Emil Constantinescu, Gh.
Bălțatu, Teodor Volcov, Constantin Macarie, Vsevolod
Moleavin, C. Neștian, Ion Manea, „Înfăptuirea, pentru a treia
oară, a vinotecii școlii distrusă în timpul celor două războaie
mondiale”. În acest sens, C. Hogaș a avut și o mare influență
datorită faptului că aproape zece ani a lucrat în minister ca
inspector general cu investițiile vitivinicole, alături de marele
acad. prof. I. C. Teodorescu și ing. Ion Șlepeana-Voineava, din
Ministerul Agriculturii.
Se mai găsesc și schițele parcurilor orășenești din Tecuci,
Bârlad, Țigănești, Ivești, Tutova și Huși, precum și 19 parcuri în
stațiile CFR mai mari, orășenești și comunale. Cel mai
important aspect îl constituie faptul că C. Hogaș, scrie cu multe
amănunte organizarea și desfășurarea concursurilor și
expozițiilor de vinuri din Moldova și Basarabia, împreună cu
prof. ing. Ambrosie Billeau, directorul Școlii și Stațiunii
Experimentale din Chișinău.
Alături de prof. univ. ing. Dionisie Bernaz a scris un tratat de
viticultură în două volume (1937 și 1946), considerat două
decenii baza de studii pentru specialiști, elevi și studenți (G.
Constantinescu). Cel mai amar lucru – pe care îl descrie – i s-a
părut desființarea vinotecilor de la toate școlile din Basarabia,
precum și cea de la Huși, în care sens, a cerut ministerului să se
aprobe refacerea vinotecii de la Huși și să-i fie donate mostre de
vinuri vechi de la vinotecile care scăpaseră de ororile
războiului: Miniș, Diosig, Ciumbrud, Segarcea și Valea
Călugărească.
Tot el, a introdus – la concursuri – o nouă modalitate de
aprecierea a vinurilor, acceptată pe plan național, prin fișe
speciale și numai de degustători renumiți și selectați prin
concurs.
Mirarea tuturor a fost maximă când la aceste concursuri ce se
„perindau” la Huși și Chișinău, Școala a câștigat circa 30 de
medalii și 20 de diplome de excelență pentru vinurile sale.
C. Hogaș a luptat mult ca în toamna anului 1936, în Sala de
recepții și Sala de marmură a prefecturii Fălciu să se desfășoare
primul mare Concursul Zonal de Vinuri, iar la Școala Viticolă
o expoziție de vinuri și fructe ca și la Gară și în târgul Dric să se
deschidă expoziții cu vânzare de struguri de masă și must.
Acad. I. C. Teodorescu, ministrul G. Ionescu Sisești, ca și
Mihai Negură și I. Șlepeanu au declarat atunci „Hușul – prima
Stațiune națională de struguri, vinuri și must” din România. I.
C. Teodorescu, văzând grandioasa manifestare cu participanți
din toată țara, a propus ca sub „bagheta” Școlii să se organizeze

p. 65

în anii următori un concurs național de vinuri cu invitați și din
țările vecine.
În toamna anului 1969, reprezentanții Școlii de Viticultură și ai
Casei de Cultură (A. D. Tudosie și Emil Pascal) au făcut
demersuri ca pe lângă concursul și expoziția de vinuri și
struguri să se organizeze și sărbătoare denumită „Toamna
culturală hușeană”. Oficialitățile județului, văzând amploarea și
valoarea acestei manifestări științifico-culturală, au hotărât ca
din 1970 Școala Viticolă – Liceul Agricol, Casa Agronomului
Vaslui, IAS Huși și Trustul Viticulturii Vaslui să organizeze
concursurile moldovene și naționale de vinuri la Vaslui, din doi
în doi ani. Astfel, la Vaslui s-a desfășurat un sfert de veac
Concursul Național de Vinuri de o amploare nemaipomenită, cu
peste 500 de participanți din toate județele țării, cu 1049 de
vinuri și alte produse alcoolice reprezentative.
Concursul Național de Vinuri Vaslui, martie 1987
Concursurile naționale de vinuri „Zilele viei și vinului”
organizate la Vaslui prilejuiau întâlnirea celor mai valoroase
valori ale viticulturii și vinificație românești
Bucuria acestor reușite naționale l-a determinat pe acad. prof. I.
C. Teodorescu, să participe, începând cu 1966 la deschiderea
acestor concursuri, mai întâi la Școala Viticolă, apoi la Casa de
Cultură orășenească și în următorii 25 de ani la Casa Artelor din
Vaslui, unde era scris celebrul citat pe fața clădirilor expoziții:
„Cine poate admira Hușul într-un apus fascinant de soare, din
«Cerdacul lui Ștefan cel Mare», poate exclama în fața
fermecătoarei poziții, că aici este văzut tabloul cel mai
fermecător, colțul cel mai frumos din lume, «minunea de la
Huși», care poate mișca și pe cel mai insensibil poet” (Vasile
Dohorici).
Prof. I. Țugui, de la „România liberă”, scria despre Huși că „Ne
vin vești de la Ștefan și Cantemir, doi domni care i-au lăudat
vinul și i-au contemplat colinele. Aici, în colosala catedrală a lui
Ștefan cel Mare via se întoarce adânc în istorie și își lasă
podoabele într-o pivniță cu vinuri nemuritoare, care amintesc
mereu de marele domnitor. Hușul devine astăzi cel mai frumos
oraș ca așezare din Europa, asemănându-se numai cu Freiburgul
din Germania și Carloviwary din Cehoslovacia”.
G. Ionescu Sisești, spune: „Fie și în continuare, pentru
străvechiul și frumosul plai al Hușilor ca Școala de Viticultură
„Dimitrie Cantemir» să fie pârghia cea mai puternică de progres
și prosperitate pentru nobila și vestita podgorie Huși” (acad. G.
Ionescu Sisești).
Acad. prof. Milu Oșlobeanu s-a exprimat: „Cine vrea să știe ce
înseamnă un vin de Huși, de inspirație trainică și fecundă
imaginație, să se descopere cu evlavie în fața mărețelor pivnițe
săpate sub noi de Ștefan cel Mare, ca în fața celui mai măreț
templu închinat vinului”. Nicolae Iorga, completa ideea, în
1931, în prezența lui I. C. Teodorescu, G. Ionescu Sisești și C.
Hogaș: „În incinta Școlii de Viticultură și a vinotecii sale,
trebuie să se intre (și iese) ca într-un templu bahic, covârșit de
respect și cu pălăria în mână”.
Tot în bogata arhiva a lui C. Hogaș s-au găsit multe note și
notițe cu expresii elevate, citate celebre, versuri și epigrame din
activitatea vremii, dar și multe frânturi de descrieri încheiate cu
versuri și strofe fascinate recitate de renumiți scriitori, vizitatori
(C. Prisnea și Grigore Ilisei).
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Printre aceștia, se enumeră Păstorel Teodoreanu, G.
Topârceanu, Vasile Militaru, Ionel Teodoreanu, Hora Furtună,
Victor Eftimiu ș.m.a.
Merită menționat aici momentul devenit eveniment, cum s-a
ajuns la scrierea Imnului Școlii Viticole, Vinotecii și
degustătorilor, rezumat în titlul „Crezul Vinotecilor (și al
degustătorilor)”.
Prin 1927-1928, Păstorel Teodoreanu, Vasile Militaru ș.a.,
însoțiți de un tânăr grup de scriitori, jurnaliști și cântăreți au fost
invitați de directorul Școlii și președinte al Camerei Agricole a
județului Fălciu, C. Hogaș, să viziteze școala, vinoteca și noile
acareturi și să compună câteva strofe pentru Crezul vinotecii și
degustătorilor. După o degustare festivă cu toate somitățile,
Păstorel Teodoreanu și Vasile Militaru s-au oprit la câteva
vinuri colosale, ca Zghihara, Riesling, Pinot, Oporto și
Busuioaca de Bohotin, pe care să le introducă într-un viitor Imn
al școlii, vinotecii și vinurilor sale.
După câțiva ani, C. Hogaș le-a amintit lui Păstorel și Militaru
despre imnul promis, căruia, după compunere, i s-a rezervat un
spațiu pe frontispiciul de aur al vinotecii. La puțin timp,
Păstorel Teodoreanu publică „Imnul”, din care C. Hogaș a scos
esența și l-a scris într-un gen de epistolă.
Acesta, a fost și este și azi, scris și păstrat în vinoteca școlii, cu
unele mici modificări și adaptări, sub titlul „Crezul vinotecilor
(și al degustătorilor)”:
Art. 1. Băuturile ce se desăvârșesc în liniștea și eternitatea
timpului aici să nu se bea în stare de beție, spre a nu se săvârși
cel mai mare păcat.
Art. 2. Să nu se b ea decât în mare ispită și numai de cei ce vor
fi dovedit că știu să prețuiască aceste băuturi, cinstindu-le și
preamărindu-le, mai mult chiar, decât pe soțiile sau iubitele lor.
Art. 3. În fața femeilor nedegustătoare, să nu se fălească vinurile
cele mai bune, Dar de se va nimeri vreo una cu deosebită
cuviință și cunoaștere – merită să se desfate cu licoarea ce
dorește.
Art. 4. La degustarea – totuși – a acestor vinuri, să se spună
vorbe mari sau de glumă foarte bună… care să și „rămână”…
Merită măcar asemenea cinstire când dispar.
Art. 5. În dreptul fiecărei sticle, în „Cartea de Aur” a vinurilor
să se scrie cine a băut-o, când a băut-o și cu ce glumă bună a
fost „pecetluită” și prețuită.
(De 50 de ani se încearcă de mulți condeieri găsirea unei replici
mai bune. Nu a reușit nici Vasile Militaru). Păstorel
Teodoreanu.
În depozitul arhivei s-au găsit și multe lucruri neașteptate,
expresii artistice, citate noi și vechi, foarte multe epigrame și
versuri, extrase din diferite publicații sau create la locul
degustării, care au apărut în revistele „Albina”, „Anecdota”,
„Câmpul” și „Viața agricolă”, în ziarele „Via și vinul” și
„Podgoreanul”.
Câteva precepte, reflecții, citate, aforisme și versuri elevate
închinate de mari personalități podgorie Huși și vinurilor sale
(primite de A. D. Tudosie cu dedicație de la Mihai Ralea, prin
secretarul său, J. Stegaru)
Prin Hușii Moldovei trec marile drumuri comerciale, iar dintre
produsele care se exportă cu succes, face parte și vinul de
claritate. P. Palace, citat de Afansie Nickitin, Rusia, 1446.

prețu-i pe măsură. Constantin Prisnea, Țara vinurilor, 19611962
Lângă Huși, la Pâhnești, există un faimos centru de vii și o
pivniță renumită a vrednicilor moldoveni. Charles Joppecourt,
1605
După Cotnari, vine Hușul – cetatea celor trei dealuri, străveche
așezare a podgoriilor Moldovei, care distilă „sucuri” groase,
din care rezultă un vin blând, suav, mult căutat, parcă ar fi
fermecat. Marco Bandini, 1646
Hușii, cu întinsele sale vii, produce vinuri excelente care nu
așteaptă decât o exploatare mai inteligentă ca să poată rivaliza
chiar cu vinurile Franței. A. Ubicini
La puțin peste zece kilometri de Huși se află micropodgoria
Pâhnești, la fel de vestită și cuceritoare ca podgoria Huși, unde
Dimitrie Cantemir „bea vin cu ceaslovul la chimir în beciuri cu
chilipir”. Constantin C. Giurescu
Hușul, acest frumos dar la naturii este unic, faimos și glorios,
mult mai mult decât este cunoscut. Nicolae Iorga
Prin reputațiunea lor, podgoriile din Moldova de Mijloc, cu
colinele și dealurile sale domoale, fac ca Fălciul, ca și
Pâhneștii, Tutova, Grecenii și Costeștii, se apropie de Uricani
și chiar de Cotnari. Gheorghe Druțu
Podgoria Huși se află situată într-un vast amfiteatru, unic în
felul lui, format din podgorii care bat multe surate din Moldova.
Versanții și colinele ce înconjoară maiestuos localitatea
seamănă cu o Florență, dar căreia îi lipsesc chiparoșii, cu un
Freiburg căruia îi lipsesc pădurile, sau cu un Carlsbad sau
Carloviwary ale căror ape minunate sunt înlocuite cu apa vie.
Acad. I. C. Teodorescu și prof. Constantin Hogaș
Nici o altă podgorie nu se găsește într-o poziție mai
fermecătoare, cu dealuri înconjurătoare tapisate cu vii și livezi –
din stradă și până în culmea seculară împădurită a Dobrinei,
dând așezării un aspect feeric și minunat, demn de prestigiul
unei adevărate stațiuni climaterice. Dimitrie Gusti
Orașul Huși este înconjurat de jur-împrejur de dealuri înverzite,
de vii și păduri seculare pe culmi, întocmai ca o cetate străbună
– numai către Răsărit, cu o deschidere ca o leică (pâlnie).
Acad. Ioan Simionescu
Orice vizitator care poposește în Școala de viticultură (azi
Colegiu Agricol), nu poate să nu fie încântat de campusul
hușean preuniversitar, ansamblul construcțiilor – scoase în relief
de cele cinci opere arhitectonice: crama-pivnița-vinoteca veche,
complexul vinicol cu vinoteca nouă, muzeul viticol și ferma sa
experimentală, de 30 de hectare, de talie națională. C. Prisnea
Nicăieri în țară nu se îmbină atât de plăcut și armonios
economicul cu utilul și esteticul, ca la Huși.
Acad. Simion Mehedinți

În 1456, Andreas Baccini, pomenește bogăția de vinuri a
Moldovei, cu un vin roșu care se urcă la cap repede, dar și
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Vinul de Huși vine îndată după Cotnari, la fel ca și Pâhneștiul.
Poate că se avea în vedere sortimentul de Pâhnești (dispărut, se
pare, astăzi), care este unul dintre cele mai alese din Moldova.
Acad. C. C. Giurescu
Orășelul ne primește cu brațele deschise, ca o oază de
verdeață, aerul are un plăcut miros de tei. Dealurile Hușilor cu
podgoriile sale îmbrățișează rotunda vale a Prutului în care ne
aflăm. Orășelul acesta ți se pare ca o strachină cu margini
înflorate ziua, iar noaptea, ca un cer înstelat răsturnat.
Ion Minulescu, 1940
Dealurile Hușilor sunt acoperite cu vii care depășesc buchetele
ascuțite ale pomilor înalți și legănători. Dealurile acestea au
darul să adune norii în cârduri pribege și să-i scuture în fundul
străchinii orașului sub formă de ploi zilnice, ușoare și jucăușe.
Claudia Ion Minulescu
De pe Dobrina, dealul măreț și stufos al Hușilor, vederea e
încântătoare în toamna asta moldovenească, Hușul, cerul și
pământul își serbează în fiecare seară cununia.
Claudia Ion Minulescu
Privesc dealurile Hușilor care mă cuprind într-un cadru
smălțuit, ce seamănă cu imaginile vechiului Ierusalim. În
această dulce fericire patriarhală, în care oamenii sunt buni și
târgul plin de bunătăți proaspete și curate.
Claudia Ion Minulescu
Consemnat în cronicile vremii, pomenit în legende și în
strigăturile de nuntă, cântat de poeți și prozatori, vinul de Huși
apare în literatura noastră ca o temă tradițională, strâns legată
de viață și obiectivele întregului nostru popor. Ion Pillat
– „Prietene, Cibi, vinul de Pâhnești numai eu îl beau când
poposesc pe aceste locuri. E un produs cum l-ar bea și Cubi
Lubiș. Aș dori să-mi mai spui una: îmi place ca și un pahar de
vin acid, răcoritor și înviorător.
Eu beau vin numai din ținutul Fălciului, unde a trăit și a
răposat bunicul meu. Acest vestit om în Țara Moldovei. Eu nu
pot fi ca ei, dar îmi place totuși vinul sec de Huși și Pâhnești.”
Mihail Sadoveanu și Nathan Usher

Hușul este orașul căldare, cu marginile împădurite și cu viile
până sub ele. Acad. Geo Bogza
Tămâioasa românească, Busuioaca de Bohotin, Grasa de
Cotnari, Feteasca neagră, Fetească albă, Feteasca regală,
Rieslingul italian, Cabernet-ul Sauvignon și alte vinuri
prezentate și preamărite la Concursul Internațional de vinuri de
la București (1968), sunt vinuri care întrunesc toate însușirile,
plus aroma. Se vădește în ele, nu numai caracteristicile soiului,
ci și stăpânirea deplină a procesului tehnologic.
Acad. prof. dr. Louis Orizet, director al Institutului Național de
Vinuri din Franța
Închinare
Bătut de vânt, de ploi, ședeai pe Schit
Butuc bătrân, și prea puțin grijit,
Dar un viticultor, vestit în țară,
Făcu din tine, rodnica Zghihară.
Plăcut e vinul tău, iubit soroc,
Moldova este mândră că te are,
Cu tine Ștefan închina noroc
Și Mândrul Cantemir ciocnea pahare.
Valentina Teclici (prof. univ. psihologie, Noua Zeelandă)
Cântare Zghiharei
Ți-ai pus rochie discretă,
Vrei să nu te cred cochetă…
Mă privești pe sub sprâncene
M-ai chema, de nu te-ai teme.
Că-mi pătrunzi adânc în minte
Și mi-oi tot aduce aminte
De-o codană cam trecută,
Dar focoasă, neîntrecută.
Mă privești… și te încrunți
Știu că ai sânii fierbinți,
Îi ascunzi, dar eu te-am prins,
Ți-am făcut o serenadă
De s-au strâns toți să te vadă
Cum arăți, mândră regină.
Prinsă de a dragostei vină,
Nu te înstrăina fecioară
Că Busuioaca o să-ți vină
A ta soră, mai divină
Valentina Teclici
Orașul…

De alaltăieri, de când am băut un vin, soi de Pâhnești, mă simt
mult mai înflăcărat și inspirat. Octav Dessila
Din gură-n gură, din tată-n fiu, prin tradiție și la egal, s-au
păstrat rețetele Pâhneștiului, dar se pare că a dispărut
sortimentul Pâhnești. Era un vin alb de o subtilitate care îl
așează la egal sau chiar înaintea Cotnariului.
Păstorel Teodoreanu, 1927
Hușul e o grădină sublimă ce însorește într-un ocean de vii.
Sperăm ca nimeni nu va intenționa să o contrazică brutal, ci
numai să o împlinească și strălucească. Celor ce se străduiesc
întru dânsul – Hușii și vinul, eu le închin un pahar de Zghihară,
de sus, din campanila viitorului, care bate în Moldova
miraculoase ceasuri. Paul Everac, director TVR

Orășel dintre podgorii
Azi te înalți mai sus, mai falnic,
Îndrăzneț și pin de glorii,
De belșugul tău năvalnic.
Aurelia Silitră
Vinul roz și înspumat
Ca o flamură de steaguri
El e în lume căutat,
Renumit de-a lung de veacuri
Aurelia Silitră
Cabernet
Prestigiul ți-l cunoaște de mult o lume întreagă
Prin „sângele” tău renumit;
Căci ești frumos, deși culoarea-i neagră
Dar faima ta sporește la vinul învechit.
Un pahar de vin ușor
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Îl dorim cu toți, în cor,
Busuioacă sau Zghihară
Ni-l dorim seară de seară
Cu a sa dulce plăcere rară.
Maria Vasilache (Strâmbu)
Zghiharei
Din vremuri vechi ai fost iubită,
De daci, de greci și de romani
Iar astăzi ești mult prețuită
Și încă vei mai fi prin ani.
De pe culmile hușene
Ca un crai în fapt de seară
Curge cu undiri eterne
Vinul nostru de Zghihară.
Știm că-ți place vinul
Precum și poezia,
Eu îți urez destinul
Mai roditor ca via.
Mariana Mereuță

Viață lungă, putere de muncă nelimitată slujitorilor,
străluminatului locaș de cultură și viticultură care este Liceul
Agricol din Huși, «monstru sacru» al culturii și civilizației
viniculturii românești.
Prof. univ. Mihai Tălmaciu, absolvent promoția 1981,
ajuns prof. univ. dr. șeful catedrei de Hortiviticultură din Iași
Vinul e ca dragostea și dragostea e ca vinul…
După ce le guști pe amândouă,
Rămâi cu bucuria și regretul că s-au terminat,
Dar, să poată fi reluat… Mihai Istrate (promoția

1979, ajuns prof.
univ. dr. șeful catedrei de Pomicultură, Universitatea Iași).
Busuioaca de Bohotin e particula fundamentală a inspirație
inteligente. Acad. prof. univ. Eugen Macovschi
Oricât ar fi de superbe Grasa și Tămâioasa – e un singur vers –
, pe câtă vreme, Busuioaca e o poezie, și chiar o simfonie.
Prof. univ. Paul Popescu Neveanu

Despre licoarea vinului
De la strămoși am moștenit
A vinului licoare,
Și-n fața lui s-au mărmurit,
Șiraguri de popoare.

Vinurile de Huși sunt sinteza vinurilor de meditație și creație.
Nu întâmplător se spune că Ștefan Vodă l-ar fi numit: „vinul
casei, vin de vorbă chibzuită și de petrecere tihnită”.
I. Mateescu

Azi bem vinul cu paharul
Fiindcă ne-am civilizat,
S-ar mira Ștefan cel Mare
De-ar vedea ce-am progresat.
Maria Oanea

Hușii, deși sunt la margine de țară, stau cu vinurile și
ospitalitatea la mijloc, pe masă.
Vasile Pârvan

Un pahar
Un pahar de vin ușor
Îl dorim cu toți în cor,
De Fetească sau Zghihară
Ca să-l gustăm seară de seară,
Îndulcind viața amară.
Nelu Rotaru
Hușenilor
Păcat de omul care
Când s-a îmbătat cu vin
I-i mersul pe cărare
Împleticit puțin.
De omul care-n noapte
La gurăii c-un pahar
Și bea, spunând în șoapte
Că s-a îmbătat amar.
Că s-a trezit în sine
Cu tâmplele că-i ard,
Că rezemat, se ține
De parul unui gard.
Păcat de omul care,
Beat, parcă strâns în lanț,
Își cântă sie-și tare,
Probabil, într-un șanț.
Acad. prof. dr. Aurel Săvescu (absolvent al Școlii, seria 1920-1924,
laureat al Premiului de Stat)

Generosul și rotundul pământ românesc este înnobilat de vița
vinului, floarea trandafirului, spicul de aur al grâului și spiritul
înțelept al românului. Lucian Blaga, discurs de recepție la
Academie (ușor parafrazat)

Mă lăudam că mă pricep la vin – am fost un mincinos!
Gustând adevăratul Bohotin am devenit evlavios
Căci numai cel mai mare zeu
Pe deal, la Huși, putea să facă
Și oameni veseli și rod greu –
Și „sfântul” bob de Busuioacă.
Horia Șerbănescu, actor, artist emerit
Știam că vinului cultura îi datorează imens, dar nu știam că o
vinotecă poate fi, la propriu, un autentic spațiu de cultură. Am
aflat coborând în această vinotecă, divin înnobilată de A. D.
Tudosie, un nume pe care istoricii nu vor ști și putea ușor să-l
încadreze în istoria viticulturii, eu, în istoria culturii…
D. N. Zaharia, absolvent, seria 1964, prof. univ. dr. și
decan al Facultății de Filozofie și Arte din Iași)
***
La Congresul național „Tinerimea română” din 1943, a fost
premiată următoarea poezie, care a stors lacrimi multor
generații…
Dascălii
Ştiţi cine, ca din zări albastre
In bezna ignoranţei noastre,
Apar luminători ca sorii?
Învăţătorii
Ştiţi care inşi, modeştii din fire
Au mai puțină răsplătire
Decât primesc toți slujitorii?
Învăţătorii
Știți cine, când deschidem gura
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să căpătăm învățătura,
Că dascălii sunt începătorii
Învățătorii

Pe toți – știm bine – i-a încântat.
Gheorghe Popica
Catren Bahic

Și strălucind spre vitejie,
Ca pildă altora să fie,
Știți cine-ntrec toți luptătorii?
Învățătorii
Cu fețe galbene și supte
Știți cine mor strigând în lupte:
Copii, vom fi învingători!
Învățătorii
Știți cine acum ne înalță gândul
cu eroismul lor serbându-l
să dăm sfânt farmec sărbătorii?
Învățătorii.
Ion P. Dacianu (Caracal, 1943)
De ce am plecat din Huşul meu
De ce-am plecat din Huşul meu
De ce-am plecat adică
Să fi rămas în el şi eu
Cum a rămas Mitică.
O, vinul, vinul de la Huşi
Buchet de tămâioasă.
Îi simt aroma şi acuşi
Şi-n gură apă-mi lasă.
Şi ce petreceri se uneau
Sus la Bălan, la cramă,
Frigările cum sfârâiau
Înfipte în pastramă !
Nectarul vin superb spuma
Cu stropi de nestemată.
Iar Paicul și-l tot plângea
Pe scripca-i fermecată.
A fost odat’ aşa a fost
Dar nu mai este-acuşi
Şi întrebarea are-un rost
De ce-am plecat din Huşi?
Alexandru Giugaru, actor, Artist al poporului
Orașul meu
Orașu-n care m-am născut
E o așezare de demult
Cu dealuri mari împodobit
Cu vii, livezi și fructe.
Pe ale Dobrinei dealuri
Mă urc adesea și privesc:
Întreaga panoramă-n vale,
Viticolul oraș moldovenesc.
Orașul-n care m-am născut
Un amfiteatru strădemult
Ce străluceşti din vremi străbune
Cu al vinului său renume...
Gh. Popica
Huși
Nu degeaba ești slăvit
Vin din Hușul meu iubit,
Cantemir și cu Ștefan
Te beau și te slăveau un an.
Pentru gustul tău plăcut
Înalți oameni te-au băut,
Și gustul tău cel parfumat
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Că se bea, o știm cu toții,
Că de aia-i băutură,
Dar noi știm, ce nu știu frații,
Cum se gustă cu măsură.
Maria Oanea
Madrigal Liceului Agricol
Un templu ești păstrând prin vreme
Esența ta de minte clară
Locaș în care cresc izvoare
De înțelepciune milenară.
Ca niște magi, profesori mândri
Pe „ucenici” îi învățară
Din cărțile viticulturii
Cu înțelepciune milenară.
Ion Alexandru Angheluș
Școala mea
Când cobori de la Dobrina,
Dealurile par brăzdate,
De-o verdeață ruginie,
Parcă-s niște amfiteatre.
Cum cobori, mereu la vale,
Ce să vezi, minune mare!
Școala Viticolă ca un Soare
Ce răsare ziua-n zori
Iar în ea, ce crezi că este?
Școala de viticultori!
Mai alături este crama
Și pivnița cu vechi arome,
Cu vinuri de mare marcă
Din toată țara adunate
Ajutați și de Mihai Ralea.
Mereuță Mariana
Vin de Huși
Din vremuri vechi ai fost iubită,
De daci, de greci și de romani,
Iar astăzi ești mult prețuită
și încă vei mai fi prin ani.
C. Țârlea
Destin
Știind că-ți place vinul,
Precum și poezia,
Eu îți urez destinul
Mai roditor ca via.
C. Cristica
Cine ești, vinule?
Te cunosc și te știu
Ești prietenul tuturor, și al meu
Și al sufletului pustiu,
Pretutindeni, la bine și la greu.
Ești focul ce aprinde iubirea,
Ești forța ce ațâță pornirea,
Ești gustul pornit al plăcerii,
Și, gustul dulce al durerii.
Ești voalul cernit al uitării,
Ești prețul mârșav al trădării,
Ești leagănul cald al desfătării.
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Te cunosc din amfora pecetluită,
Te cunosc din oala de lut smălțuită,
Te cunosc din plosca din lemn meșterită,
Te cunosc din budana încercuită,
Te cunosc din cupa de cristal aurită.
Te cunosc și te știu,
Ești prietenul tuturor și al meu.
Gelu Bostan

Școala Viticolă
E asemenea patriei mele,
Străveche cetate: Liceul Agricol,
Lumină a tehnicii stăruie-n ea
Un aprins miracol de vin și obol.
Maria Oanea

Concursurile de la Huși
Minunată îi clipa-n care
Te abați din drum, la Huși,
Ca oraș, nu e prea mare,
Dar nici vii, ca-n jurui, nu-s.
……………………………
Dar are o mare școală viticolă, seculară
Pe care n-o ajung toate suratele din țară,
Și-o conducere aleasă
Care dă țării vinul de Busuioacă,
Care are prioritate în toate.
Acad. prof. Teodor Martin, M. I. Neagu (la Concursul de vinuri, Vaslui
1978)

Imnul revederii promoțiilor
Blând oraș dintre coline, vechi popas voievodal,
Azi, cu drag, sosim la tine,
Cu nostalgii de madrigal.

Considerații
ții privind elaborarea și implementarea
proiectelor în educație
ție între teorie și cadrul logic
general
Prof. Daniela CURELEA
Colegiul Tehnic ,,Cibinium
,,Cibinium” Sibiu
Orice proiect, deci și proiectul la disciplina istorie
trebuie să conțină
țină următoarele elemente – cheie: titlu,
durata, locația,
ția, argument, obiective, activități, metodologie,
rezultate, continuitate, resurse.

T

itlul trebuie să exprime clar ideea principală a proiectului.
Durata reprezintă intervalul de timp în care se va
desfășura proiectul.
Locația constituie locul/ aria în care proiectul va fi pus în
practică.
Argumentul reprezintă capitolul proiectului în care trebuie
justificat necesitatea proiectului și să explicăm diferitele alegeri
pe care le-am
am făcut. Acest capitol trebuie să cuprindă
cuprindă:
Necesitatea unui astfel de proiect la disciplina istorie.
Grupurile – țintă și beneficiarii proiectului,, ca și motivele
alegerii lor.

p. 70

Importanța proiectului pentru grupurile –țintă, pentru școală și
comunitate.
Obiectivele proiectului specifică cu claritate ce ne propunem să
realizăm prin acest proiect.
Activitățile proiectului sunt acele
ele demersuri planificate și
efectuate pe care le vom desfășura
șura pentru atingerea obiectivelor
propuse. Un proiect de calitate trebuie să conțină
con
descrierea
detaliată a fiecăreia dintre activitățile
țile pe care le cuprinde 1 .
Planul de acțiune conține activitățile
le proiectului în succesiunea
lor calendaristică. Planul de acțiune
țiune se realizează sub forma
unui tabel în care sunt menționate
ționate denumirile activităților în
ordinea desfășurării
șurării lor. Alături de fiecare activitate, se
menționează
ționează momentul sau intervalul în care
ca va avea loc, locul
de desfășurare,
șurare, responsabilul de activitate.
Metodologia proiectului se referă la:
Etape, priorități, puncte-cheie
cheie în implementarea proiectului;
proiectului
Metode folosite în cadrul proiectului și argumente pentru
alegerea lor;
Felul în care proiectul
iectul valorifică rezultatele unor activități
activită care
s-au desfășurat în școală;
Modul în care va fi asigurată evaluarea proiectului;
Partenerii pe care școala îi are în proiect și rolul jucat de fiecare
partener;
Echipa care va participa la implementarea proiectului
pro
și
responsabilitățile
țile fiecărui membru al echipei.
Resursele strict necesare proiectului se exprimă în oameni,
materiale și resurse financiare. În lipsa acestora, un proiect nu
poate exista practic în desfășurarea
șurarea sa, ci doar orientativ, doar
ca idee
ee de lucru, premisă de la care trebuie să se pornească în
procesul de elaborare, proiectare, implementare, evaluare și
valorificare a unui proiect. Implementarea reprezintă acea suită
de activități
ți planificate care urmăresc transpunerea în practică a
proiectelor
ectelor elaborate. Succesul implementării unui proiect este
dat de o alocare judicioasă a resurselor planificate astfel încât
obiectivele să poată fi atinse în mod eficient 2 . Monitorizarea
este activitatea care măsoară progresul, succesul proiectului,
devierile semnificative de planul inițial,
țial, eficiența înregistrată pe
parcursul implementării.
În ceea ce privește
ște funcția de monitorizare distingem
următoarele patru aspecte:
- Activitățile
țile didactice în curs de implementare și
progresul înregistrat de acestea;
ea;
- Resursele utilizate și costurile implicate în raport cu
progresul implementării
- Rezultatele evidente obținute;
ținute;
Modificările survenite pe parcursul implementării proiectelor3.
Principalele aspecte pe care dorim a le sublinia în ceea ce
privește monitorizarea
izarea proiectului sunt:
- desfășurarea
șurarea activităților propriu
propriu-zise prevăzute în
proiect;
- modalitatea în care sunt îndeplinite resposnabilită
resposnabilitățile
fiecărui membru implicat în proiect;
- felul concret în care acționează
ționează participanții la
activitățile eșalonate alee proiectului;
1 ***, Managementul proiectelor, Manual elaborat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile Centrul pentru Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale, Bucureşti., 1998, p.4
p.4-5; Anca Voineag,
Management de proiect, Editura Magister, Sibiu, 2008, p. 24.
2 Dan Dumitrașcu, Radu Vasile Pascu, Managementul
ntul proiectului,
proiectului Editura Universității Lucian Blaga din
Sibiu, Sibiu, 2004, p. 30; Anca Voineag, Management de proiect,
proiect Editura Magister, Sibiu, 2008, p. 15.
3 Anca Voineag, Management de proiect,, Editura Magister, Sibiu, 2008, p. 15.

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

pedagogie
-

eficiența comunicării între membrii proiectului și
participanții, respectiv partenerii acestui proiect;
- modul în care sunt folosite judicios resursele prevăzute
în proiect;
- urmările activităților prevăzute în graficul proiectului;
- problemele care apar pe parcurs în implementarea și
desfășurarea proiectului;
- identificarea unor soluții optime care trebuiesc aplicate
pentru rezolvarea problemelor apărute1.
Evaluarea constituie măsurarea atentă a rezultatelor la care s-a
ajuns în cursul implementării proiectului în raport cu obiectivele
propuse. În ceea ce privește demersul de evaluare al unui
proiect întâlnim, distingem, cel puțin trei etape, și anume:
- evaluările curente pentru fiecare activitate a unui
proiect;
- evaluările de parcurs sau intermediare, realizate după
fiecare etapă a proiectului;
- evaluările finale realizate la finalul unui proiect
implementat în vederea identificării eficienței și a
concluziilor la care s-a ajuns2.
Evaluarea unui proiect în general, a unui proiect didactic în
special, în cazul nostru, este un proces cognitiv continuu de-a
lungul întregii perioade supuse observației, analizei, sintezei,
prezentării. Managerul de proiect, profesorul în cazul nostru, va
analiza atent, va evalua întreaga activitate, nu neapărat pentru a
găsi eventuale erori și disfuncții, ci mai degrabă, pentru a
câștiga experiența necesară în vederea derulării în perspectivă a
unor noi proiecte. Demersul de analiză și evaluare a unui proiect
se poate realiza prin două procedee pe care le vom prezenta în
rândurile care urmează:
- o evaluare continuă, aceasta fiind un proces activ care
are loc pe întreg parcursul ciclului de viață al
proiectului respectiv, pornind de la analize contextuale,
ocazionale și auditări externe și evaluarea atentă a
proiectului în perioada imediat următoare finalizării
sale, demers important care ne oferă o serie de date și
informații pentru proiectele pe care le vom derula în
viitor.
În ceea ce privește evaluarea continuă aceasta ca procedură are
loc de la sine, pentru că o echipă de succes condusă de un bun și
eficient manager de proiect își va evalua atent și în mod
periodic rezultatele dorind să învețe din concluziile la care s-a
ajuns în vederea eficientizării propriilor demersuri în
perspectivă3.
În atingerii tuturor obiectivelor unui proiect, managerul
acestuia, cel care îl trasează, îl implementează și îl evaluează
continuu trebuie să asigure respectarea unui program optim de
lucru, respectiv să respecte toate duratele reuniunilor de lucru a
echipei / echipelor de proiect, să încurajeze prezentarea tuturor
ideilor și sugestiilor venite din partea membrilor echipei, să
evite prezentarea unor rapoarte stufoase și plictisitoare, să evite
dezbaterile prea lungi și mai ales întrunirile monotone,
plictisitoare, care adeseori deviază de la subiectul aflat în
discuție și mai ales să aibă capacitatea de a adresa întrebări

1 Eleonora Rădulescu; Anca Țirlea, Educația civică prin activități extrașcolare cu caracter
interdisciplinar, Ghid pentru profesori și elevi, Polirom, Iași, 2004, p. 47.
2 Ibidem.
3 Dan Dumitrașcu, Radu Vasile Pascu, Managementul proiectului, Editura Universității Lucian Blaga din
Sibiu, Sibiu, 2004, p. 77-78.
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adecvate din care să rezulte diferențele dintre acțiunile propuse
și cele realizate4.
Succesul în evaluarea unui proiect presupune în
accepțiunea noastră:
- stabilirea și definirea unor criterii clare ce trebuiesc
atinse, urmărite;
- utilizarea optimă a unor instrumente adecvate în
evaluare și eficiență;
- respectarea termenelor evaluării.
Fiecare moment de evaluare al unui proiect trebuie să reprezinte
pentru cei care participă efectiv la acest proiect, în cazul nostru
concret, elevii implicați, o experiență din care toți au ceva de
învățat și o treaptă pe care să pășească în vederea îmbunătățirii
continue a spiritului civic și a atitudinilor și valorilor pozitive
față de trecut și semnificația sa pentru noi cei de astăzi.
În cadrul oricărui proiect, obiectivele reprezintă elementele
cheie, definitorii pentru înțelegerea de către elevii implicați și
nu numai a disciplinei de învățământ istorie cuprinsă în
trunchiul comun indiferent de filieră, profil, specializare. În
vederea stabiliri obiectivelor unui proiect este indicat a se
utiliza analiza SWOT (Puncte tari, puncte slabe, oportunități și
amenințări).
Aceasta asigură abordarea strategică cu privire la:
Punctele tari, desemnând acele aspecte pozitive ale proiectului
ce trebuies să fie evidențiate permanent. Punctele tari fac
referință la elementele utile, la toate resursele existente care ar
putea fi disponibile. Aici avem în vedere toate tipurile de
resurse, în special cele umane, materiale și financiare. Resursele
materiale disponibile pot fi: spații, resurse informaționale
(inclusiv conexiunile și produsele software care ar putea fi
utilizate), logistica existentă, precum și elementele
organizaționale ce ar putea constitui premise pentru evoluțiile
ulterioare. Resursele umane se referă la personalul existent, dar
și la posibilitățile de atragere a altor persoane, la motivarea și
interesarea acestora. Resursele financiare desemnează sumele ce
pot fi alocate proiectului și folosite în mod efectiv în vederea
generării de valoare.
Punctele slabe, sunt toate aspectele negative de care trebuie să
ținem cont, astfel încât, proiectul să se desfășoare cu succes.
Aceste slăbiciuni reprezintă cheia viitorului obiectiv al
proiectului (ce intenționează proiectul să rezolve, de ce este
acesta necesar). De asemenea, dintre punctele slabe identificate,
trebuie selectate cele care au cel mai mare impact asupra
entității analizate. Se impune acoperirea prin proiect în
întregime, în mod proporțional, a punctelor slabe.
Oportunitățile sunt acele aspecte și elemente positive externe
ale proiectului. Aceste oportunități sunt disponibile numai
temporar și reprezintă resursele care pot fi utile proiectului avut
în vedere, astfel încât acesta să poată fi atins cu succes. Acestea
trebuie să fie credibile din perspectiva certitudinii de a ne folosi
de acestea pentru ca proiectul nostru să-și atingă cu succes toate
obiectivele.
Amenințările sunt toate acele aspecte negative ale proiectului de
care trebuie să ținem cont pentru a le evita. Amenințările și
riscurile sunt strict legate de ce s-ar întâmpla în cazul în care nu
este promovat proiectul respectiv. Nu este avut în vedere faptul
că situația ar putea ramâne aceeași ca și pâna atunci, ceea ce ar
4 Dan Dumitrașcu, Radu Vasile Pascu, Managementul proiectului, Editura Universității Lucian
Blaga din Sibiu, Sibiu, 2004, p. 77-78.
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reprezenta efectele negative, respective consecințele de durată
ale nepromovării proiectului. Trebuie demonstrată în mod cât
mai convingator nevoia stringentă, efectele negative majore ale
nepromovarii proiectului, vizând un spectru cât mai larg (toată
zona în care entitatea activează, inclusiv efectele negative
asupra terților).
Cu alte cuvinte, este de dorit sa se creeze convingerea clară că
fără derularea proiectului nu se poate merge mai departe în ceea
ce privește formarea la elevii noștri a competențelor, valorilor și
atitudinilor necesare acestora de-a lungul întregii lor vieți.
Identificăm printre asemenea amenințări :
- Comunicarea slabă și nu întotdeauna adecvată dintre
școală și familiile elevilor;
- Părerile și comportamentele unor profesori și părinți
față de metoda proiectelor;
- Interesul scăzut al unora dintre părinți față de educația
și formarea pentru viață a propriilor copii;
- Lipsa de timp cu care se luptă, atât cadrele didactice,
cât și părinții și chiar elevii;
Bariere de comunicare între școală și autoritățile locale,
respectiv lipsa de interes pentru colaborare.În ceea ce privește
stabilirea obiectivelor proiectului trebuie să răspundem în mod
concret la următoarele întrebări:
• Care este perioada stabilită pentru atingerea scopului acestui
proiect?
• Ce pași specifici trebuie făcuți pentru a le putea obține?
• Care sunt obiectivele specifice ale fiecărei activități care este
eșalonată în proiectul nostru?
• Ce termene concrete se vor fixa pentru îndeplinirea
obiectivelor menționate
anterior și cine răspunde de
monitorizarea acestora?, astfel încât un obiectiv devine în cadrul
acestui proiect extrașcoar pe care îl derulăm de-a lungul unui an
școlar un câștig concret, atât pentru echipa de proiect, cât și
pentru beneficiarii acestuia.
Obiectivele generale1 ale unui proiect trebuie să vizeze:
- implicarea profesorilor și elevilor în inițierea și
desfășurarea unor activități extrașcolare;
- dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de care dispun
atât profesorii cât și elevii pentru a proiecta și
desfășura în echipă activități de educație, formală,
nonformală, paraverbală, cu consecințe pozitive, atât la
nivelul școlii, în afara orelor de curs, cercuri, cluburi,
work-shop-uri, cât și în comunitate, din perspectiva
paradigmei educaționale, că învățăm pentru întreaga
viață;
- elaborarea și realizarea împreună cu elevii a unor
materiale informative și de marketing publicitar care să
poată fi folosite, pentru proiectarea, implementarea,
evaluarea și valorificarea acțiunilor extrașcolare vizând
efecte și consecințe pozitive în școală, familie și
comunitate ;
- diseminarea efectivă a activității și rezultatelor către
întreaga comunitate școlară a unor modele de bună
practică în domeniul istoriei și al științelor socialumane ;
- identificarea unor soluții optime care să poată fi
utilizate la proiectele viitoare vizând atragerea unor
1 Rupert, Newton, Managerul de proiect: măiestrie în livrarea proiectelor, Editura Codecs, Bucureşti,
2006, p. 32.
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parteneri extrașcolari social-comunitari, culturali, etc.
care să fie dispuși să sprijine acest tip de educație și
formare2.
Conform teoriei manageriale, în momentul elaborării
obiectivelor unui proiect, trebuie avută în vedere analiza
SMART (acronimul vine din limba engleză Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, Time-based) care a fost
formulată pentru prima dată de către Peter Ducker în cadrul
metodei de management prin obiective 3 (Drucker, 1968).
Această metodă se bazează pe definirea obiectivelor pentru
fiecare angajat şi apoi compararea şi conducerea performanţelor
acestora în raport cu obiectivele globale care au fost stabilite.
Acest tip de analiză prevede ca obiectivul/obiectivele
proiectului să fie:
- Specifice (engl. - specific) - definirea foarte clară a
ceea ce va fi realizat;
- Măsurabile (engl.-measurable) - în sensul în care
rezultatul obţinut să poată să fie măsurat;
- Realizabile (engl. - achievable) - de toţi membrii
echipei şi din sursele existente;
- Relevante (engl. - relevant) - pentru ceea ce
intenţionează să măsoare;
- Delimitate în timp (engl. - time-based) - stabilirea unui
interval de timp realist pentru realizarea lor.
Un aspect important de menţionat în cadrul acestei faze de
stabilire a obiectivelor este întocmirea unei matrice, care va
cuprinde obiectivele, indicatorii utilizaţi pentru măsurarea
gradului de atingere a fiecărui obiectiv, ipotezele/premisele
pentru atingerea obiectivelor, precum şi indicatorii care arată în
ce măsură ipotezele s-au adeverit. În completarea acestei matrici
se porneşte întotdeauna de la definirea obiectivelor de ordin
general şi se continuă cu definirea obiectivelor de dezvoltare ale
organizaţiei/instituției şi a celor de proiect.
La completarea acestei matrici participă atât reprezentanţi ai
conducerii
organizaţiei/instituţiei,
pentru
a
asigura
compatibilitatea dintre obiectivele proiectului şi cele ale
organizaţiei/instituţiei, cât şi reprezentanţi ai echipei de proiect
şi ai beneficiarilor proiectului, pentru a stabili rezultatele
aşteptate, activităţile care se vor derula şi indicatorii pe baza
cărora se vor evalua rezultatele obţinute. De multe ori, în
procesul de definire a obiectivelor apar o serie de probleme
tipice legate de faptul că obiectivele formulate nu convin tuturor
părţilor implicate, sunt prea rigide şi nu se pot adapta
priorităţilor de schimbare, nu sunt cuantificate corespunzător şi
nu sunt suficient de bine documentate sau nu există suficient
timp pentru a defini clar şi în totalitate obiectivele. Practica a
demonstrat că lipsa unor obiective clar definite, operaţionale,
cuantificabile şi controlabile conduce, de cele mai multe ori, la
direcţionarea greşită sau chiar la eşecul proiectului, datorită
încadrării greşite a sarcinilor de muncă în ansamblul
proiectului4.
În ceea ce privește procesul de stabilirea a obiectivelor, atât
profesorul, cât și elevii implicați în proiect trebuie să se țină
cont de următoarele aspecte:

2 Eleonora Rădulescu; Anca Țirlea, Educația civică prin activități extrașcolare cu caracter
interdisciplinar, Ghid pentru profesori și elevi, Polirom, Iași, 2004, p. 48.
3 Anca Voineag, Management de proiect, Editura Magister, Sibiu, 2008, p. 23-24.
4 Dan Dumitrașcu, Radu Vasile Pascu, Managementul proiectului, Editura Universității Lucian
Blaga din Sibiu, Sibiu, 2004, p. 78.
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care sunt caracteristicile grupurilor țintă cu care se va colabora /
activa în cadrul proiectului?
care sunt problemele specifice care trebuiesc rezolvate prin
acest proiect?
care sunt responsabilitățile specifice ale echipei
pei de proiect,
respectiv ale fiecărui membru din echipa de proiect?
ce tip de cunoștințe
ștințe și abilități dezvoltă elevilor implicați
participarea la activitățile acestui proiect?
ce tip de comunicare se va utiliza în cadrul echipei de proiect,
dar și care va fi comunicarea cu partenerii extra
extrașcolari, socialculturali, comunitari ai proiectului?
Referindu-ne
ne la obiectivele unui proiect, în cazul nostru a unui
proiect educațional
țional de tip extrașcolar, inevitabil ne gândim la
beneficiarii direcți, la cei indirecți și fără îndoială la cei
potențiali
țiali ai proiectului nostru. În acest sens, identificăm prin
beneficiari direcți
ți un număr de elevi și de profesori din școala
noastră sau dintr-o altă unitate de învățământ(
țământ( primar,
gimnazial, liceal). Beneficiarii direcți suntt cei care vor participa
la proiectarea și desfășurarea activităților acestui proiect de
istorie, vor primi materialele publicitare de marketing și
informare elaborate de membrii echipei de proiect, conducerea
școlii, care de asemenea, va aviza și benefici
beneficia de pe urma
rezultatelor echipei de proiect și a proiectului în ans
ansamblul său.
Beneficiarii indirecți
ți sunt elevii și profesorii școlii care nu
participă în mod direct la activitățile
țile derulate, membrii
comunității
ții locale din care școala face parte, alte șc
școli care în
urma unor parteneriate privind educația
ția vor beneficia de pe
urma rezultatelor și a experienței privind acest proiect1.
Beneficiarii potențiali
țiali ai proiectului sunt asociațiile părinților,
societățile
țile culturale, asociațiile naționale, cenaclurile literare,
cluburile de eco-turism, alți
ți potențiali parteneri, precum
bisericile, unitățile militare în vederea
rea colaborării cu școala și a
formării la elevi de competențe
țe transversale, social-comunitare,
social
atitudinal-valorice necesare acestora de-aa lungul îîntregii lor
vieți,
ți, din perspectiva unei optime inserții în societate în calitate
de cetățeni activi.

Rolul activităților
ților de tip outdoor
în gradinița de copii
Ed. Cecilia PISALTU
ISALTU – Huși

,, Natura poate să-ţi
ţi slujească de carte, de profesor,
de povăţuitor. Ea te cheamă, ea îţi procură, cu mici mijloace,
tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu închide această
mare carte plină de învăţături înţelepte, nu o neglija pentru
celelalte cărţi în care se cuprind numai strofe din cântarea
întreagă ce stă înaintea ta.’’ (Ion Simionescu)
Activitățile
țile de tip outdoor, o altă modalitate de parcurgere a
curriculumului școlar sau o modalitate prin care vizăm starea de
bine a copilului?”
Conceptul de ”outdoor education” sau ”educa
”educație în aer
liber” este o noțiune
țiune ce vizează o educație bazată pe experințe și
activitate practică desfășurată
șurată în afara grupei în aer liber.
Aceasta se bazează pe filozofia, teoria și practica educației
1 Eleonora Rădulescu; Anca Țirlea, Educația
ția civică prin activități extrașcolare
extrașcola cu caracter
interdisciplinar, Ghid pentru profesori și elevi, Polirom, Iași, 2004, p. 49.
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experiențiale, a educației
ției ecologice și educației pentru mediu,
dezvoltându-le copiilor înțelegerea
țelegerea și aprecierea de sine a celor
din jur și a lumii naturale.
Educația
ția de tip outdoor este o formă organizată de
învațământ
țământ care îl pregătește pe copil pentru viață și care se
desfășoară
șoară în aer liber. Aceste activități outdoor se desfășoară
în natură și nu au ca finalitate rezultate palpabile cum ar ffi
diploma, atestate ci produse
vizibile la nivelul
comportamentului copiilor.
Mediul înconjurător devine şantier de aplicare a
cunoştinţelor sau arenă de descoperire a noi probleme a căror
rezolvare se poate face la faţa locului prin punere în situație.
Grădiniţa, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi
conţinutul cunoştinţelor pe care le comunică preşcolarului, nu
poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare,
trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiu
acţiuni care să le
lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea lor de
cunoaştere, să le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi
în stare să iscodescă singuri pentru aa-şi forma convingeri
durabile.
Această activitate outdoor are un aspect practic,
p
informal, dar si
experiențial.
Educația în aer liber parcurge
urge toate cele trei nivele de îînvățare:
Cognitiv
Afectiv
Motric

Avantajele unei activități outdoor:
- Dezvoltă o reală şi adâncă relaţie a omului cu natura;
- Susţine o dezvoltare socială şi personală
per
armonioasă,
un stil de viaţă sănătos;
- Oferă oportunitatea de a experimenta mediul
înconjurător, de a-şi
şi asuma riscuri şi de a-şi
a dezvolta
abilităţi pentru rezolvarea unor situaţii dificile;
- Oferă un mediu natural bun şi sănătos pentru învăţare,
mişcare şi relaxare;
- Dezvoltă tehnici şi abilităţi de supravieţuire;
- Dezvoltă toleranţa, spiritul de echipă, abilităţile de
lider;
- Promovează dezvoltarea relaţiilor dintre copii,
comunicarea şi colaborarea ;
- Dezvoltă
creativitatea,
imaginaţia,inventivitatea,
abilităţile
bilităţile de rezolvare a problemelor;
- Ne ajută să înţelegem fenomenele din mediul
înconjurător.
Există o varietate de activități
ți ce pot fi derulate pentru
a preda într-un mod inedit cunoștințe
ștințe din diverse domenii,
astfel preșcolarii îşi pot activa imaginația, creativitatea,
vorbirea, exprimarea literară/artistică. Astfel:
DS:Activitatea matematică oferă multe oportunită
oportunități care mai de
care mai diversificate uni preșcolarii
școlarii pot să:
- Adune frunzele (pietricele, castane, crenguțe,
crengu
fructe
din livadă ,curte, cartier etc),formând mulțimi
mul
după
culoare, mărime, le ordonează, le numără așezand
a
cifra
corespunzătoare mulțimii,
țimii, rezolvă mici probleme prin
adăugarea sau scădere, le cantăreste,etc
- Preșcolarii
școlarii pot măsura cu pasul curtea gradinitei, își
pot imagina forma geometrică cu care seamănă
curtea,trotuarul, rondul cu flori.
Tot în cadrul domeniului știință, preșcolarul dobândește
cunoștințe
ștințe cu privire la plante si animale din natură, informații
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cu privire la mediul înconjurator, la poluare si consecințele
acestuia. Valențele educative ale acestor activități pot fi puse în
valoare prin plantarea şi îngrijirea plantelor din curtea
gradiniței, vizite în curtea bunicilor unde pot observa câinele,
iepurașul, vaca, sau în grădina de legume unde pot observa
răsadurile, legumele, fructele (livada) participarea la acțiuni de
protecție a mediului inconjurator, drumeții
la
pădure,
construirea unor căsuțe pentru păsărele.
DEC şi DOS - Educaţia plastică și abilitățile practice
oferă posibilitatea manifestării depline a creativităţii şi
sensibilităţii copilului. Desenele, colajele, afişe cu mesaj
ecologic constituie o îmbinare a esteticului cu informaţia
ştiinţifică. Prin aceste activităţi capătă valoare artistică unele
obiecte realizate din materiale refolosibile.

Prescolarii pot picta, desena, modela, obiecte din natura,
peisaje, un colț din natură pe un șevalet lucrând afara, în
mijlocul naturii. Culorile naturii vor deveni prietenii micilor
preşcolari dacă aceștia vor atinge ceea ce pictează, vor mirosi
,vor observa , investiga, atinge, explora. Deasemenea, copiii
pot descoperi ei înșiși culorile neprețuite ale naturii prin
adunarea unor mostre de frunze, crenguțe, plante, pământ,
boabe pe care să le frece pe hârtie pentru a descoperi culoarea
.Ei trebuie preveniți și asupra materialelor pe care nu trebuie să
le folosească-iedera otrăvitoare, animale vii, urzici, aer liber.
O activitate sportiva: realizata pe un teren de sport este mult
mai benefica decât cea organizată în sala de grupă .
Exemple din activitățile outdoor a prescolarilor de la grupa
mijlocie “Pinochio”
Copiii au desfășurat activitatea integrată ,,Frunzele
Toamnei ,, în aer liber unde au
observat culorile
toamnei, plimbându-se prin curtea gradiniței, au
observat coloritul plăcut arămiu, maroniu al toamnei,
au analizat frunzele, le-au pipăit, mirosit s-au jucat cu
ele numărându-le , și-au demonstrat veleitățile artistice
într-un dans al frunzelor-euritmie şi au recitat poezia
,,Toamna,,.
Educația concepută ca proces de predare-învățare în spații
diferite, neconvenționale mi-am propus-o si atunci cand tema
saptamanii a fost: ,,Iarna și bucuriile sale,,. O activitate outdoor
desfășurată în cadrul temei săptămânale a fost ,,Omul de
zăpada,, unde copiii au format bulgări de diferite dimensiuni:
mare, mijlociu, mic, au înalțat oameni de zăpadă: înaţi-scunzi
desfăşurând un concurs pe echipe, au numărat bulgării, au
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recitat o poezie și au cântat cântecelul ,,Omul de zapada,,
dansând în jurul lui. Aceste activități desfășurate în aer liber
fortifică un copil din punct de vedere fizic, îi imprimă gustul
performanțelor, creează deprinderi de cooperare în echipă,
pentru sincronizarea actiunilor proprii cu ale coechiperilor în
vederea atigerii unui obiectiv comun. Jocul contribuie la crearea
unui tonus pozitiv in care se completează utilul cu activitatea de
recreere, provoacă o stare de bună dispozitie.
Alte activități outdoor desfășurate au fost: participarea
la campanii ale comunitătii, la activităti de voluntariat în folosul
comunitatii: ,,Mami, tati, petrece o ora cu mine,, „Marșul
Ecologistilor,, “Împreuna pentru copiii cu dizabilitati,, sau
activităţi iniţiate de instituţii ale comunităţii cu ocazia unor zile
importante: „Ziua Europei”, „1 Decembrie-ziua României”, ce
au avut ca finalitate implicarea activă a copiilor în probleme de
interes civic, organizarea de activități orientate spre soluționarea
problemelor comunității, dezvoltarea spiritului practic şi a
adaptării la situaţiile concrete de viaţă.
Aceste activități organizate cu preșcolarii în aer liber îi
ajută să înţeleagă şi să aprecieze mediul şi legătura lor cu
acesta. Îi pregăteşte pentru un viitor durabil, analizează
problemele pe termen lung. Educaţia de tip outdoor nu
eclipsează educaţia din sala de grupă, ci îi imprimă o altă
dimensiune şi consistenţă. Este o formă de stimulare şi
„împlinire” a ei, prin extensiuni, aplicaţii, prefaţări de noi
căutări.
Educația outdoor se pliază cel mai, bine cu cea nonformală, întru-cât ca şi aceasta, educația outdoor se bazează
foarte mult pe participarea activă, maximizează procesul de
învățare, minimalizând constrângerea specifică activitatilor din
grupa , oferă o utilitate practică imediată cunoștințelor învățate,
se desfășoară în context diferite având un cadru de învățare și
un conținut lejer, folosește metode care stimulează implicarea și
participarea, are o structură și o planificare flexibilă, procesul
învățării este orientat spre participant, se bazează pe experienţa
participanţilor.
Educaţia outdoor reprezinta o puternica sursă de
experienţe de învăţare – un mediu relaxant, liber, fara
constrangerile pe care le impun “cei 4 pereți ai unei săli de
grupa” poate oferi prescolarilor nenumărate provocări, astfel că
procesul de educare devine puternic, inspiraţional si de natură
să schimbe comportamente antisociale, să creeze o relaţie
puternică între oameni bazată pe sprijin reciproc.
Exemplele prezentate au scos în evidență avantajele
educației outdoor:
- oferă posibilitatea contactului cu natura;
- reprezintă un climat motivațional copiilor cu dificultăți de
învățare;
- formează abilități de colaborare, comunicare, învățare activă;
- educă adaptabilitatea, flexibilitatea, inițiativa, autonomia,
asumarea responsabilității.
Resurse bibliografice:
Cucos, Constantin, „Este importanta educaţia de dincolo de usa clasei?”,
articol aparut pe newsletter-ul doxologia.ro si in Revista Doxologia, Editura
Doxologia Media Mitropolia Moldovei si Bucovinei, Iasi, 2012;
Preda, Viorica, Pletea, Mioara, Grama, Filofteia, “450 de jocuri educationale”,
“Repere fundamentale în învăţarea si dezvoltarea timpurie a copilului”, Editura
Didactica Publishing House, Bucuresti 2011;
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De ce să fim incluzivi şi să realizăm o
educaţie incluzivă?
Ed. Cecilia PISALTU – Huși
MOTTO: „Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu
le vom vedea… !”

Educaţia incluzivă are ca principiu fundamental - un
învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi - care constituie un
deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi si se concretizează în
experienţe si bune practici de integrare / incluziune.
Programele de stimulare timpurie a dezvoltarii reprezintă o
etapă decisivă în realizarea obiectivelor educaţiei
educaţi pentru toţi.
Acestea au o influentă determinantă asupra formării inteligenţei,
a personalităţii si a comportamentelor sociale. În pedagogia
contemporană există o preocupare intensă pentru găsirea căilor
şi mijloacelor optime de intervenţie educativă înca
înc de la varstele
mici asupra unei categorii cât mai largi de populaţie infantilă.
Pentru a nu pierde calităţile şi competenţele acelora
care sunt ameninţaţi cu excluderea-indivizilor
indivizilor cu valoare egala
cu alţii. În acest sens, conştiinţa copiilor, de la cea mai fragedă
vârstă trebuie formată şi dezvoltată invăţându--i ca toţi copiii
trebuie să participe la acţiuni comune care îi ajută ca să crească,
să se dezvolte, pentru ca atunci când vor fi mari să participe şi
ei la dezvoltarea comunităţii în care trăiesc.
Problema care se pune este deci, cât de bine sunt
pregătiţi copiii, părinţii acestora dar şi educatoarea pentru
diversitatea, existenţa şi identificarea în fiecare grup preşcolar şi
cât de bine sunt pregătiţi să o accepte. Mă refer aici la
incluziunea copiilor
opiilor care provin din medii sociale diferite, copii
cu diferite dizabilităţi, sau de alte etnii si pregatirea celorlalţi în
vederea acceptării acestora alături de ei, fără diferenţe de
manifestare comportamentală sau verbală.
Mai întâi trebuie însâ ca părinţii
ărinţii să cunoască această
diversitate la care ma refer. În acest sens, personal, înlesnesc
comunicarea între părinţi prin cursuri ,,Educati,asa!”, prin
antrenarea acestora la actiuni din cadrul proiectelor întreprinse:
,,Copii către copii”, ,,De la suflett la suflet”, discut individual cu
aceştia ori de cate ori este nevoie.
Se ştie că la venirea în grădiniţă copiii nu se ajută între
ei, nu cedează jucăria cu care se joacă, nu dau mâna unui coleg
dacă nu-ii convine ceva în aspectul lui, nu se joacă cu un ccopil
care stă retras etc În acest sens un rol important îl au jocurile cu
rol care îi plasează pe copii în ipostaze noi, ajutându
ajutându-i sâ
înţeleagă situaţii diferite, diferenţele de opinii dintre persoane.
Educația
ia incluziva acoperă şi problema integrării
copiilor cu tulburări/deficienţe de limbaj şi comunicare, care
sunt cuprinşi în activitatea de terapie logopedica desfaşurată de
profesorul logoped, educatoarea desfaşurând în paralel o
activitate susţinută pentru:
- dezvoltarea/ exersarea auzului fonematic şi a respiraţiei
verbale;
- dezvoltarea vocabularului uzual/ funcţional şi exersarea
comunicării.
Copilul cu cerinţe speciale trebuie acceptat de colegi si
acest lucru trebuie pregătit de educatoare prin informarea
inf
acestora cu scopul de a se comporta normal cu el.
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Este foarte importanta sensibilizarea copiilor şi
pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un asemenea coleg.
Sensibilizarea se face prin stimulari:
- crearea şi aplicarea unor jocuri care ppermit stimularea unor
deficienţe (motorie, vizualâ, auditivă), ceea ce determină copiii
să înţeleagă situaţia celor care au dizabilităti: vizitarea/ vizita
unor persoane cu deficienţe
- exersarea/ dezvoltarea psiho – motricitătii, motivaţiei şi
afectivităţii.
ţii. În aceste situaţii părintii sunt cei mai reali parteneri
deoarece ei deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor.
Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu
cerinte educative speciale este necesarŢ şi benefică, ea
furnizând informaţional
al specificul dizabilitătii preşcolarului,
precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia.
Părinţii informează şi despre factorii de influentă negativă care
ar trebui evitaţi (fobii, neplăceri, stimuli negativi, atitudini, care
determină inhibarea/izolarea
a/izolarea copiilor). Trebuie să recunoaştem
însă că de-aa lungul anilor am întâlnit cazuri în care aceştia nu
erau destul de deschişi şi astfel munca noastra, a educatoarelor,
logopedului a fost îngreunată. Personal am constatat că odată cu
planificarea unor
or şedinte la psiholog, aceştia au ales sa fie
consiliaţi si astfel multe aspecte din familie, comportamente
nedorite ale copiilor au fost rezolvate. Iata deci, ca am trecut la
copilul hiperactiv şi încăpăţânat, diagnostic care poate fi stabilit
doar de către
tre un expert, noua ne ramane însă datoria de a
aprecia aspectele ce caracterizează o asemenea tulburare si de a
găsi măsurile care se pot lua.
În privinţa deficitului de atenţie, copilul:
• de multe ori eşuează în încercarea de a-şi
a menţine atenţia
asupra
supra unor sarcini, activităţi, chiar şi în ceea ce priveşte, de
exemplu, regulile unui joc pe care îl joacă cu prietenii săi;
• de multe ori ai senzaţia ca nu te ascultă atunci când îi spui
ceva, chiar dacă în mod evident te adresezi lui direct;
• adeseaa nu e în stare să rezolve sarcina până la capat; se opune,
şi nu pentru că nu a înţeles ce trebuie să facă, ci evită aceste
activităţi, care îi displac În mod evident;
• pierde uşor lucrurile, uită uşor ce are de făcut şi este foarte
uşor distras de stimuli externi.
Un copil hiperactiv:
• este mereu neliniştit, adesea se ridică de pe scaun, în situaţii în
care se presupune că trebuie să stea aşezat, aleargă, se miscă
necontrolat şi nu e capabil să stea în jocuri care nu implică
agitaţie şi zgomot;
• vorbeşte
rbeşte excesiv şi se agită excesiv, ca şi cum ar fi
“motorizat”;
• îi întrerupe pe ceilalţi, nu aşteapta sfarşitul unei întrebări
pentru a da răspunsul, îi e greu să si aştepte rândul.
• de cele mai multe ori când alţii îi vorbesc dă impresia că nu
ascultă.
Cauzele ADHD nu sunt cunoscute, în sensul că nu există baze
neurofiziologice şi neurochimice pentru această tulburare.
Există teorii care susţin expunerea toxică prenatală,
prematuritatea la naştere, aditivi alimentari, însa pentru ele nu
există evidenţa ştiinţifică care să indice ca aceşti factori duc la
dezvoltarea ADHD. Nouă, educatoarelor, ne revine sarcina de
a cunoaşte aceste simptome, de a discuta cu părinţii şi de a
stabili măsurile care se pot lua atât la grădiniţă cât şi acasă La
gradiniţă
ţă este benefic, de exemplu, ca dimineaţa, cand vine, sa
aleagă un joc, şi să se joace un timp determinat, fară aa-l
întrerupe,, ferit de sursele de agitatie. Copilul trebuie
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recompensat daca finalizeaza jocul. Pentru aceasta, ca şi pentru
diminuarea altor probleme
robleme comportamentale, este bine să
folosim panouri pe care sunt prinse bulinele rosii/feţişoare
vesele pe care le aduna copilul. Este o mare responsabilitate a
noastra de a proceda aşa pentru ca acesta să nu ocupe o pozitie
de ,,intrus” şi să fie respinss de colegi. O grădinita poate fi
incluzivă şi poate dezvolta practici incluzive în abordarea
copiilor, dacă se doreşte cu adevarat acest lucru.În acest sens,
munca cu copiii continua pană cand nu se vor mai face
diferenţieri şi segregări în cadrul grupului,
i, iar părintii vor
accepta toţi “colegii” copilului lor.

Creativitatea prin educaţie permanent
permanentă
Înv. Mihaela ENACHE – Huși
Creativitatea nu este un simplu proces de cunoaştere
ci, în cadrul cunoaşterii, este un fenomen complex
aptitudinal ce ţine de intersectarea operaţională a celor mai
importante procese cognitive şi necognitive cu finalitate
eficientă în luarea deciziilor şi în realizarea acţiunilor
rezolutive după un plan elaborat independent sau dirijat
raţional şi la timp de învăţător.
reativitatea se dezvoltă prin toate disciplinele de
învăţământ.
Învăţarea creativă, fiind un complex aptitudinal,
se distribuie diferenţiat de la copil la copil, de la o grupă de
vârstă la alta, pe o gamă largă de variabile. Nu există copil
dezvoltat normal intelectual să nu fie înzestrat cu aceste
capacităţi într-oo măsură mai mare sau mai mică şi că aceste
capacităţi să nu poată fi restructurate funcţinal sau optimizate pe
calea unei influenţe educaţionale corespunzătoare.
Factorii intelectuali şi nonintelectuali care asigură
învăţarea creativă sunt:
- dezvoltarea spiritului de observaţie şi în mod progresiv
până la cele mai complexe capacităţi aptitudinale de
gândire şi imaginaţie creatoare;
- dezvoltarea aptitudinilor de ordin caracterial până la
setul direcţional al personalităţii creatoare;
restructurări
turări radicale în metodologia învăţării; crearea
unei atmosfere permisive în clasa care să favorizeze
comunicarea, conlucrarea.
În procesul didactic nu formăm creatori de produse noi, ci
cultivăm, formăm capacităţi. În cultivarea creativităţii ele
elevilor
trebuie utilizate la maximum marile resurse ale studiului limbii
române.
În zona noastră de interes, creativitatea urmăreşte
orientarea permanentă şi stăruitoare spre situaţii de întrebare
problemă. Exigenţele la care trebuie să dam răspuns, respectiv
alternativele ce le îmbrăţişăm, se înscriu şi cer o profundă
înţelegere şi implicit o nouă atitudine faţă de potenţialul creativ,
în convergenţă cu stadiul civilizaţiei la care a ajuns societatea
contemporană.
Asupra educării creativităţii s-au
au conturat două direcţii:
1. activitatea creatoare poate fi dirijată direct prin algoritmi
care descriu logica rezolvărilor creative;
2. activitatea creatoare poate fi dirijată indirect prin
asigurarea condiţiilor care o facilitează.

C
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În educaţie s-aa crezut mult timp că activitatea creatoare
este apanajul exclusiv al unor oameni excepţionali, special
înzestraţi. Dar creativitatea o posedăm toţi, încă din momentul
naşterii. De aceea ar trebui să li se asigure tinerilor situaţii în
care aceştia au şanse de succes. Succesul implică de la sine mult
efort din partea elevilor în munca creatoare pe care o fac.
Dacă am compara elevul cu un planor, am putea spune –
arată un cercetător atent al domeniului – că învăţătorul joacă
rolul instructorului care pregăteşte zborul, are grijă de un start
corespunzător în condiţii bune, aşa încât planorul odată ridicat
zboară singur şi aterizează oricând în condiţii de deplină
siguranţă.
De altfel, crearea unui climat favorabil este
e stimulatoriu
în activitatea de creaţie. De asemenea întrebările generatoare de
probleme ţin de aceeaşi orientare. O alternativă indirectă este
cea de stimulare a activităţii creatoare. Toată lumea vorbeşte şi
doreşte creativitatea, dar puţini se gândes
gândesc la ceea ce o
blochează, o împiedică sau o opreşte.
Procesul formării cunoaşte discontinuităţi, pericole şi
obstacole interne şi externe, aflate în acţiune reciprocă..
Blocajele creativităţii sunt fenomenele de oprire prin întârziere,
restrângeree sau obligare de a merge într
într-o acţiune nedorită, care
produc pierderi sociale, umane, materiale şi spirituale.
Regimul şcolar autoritar, relaţiile reci, indiferenţa dintre
educatori şi elevi blochează creativitatea prin: teama de
raspundere, frica
ca de succese imediate, ambiguitatea excesivă,
îngusta specializare, metodele rigide.

Tânăra din Vaslui care a revoluţionat
lumea ştiinţei, premiată de preşedintele
SUA pentru performanţele din domeniul
cercetării
Simona VOICU
Tânăra din Vaslui care a revoluţionat lumea ştiinţei,
premiată de preşedintele SUA pentru performanţele din
domeniul cercetării Viviana Grădinaru este profesor
universitar Universitatea Caltech, din California FOTO
Caltech.edu Viviana Grădinaru (35 ani), cercetător
principall la California Institute for Technology, se numără
printre cei 105 câştigători din acest an ai „Presidential
Early Career Awards for Scientists and Engineers“, cea mai
înaltă distincţie acordată de conducerea SUA tinerilor
specialişti în domeniul cercetării
ii ştiinţifice şi tehnologice.
Viviana Grădinaru este unul dintre elevii de excepţie ai
învăţământului vasluian.

P

otrivit unui comunicat remis de Casa Albă, ceremonia de
premiere va avea loc la Washington în primăvara acestui
an, premiile urmând a fi înmânate de preşedintele
Barack Obama. ”Aceşti cercetători aflaţi la începutul carierei lor
sunt deschizători de drum pentru
entru eforturile noastre de a face faţă
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şi de a înţelege provocări pornind de la schimbările climatice
până la sănătate şi bunăstare'', a afirmat preşedintele american,
Barack Obama, care i-a felicitat pe laureaţi şi i-aa încurajat să fie
în continuare un exemplu
xemplu ''al incredibilei ingeniozităţi a
poporului american”, se arată în comunicatul Casei Albe.

orice demers ştiintific
ntific care ar fi benefic pentru cartografierea
întregului organism, inclusiv studiul despre cum nervii
periferici şi organele pot afecta profund cogniţia şi procesarea
mentală, dar şi viceversa", a explicat Viviana Grădinaru în presa
americană.

Scrisul de mână îţi dezvăluie
personalitatea. Ce fel de om eşti dacă
scrisul tău e orientat spre dreapta
Specialiştii grafologi au susţin că prin interpretarea
scrisului de mână al unei persoane pot fi dezvăluite peste
5.000 de tipuri de personalitate.
ai jos găseşti o scurtă prezentare a ceea ce spune
scrisul de mână despre personalitatea ta.

M

Aceste premii au fost instituite în 1996 de preşedintele de atunci
al SUA, Bill Clinton, câştigătorii fiind recompensaţi pentru
cercetările lor
or ştiinţifice inovative, precum şi pentru
angajamentul lor în beneficiul comunităţii. Originară din
Vaslui, Viviana Grădinaru (35 ani) a revoluţionat lumea ştiinţei
dezvoltând în premieră, în anul 2014, o tehnică prin care se
poate face aproape tot corpul unui şoarece transparent. Metoda
va facilita cercetările de biologie şi medicină, fiind utilizată
pentru a studia structura sistemului nervos sau modul în care se
răspândeşte cancerul în organism. Viviana Grădinaru a absolvit
Liceul Mihail Kogălniceanu dinn Vaslui în anul 2000, iar
profesorii au numai cuvinte de laudă despre ea. ”A fost o clasă
de aur, clasa Vivianei, cred că a fost cea mai bună clasă a
acestui liceu. Viviana era bună la toate disciplinele însă era
foarte aplicată la fizică, unde avea un talent
lent incredibil. A fost un
elev de o fineţe şi o modestie cum rar ne este dat să întâlnim”, a
precizat, pentru ”Adevărul”, profesorul Nicolae Ionescu, de la
Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui. Fosta absolventă a
Liceului "Mihail Kogălniceanu" din Vaslui, Viviana Grădinaru
s-aa stabilit în Statele Unite ale Americii, unde şi
şi-a continuat
studiile universitare, din 2012 predând la Universitatea din
Caltech din California. Munca asiduă în domeniul cercetării şi
ideile strălucite au făcut ca Viviana Grădinaru să fie cooptată în
lotul de elită al universităţii californiene, acolo unde unul dintre
laboratoarele de cercetare poartă numele tinerei originare din
Vaslui. Viviana Grădinaru, alături de echipa sa FOTO
Caltech.edu În vara anului 2014, după doi ani de muncă în
laborator, Viviana Grădinaru şi echipa sa de la Caltech au
anunţat descoperirea revoluţionară în domeniul ştiinţei
medicale: şoarecii transparenţi. Cu această nouă tehnică,
dezvoltată de Viviana Grădinaru se deschide calea către o nouă
generaţie de terapii
apii pentru afecţiuni care variază de la autism la
durere cronică. Oamenii de ştiinţă vor putea cartografia mai
bine sistemul nervos sau modul în care se răspândeşte cancerul
în organism. "Metodologia noastră are potenţialul de a accelera
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1. Litere mari:: Ai nevoie să te simţi înţeles şi să te faci remarcat
în faţa celorlalţi. Pentru tine contează foarte mult părerea
celorlalţi despre tine.
2. Litere mici:: Eşti o persoană cu o concentrare foarte bună şi
foarte determinată. Eşti mai degrabă introvertit.
3. Scrisul este orientat spre dreapta:: Eşti o persoană sensibilă,
iubitoare, sentimentală, prietenoasă şi impulsivă. Familia şi
prietenii ocupăă cel mai important loc în viaţa ta.
4. Scris drept, neorientat spre o parte sau alta:
alta Eşti ghidat de
raţiune, nu de emoţii. Eşti o persoană pragmatică.
5. Scris orientat spre stânga:: Eşti o persoană introvertită şi
retrasă.
6. Scris îngroşat: Ai sentimentee foarte puternice şi trăieşti
evenimentele la o intensitate maximă. Eşti foarte impulsiv.
7. Scris subţire:: Treci uşor peste evenimente din viaţa ta, nu eşti
foarte sentimental.
8. Litera „l” are o buclă mare:: Ai speranţe şi visuri foarte mari
pentru viitor.
9. Litera „l” nu are deloc buclă:: Visurile tale de până acum
probabil că s-au
au năruit şi nu îţi mai faci alte speranţe.
10. Litera „t” are buclă:: Eşti o persoană sensibilă la criticile
celor din jur. Uneori poţi părea paranoică.
11. Litera „t” nu are buclă:: Eşti un angajat ideal, disciplinat şi
foarte sigur pe sine.
12. Litera „y” este subţire:: Îţi alegi prietenii cu foarte mare
atenţie.
13. Litera „y” are o buclă mare:: Ai un cerc larg de prieteni.
14. Litera „y” este alungită:: Îţi place să călătoreşti.
15. Litera „y” este scurtă:: Eşti o persoană care preferă să stea
acasă, care nu e atrasă de aventuri.
16. Literele se leagă una de alta:: Eşti o persoană care
acţionează logic şi care gândeşte foarte mult înainte să facă
alegeri.
17. Literele nu sunt legate între ele:: Eşti o persoană inteligentă
şi intuitivă.
18. Faci un cerculeţ gol deasupra lui „i”:
„i” Eşti o persoană
copilăroasă, căreia îi place să se joace. Ai, de asemenea, o latură
artistică şi îţi place să ieşi în evidenţă.
19. Punctul de pe „i” este unul normal:
normal Nu îţi place dezordinea
şi acorzi deosebit de multă atenţie detaliilor.
20. Litera „t” este tăiată foarte sus:: Ai aspiraţii înalte şi o stimă
de sine dezvoltată.
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Copacul, dacă şi-ar intui viitorul,
n-ar mai răsări la orizont
pentru a avea statul
de erou anonim al eternităţii.

21. Litera „t” este tăiată foarte jos: Nu ai speranţe mari şi eşti
foarte nesigur pe tine.
22. Nu laşi aproape deloc spaţiu între rânduri: Stai foarte prost
la capitolul managerierea timpului.
23. Laşi spaţiu normal între rânduri: Ştii care-ţi sunt limitele.
sursa: www.gandul.info

Cenaclu
Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi
grădină de vise
a împătimiţilor de idei,
a semănătorilor de flori
pentru suflete gingaşe,
a căutătorilor de comori
ÎN CUVINTE
meşteşugit aliniate
pentru a proiecta existenţa
de o clipă
într-o mare de beatitudine absolută
fără consum de halucinogene.
PLOAIA
ploaia a întârziat la întâlnire
ca o iubită care nu are ceas,
când a venit, ardea pământul
şi florile însetate
a sorbit-o ca într-o transfuzie
de atâta aşteptare,
de atâta iubire.
COPACUL
erou al eternităţii
cu rădăcinile-n nadir,
cu fruntea în zenit,
sfidător străjiueşte unde a crescut
douăzeci şi patru de ore
din douzeci şi patru
şi poate şi o veşnicie
dacă nu ar fi fulgerele
şi banalul trăsnet
şi nevoia de a încălzi soba
şi nevoia de scândură
şi nevoia atâtor alte nevoi.
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MĂRUL
miracol pentru toţi acei:
care vor să ştie ce e cunoaşterea,
pentru înfometaţii perpetuarii speciei,
pentru suferinzii de prea mult soare,
pentru nevitaminizaţii
cu sevele adâncului,
cu sevele cerului,
pentru cleptomanii
ce-l ştiu fără gard
la margine de drum
şi-n desimea câmpiei
şi-n desimea atâtor altor pomi
răsăriţi în Grădina Eenului,
dar mândru de propria-i legendă.
VISUL
visul este metafora somnului
şi al stării de veghe,
figură destul de banală
care se poate interpreta:
ca un fapt divers,
se poate interpreta
de oricine vrea
în „n” feluri
totul depinde de imaginaţie
şi de simboluri,
se poate comenta
cu semnificaţie
sau fără semnificaţie,
se poate uita
chiar foarte repede
mai ales dacă nu se întâmplă nimic
sau dacă trezirea se face
cu ochii în lumină.
Visul este metafora somnului,
dar şi a stării de veghe.
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Pod de inimi peste râu de flori

De vină suntem numai noi, creștinii,
Că dau năvală pe aici străinii
Văzând că scoatem mama la vânzare.

Prof. Petrușș ANDREI - Bârlad
La noi, politica...
La noi, politica-i anomalie:
Demagogie și mistificare,
Învinge cel mai tare-n buzunare
Și mulți câștigă numai din prostie.
Priviți-l mai atent pe fiecare
Când vrea alesul vostru să vă fie,
Pe fața lui scrie fățărnicie
Iar idol are-un mincinos mai mare.
Și, după ce ajunge la putere,
Aleargă pentru el să fac-avere,
De tine-n cursul săptămânii-l doare.
Ca ,,om politic” mie îmi apare
Întocmai ca un hoț la drumul mare,
Ca oaia cu doi miei și cinci picioare.
De ce-o fi țara asta...
De ce-o fi țara asta blestemată?
Numită drept a raiului grădină,
Pe care o conduc cei ce-o dezbină
Și e atât de prost administrată!
În loc să fie oază de lumină
Precum a fost odată și odată,
E jefuită și e defăimată
De-o clică nesătulă și haină.
Pe-aici escrocii zburdă-n libertate,
Bacovia demult avea dreptate:
,,O țară plină de umor dar tristă!”
Lăsați orice speranță voi, sărmanii,
Sunt admirați cei care fură banii,
Justiția în țara noastră nu există!
O hoardă...
O hoardă nesătulă și barbară,
Mânată de pustiul de acasă,
Crezându-se o nație aleasă,
Intrase printr-o margine de țară.
Ea, dând din coate,-și face loc la masă,
Vocală, arogantă și avară,
În stare să ne dea pe noi afară
Că de-adevăr și Dumnezeu nu-i pasă.
Ce pacoste pe noi ne urmărește
De suntem prinși, de veacuri, ca-ntr-un clește
Și de revoltă nu suntem în stare?
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Mojicul, bădăranul...
Mojicul, bădăranul și mârlanul
Prin mijloace suspecte parveniră,
Parlamentari aceștia deveniră
Ca să-și ascundă frauda și banul.
Dar instituțiile-i încolțiră
Și presa spune că nu trece anul
Și-n pușcării își vor sfârși romanul
Dar, la auzul veștii, ei zâmbiră.
Cătușele sunt numai de fațadă,
Că-n veci nu calcă roata pe obadă,
Iar ei vor huzuri în libertate.
Se-aud, de jos, blesteme și litanii
Că-n frunte astăzi au ajuns golanii
Și-n țara asta nu mai e dreptate.
Hoarda lui Attila
În memoria bunicului meu Gheorghe Andrei
din satul Bărc, com. Români, jud. Neamț,
ț,
din Regimentul 64 Infanterie, erou al primului
război mondial, care și-a dat viața
ța pentru eliberarea
Ardealului ( Mausoleul de la Mărășești – Culoar H,
Cripta 5, Loc 20).

Hoarda lui Attila din pustie
Ca un roi de viespi se împânzește
Și asupră-ne se năpustește
Vrând să-nțepe și să ne sfâșie.
Ca să rupă din sacra moșie
Calul de honved își pregătește
Carnea de sub șa și-o frăgezește
Și privește-n jur cu dușmănie.
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Pentru-Ardeal, bunicii ne muriră,
Țara pentru noi o întregiră
Să ne lase sfântă moștenire.
Tu, române, Țara ți-o veghează –
Minte trează, inimă vitează –
Luptă pentru dreapta întregire.
Balada lui Gheorghe Andrei
Din volumul LA PÂRÂUL DORULUI, Gheorghe Țigău,
Editor Create Space: Raluca Sanders, AMAZON,
Los Angeles, SUA,2015

Lăsau în urmă crângul, lunca, dealul,
C-asupra țării se-adunau nori grei,
Plecau români să apere Ardealul
Și a plecat, din Bărc și Gheorghe Andrei.
Plecau voinici ca râul cel de munte,
Ce mătură în cale tot ce vrei,
De inimă și țară să asculte
S-a dus, înnegurat, și Gheorghe Andrei.
Dușmanii vor să rupă țara-n două
Și pe români să-i facă sluga lor,
S-aducă peste noi o lege nouă
Și lanțuri grele pentru un popor.
Destui dușmani au fost și mai sunt încă,
Ce au râvnit al nostru sfânt pământ,
Dar noi am stat cum stă-n furtun-o stâncă,
Iar ei ca pleava risipită-n vânt.
Și în mai multe rânduri se ciocniră
Și s-au izbit români și venetici,
Cu moarte cruntă-ai noștri-i pedepsiră,
Sămânța să dispară de aici.
Pândea un nemeș însetat de sânge
De după o căciulă de colnic,
Iar Gheorghe Andrei, cu ură, pumnu-și strânge
Și se înalță cruce de voinic:
Stai, nemeșe, să văd cât ești de tare!
Stai, nemeșe, să-ți dau ce-ai vrut: pământ!
Să ai și tu pentru înmormântare
Că-ți dau atât: să-ți fie de mormânt!
Dar el n-a stat, ci s-a ascuns îndată
Și a pândit oșteanul ne-nfricat,
Iar, cu săgeata lui înveninată,
Viața lui mișelu-a ridicat.
L-au plâns nevasta, sora și măicuța
Și patru gâgâlici de câțiva ani:
Ion, Vasile, Constantin, Ancuța
Ce-n urma lui rămaseră orfani.
De unde știu și eu astă poveste?
Știința mea nu-i fără de temei:
Din locu-acela neamul nostru este,
Din Gheorghe Andrei se trag părinții mei.

Doină
Nu mai este țara Țară,
Mult mai multă e pe-afară
Că samsarii ne-o furară.
N-avem fabrici nici uzine
Și nici cântec să ne-aline,
Numai lacrimi și suspine.
De la munți la Marea Neagră,
Mursecată și beteagă,
Țara nu mai e întreagă.
Biata noastră Românie
A fost dată cu chirie
De năimiții cu simbrie.
În străvechile fruntarii,
Astăzi au decis mai-marii
Noi să fim minoritarii.
Suntem martorii ruinii
Că azi ne conduc străinii
Și-au crescut prețul luminii.
Cu manipulări viclene
Și momeli europene
Țara-i suptă de hiene.
Și ea zace ca de boală
Nu-i în stare de-o răscoală,
Nici cu vrăji nu se mai scoală.
Câteodată, unii strigă
Dar se tem să nu se frigă
Și-o pun iar de mămăligă.
Mor haiducii de rușine
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Că-narmați cum se cuvine
Alții fură mult mai bine.

Nemernicii ajung ,,oameni politici”
Dar sună fals ce vor ei să ne spună.

Într-așa babilonie,
Ai ajuns o colonie,
Prea frumoasă Românie!

Acum avem tot mai puțini olimpici,
Nici vremea, de un timp, nu mai e bună
Iar cele rele toate se adună
Că ne-am umplut de hoți
ți și zgubilitici.
Ne batem pentru câteva sarmale
Să ne conducă niște haimanale
Iar la scenarii cu toți punem botul
Și râd când Răsăritul, când Apusul,
Că josul, doar la noi , s-a-ntors
ntors cu susul,
De râsul lumii ne va fi și votul.

Una candela
Luca Cipolla - Italia

Odă întregirii
Pentru Dumnezeu și neamul meu
Am luptat și voi lupta mereu
Oprimării eu nu m-am supus
Ci, întotdeauna, m-am opus.
Mă îndeamnă sfinții din icoane,
Pentru lași nu scriu encomioane,
Horia, Iancu, Tudor și Jianu
Neamului i-au stins întreg aleanu᾽.
Aruncați pumnalul din hotar
Și aprindeți candelă-n altar
Hai să facem de la primii zori
Pod de inimi peste râu de flori.
În vechime, mulți eroi luptară
Să avem o limbă și o Țară,
Eminescu ne veghează plaiul
Să păstrăm, ca pe-o icoană, graiul.
În trecut, avem destui martiri
Drept dovada unei mari iubiri
Și privind cu dragoste-napoi
Idealul să-l avem și noi.
Pe cei tineri vă îndemn cu viersul
Să schimbăm istoriei azi mersul
Și să facem România Mare
Întregindu-i sfintele hotare.
În țara noastră...
În țara noastră totu-i o minciună,
Degeaba strigi, degeaba critici,
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Tremo all'idea della porta,
credo di non poterti più sollevare
ma almeno
non fingo più di mangiar mosche
nel sogno del padre..
sai, a volte
manco di rispetto
ad ogni stato di coscienza
quando leggo nel tuo volto
la sofferenza,
tu sei una flebile candela
che più si spegne
più in me accende luce.
O lumânare
Tremur la ideea porții,
cred că nu mai pot să te ridic
dar cel puțin
nu mai simulez că mănânc muşte
în visul tatălui..
câteodată, să ştii,
lipsesc de respect
la fiecare stare de conştiinţă
când citesc în chipul tău
suferinţa,
tu eşti o lumânare slabă
ce cu cât se stinge
cu atât în mine aprinde lumina.
Viva particella
Mi butto nella mischia
dimentico della Tua presenza
e rimango solo..
uno shock elettrico affligge le mie vene,
scende una lacrima
ma nella polvere poi
un raggio di sole
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ricorda ch'io pure son viva particella
eternamente custodita e non pigiata
tra le Tue dita
piene di luminoso amore
così
non mi posso trattenere dal lasciarmi
cadere sul cuscino di piume
d'un lieve respiro
e dall'addormentarmi
poco a poco,
poco a poco..
Grazie.
O particulă vie
M-arunc în luptă
uitând de prezenţa Ta
şi rămân singur..
un şoc electric mâhneşte vinele mele,
coboară o lacrimă
dar în praf mai târziu
o rază de soare
îmi aminteşte că şi eu sunt o particulă vie
veşnic ocrotită şi nestrivită
între degetele Tale
pline de iubire luminoasă
astfel încât
nu mă pot abţine să nu mă las
căzut pe perna de pene
a unei răsuflări moi
şi să nu adorm
puţin câte puţin,
puţin câte puţin..
Mulţumesc.

Madre permeata di gioia (Anandamayi Ma)
Prima di venire al mondo
ero la stessa,
da bimba pure
e divenni donna..
sempre la stessa.
Lo specchio
chiaramente
rimandava i miei silenzi
così stavate a bocca aperta
ed imperturbabile io,
cosciente che
se tutto è Atman
nessun'arma può trafiggere l'anima,
né parola o confine tra me e voi
- che mai siam nati
e mai periremo può separarci dall'io perenne
del soffio vitale
che ci accomuna.

Il folle
Qual seme di mela
disgiunto
dalla polpa,
viso d'aquila tersicorèo
è il folle,
acqua pura,
vive nella sua stanza
anni addietro,
pigramente ucciso
da ricordi assassini.
Nebunul
Ca pe un sâmbure de măr
detaşat
din pulpă,
chip de vultur al Terpsihorei
e nebunul,
apă curată,
locuieşte în odaia lui
cu ani în urmă,
leneş omorât
de amintiri ucigaşe.
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Mama plină de beatitudine (Anandamayi Ma)
Înainte de a veni pe lume
eram aceeaşi,
când eram copilă de asemenea
şi am devenit femeie..
tot aceeaşi.
Oglinda
clar
înapoia tăcerile mele
astfel rămâneaţi cu gura deschisă
şi imperturbabilă eu,
conştientă că
fiindcă totul e Atman
nici o armă nu poate străpunge sufletul,
nici un cuvânt sau hotar între mine şi voi
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- ce niciodată nu ne-am născut
şi niciodată nu vom pieri nu ne poate despărţi de eul veşnic
al suflului vital
care ne uneşte.

Ie p u r a ş u l d e S o a r e
Dr. Alexandru VÎLCU – Chișinău

Vox paradox
Gh. NICULESCU - Uricani
Cunoscui un vesel trist
Ce-și zicea nonconformist;
Construia dărâmături
Fărâmând firimituri;

Prind un iepuraș de soare
Și-l îndrept în ochii tăi,
Tu faci ochii a mirare
Și-i ascunzi de ochii mei.
Prind un iepuraș de soare
Și-l îndrept în casa ta,
Tu îl prinzi și-l dai afară
Și te faci a mă uita.

Studia în profunzime
Cele mai nalte mărimi
Cercetând, la înălțime,
Prea adâncile-adâncimi;
Vorbea-n gând, spunând ce tace,
Nefăcând ce tot mai face;
Mergea-ncolo, stătea-n coace,
Neplăcându-i ce îi place;

Prind un iepuraș de soare
Și-l îndrept în calea ta,
Tu-l privești din depărtare,
Pân-se sparge oglinda mea.

Nu trăia, când a murit,
Fiind mort, cât a trăit;
Iubea tot ce n-a iubit
Veselul nefericit;
Se ducea-ntorcându-se
Și murea născându-se...
Eu că el aș vrea să fiu
Atunci când n-oi mai fi viu!...

Iluminare
(Lui Vicu Merlan)
Prof. Petrușș ANDREI – Bârlad
La Huși, Vicu Merlan se-nnobilează
Cum nobil e paharul cel de vin,
,,Lohanul” numai lui se datorează
Și laude, din plin, i se cuvin.
Deunăzi însă am aflat o știre
Ce îmi confirmă faptul de mai sus
De ce este aristocrat din fire
Chiar dumnealui cu glasul său mi-a spus.
Noblețea lui nu e lucru de joacă,
De-aceea-n fața lui eu mă înclin:
Prin vinele lui curge Busuioacă
Fiindcă e născut la... Bohotin.

Amintiri de dragoste
Când amintirile mi-apar
Pe fața-mi gânditoare,
Trecutul mi-l privesc mai clar
Și-l luminez în soare.
Trecutul mi-l subânțeleg
Printr-o frumoasă viață,
Din care, totuși, îmi aleg
Doar școala ce mă-nvaţă.
O! scumpa mea, tu mă-nțelegi
Și mă pricepi prea bine
C-am fost şi noi cândva colegi
Și îmi plăcea de tine.
Acuma, când îmi amintesc
Privirea ta ciudată,
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În minte larg o-ntipăresc
De fiecare dată.
Și mi-aș dori ca-n viitor
Să mă privești mai vesel
Să-mi râzi mai dulce,mai ușor,
De glăscioru-ți drese-l.
Căci dorul meu nu-mi dă răgaz,
Nici clipă de odihnă,
Iar viața îmi produce haz
În ora cea de tihnă.
Eu nu mai pot să stau așa
Cuprins de doruri grele,
Vreau să mă înec în viața ta,
Să uit de vorbe rele.
Tu faci cu-n zâmbet ne-nțeles,
Iubirea-mi să se-îmbete,
În doine, versuri şi eres,
Ce le îngân cu sete.
Ma m ă !
Cuvântul ,,mamă”
Îi cu anii de-o seamă.
MAMĂ!
Cuvântul ,,mamă”
În larguri ne cheamă.
MAMĂ!
Cuvântul ,,mamă”
Îl rostește pruncul.
MAMĂ!
Cuvântul ,,mamă”
Răsună în luncă.
MAMĂ!
Cuvântul ,,mamă”
Îl rostesc și eu.
MAMĂ!
Știu, inima ta
Mă dorește mereu.
MAMĂ!
Când rostesc acest cuvânt
Inima-mi se-nalță.
MAMĂ!
Numai tu pe-acest pământ
Mi-ai știut speranța.
M A M Ă ! - gamă de cuvinte.
M A M Ă ! - dragoste fierbinte.
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IDILĂ
Femeia e izvorul vieții,
Femeia-i suflul primăverii
La ea se-nchină toți poeții,
Ademeniți de taina serii.
Femeia e longevitatea
Cu harul ei dumnezeiesc,
Femeia-i continuitatea
A tot ce este pământesc.
Privită-n orice ipostază,
Bunică, mamă sau copilă
Cu chipul ei măreț creează
Această gingașă idilă.
Mă-nchin cu drag în fața ei
Și mai cu seamă, tot respectul,
Căci fără ea, nici viața mea,
Nu poate fi deloc perfectă.

Caut
Dr. Teona SCOPOS – Iași
E liniște,, e pace ...cum de mai caut tihnă ?
Cuminte, după deal, lumina s-aa ascuns Atâtea întrebări își caută răspuns ...
E greu, pe dinăuntru
năuntru să mai găsesc odihnă
odihnă.
Se pregătește seara să-mi
mi drămuiască somnul O zi a-ngenunchiat ... m-așteaptă,, câte oare ? ...
Mă rog să fie bine nainte de culcare Cu gândul către Cer, cu rugăminți
ți la DOMNUL .
În suflet neguri port, în gânduri frământări
mântări ...
Va trece înc-o noapte,, mă voi trezi în zori
Cu-aceleași
și întrebări de mii și mii de ori ...
Mi-i viața tren lipsit de călători și gări..
Doar merg din ieri spre unde ? ...
Prea rătăcesc prin mine
Și trenul fără șine
Mă duce spre niciunde .
Simt viața o povară,, iar eu nici nu trăiesc Se trec și nopți și zile și sufletul mă doare –
Mă pregătesc să caut iar tihnă la culcare ...
E greu, e foarte greu - Ce simt ? ce mai gândesc ?
Hristos a Înviat !
Ne pregătim din vreme de Sfântă Sărbătoare Dar câți mai înțeleg ce-i drept și ce e sfânt ?
I-atâta nedreptate și moarte pe pământ ...
Câți prețuim lumina aprinsă-n
n lumânare ?
Vom sta, în miez de noapte, creștin
știn lângă creștin ,
Cu sufletul și gândul crezând în Inviere,
Inviere
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Crezând că tot ce-i sfânt va dăinui prin ere,
Crezând în DUMNEZEU și-n tot ce e divin.
Dar după sărbători câți mai păstrăm lumina ?
Câți știm clădi în minte și-n suflet viu altar ?
Câți respectăm creștinul cu suflet și cu har ?
Câți știu să recunoască unde se-ascunde vina ?
Simbolul să-l iubim, dar să fim buni mereu În noi să învățăm puterea prin credință Să respectăm normalul și fiece ființă,
Fiind cum ne-a crea prea bunul DUMNEZEU.
Credința nu e dar în zi de sărbătoare –
Să fim normali sub cer e cel mai mare dar Purtând în miez de om credință și altar,
Vom ști să viețuim în lumea asta mare.
Ne pregătim , din vreme , așa cum ne e dat În miez de noapte sfântă vom ști cânta spre zări Simbolul de lumină va arde-n lumânări
Și vom simți în suflet ”HRISTOS A ÎNVIAT ! ”

E gol al berzei cuib, dar pițigoii
țigoii cântă Ciocănitori și gaițe își văd de viața lor De verde și căldură ne este foarte dor ...
Nou anotimp, prin ramuri, se zbate, se frământă
frământă.

Muguri iviți de mult mai stau în așteptare
șteptare ,
Timp prețios se cerne, timp prețios
țios se pierde Ii este mult prea frig să izbucnească-n
n verde
Pădurii dezmorțite
țite cu dor nebun de soare.

Trecutul continuu
Prof. Adrian TALAȘMAN
TALA
– Huși
E greu să ordonezi trecutul şi să-ll transformi într-o
într poveste
Atâta timp cât el există nu poţi să spui că nu mai este,
Căci astăzi ieri va fi şi mâine, o nouă zi din calendar,
Va fi curând o amintire lăsată vremii peste ani.
Şi zi cu zi va naşte, iată, din nou un mâine şi un ieri
Fără să nască-n fiecare speranţe noii şi noi puteri.
Atunci, lipsiţi de optimismul unei promise transformări,
Ne resemnăm în moartea noastră, în somnul veşnicei uitări.
Iar peste trupurile noastre va trece timpul nesimţit
Călcându-şi în picioare robii ce-atâta
atâta vreme ll-au slăvit.
Doar el va şti în care vreme de viată am fost fericiţi
Şi când cu plâns şi nepăsare de viaţă fost-am
fost
răsplătiţi.
Dansatorul
Aş vrea să joc şi eu în locul tău
Căci tu prea mult jucat-ai ţonţoroiul
Şi sigur ţie n-o să-ţi pară rău
Că nu-ţi mai spune lumea Dansatorul.

Nou anotimp
Pădurea, dezmorțită, tânjește după soare Îi este mult prea frig să izbucnească-n verde Timp prețios se cerne, timp prețios se pierde Muguri iviți de mult mai stau în așteptare.
Plăpânde viorele și mândri brebenei
Hrănesc pe cei flămânzi de palide culori Bondari, treziți devreme, se joacă printre flori ...
Aștept căldura blândă uitându-mă la ei.
Sunt miei abia născuți la stâna de pe vale Ei nu prea înțeleg ce-i aia primăvară Cuminți, stau lângă mame - acum e prima oară
Când simt tot ce natura le-a hărăzit în cale.
Și stână și pădure și sufletul din mine,
Avem dorință vie să ne hrănim cu viață Înfrigurata vreme răbdarea ne învață
Și așteptăm cuminți să fie bine, bine.
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Vreau să te-ajut, să fiu în locul tău,
Pe mine să mă strige Dansatorul
Şi ţie sigur n-o sa-ţi pară rău
Căci eu voi şti mai bine ţonţoroiul.
De multă vreme te privesc dansând
Aproape fiecare pas l-am învăţat
Dar n-am putut ca să te vd plângând
Sau poate că de plâns tu ai uitat.
Te ştiu de multă vreme dansator
De când aveam si eu o mamă şi un tată
Acum sunt tot ca tine un rătăcitor
Şi-aş vrea să joc cum am visat odată.
Era aşa frumos în visul meu!
Şi toate-n jur mi se păreau frumoase,
Iar să dansez nu îmi părea prea greu
Şi muzica parcă-mi vibra în oase.
Cânta orchestra numai pentru mine
Şi numai eu ştiam să o ascult,
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Să o trăiesc aşa cum pot mai bine;
Dansam prin spini deşi eram desculţ.

De-abia acum, deşi sunt tot un om,
Dar nu de-un cerşetor c-o
o soartă crudă.

Nu mai simţeam durerea-nţepăturii,
Doar muzica era stăpâna mea
Şi eu râdeam aşa cum râd nebunii
Când li se pune-n faţă fericirea.

Şi câţi n-aveau să joace-n locul meu?
Deşi ar fi să joace ţonţoroiul,
Iar mie sigur n-o să-mi pară rău
Că nu-mi mai spune lumea Dansatorul.

Acordă-mi şansa, mare Dansator
Să fac din visul meu o realitate,
Căci sunt ca tine un rătăcitor
Ce a venit la tine de departe.

Strigă-mă, iubire

De fapt, am şi uitat de unde vin
Sau poate că nu vreau să-mi amintesc,
Mi-aş aminti doar numai de Călin,
Un prieten drag pe care îl iubesc.
Era şi el, ca mine, cerşetor,
Cu toate că-n oraş avea o casă,
Dar tatăl lui era ne-ndurător
Şi nu dorea să stea cu el la masă.
Ai să mă-ntrebi de ce l-am părăsit,
De ce nu am rămas cu el pe viaţă?
De-aceea am să-ţi răspund, deşi e trist,
Că într-o zi călin a fost să moară.
El a murit, dar visul meu trăieşte,
Se zbate-n mine fără de-ajutor.
Doar tu poţi să-l ajuţi prieteneşte
Căci sunt şi eu, ca tine, un rătăcitor.
Atât i-am spus. Apoi am vrut să tac
Şi l-am lăsat atent să mă privească;
Nimic nu mai aveam ce să mai fac,
El trebuia acum să hotărască.
A-ngenunchiat în faţa mea smerit,
Cu palmele în semn de rugăciune,
Încredinţându-mi jocul, fericit,
M-a pus să fac un fel de plecăciune.
Şi-am început să joc ca niciodată!
Primisem voia celui dansator:
Lumea din jur tot mă privea mirată,
Deşi eram ca dânsul : un rătăcitor.
Când orchestra numai pentru mine,
Bătrânul dansator n-o auzea,
Rămase-ngenuncheat şi se uita la mine,
Şi lumea toată-atentă mă privea.
Dansam prin spini, deşi eram desculţ,
Nu mai simţeam durerea-nţepăturii
Şi muzica doar eu puteam să o ascult,
Doar eu puteam să râd cum râd nebunii.
Din cerşetor m-am transformat în clovn,
Să dau mulţimii dreptul ca să râdă,
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Strigă-mă de acolo de unde eşti
S-aud a tale şoapte de iubire
Şi eu să-ţi dau tot ceea ce-ţi doreşti,
Şi-un colier să-ţi las ca amintire.
Sunt drumuri ce s-au
au născut pentru tine,
Pe care tu mereu să rătăceşti,
S-auzi a mele şoapte de iubire,
Să-mi spui necontenit că mă iubeşti.
Şi sunt oceane şi păduri frumoase,
Pe care tu mereu călătoreşti,
În amintirea zilelor rămase,
În care tu să-mi spui că mă iubeşti.
În ochii tăi există lacrimi multe,
În suflet dragostea-ţi domneşte,
Iar gândul tău în amintiri trecute
Pe-o stâncă albă, singur, odihneşte.
Şi e târziu, iubita mea, şi ninge
În somnul tău din noaptea asta mare,
Înnebuniţi toţi fulgii cad pe tine,
Să simţi prin ei a dragostei chemare.
E iarnă peste tot şi e iubire,
Vin peţitorii să mi te zorească
Şi fâstâciţi de-atâta fericire
Au tras semnalul, timpul să-ll oprească.

Vânătoare de amintiri
Prof. Cristinel POPA – Iași
Azi am vânat amintiri,
Am înălţat spânzurători viselor,
M-am
am înarmat cu ultimele lungimi de umbră ale celor pe care iam
iubit,
Mi-am pus în gardă inima şi sufletul
Şi am pornit hai-hui
hui printre dealuri galbene cu frunze roşii.
La umbra unui nuc cât un munte m-am
am oprit
Şi am văzut cum podoaba lui verde se înfoia în bătaia vântului,
Şi i-am zis: frate din fibre,
ibre, şi scoarte, şi coji,
Unde-mi
mi sunt fraţii, şi mamele, şi taţii?,
Şi copacul plin de scorburi şi cântece mi-a
mi răspuns prin
intermediul vântului,
Vîîîj, pîîîîr.
Frate de sânge, şi oase, şi viscere înlemnite,
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Unde-mi sunt verii, şi mumele, şi cumnaţii, şi viitorii nepoţi?
La care nucul bătrân a tăcut.
Atunci am pornit vânătoarea de amintiri!
Mi-am ascuţit glasul, mi-am despicat unghiile şi le-am înfipt în
cerul de deasupra frunzelor
Şi am săpat adânc,
Cât să încarc o coşarcă de lut
Şi nucul bătrân nu a sângerat de fel. I-a curs doar un foşnet de
ploaie,
Şi umbrele lupilor de demult au urlat ca arse într-un contur
nedesluşit,
Frate din corzi de metal, din arce şi lănci înlemnite,
Scoate-ţi zimţii de fier din inima-mi nevinovată.
Şi adu-mi amintirile înapoi,
Îi vreau pe bunicul, pe tata, pe unchiul. Cum or fi ei: din sânge
şi
piatră, din oase, din lemn.
Fie şi scoarţe sau coji, din fluiere de crengi sau cuţite de
aşchii.
Îi vreau înapoi.
Şi copacul bătrân n-a zis nimic.
Atunci mi-am asmuţit câinele.
Aport, Patrocle, smulge-i dintre crengi amintirile-mi dureroase,
Muşcă-i din coroană umbra falnica a familiei mele.
La care câinele, în mod neaşteptat, a adus în bot frânturi din cei
ce au fost,
fragmente din umbrele celor plânşi.
Am decis să opresc vânătoarea.
Ca să-mi alin cât de cât dorul am decis să mă transform şi eu
într-un nuc.
Vîîîj, pîîîr. Unde-mi sunt amintirile? Mi-au intrat în crengi, miau
răsărit în aşchii.
Mi-au sângerat în trunchi. Acum vânaţi-mă voi!
Îţi sărut picioarele, tată!
Umil, ca un adevărat papă al familiei, mă aplec şi-i sărut
picioarele tatălui meu,
Uite, aşa, că mi-e tare dor de el.
Din membrele lui au crescut în colţ de primăvară două flori
Ca cei doi ochi ai săi albaştri.
Ca un bătrân ce sunt, abia mă deplasez prin cimitirul gol.
Tatăl meu e un ţânc aici.
Abia s-a născut în nefiinţă.
E un bebeluş cu fruntea brăzdată de gângăniile ce-i muşcă din
trup.
Sărut picioarele, tată!
Acele albe şi fine picioare, imaculate, fără fir de păr
Îţi aduci aminte de vremurile când mă purtai în cârcă prin lumi
şi reliefuri minunate.
De la Pol la Ecuator, cutreieram amândoi pământul.
Mie, din curtea din faţa casei până la magazinul de pâine mi se
părea o distanţă în ani lumină.
Acum te caut pe mii de kilometri reali şi nu te mai găsesc!
Sărut picioarele, tată,
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Cum e acolo sus?
De fapt, ce legătură mai ai tu cu trupul tău abandonat. Apropo,
când ai plecat, la reîntregirea familiei acolo sus, cum ai
sărutat-o pe bunica şi cu ce ai sărutat-o? Cu duhul tău. Sau
cu acel abur asemănător ce-ţi ieşea din nări în iernile
geroase? Sau poate că ne săruţi şi pe noi cei rămaşi acasă cu
gândul.
Sau cu o idee, cu o intenţie.
Mai sunt însă idei şi intenţii pe lumea cealaltă?
Ce mănânci acolo, cu ce entităţi te întrupezi, ce respiri?
Cum transpiri, cum ţi-e cald, cum ţi-e sete, cum ţi-e dor?
Îţi sărut picioarele, tată. Tu eşti noul papă al meu! Nu Francisc.
Dar nu din acest motiv îţi sărut picioarele. Tu tot firav ai
rămas. Şi cu reumatismele.
Te văd în închipuirea mea cum tuşeşti, aşa cum tuşeai tu odata,
grav. Şi te îndoi la fiece adiere de amintiri, bătrânul meu
care ai fost, tânărul meu care vei fi.
De ce nu te mai strecori în minţile noastre, să mai vii seara pe la
geam, să îmbujorezi sticla, să abureşti oglinzile, să o sperii pe
mama?
Îţi sărut picioarele, tatăl meu,
Mai ţii minte când ne jucam de-a maturii şi tu şchiopătai la
acest joc ca un puşti.
Când nu ştiai să faci pe bătrânul şi totuşi ai murit?
Chiar, de ce ai murit? Şi dacă ai murit, unde eşti, în ce te-ai
transformat? Cum mai trăieşti acum. Sau cum exişti? Pentru că
vreau să mai vorbesc cu tine! Două, două cuvinte să
mai schimbam, doar atât. Până să vin şi eu acolo, să ne facem
din nou tată şi fiu. Acum eu îţi sunt tată, tată. Şi tu eşti fiu.
Un prunc trecut în altă dimensiune.
Pentru cei de aici, care nu ne înţeleg, tu eşti în continuare un
mic copil de cimitir. Primul nou-născut al morţii din familie.
Cel de la care noi suferim prea mult. Mă doare prea tare
murirea ta, tată. Omoară-ţi murirea pentru o clipă şi şopteşte
ceva! Îţi sărut picioarele, tatăl meu şi la bună vedere!

Voi ați văzut vreodată Ploaia?
Voi ați văzut vreodată ploaia?
Ploaia, acea curgere lină cu aripi de rouă,
Acea ardere de lumânare coborâtă din norii debordând de
albastru.
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Voi ați văzut măcar o dată ploaia?
Ploaia în preaplinul ei
Din profil și din față
Ploaia pipăibilă, una cu străzile, cu cerul, cu păsările,
Cea care te face să plângi, lacrimile șiroindu-ți
ți pe față, dar și pe
suflet, ori pe brațe
Ploaia care îți aduce prieteni,
Cea care te strânge în jurul mesei
Ploaia care îți intră în paharul de vin
Cea care îți spală păcatele.
O tristețe
țe de toamnă în munți, între soare și capre
Un vânt de Bengal, cu mici fluvii între picioare
Un melancolic lac pe ulița copilăriei.
O uriașă
șă mare învolburată pe oceanul amintirilor celor dragi, al
locurilor sfinte...
Voi ați văzut vreodată ploaia?
Dar cu ochi pentru ploaie
Cu suflet pentru ape, cu simțuri către cer?
…Ploaie se vede într-un fel special.
Se deschide larg ochii inimii și cu pleoapele larg închise se
simte mirosul de pământ jilav, de țărână răscolită, se spălare a
pamântului pământurilor strânse din morți
ți și din viitoarele
noastre trupuri.
Ploaie se vede în vis și în viață
Pe întuneric sau pe neclintite.
Ploaia e o inundare în sieși,
și, un contact cu tine însuți.
O meditație la legătura intrinsică cu natura.
De fapt ploaia e mult mai mult decât ploaia.
Și voi știați asta încă de înainte de a vă naște!

Îmi fuse dat, destinul să înfrunt, să-ll văd,
zâmbind, nectarul florilor cum va culege,
s-aştept, să aştept şi pletele pârâu
covor de lună şi de stele în cale să-ii aşeze.
Prin zgomotul de turmă fără clopot,
antenele adulmecă, din florile virgine alegând
pe cea mai firavă: mâine, vieţii, alt sens va da:
nu-ii hetairă, nici cadână, e floarea sfântă…
Ne fu sortit, în creuzetul morţii să fierbem
Iubirea sfântă – lumea din haos să salveze;
Ş mâna ta, mai albă decât sfânta moarte,
Argintia frunte din când în când o şterge.
Aşa vruse Stăpânul: pe alt tărâm să se--mplinească
Noua Lege - nescrisă-n
n Cartea Morţi: tu, să colinzi
Pământul, liber să-mplineşti destinul;
În tăcere, aşteptând, focul dragostei, eu, treaz să
să-l ţin…

Dorință
Veniamin BOȚOROGA
BO
– Huși
Din adâncuri de ființă
Răsare o dorință,
Zâmbește blând în soare
În zi de sărbătoare.
De suflet se agață,
Să-i spune drept, în față,
Că vrea prin rugăciune,
Să prindă o minune.
Cea intimă dorință,
Smerită-n umilință,
Vrea harul să coboare,
Să-mi fie-ntru salvare.
În clipe de credință,
Mă arde o dorință,
Ce-și cere cu iubire
Un strop de mântuire.
În noaptea

Setea de a şti
- poezie-scrisoare deschisă
Elena OLARIU - Răducăneni, județul
jude Iași
Ne fu sortit amândurora, în ploi
de sulf să ne-ntâlnim; eu căutând balonul
magic unde la flacără nestinsă, să fiarbă
nemurirea: iubirea veşnică…

În noaptea senină,
Cu lună și stele,
Se face lumină
În gândurile mele.
Mintea îmi trezește,
Să scriu poezii,
Voința-mi zorește
Către veșnicii.
Sporește dorință
Către mântuire,
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Cultivă speranță
Cu multă iubire.

E tunet, fulger tainic ori stâlp de foc, privire-i
privire
spre limpede vedere, spre om o minte stea
să cugete zvâcnirea ori în furtunii sclipire
sclipire-i
s-aline uraganul, mister în linişti, dea
înfiorări, fantasme, alint genei clipire-ii
să zdruncine portale, în rit venin să bea!

Stau în rugăciune,
Tot privind la stele,
Cer să fie bune
Gândurile mele.

Din neputinţi, din izme, a apărut o umbră,
Pur luciului zăpezii să şteargă alb duios,
Acoperind cu pete, zvâcnind o faţă sumbră,
Şi viul grai de înger să-nvăluie hidos!

Din valurile vieții
Din valurile vieții,
Cercăm să ne salvăm,
Din anii tinereții
Cu marea tot luptăm.

Ca trestia se-nclină, ca trestia revine,
Prin nori sau în pământuri, în cânt înduioşat,
Ori valuri fără margini, prin mlaştini în dospire,
În zigurat lumină şi zbucium în delir,
Cuvântu-nviorează un gând
nd în năclăire,
Din uragan sălbatic, adie un zefir!

Limanul se arată
Mai greu de cucerit,
Dar știu că viața toată,
Mereu mi l-am dorit.
De voi pieri în valuri,
În lupta ce-o voi duce,
Voi, cei ieșiți la maluri,
Să-mi puneți mie o cruce.
Libertatea visului
Se frânge lumina-n amurg,
De nu mai poate să răzbată,
Când umbra se întinde mai prelung
Și seara se ivește-ndată.
Se stinge răsuflarea zilei în întuneric,
Doar noapte e stăpână peste lume;
Și luna se-oglindește-n lac feeric,
Iar valurile aduc la maluri spume.
Ne duce oboseala la culcare,
Să ne refacem pentru o nouă zi,
Mai iese visul nostru la plimbare,
Dar umblă singur, rătăcind pe străzi.

Poezia
Martin CATA – Huși
Când după grea cădere portalul se închise,
O adiere-n lume s-a furişat fierbinte,
Rămase în colinde şi dor şi gând şi vise,
De paşi divini, de îngeri aducere-aminte.
Şi valul de-adiere în valuri, valuri, valuri,
Atinse în tăcere pământ şi flori şi ape,
Atinse iarăşi omul cel vitregit de daruri
Ca din celeste şoapte sfielnic să se-adape.
Acolo-n adiere în împletiri măiestre,
Petale-s ne-ncepute din cel pierdutul rai,
În gândul bun, iubire, ivesc orbind ferestre,
Ea-i una, una este, al îngerilor grai!
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Destin
,,Nu te-ntreba
ntreba ce a făcut Huşul pentru tine,
întreabă-te
te ce ai făcut tu pentru Huşi!’’
S-au întrebat toţi
Deştepţi şi netoţi,
Şezând, meditând,
Pe-un nor jucăuş
Privind spre căuş
Şi de lume margini,
Departe de lacrimi,
Spre-arena-ntre dealuri,
Cuvă de elanuri,
Scoică în călduri,
Reflexe de nuri,
Scaldă-n adormire,
De-o şchioapă privire!
Pentru ce menire-i
Aşezat acolo
Crater insolit,
În tăceri zvârlit?
*
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S-a născut
Din elemente
Certe componente
De coordonate
Unele puternic înmiresmate.
Cândva, cumva,
Un vrăjitor
În farmec, plumb, cositor,
Turnând în descântec,
Un tril zglobiu în cântec,
Fluidă licoare,
Scurgând în lentoare,
Mut şi frumos,
Refuzând zgomotos,
Stridenţe şi falsuri!
Spirală spre ’nalturi,
De-aici din căuş,
Din scoica cea plină,
De zestre divină!
*
Până-n tăul tău privit,
Duios, duios priponit,
Sus, în a ta minte
Să nu storci cuvinte,
Întru al tău gând!
Foind, scuturând,
Opinci şi obiele,
Lacrimă spre ele,
Pe Saca, la gara,
De-unde-odinioară,
Ai plecat fălos,
Tânăr şi frumos!
Pe un cer întins,
Te vedeai aprins,
În lumi de mister,
Doctor, inginer,
Strălucind în toate,
Şi-ai uitat nepoate,
Să te mai întorci!
*
Lacrimi, lacrimi storci,
Dar stau aşteptând,
Gând, gând tremurând,
Cuprins tot în roade,
Să vii, vii nepoate,
În căuşul spart,
Deal şi vie-mpart!
Ici în luntrea ruptă,
Ca o mamă suptă,
De lapte, putinţă,
Datu-ţi-a fiinţă,
Uitata-i nepoate,
În lumi depărtate,
Viaţa-ţi înfăşori,
În mii, vii culori,
Des chemând uitarea,
Nu auzi chemarea,
Din culcuş de dealuri,
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Doruri şi aleanuri,
Doar din când în când,
Drumul murmurând,
Reveniţi grăbiţi,
În târg de trăsniţi,
Subţiri, vânt de ger,
(Cum a zis Chiper,
Şi el, un uitat,
nerepublicat),
Păşiţi pe tălpi fine,
Parcă în ruşine,
Şi lăsaţi, lăsaţi,
Să fiţi tămâiaţi!
Când veţi osteni,
Oftând, zăbovi,
În ascunse gânduri,
Nu întârziaţi,
Şi crezare daţi,
Chemării din cânturi!
La Dobrina, sus,
V-aştept la apus!

Dragonul de Fier
În umede renaşteri, el, bradul din Dobrina,
Privire-n mii de ace, privire de mister,
Pe unduiri de vale, ravena şi colina,
Trezeşte la lumină Dragonul cel de Fier.
Sus pe Lohan, la şaua, cu gura larg deschisă,
Dublă coloană-n unde spre Saca-n zvârcoliri,
Din Schit pân’ la Turbata imens-aripă-ntinsă,
La Galbena şi Recea o coadă-n şfichiuiri.
De solzi învârtoşare i-e trupu-n arcuire,
Şi riduri de-nfruntare din Corni până-n Plopeni,
Zbârliri pe pielea-ntinsă mereu în năpârlire,
Miresme, tari miresme din Dric până-n Broşteni.
Cloceşte în găoace, înţelepciune-adună,
Multiplă distilare, subtile fuziuni,
Luciri vii, îndrăzneţe, vârtej de stele spumă,
Îi înfloresc portalul şi scânteie minuni.
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De foc suflare-azvârle vârtej de stele spumă,
În lumea largă flăcări, în torţe mari aprinse,
Din nou uita-vor cuibul, dragonul, lapte, humă,
Doar nostalgii în neguri din când în când atinse.
Dar el, de fier dragonul, privire aţintită,
Mereu, mereu spre boltă să-şi afle bucurie,
Din aspra lui suflare scânteie-n solzi sfinţită,
Multiplicată-n spaţii, culori de viaţă fie!

Epigramistul Ioan Toderașcu – Genius loci
Petrușș ANDREI - Bârlad
Îi promisesem (și
și îmi promisesem) să scriu despre
epigramistul Ioan Toderașcu
șcu pe care îl citesc de multă vreme și
apreciez juriile care-l premiază.
Inspirat de titlul pertinentei prefețe
țe semnată de reputatul
George Corbu, la volumul „Ariciul cu țepi de alint” (Iași,
„PIM”, 2012), mă țin de promisiune și recomand cititorilor, cu
toată căldura, cel de-al
al treilea volum de epigrame, fabule,
rondeluri, sonete și vorbe de duh („Pilule antistres”) al colegului
vasluian într-ale scrisului.
Epigrama și satira, de la Juvenal și Marțial citire,
înțeapă,
țeapă, urzică, ustură, irită, inflamează spiritul și, prin râs,
încearcă să îndrepte moravurile unei societăți
ți corupte până în
măduva oaselor și, dacă este posibil, să binedispună pe cititor.
Ioan Toderașcu reușește
ște acest lucru cu asupra de măsură.
Din nefericire, societatea rămânească actuală oferă
epigramiștilor
știlor un inepuizabil izvor de inspirație. Din fericire, tot
iadul existențial,
țial, prin talent și o bună cunoaștere a limbii
române nealterată de ofensiva
ensiva „romglezei”, este transformat de
Ioan Toderașcu
șcu în artă, autorul fiind „Ariciul cu țepi de alint”.
După cum ne învață
ță mitologia populară, ariciul deține
iarba fiarelor și desface toate lacătele și enigmele, chiar și pe
cele feminine.
Ariciul este născocitorul focului (creației),
ției), sfătuitorul
oamenilor și inventatorul agriculturii. Citit în această
paradigmă, volumul în discuție
ție este o adevărată cupă a
abundenței,
ței, oferind o gamă bogată și variată de roade ale
inteligenței, satirei și umorului de bună calitate.
Defilează în fața
ța ochilor minții noastre: bețivul (
devenit, din păcate, un fel de „erou național”)
țional”) medicul cupid,
alegătorul credul, veleitarul, infatuatul, prostituata, primarul
corupt, olteanul dezghețat la minte, celibatarul,
ibatarul, escrocul,
prostul, soacra, umoristul, ofițerul
țerul SRI, femeia de serviciu,
dependentul de televizor, „catindatul”, Traian Băsescu ș.a.
Calitățile
țile epigramelor sale se văd de la o poștă: umor
fin, ironie subtilă, joc de cuvinte, echivocul, ineditul ppoantei,
șocul și jocul din ultimul vers, autorul făcând risipă de
inteligență
ță și de talent. Vin cu câteva exemple, dacă nu mă
credeți pe cuvânt:
Despre prostie
Constat de-o vreme, cu stupoare,
Un fapt destul de nefiresc;
Cu cât mă supără mai tare,
Cu-atât mai mult o întâlnesc!
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Previziune
Nu cred că vor mai fi dezastre
La fel de mari precum acele
Pe când, la cârma ţării noastre,
Cânta un matelot… manele!
Aleşii noştri şi soarta ţării
Lumea-i face de ocară,
Dar părerea mea umilă
E că se gândesc la ţară...
Doar la ţară-şi fac ei vilă!
Apropo de „Submarinul” meu
Îmi doresc, neapărat,
Ca să-i crească, zilnic, cota
Şi să fie căutat
Cum e căutată... flota!

Modest, om la locul lui, dar care își
î știe bine locul în
literatura contemporană și, mai ales, că are condei, Ioan
Toderașcu ne-o și spune în felul său:
Ţin să spun acum, din goană,
Că eu sunt dintre acei
Care nu fac uz de pană,
Din moment ce am... condei!

Fabulele sale (Caii
Caii din armată, Leul și ursul, Pisica și
șoarecele, Câinele și moartea,, Fabula găinii) sunt constituite pe
o amplă personificare, prin care autorul dovede
dovedește că unii
oameni de la noi se comportă ca niște
ni
animale. Morala iese
întotdeauna în evidență:
Chiar şi unii oameni, de o vreme-ncoace,
După ce „trag tunuri”, huzuresc în pace!
Cât mai bine-n viaţă pot ca să ajungă
Cei ce ştiu anume ce şi cum... să ungă!
Tot la fel se-ntâmplă, fără îndoială,
Şi cu arestaţii, brusc, răpuşi de boală;
Puşi în libertate, pentru cercetare,
Când se simt mai bine, fug peste hotare!
Fără multă carte, unii ne oferă
Semne de-ntrebare, după cum prosperă.

Rondelurile (Rondelul
Rondelul dansatoarei, „Rondelul femeii,
„Rondelul mărțișorului,
țișorului, Rondelul
fugarului, Bărbații și
aniversarea soțiilor,ondelul invidiei) sunt fără cusur; sonetele
(Mâncarea de la cantină, Sonetul unui titlu de carte) și parodia
după Focuri de primăvară de Lucian Blaga, de asemenea.
Felicităm din toată inima pe Ioan Todera
Toderașcu pentru
această izbândă a scrisului său și, deopotrivă, pe generosul și
destoinicul primar al orașului
șului Bușteni, Emanoil Savin, precum
și pe consilierii săi, adeverindu-se
se ceea ce a spus însuși
însu
epigramistul:
Ieșind din acest labirint,
Voios, autorul îngână:
Ariciu-i cu țepi de alint,
Primaru-i cu dare de mână.

Dialogul epigramatic dintre Ioan Todera
Toderașcu și ceilalți
spadasini și floretiști ai cuvântului mi-a
mi inspirat și mie câteva
creații prin care intru și eu în horă:
Laudațio
În calitate de turist,
De cauți un epigramist,
Te sfătuiesc să te grăbești
„Pe drumul de costișe”, spre Costești.
Sexului tare
Rămân mut de admirare
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Că e tare-n epigrame,
Însă azi trăiește drame
Sexul… altădată tare.
Fostului președinte
ședinte al țării, de rușinoasă și tristă aducere aminte
De Băsescu nu se leagă
C-a furat o flotă-ntreagă,
Flota pe care-am avut-o
N-a furat-o, ci-a băut-o!
Unui confrate
Un „Submarin pe patru roți”
E tot un fel de submersibil,
Ca să-l întreci ai vrea să poți,
Dar te anunț că-i imposibil.
Lui Ioan Toderașcu
Citindu-te, așa îmi vine
Ca drept în față să ți-o spun:
Să ai încredere în tine,
Ești bun, Ioane, foarte bun!
Aceluiași
Pe unde-am hoinărit hai-hui,
Epigramiști cunosc destui,
Dar, dintre ei, niciunul nu-i
Ca Toderașcu din Vaslui.

Mie însumi
Nu mă pricep la epigramă,
Încerc, însă, ca un profan,
Să-i iau celebrității vamă
Și să-mi scot muza la liman.
Reclamă
Credeți-mă, că nu vă mint
Ca unul ce-i căzut din lună:
„Ariciul cu țepi de alint”
Nu-i carte bună,-i foarte bună!
Unui epigramist dionisiac
De ești încă amantul cramei,
Te felicit că te silești
S-ajungi în fruntea epigramei
Cât Toderașcu din Costești.
Rondelul parității
(Ioan Toderașcu – Cincinat Pavelescu; după „Rondelul
ondelul invidiei”)
Citindu-te, am constatat
Că ai talent cât Cincinat,
Epigramistul magistrat,
Maestru de necontestat.
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O lume-ntreagă-a fermecat
Și, dacă nu e cu bănat,
Citindu-te, am constatat
Că ai talent cât Cincinat.
Atâtea premii ai luat
Și ești așa de lăudat,
Încât pot spune, răspicat,
Că sunt complet edificat:
Tu ai talent cât Cincinat!

Logodna dintre ape
(continuare din nr. 36)
Înv. Corneliu LAZĂR – Gura Bohotin, jud. Iași
- O iubeşti cu-adevărat?
- Nu !
- De ce ?
am căsătorit din interes Părinţii ei sunt chiaburi iar
- M-am
eu am fost sărac.
- Nu mi-ai spus de unde vii...
- Păi de unde să vin... de la hotelul ”Făget ”.
- Iar m-ai
ai înţeles greşit. Silvia râde. Are dantură
frumoasă şi ochi fermecători.
- Eşti nostim . Voiam să ştiu unde te-ai
te născut !
- În Moldova, undeva în lunca Prutului.
- Și tot nu ştii ce-avem
avem de făcut în acest film?
- Să ne sărutăm...!
Silvia râde iarăşi.
- Păi nu tu ai spus?
- Ba da ! Dar nu numai asta...! Și-acum ai venit - la
antrenament, nu-i aşa ?
- Tu m-ai chemat !
- Petre, Petre...! Vezi tu marele meu păcat...! îmi placi
tot-mai
mai mult de la o clipă la alta...! În noaptea asta însă n-ai
n să
pleci de aici până nu-ţi înveţi lecţia.
- Și ce trebuie să fac ?
- Să citeşti, şi iar să citeşti...,şi-apoi
citeşti...,şi
să reproduci pe
dinafară şi iar să citeşti...!
- Și când ne mai sărutăm?
- La filmare...!
- Anapoda treabă...! Si-atunci
atunci de ce să citesc aici la tine
şi nu la mine la hotel?
- Fiindcă vreau să te văd citind..,!
- Crezi că nu pot citi ?
- Nu asta...!
- Și-atunci ?
- Dacă vei fi elev sârguincios, o să trecem şi la proba
sărutului..! Înţeles ?
- Silvia...!
Ea se aşează în brăţele lui iar el tremură simţind
simţind-o lunecând sub
cămaşa moale de mătase.
- N-o
o să pot rămâne toată noaptea. Știi regulamentul...
Trei ore din care a trecut una.
- Să dau un telefon ?
- Nu ! N-aş
aş vrea să ştie nimeni că-s
că aici. Spune-mi
acum ce-o să facem noi la Berlin !
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- Mă bucur să mă întrebi asta...! Gândurile mele însă
sunt mult mai mari. Dar mai întâi de toate avem de schimbat
acolo câteva replici sub ruinele Reichstagului în faţa aparatelor
de filmat.
- Și asta durează zece zile?
- Și dacă eu ţi-aş propune să rămânem în Germania
toată viaţa ?
- Silvia...! Mă îngrozeşti...! Cum aş putea eu dezerta ?
Dezertor? Nici vorbă...! Cu paşaport legal. 10 zile?
- Paşaportul mai poate fi prelungit timp care se încheie
şi stagiul tău militar.
Și de ce regizorul mă vrea pe mine?
- Te avantajează fizionomia...! Ți-a studiat fotografiile
două ore în şir până când s-a hotărât definitiv.
Arăt aşa de bine?
Nu numai asta, dar îl poţi dubla perfect pe Simon Letard, marele actor parizian care deţine rolul titular în acest film şi nu ştie
decât să sărute femeile uşoare. În noaptea asta toarnă la Buftea.,
cu actriţa Luise Janete. L-ai văzut luni?
- Cred că da, însă nu pare să semene atât de mult cu
mine.
- Ascultă...! Tu ai auzit de machiaj
- Lasă asta acum...!
- Nu de mine e vorba. De tine, pentru că tu vei fi
machiat să semeni cu el. Crezi oare că întâmplător te-au
fotografiat din toate unghiurile?
- Anapoda treabă trebuie să mai fie şi asta ! ” - și se
gândeşte fără să vrea la moş Ion. Ce-ar zice bătrânul să-l vadă
vopsit pe faţă? Ce-ar zice el să-l vadă acum cu vulpea asta în
braţe...! Doamne fereşte...! Și face un gest necontrolat încercînd
să se ridice .
- Vrei să pleci?
- Nu ! vreau doar să mă dezbrac. E prea cald aici...!
Tremură din toate mădularele în timp ce ea îi descheie nasturii
bluzei. Se-nfioară apoi simţindu-i mâinile reci ca nişte încolăciri
de şarpe în jurul toracelui.
- Silvia…!
Îi închide gura cu sărutări uitând să-şi acopere sânii iviţi ca doi
bulgări de omăt în gura cămăşii, vorbele locotenentului încep
să-i ţiuie în urechi ca semnalele unui aparat ”Morse”
”Lasă-te prins în mrejele ei. Vom vedea noi care-i plasa şi care-i
peştele...!”
Când se trezeşte din beţia oarbă, lumina e stinsă,
Silvia alături de el goală cu braţele catifelate pe după gâtul lui şi
buclele părului ei mătăsos acoperindu-i numai un umăr.
Miroase plăcut a parfum franţuzesc şi-acum la miezul nopţii, o
locomotivă neastâmpărată pufneşte şi fluieră în gara oraşului de
parcă 1-ar alunga acasă. Simte un gust amar în cerul gurii ca şi
cum tot veninul ei otrăvitor s-a adunat aici, dar nu poate să-l
scuipe c-ar fi un gest grosolan cu toate c-ar face-o cu toată
plăcerea.
”Ce caut eu aici în patul ei cu parfum franţuzesc
împroşcat anume să acopere sudoarea altora pe care numai ea îi
ştie? Numai tu mi-ai făcut-o locotenente…! şi-o să ţi-o plătesc
odată cu vârf şi îndesat.”
Ar vrea să ştie cât e ceasul dar nu îndrăzneşte să
întrebe, s-ar îmbrăca, ori ar ieşi tiptil cu hainele sub braţ ca nu
cumva s-o trezească , dar cum să strice totul clădit cu-atâta
migală şi răbdare? În sfîrşit i-e sete. Are gura uscată. Ea se
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trezeşte de parcă i-ar fi citit gândurile şi se cuibăreşte la pieptul
lui să-1 potolească.
- Vreau să încep o viaţă nouă şopteşte ea. M-am săturat
de promisiuni fabuloase, m-am săturat de adulmecări
curtenitoare, m-am săturat de teatru. Te vreau numai pe tine.
Vom rămâne în Germania. ”Trup gol, minte goală, vorbe
goale...! ”-gândeşte răutăcios Petre şi se abţine să nu
izbucnească în râs. Păcat însă de frumuseţea ei fermecătoare, se
răsuceşte în pat şi o priveşte de-a lungul coapselor căci răsăritul
de lună ţâşneşte tocmai acum printre draperiile ferestrii diluând
întunericul. Aș a delicioasă cum e în aşteptare, nu-i poate
reziste cu tot amarul din suflet şi-o gustă iarăşi ca pe-o
limonadă încălzită la soare, dulceagă şi rozalie, parfumată şi
ieftină, oferită cadou dacă nu cumva împinsă cu de-a sila...!
Ploaia torenţială spală cu clăbuci micuţa gară a oraşului iar
mulţimea de pe trotuare îşi scutură umbrelele şi năvăleşte sub
acoperişuri ca puii de găină sub aripa cloştii. Locomotiva
pufneşte rar şi scârţâie din încheieturi obosită de povara
vagoanelor aduse-n cârcă. Mai pestriţă adunătură ca pe-un
peron de gară nu găseşti nicăieri că fiecare individ e altfel
îmbrăcat iar dac-ar fi să ia laolaltă acelaşi tren ar coboară pe
rând şi s-ar împrăştia fără să se cunoască.
Privirile procurorului Istrati, ţâşnite pe sub streaşină pălăriei lui
plouate caută acum Itachiul uniformelor militare şi nu dă
importanţă mulţimii burduşite în uşile vagoanelor , gata gata săl calce în picioare ori să-i rupă toţi nasturii pardesiului. Îşi
strâng mâinile în ploaie şi se retrag în mica sală de aşteptare a
gării.
- Hans von Brummer, bavarez SS-ist, criminal de
război, agent de legătură al reţelei de spionaj "Hilda", dat
dispărut de agenţiile de presă europene în urmă cu trei ani,
bănuit a fi ascuns în Polonie Asta-i tot ce-am aflat şi-aş putea
adăuga pe spatele misterioasei fotografii. Procurorul şef al
capitalei, colonelul Păunaş, dacă nu mă- nşel şeful arhivei
secrete de captură germană, şi-a exprimat oarecare îndoială în
privinţa optimismului meu de "adolescent” şi totuşi m-a rugat
să-i telefonez îndată după întâlnirea noastră de aici.
- N-o să-i telefonaţi domnule procuror şi nici n-o să-i
spuneţi ca Hans von Brummer se află în România pentru că ar fi
totală lipsă de prudenţă din partea noastră. Oricum, cât de
curând o să-i poată lua un interviu pentru agenţia noastră de
presă şi-atunci n-o să m-ai aibă îndoieli în privinţa
dumneavoastră.
Dezbaterile planului de acţiune cu toate detaliile şi alternativele
lui posibile au durat peste trei ore în cabana "Cărpiniş" în
prezenţa locotenentului Grigorescu. Camera 18 de la ultimul
etaj a fost închiriată de el 24 de ore cu toate că a doua zi
dimineaţa la 5 procurorul Istrati avea să părăsească Sinaia. Ziua
de vineri a fost mohorâtă şi umedă de parc-ar fi fost toamnă
târzie iar sâmbătă filmările au durat de dimineaţă până seara
târziu undeva în depresiunea Bîrsei pe un platou fumegând de
explozii. Petre n-a înţeles nimic din toată mascarada asta cu
toate ca exerciţiul lui de aterizare pe vagoanele în mişcare i-a
reuşit perfect a doua oară. Și nu c-ar fi greşit ţinta la prima lui
încercare dar l-a incomodat turbina suflantă de aer instalată pe
unul din vagoane ce-avea să-l umfle ca pe-un gunoi simulând
furtuna şi chiar să-l doboare la picioarele operatorului cocoţat
aici cu aparatul lui de filmat. Scena sărutului cu Silvia în
vagonul de marfă l-a mulţumit pe regizor aflat aici de faţă chiar
dacă Petre a trebuit să-şi înăbuşe dezgustul în faţa cămăşii ei
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sfâşiate ori a sprâncenelor ei mâzgălite de funingine , ori de ce
nu a întregii ei fiinţe, machetă falsă din carton şi mucava
încropită la repezeală. Luni dimineaţă la orele 9 locotenentul
Grigorescu se afla în cabinetul colonelului Vaida raportându-i
situaţia şi punându-l serios pe gânduri că băuse două cafele una
după alta şi uitase ţigara aprinsă pe privazul ferestrei.
- Regizorul e sigur că poate obţine paşapoartele?
- Cel puţin aşa se pare.
- Nu ştiu cine i-ar fi putut să-i promită.
În sfârşit asta n-are importanţă.
Mă tem locotenente că în situaţia creată va trebui să urgentăm
eliberarea paşapoartelor, şi nicidecum să punem beţe-n roate
pentru că dacă stau bine şi mă gândesc asta vrea şi Silvia de la
sergent. Cu o zi în urmă, duminică, toţi figuranţii aveau să se
odihnească din bunăvoinţa domnului Claude Jeremme care a
suplimentat prânzul cu ciocolată ungurească și porţie dublă de
rom.
Petre a refuzat invitaţia Silviei de a cutreiera împrejurimile
într-o excursie de relaxare însă i-a promis o vizită la hotel după
orele. N-a găsit-o şi a trebuit să aştepte la bar vreme de-un ceas
până când în sfârşit cineva de la recepţie l-a anunţat de sosirea
ei. Interese deosebite sau o acţiune tactică ?”
Nici nu s-a obosit să găsească răspunsul. Cert e că Silvia
încearcă acum o altă faţă.
- Plec la Buftea chiar în seara asta. Nu ştiu cât timp voi
rămâne acolo însă vineri la orele 14 voi decola către Germania
împreună cu Simon Letard. Regizorul n-a obţinut aprobarea
pentru paşaportul tău şi nu există altă soluţie. Aşadar scurta
noastră vacanţă se încheie aici. Păcat însă c-a trecut atât de
repede. N-am să te uit niciodată sfiosule cu ochi albaştri născut
undeva în lunca Prutului…

Capitolul IV
La Peisaj
Minunată duminică de iulie, umedă după ploaia de sâmbâtâ,
înmiresmată la crăpatul zorilor când ieşisem în grădina casei
părinteşti să prind pe pânză un răsărit de soare care se repetă de
milioane de ani şi niciodată nu poate fi acelaşi. Aerul umed din
zori, caerele străvezii de ceaţă topită în roua frunzelor, ciripitul
vioi al păsărilor, iată primele culori ale dimineţii de vară pe care
n-am reuşit niciodată să le aşez pe pânză. M-am vârât în pat însă
n-am reuşit să mai adorm deşi soarele suise de-o şchioapă pe
bolta azurie şi asta numai de neputinţa de a istovi un gând ce mă
paşte continuu şi de care n-am să pot scăpa niciodată. Toate
dimineţile se schimbă iar cea pe care o aştept nu vine. Va veni
oare? S-au poate nu există...! Imposibil...! Din atâtea milioane
una trebuie să fie a mea, deşi n-o s-o pot aştepta o veşnicie.
După modesta masă de dimineaţă la care mama îmi
suplimentează porția de lapte bătut, mă hotărăsc.
- Azi plec la peisaj !
Nu se opune nimeni. Nici măcar tata care îşi propusese să mă ia
la adunat în Ostrov. Mama îmi pregăteşte două mici pachete iar
eu îmi aleg cu grijă cele de trebuinţă și ies luând sub braţ pânza
pregătită pentru răsăritul de soare. Din poarta casei mă întoarce
un gând aşa ca las toate pe seama lui şi-mi umplu o sticlă cu vin
roşu rubiniu pe care o aşez cu grijă între pachetele cu mâncare,.
Frumoasă dimineaţă de vară la care se alătură şi concertul
clopotelor bisericii fără de care nu mi-aş putea imagina o sită a
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locului de baştină. Din poarta casei, cinzeci metri nord de-a
lungul asfaltului umed după care o iau la stânga pe uliţa ”La
Ciocoiu” spre dealul Unsu. Acolo pe creştet au mai rămas
câteva potloage de pădure pe care n-am de gând să le cutreier.
Mă voi opri undeva aproape de creastă să pot avea satul în
palmă şi să-mi încerc încă odată norocul cu blestemată aceasta
de pânză care nu se dă bătută deşi celelalte 22 la număr înainte
lucrate stau agăţate de pereţii văruiţi ai casei. La ieşirea din sat,
prospeţimea aerului îmi umflă nările paşii nu-mi lunecă deşi
pământul e reavăn. Îmi aleg una din cărările împletite de oi ca
să ajung aproape de creastă într-o lăsătură a dealului
asemănătoare unei străchini cu buza ruptă. Deşi gâfâi, nu mă
simt obosit însă m ă aşez pe muşchiul moale străpuns de acele
ierbii uscate. Muşuroaie de cârtiţă peste tot, miroase a stână
veche şi urzică tocată iar undeva aproape fumegă un morman de
bălegar.
Am satul în palmă şi mă bucur ca un copil când își procură
jucăria preferată. Privirea îmi lunecă de-a-lungul şoselei
asfaltate, văd casele cu grădinile lor, văd luciul Bohotinului ca o
panglică de mătase, pârâiaş care pe semne a botezat satul cu
numele de Gura-Bohotin. Undeva aproape se mai cunoaşte
locul lui de vărsare în Jijia. Marele şantier hidrotehnic din lunca
Prutului a schimbat complet matca apelor potolindu-le furia
inundaţiilor de altădată, vetrele satelor Zberoaia şi Scoposeni
sunt goale şi triste, nici o casă pe malul Prutului în acea direcţie
căci ultima care a mai îndrăznit să se bată cu vipia a fost cea a
gospodarului Agrigoroaie spălată şi ea la inundaţiile din 69. Pe
şesul ca un platou, fortificaţiile sunt oarecum aliniate şi de
forme geometrice diferite. Îngrămădiri de stâlpi şi cabluri peste
tot locul mai ales în preajma celor două staţii de pompare
protejate de ziduri proaspăt tencuite. Privesc tulburat pânza
scoasă dimineţile în grădina casei şi hotărăsc s-o transform întro zi într-un valoros tablou al satului natal, de care amintirile mă
leagă pentru tot restul vieţii. În fond ce-aş putea face eu, mai
mult pentru minunaţii mei consăteni ?
Gust din vinul roşu şi desfac pachetele cu vopsele. După ce aşez
şevaletul la marginea văioagei, îndrăznesc să schiţez primele
linii.
Privirea trebuie să-mi lunece peste case şi grădini, copaci şi
uliţi, pânză şi senin de cer, creion, şevalet şi linie de orizont.
Deodată însă îmi rămâne agăţată undeva la marginea de jos a
gâtului acolo în răritura de copaci tineri aproape de verde le
crud al şesului. Din ceaţa misterioasă ce-mi cade pe ochi încep
să se închege acum fragmente de amintiri ca nişte cioburi
dezordonate. Revin la pânză măturând imaginea cimitirului de
jos chiar de la poalele dealului unde de peste 20 de ani
odihneşte bunicul dinspre mamă.
Soarele îmi înfierbântă ceafa. Nu mai miroase a urzică tocată,
miroase însă a stână veche şi asta numi displace, resimt că nu
pot lucra nici azi această pânză căci răritura de copaci îmi
încâlceşte de tot privirile şi mi le înnoadă cu zeci de noduri aşa
încât să nu le mai pot smulge. Cum aş putea eu aşeza roiul
acesta de amintiri şi-n ce ordine, iar dacă aş vrea s-o fac ce-aş
mai căuta aici? Sunt un netrebnic asta e...! Fiecare petec de sat e
o stivă uriaşă de tablouri ce n-ar încape în toate muzeele lumii
iar eu am venit aici să prind satul întreg pe-o singură cârpă!
Blestemată cârpă! Nu mai aud nimic. Nici chiar clopotele
bisericii. Mă lungesc pe muşchiul moale acoperindu-mi faţa cu
mâinile. Un infinit câmp roşu sub pleoape iar apoi cioburile
acelea de amintiri roind într-o dezordine totală de logică şi timp.
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Bunicii, troscotul din faţa casei, mămăliga aburindă şi gutuile
îngheţate din ferestre, stuful afumat în pod şi bălăcirea raţelor în
troaca de sub duzi, casa, cireşul, şura cu poloboace, piua,
cloşca, opincile bunicului puse la uscat în picioarele scaunului
răsturnat, culmea cu afumătura din tindă, părul suriu al
bunicului şi broboada albă a bunicii. Fiind primul lor nepot am
gustat în preajma lor din mierea dulce a copilăriei mele pe care
şi astăzi o mai simt pe buze cu-acelaşi parfum şi dulceaţă. Era
bunicul un bărbat înalt, cărunt cu faţa întunecată şi osoasă, arsă
de soare, spatele drept slab dar vânjos, bun gospodar şi chitit în
treburi fapt pentru care şi astăzi în familia noastră se pomeneşte
deseori de el. Și nu pleca la drum lung până nu pregătea cu
migală toate de trebuinţă.
Lega carul cu multe funii şi noduri de perdea apoi jumătate de
zi să-l dezlege. Făcea cărăuşie pe drumurile colbăite ale
Codăieştilor Fălciului şi Ieşilor, ori peste Prut ducând butii cu
vin, burdufur: cu brânză şi piei, aducând în schimb unt-de-lemn,
făină albă de grâu, peşte afumat şi multe altele. Într-o noapte pe
drumul Ieşilor în dealul ”2 Lei ”, i s-a cârligat carul în care
ducea o butie de vin de 80 deca, bine pecetluită cu funii. A
dejugat boii, le-a pus dinainte, a ospătat şi el din bucceaua cu
merinde, şi-a fumat ţigara, şi s-a prăvălit sub cojoc să-şi
hodinească oasele. La crăpatul de ziuă au ajuns şi celelalte care
plecate în urma lui, gospodarii ajutându-l cu funii şi drugi să
pună încărcătura pe roate fără s-o dezlege. Era iute, mânios, dar
îi trecea degrabă furia clătindu-şi sufletul c-o înjurătură ori gura
c-o înghiţitură căci purta în desagi ulciorul fumuriu de la acritul
vinului până la teitul viei. Povestea mai dăunăzi tata cum lucra
el la vie. Mai întâi, din mustu’ zăpezii reteza corzile numărând
de două ori ochiurile ce-aveau să rămână iar apoi aştepta cât era
nevoie până să vină vânturile uscate să zbicească pământurile.
Grebla totul ”leasă” numai după ce depozita râpca în hatul
dinspre răsărit strâns legată în snopi şi tunsă din foarfece încât
nici vrăbiile n-aveau unde să se adăpostească. Într-o primăvară
l-a găsit tata în mijlocul viei înjurând de toţi dracii şi scuipând
în palme de mama focului. De fapt ce se-ntâmplase, bunicul
obişnuia după greblat să ia chitonagul de coadă şi să facă mai
întâi toate găurile pentru araci. Lăsa apoi să treacă 2-3 zile după
care se apuca de înfipt aracii. De ce făcea el asta numai el ştia
dar în ziua aceea cu pricina se întâmplase că toate găurile făcute
de el erau înfundate cu cărăbuşi de mai, ori acoperite de ei cu
ţărână ceea ce însemna că totul trebuia luat de la capăt. Într-o
toamnă târzie, un răufăcător a început să-i fure din aracii strânşi
grămadă şi pecetluiţi de jur împrejur cu gânjuri de ulm. Azi aşa,
mâine aşa, grămada se micşora văzând cu ochii până când i-a
trecut prin cap o năzbâtie care avea nu numai să-l sperie
zdravăn pe făptaş dar să-l facă şi de ruşine între oamenii satului.
Despre ce este vorba: Mai întâi a scotocit bunicul din grămadă
toţi aracii de soc de o anumită grosime. A scos apoi dintr-un sac
o tolbă cu cartuşe găsite cine ştie unde şi s-a pus pe treabă
vreme de jumătate de zi. A scos cu-n cleşte fiecare glonţ din
tubul lui şi a înfundat locul rămas cu dopuri de lemn vârând
fiecare tub în câte un arac de soc , în miezul lui ca făcut pentru
asta. A doua zi în zorii zilei vecinul lui de peste drum a rămas
fără cenuşă în vatră ba încă și cu soba dărmată pe jumătate
tocmai fiind începuse şi-un pui de viscol.
Mă lua toamna bunicul şi pe mine la vie dar mai întâi
de toate mă încălţa cu opinci pentru că drumul viei era presărat
cu 4 ciulini de toate mărimile, pesemne că azi nu se mai aude de
ei. Și-apoi aici la vie mă suia pe scară în pătulul din nuc, mi-
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adu-cea poamă albă conderă, iar apoi înainte de plecare mă lăsa
sub poalele copacilor scotocind frunzele şi umplându-mi sânul
cu nuci înaintea culesului. O săptămână întreagă spăla bunicul
butoaiele cu apă opărită şi frunze de nuc, lăsa alte treburi baltă
măturând şi văruind pivniţa, pregătind teascul, cofele, pâlnia şi
dojele. Întâia zi de cules era o adevărată sărbătoare. Înjuga boii
dis-de dimineaţă, punea în corlatie câteva braţe bune de otavă,
aşeza coşurile unul în altul şi le lega de cele patru mănuşi ale
carului. Plecau cu toţii ai casei, patru fiice şi feciorul şi alte
două bătrâne plătite cu ziua în afară de mine şi bunica.
Scânceam eu pe lângă ea să mă lase să plec cu carul dar
degeaba, spunându-mi c-o să merg cu ea ceva mai târziu să
ducem de-ale gurii. Atunci când bunica învârtea cu melesteul
mămăliga mare în ceaunul de stână, ştiam că se apropie
momentul plecării. Punea în traistă brânză de putină, ceapă,
slănină, borş şi ardei pentru bunicul, dovleac fiert , lapte bătut
iar la urmă mămăliga cât roata carului într-un prosop de cânepă
gălbui şi aspru. Dădea păsat la pui şi hăcuitură la raţe, punea
maneaua uşii la tindă, închidea poiata unde ţinea două cloşte
legate de piciorul scări iar apoi ieşeam pe poartă legând-o cu
lanţul. Și doamne...! Cu ce poftă ospătam cu toţii în vie la
umbra nucilor, şi cât mai râdeam pe înfundate când bunicul
zvârlea ditamai bucată de mămăligă din cauza unei furnici...!
Când soarele cobora la toacă, înjuga boii, aşeze coşurile pline în
car, le lega zdravăn cu 2-3 funii, mă aşeza şi pe mine între ele şi
plecam acasă. Și tot aşa o săptămână întreagă până la gătitul
culesului. Anul trecut la tata acasă am găsit în podul şurii,
teascul din lemn al bunicului. Tata nu-l mai foloseşte. Și-a făcut
altul cu şurub şi placă din fier. L-am privit trist amintindu-mi
acele neuitate momente ale copilăriei mele. Bunicul trăgea
vârtos la teasc folosind un par lung-drept pârghie şi se amuza
straşnic atunci când lovea cu mâna fundul oalei din care beam
must negru făcându-mi mustăţile cât potcoava. Iernile aspre
trebăluia pe la grajdurile cu vite, purta căciula ţuguiată și nu
intra în casă până la căderea întunericului ducând un braţ
zdravăn de lemne tari. Îşi scutura căciula în ungherul unde bunica ţinea mătura, îşi întorcea cojocul pe dos şi-l punea în cuiul de
după sobă, își punea opincile și obielile la uscat iar apoi până la
răsturnarea mămăligii mă ciupea şi gâdila pe sub coaste de
scăpăm râsul la vale. Uneori mai veneau la el vecinii şi stăteau
la taifas până după ce eu adormeam, strivind tăciunii din vatră şi
povestindu-şi amintirile din război. Și-n tot acest timp bunica
torcea fuior după fuior scuipându-şi degetele zbârcite. Avea
bunicul lemne din belşug şi cu toate astea, când pârâia omătul
sub opinci şi începea a se face pârtie înjuga boii la sanie, lua
ulciorul şi traista cu de-ale gurii, lega toporul la mânuşa saniei
şi pleca la codru. Atunci rămâneam eu singur cu bunica şi
auzeam de la ea toate întâmplările din lume. Știa poveşti multe
însă una singură mi-a rămas în minte pe care n-am mai auzit-o
de atunci niciodată şi nici n-aţi găsit-o în buchiile cărţilor. Iată
cum povestea bunica:
”Se zice că în urmă cu mulţi ani cam de pe vremea lui
Păcală într-un sat trăiau doi proşti. Si nu numai că erau proşti
din cale afară, dar erau şi leneşi, fapt pentru cate oamenii a u
hotărât să-i scoată în afara satului. Chiar a doua zi, proştii cu desagi şi merinde pentru câteva săptămâni au fost soiţi într-un car
traS de boi. Unul din gospodarii satului trăgea după el boii de
funie iar în urma carului alţii trei sfătuiţi de bătrâni urmau să le
facă proştilor câte un bordei departe de sat. Făcură drumeţi
popasuri pentru hodină şi mâncare după care ajunseră ziua a
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treia la locul cu pricina apucându-se de treabă. În alte două zile
bordeiele fură terminate, după care carul cu tinerii gospodari luă
cale întoarsă. Proştii dormiră două zile şi două nopţi în bordeie
pentru hodina drumului, căscară somnoroşi la trezire, gustară
ceva din merinde după care din nou se culcară mulţămind
domnului pentru toate cele. După câteva săptămâni veni
îngheţul şi omătul iernii alungind sălbătăciunile în adăposturi.
Proştii se treziră amorţiţi de frig socotind fiecare în legea lui ceo fi de făcut la vreme de iarnă. Merindele erau pe sfârşite,
pădurea departe, nu găseai un băţ în jurul bordeielor pentru o
scânteie de foc măcar.
Sătenii însă înţelepţi din fire socotiră omeneşte să lase proştilor
unuia un topor iar celuilalt un fierăstrău.
- Ce-i de făcut ? Se întreabă în sinea lui unul din proşti.
Voi merge eu mâine la codru însă ce pun acum în vatră că tare
mi-e frig... Brrr...!
Prost prost dar îi veni ideea. Vorba proverbului: Nevoia te
învaţă. Luă aşadar o piatră potrivit de mare, scoase coada
toporului şi o vârâ în vatră. Celălalt prost se tot frământa şi el în
bordeiul lui ce să facă şi cum să facă,
- Ha ! ha ! ha ! - izbucni în râs. Îi căzuse şi lui ideea.
Scoase cele
două mânere din lemn ale fierăstrăului şi le
zvârli în sobă aţâţând o scânteie de foc. Din nou se culcară că a
doua zi aveau de trudă. În zori s-au trezit, au gustat ceva din
firimiturile rămase şi-au plecat unul către celălalt să plănuiască
plecarea la codru. S-au întâlnit la jumătatea drumului, au tras un
clocot de râs de se clătinau văile, au hotărât plecarea iar apoi sau întors la bordeie să-şi ia cele de trebuinţă.
- Prost mai sunt!- zise primul. Dracu m-o pus să ard
coada la topor?
- Ce prostie-se căină al doilea. Cum o să tai lemne fără
mânere la fierăstrău? Și iarăşi le veniră în acelaşi timp o strălucită idee pentru care râseră pe înfundate. Fiecare se gândea
acum la unealta celuilalt iar ca să nu dea prostia pe faţă îşi
puseră fiecare unealta în câte un sac. Porniră şi merseră tăcuţi
cale lungă până iată-i ajunşi la pădure. Se aşezară tăcuţi pe un
buştean doborât de vânt aşteptându-se unul pe celălalt să-şi
scoată unealta. Și au tot stat aşa câteva ceasuri şi-ar mai fi stat
dacă pe drum tocmai nu se apropia un car cu boi încărcat cu
lemne.
- Hei...! Ce faceţi voi aici măi proştilor! întreabă
gospodarul pe semne cunoscându-i. Și fiindcă au tăcut iar apoi
au râs unul la altul, ţăranul i-a înţeles şi-a adăugat:
- Mergeţi în poiana de colo. Găsiţi două lemne
potrivite pe care le-am tăiat dar nu le-am mai suit în car fiind
greu boilor.
Proştii se grăbiră a merge dorind fiecare să ajungă mai întâi şi
bleaga pe cel mai uşor. Dar au ajuns deodată şi s-au pus iarăşi
pe râs văzând cele două lemne de mărimi egale. Porniră cu ele
în cârcă .
- Ţăranul a râs de noi, -zice unul... Nu vezi ce grele
sunt?
- A râs ! Răspunse celălalt şi trântiră amândoi lemnele
jos.
- O să îngheţăm de frig !
- O să îngheţăm !
- Trebuie să le ducem !
- Trebuie...!
Și iar se opintiră, le ridicară pe umeri şi porniră.
- Ce lung e drumul...!
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- Lung...!
Mergeau tăcuţi gândindu-se fiecare cum şi-ar putea uşura
greutatea lemnului.
- Trebuie scurtat!
- Trebuie... !
- Scoate toporul!
- Scoate tu fierăstrăul că toporul meu n-are coadă !
- Păi nici fierăstrăul meu n-are mânere!
Și se puseră iarăşi pe râs de se cutremura pământul.
- Știi ce?-zice unul. Bag seamă că lemnul tău are două
crengi mai subţiri. Să le rupem şi să facem mânere la
fierăstrău. Apoi vom reteza lemnele şi le vom uşura. Zis şi
făcut.
Scurtară lemnul unuia. Apoi pe al celuilalt.
- Sunt grele!-zice unul
- Grele ! - răspunde celălalt.
Și iar s-au pus pe retezat. Si tot aşa le-au scurtat că a rămas
fiecare cu câte un capăt de-o şchioapă.
- Proşti mai suntem !
- Proşti!!!
- Uite bordeiele aproape şi noi le-am tăiat degeaba...
- Degeaba...! Și iar pe râs.
- Ba nu degeaba că tot trebuiau tăiate.
Le-au cărat la bordeie fiecare pe-ale lui.
- Cum le crăpăm?
- Trebuie să ne mai gândim.
Și s-au tot gândit fiecare în bordeiul lui până către miezul nopţii
fără să aţipească de frig. Deodată le-a venit idee. Au pornit unul
către celălalt să şi-o spună. S-au întâlnit. În jumătatea drumului
şi s-au pus pe râs până către dimineaţă. În primăvara următoare,
pe uliţa satului mergeau doi proşti întrebând din casă-n casă
cine are boi de vânzare.
Cele patru fete ale bunicilor între care şi mama erau de-acum la
casele lor bune gospodine iar unchiul Gheorghe, băietan pe
atunci la 14-15 ani crăpa lemne ori îngrijea de vite sau pleca pe
deal la sanie cu băieţii de teapa lui. Erau iernile grele că bunicul
se culca cu lopata în tindă şi lemnele după sobă. Din odaia
cealaltă bunica mi-aducea gutui iar atunci când îi spunea
bunicului că mai făcusem şi eu câte un capăt de treabă, el se
ducea în podul şurii şi-mi aducea de acolo pere mari gălbui pe
care le păstra în fân de ţi se făcea gura apă numai cât le vedeai.
Aveau casă înaltă ridicată pe lespezi din piatră cioplită , casă
acoperită cu stuf, curat văruită şi cu prispele humuite, fântână
aproape, de bunicul săpată şi pietruită, cireşi în faţă şi livadă în
spate de toată frumuseţea. Ogradă mare căptuşită cu troscot,
bune garduri din bârne şi scândură, grajd pentru vite şi ţarc de
furaje. Mare minune că mai păstrez şi astăzi o fotografie cu
întreaga lor familie şi casă. Neuitate însă rămân serile de vară
pe când bunica aşezată pe scaunul cu trei picioare mulgea vacile
iar bunicul obosit de la câmp înjgheba un fumar din câteva
cârpe şi paie aprinse să alunge ţânţarii din preajmă. Mirosul
acela de lapte crud amestecat cu fumul din preajmă îmi stă şiacum în nări şi n-am să-l pot uita niciodată. Crescusem de-acum
ceva mai mult de-o şchioapă - bunica mă tot scăpa peste drum
la mama ori în colbul stârnit de trecerea vre-unei căruţe cu cai.
Către asfinţitul unei zile de vară, mă cheamă bunica în casă , mă
spală şi mă îmbracă cu rufe curate căci aveam să străbatem satul
şi bunica ţinea mult să n-o fac de ruşine,.
- Mergem la grădina din vale!- zice ea. Auzisem
vorbindu-se în casă de ”grădina din vale” dar nu fusesem
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niciodată acolo. Era de fapt moştenirea bunicii din partea
tătucilor ei, astăzi răritura de copaci tineri din marginea de jos a
satului. Bunicul nu venise acasă plecat din zorii zilei la coasă. Ia
bunica traista în gât în care pusese şi ceva vin şi-apoi ieşim pe
poartă. Păşim tăcuţi pe uliţa principala, o luăm la dreapta şi
stârnim colbul unei cărări fierbinţi pe care alergau furnici
grăbite. Nu mergem prea mult şi-ajungem la un gard stufos din
cătină la capătul căruia abia poate fi văzut un pârleaz mic închis
în partea de sus c-o sârmă ghimpată. Lasă bunica traista din
umăr, dezleagă sârma şi mă trece pârleazul. Întuneric deşi
soarele nu asfinţise. Vegetaţie bogată copaci bătrâni cu ramurile
îmbrăţişate abia lasă cernută o lumină săracă. Miroase a urzică
tocată de altfel proaspăt retezată de coasa bunicului. Rândurile
de copaci aşezate în deal şi vale par statui înnegrite şi umede de
ploaie. Meri, peri, cireşi şi vişini, mărul dulce şi pădureţul de
lângă gardul de cătină, gutuiul şi salcia pletoasă din vale
precum şi mulţi alţii sunt stăpânii acestui colţ de natură.
Urmăresc cu privirea şerpuirea cărării ce duce la marginea din
vale, adevărat perete de lumină ce se prăvale în întunericul
livezii. Aici la ruptura dintre livadă şi lumină zăresc pereţi
murdari ai unei case părăsite. Coborâm pe cărare, eu înainte
bunica în urmă. La ieşirea din semiîntunericul umed, primim
binecuvântarea unui aer cald şi strălucitor cu miros de salcie,
mâl şi stuf proaspăt cosit. Bătrâna casă e pe jumătate umbrită de
livadă, cu acoperişul putred şi înnegrit ca o cloşcă plouată, cu
faţa în vale.
În locul ferestrelor sunt prinse în cuie câteva scânduri, iar aproape de prispă miroase a var plouat şi humă stătută. Îi văd pe
bunicul dezbrăcat până la jumătate lângă fântâna din faţa casei
luând în palme apă proaspătă dintr-un hârb de ciutură. Ne
aşezăm pe prispă la umbră. Bunica dezleagă traista. Mai mult
mă tulbură imaginea din faţa casei decât livada din spate. Un
petec nu prea mare de pământ e toată scofala. Un petec proaspăt
cosit cu brazde calde şi mirositoare înconjurat de sălcii
noduroase ca nişte pumni ameninţători. Între sălcii sunt
îngăimate fire de sârmă ghimpată printre care s-au împletit
ierburile înalte iar undeva într-un colţ un eleşteu cu stuful în
picioare din care buhaii de baltă la un loc cu ţânţarii şi broaştele
concertează nestingheriţi. Fântâna e o splendoare deşi joasă cu
colacul ştirb şi invadat de muşchi. Câte amintiri nu ascund
aceşti pereţi ai casei la care din joacă numărasem peste treizeci
de straturi de var. Bunicul se aşează trudit şi tăcut lângă noi. Îşi
şterge faţa cu o cârpă şi-şi trage cămaşa aprinzându-şi ţigara
răsucită dintr-un colţ de ziar. Nu gustă din vinul adus, pe semne
că nici din ulcior nu gustase. Mai întâi, după mintea mea îl cred
bolnav pentru că niciodată munca nu l-a adus la tăcere. Nu pot
pleca să-l las singuri deşi un fluture colorat mă roagă parcă să-l
fugăresc şi să-l prind în palme. Tace trăgând lacom din ţigară
până la unghie apoi îl aud vorbind.
- Trimite-l pe Gheorghe cu mâncare şi-o haină mai
groasă. Noaptea asta voi dormi aici pe prispă. Mâine dărâm
casa. S-aducă târnăcopul din grajd şi sapa de după poarta
grădinii...
Bunica tace, aş întreba-o de ce dar văd în ochii ei boabe de rouă
ce se îngroaşă. Cad pe obrajii ei zbârciţi lacrimi pe care le şterge
cu colţul broboadei. Ceva s-a întâmplat ce mult mai târziu
AVEAM să pricep. Ne întoarcem acasă lăsându-l pe bunicu cu
necazurile lui.
A doua zi a dărâmat casa iar în toamnă a tăiat copacii din livadă
si sălciile noduroase lăsând petecul acela de rai fără îngrădire.
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A venit apoi întâia noapte tristă a copilăriei mele. Bunicul nu
mai era... Copil fiind am simţit atunci o mare şi irecuperabilă
pierdere. Au urmat apoi anii de şcoală. Astăzi pe temelia casei
vechi hodinește o casă nouă, modernă, casa unchiului Gheorghe
pe care aş putea-o reproduce uşor pe pânză folosind doar griul
industrial al cimentului şi mai puţin argintiul acoperişului de
tablă zincată. Dar câte taine nu se ascund sub această modestă
temelie...!
Mă ridic din iarbă înfierbântat de soare fără să am noţiunea
timpului. Trăiesc veacuri amestecate în tot atâtea clipe, clipe
răsturnate în tot atâtea veacuri şi nu ştiu de când sunt aici ori de
ce-am venit. De s-ar ivi de undeva un călăreţ cu spadă şi coif aş
crede că-n urma lui e Decebal ori Ştefan şi chiar Alexandru
Macedon. Dar ce să caute el aici? Groapa aceasta aproape de
culmea dealului scormoneşte trecutul şi-apoi îl varsă ca pe-o
ciorbă fierbinte prin buza ruptă către cimitir. Fiecare casă e un
muzeu de artă după cum fiecare foaie de hârtie poate deveni
capodoperă.
În fiecare pachet cu vopsele stau ascunse picturi celebre.
Norocoşi sunt doar cei care ştiu să le găsească. Ce caut eu pe
buza acestui deal ? De ce miroase a urzică tocată şi stână veche
? Blestemată pânză...!
Cineva, în tot acest timp de visare mi-a folosit pensula mică şi
pasta de ulei oranj,schiţindu-mi pe pânza de pe şevalet conturul
unui trandafir. Da ! da ! Un trandafir...! Și numai Anca putea
fac trebuşoara asta cum s-a mai amestecat şi altădată în blidele
mele vopsindu-şi palmele şi chiar lăudata ei rochie. Nici o
îndoială nu mai încape să fie altcineva de vreme ce-a şi semnat
pânza, stângaci, pe colţul drept de sus. Ce să caute zgâtia asta
aici că ea trebuia să plece de ieri la Iaşi ? Cum de-a venit şi de
ce fi ?
M-a zărit urcând costişa şi-a luat-o pe urmele mele...! Asta e sau
poate că m-a văzut de-acasă chinuindu-mă să-mi smulg ochii de
pe răritura de copaci că nu-i cale mai lungă decât o zvârlitură de
băţ. În sfârşit...! Mi-e draga zgâtia şi-o spun acum din toată
inima cu toate că ea nu ştie. Deloc supărat pe ea, smulg pânza
de pe şevalet şi-mi fac bagajele de plecare. Biletul împăturit în
patru cade pe muşchiul verde şi mă bucură. Mi-a scris şi-un
bileţel ”Nu vreau să te trezesc din somn. Sunt în trecere peaici...! Tata te aşteaptă după amiază să mergi cu el la pescuit.
Doar ţi-a promis, nu-i aşa? Somn uşor...! Ancuţa
L-am găsit acasă pe moş Petre, după orele 17 ale ultimei
jumătăţi din ziuă. S-a stropşit la dulăul de după gard când l-am
strigat din poartă şi chiar l-a înşfăcat de legătoare să nu scoată
priponul unui necunoscut ca mine ce-a dat la ei pe-acasă. Moş
Petre are părul albit, mustaţă groasă, obraji ţesuţi din vinişoare
trandafirii şi ochi albaştri de acuarelă spălată. Vânjoase îi sunt
braţele spatele drept deloc adus, dar mult tâlc în vorbă şi
iscoadă tot pe-atât în el. Are trei fete: Anca, Ioana şi Tincuţa. Pe
Ionuţ feciorul mai mare l-a pierdut în '69 la inundaţiile de atunci
în încercarea lui de a salva o bătrânică de la înec...! Asta-i tot ce
ştiu acum când mănânc plăcinte în tinda casei lui şi beau cu el
vin alb plănuind să prindem tot peştele din baltă…! Ana nevasta
lui frumoasă şi nu-i stă deloc râu cu broboada neagră însă
”zgâtia”nu apare de nicăieri, pesemne că pregăteşte ea o şotie
nemaipomenită.
- Apele au biruit până la urmă în lupta cu mine dar stau
acum și le privesc duşmăneşte cum se frământă învinse de cei
mulţi. Mi-am făcut aici casă aproape de ele să-mi poată auzi
blestemul, sa pot râde în hohote când luptă cu digurile înalte, să
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scuip în coamele lor de spumă de-aici
aici de pe uscat că mi-au
mi
răpit
ce-aveam
aveam mai scump pe lume: feciorul şi baştina...!
Când ieşim în uliţă, arşița
ța e mai potolită iar la asfinţit norii se
sparg şi-ncep să sângereze împroşcând
mproşcând coama de deal pădurea
de pe coasta şi chiar petecul de cer din preajma viteazului cu
s ul iț i de lumină, măria sa Soarele...! Nu mă împotrivesc atunci
când cotind la stânga imediat după podul de peste Bohotin,
îndemnându-mă să-l urmez și știu bine ce vrea el să facă dar mi
se pare mie că rucsacul meu e ceva mai greu ca de acasă și chiar
unul din colțuri s-aa umezit. Să se fi vărsat? Nici n-am
n
de gând
să mă plâng cuiva.
(Va urma)

Poezia înseamnă regret, suferință,
suferin
obsesie, spleen,
nevroză, amintire, spovedanie, speranță,
speran vis, dorință, dragoste,
dor, inspirație,
ție, har, credință, armonie, adevăr, frumos uman și
artistic ș.a. Izvoarele de inspirație ale lui Vasile Tărâțeanu sunt:
viața,
ța, istoria, știința, artele, vârstele omului și ale omenirii,
natura, obiceiurile și tradițiile, miturile, superstițiile, societatea
umană cu bune și rele, filosofia, iubirea etc. Poetul este un
,,Vânzător de iluzii” care merge ,,Prin
,
labirint fără firul
Ariadnei” și care încearcă mereu-mereu
mereu să treacă peste ,,Râul
care rupe inimi” și pe care ,,curge numai sârmă ghimpată” și
lacrima sa totodată.

Petruș ANDREI – Poetul Vasile Tărâ
Tărâțeanu
„Uricar la Curtea Dorului de Țară”

Asemenea lui Ovidiu, ,,Cântărețul
,,Cântăre
iubirilor deșarte”,
Vasile Tărâțeanu își cântă și-și plânge exilul într
într-o țară
detruncheată. Epitetele vin să accentueze nedreptatea istorică
prin care ,,Țara
Țara fagilor” a fost înstrăinată: ,,Tragic destin
blestemat/ încontinuu să îndure/ Detruncherea -/ Nesfârșit de
cruntă și dureroasă secure.” Precum Midas, poetul preface în
aur tot ce atinge, cuvintele obișnuite
șnuite transformându-se
transformându în salbe
de metafore, personificări, comparații,
ții, antiteze: ,,Desfrunzind
amintiri/ Țara fagilor renaște în muguri/ aceleași dorinți./
Mlădițe
țe noi/ bâjbâind spre lumină/ dinspre arbo
arbori părinți./
Tăinuite poieni/ luminișuri
șuri de basm/ coclauri adânci./ Dealuri și
văi/ Colțuri
țuri știrbite de stânci/ Urme de urși lupi flămânzi/
populând văgăuni./ Punți
ți peste brazi răsturnați/ nord de furtuni./
Lumini și umbre/ culori răsfrânte în aprigi priviri./
privi
Loc de
cântec și dor ascunziș de haiduci/ destăinuite iubiri./ Aer pur
amețind
țind înălțimile/ Ape reci cristalin înfiorând adâncimile./
Răcoritoare adieri de legendă/ în câte-or
câte
fi zările./ Numele tău
arboros străjuind depărtările.” (,,Țara
Țara fagilor”)

Între numeroasele cărți
ți care poartă semnătura poetuluipoetului
academician Vasile Tărâțeanu
țeanu se numără și recenta antologie
,,Balanță
ță răstignită între pământ și cer”, selecție și prefață de
Constantin Marafet (Editura ,,Rafet”, Râmnicu Sărat, 2015
2015).
Editorul Constantin Marafet, în pertinenta prefa
prefață intitulată
,,Vameșș la poarta valurilor” ne dă informații absolut necesare
despre omul și poetul Vasile Tărâțeanu. Activitatea acestuia în
câmpul literelor românești
ști și opera sa sunt impresionante.
Volumele sale de poezii și de publicistică, peste douăzeci la
număr, s-au
au bucurat de aprecieri din partea unor personalită
personalități de
primă mărime a culturii românești
ști contemporane. Reputatul
eminescolog Theodor Codreanu îl numește
ște ,,Poet al speranțelor
fără de speranță,
ță, caracter dârz și cu inimă uriașă de prieten, cât
BUCOVINA lui și a lui EMINESCU. Vasile Tărâțeanu este un
scriitor reprezentativ pentru scrisul românesc dinafară, dar
dinlăuntrul geografiei spirituale și istorice românești.” (pp.8
(pp.8-9)
Și tot în amintita prefață
ță descoperim aprecierea
poetului-academician
academician Nicolae Dabija: ,,Poetul e mare prin
locurile comune pe care le pune să vibreze în poezie: durerea,
speranța,
ța, visul, lacrima, Țara… Un laitmotiv al scrisului său ar
fi fraza spusă de Ilie Ilașcu când i s-aa rostit sentin
sentința la moarte:
TE IUBESC POPOR ROMÂN! Din această dragoste izvoră
izvorăște
tot ce face Vasile Tărâțeanu
țeanu cel târât în instanțele judecătorești
ale tribunalelor cernăuțene
țene pentru niște poezii, pentru articolele
sale și pentru ziarul ,,Plai românesc”
c” pe care îl însuflețește
însufle
cu
multă demnitate și bărbăție”.
Editorul își
și motivează și structurarea acestei antologii
care cuprinde trei cicluri: ,,La izvoarele inimii”, ,,C
,,C-un creion și
c-un pix” și ,,De dragoste de viață și de moarte”.
Poetul cutreieră ,,Țara
Țara fagilor” pentru a ajunge ,,La
izvoarele inimii unde o întâlnește
ște pe ,,Maica Sfântă”:
,,Răstignită/ Între Carpați
ți și Mare/ Neagră/ Ești de îndurare/
Maică/ Prea frumoasă glie/ tot mai crezi în omenie/ și-n
dreptatea/ din vecie/ care-ntârzie
ntârzie să vie/ M
Maică Sfântă –
Românie.”
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Poezia ,,Distanțe”,
țe”, scrisă ,,în dulcele stil clasic”, având
miez de factură populară, este una dintre cele mai frumoase din
această antologie: ,,Între noi și draga țară/ Crește/ un gol ce ne
doboară/ crește/
ște/ un deal și crește o vale/ și un crâng apare
apare-n
cale./ crește/ un munte și-o mare/ și-un
un pustiu între hotare/ cine
vrea și cine poate/ îl trece în brânci/ pe coate/ dar pân-la
pân ea/ ca
să-ajungă
ajungă calea/ e cu mult mai lungă./ nici tu mare/ nici tu
munte/ nici păduri – frunze cărunte/ nici tu vale nici tu deal/
vorba e de-un ideal/ de un neam și de o țară/ ce-s
ce date din ea
afară.”
Poetul Vasile Tărâțeanu
țeanu plânge pe umărul patriei
mame, întocmai ca Eminescu, Goga, Coșbuc,
Co
Păunescu. Un
poet plin de simțire
țire și har, profund îndurerat de soarta țării sale
și de nedreptățile
țile istorice pune în versurile sale armonioase
toată inima și tot cugetul său transformându
transformându-le într-o adevărată
carte de învățătură,
țătură, o cazanie a neamului românesc.
,,Ramule, neamule” amintește
ște de arborele genealogic
al românismului și de primejdiile și vvitregiile ce-l pândesc iar
,,Dulce-amar
amar de Bucovina” vine să contrasteze și să scoată în
evidență albastru de Voroneț.
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Partea a doua definește
ște poetul, poezia și menirea
acestuia în societate la început de mileniu. ,,Înarmat cc-un creion
și c-un
un pix”, ,,Poetul”, un ,,Anonimus”, pentru unii, ne
dezvăluie, în ,,Graiul” mamei sale, ,,Canoanele scrisului” și
vede ,,Poezia ca un paradox”, pentru că ,,Poezia
,,Poezia-i albina
căutându-și
și nectarul/ Nu poți ști cum e dulcele de nu guști
amarul.”
Unele creații sunt ode închinate țării mamă și limbii
române, altele sunt litanii, elegii iar poetul este prins ,,Între
valuri”: ,,În loc de vâsle/ c-un creion/ și c-un
un pix/ mă
mă-narmez ca
să trec/ mai ușor/
șor/ peste Styx/ Caron e departe/ cu luntrea
luntrea-i/ cu
tot/ aruncat între valuri/ nici nu știu să înot/ totu-i
totu în beznă/
valul prea înalt/ pe unde o fi,/ Doamne,/ malul celălalt?”
Ciclul ,,De dragoste de viață
ță și de moarte” îl apropie
pe poet de Lucian Blaga (,,Tulburarea apelor”). Și poetul
bucovinean se plânge de prea mult suflet,
flet, mai ales că rănile lui
sunt provocate de foștii
știi prieteni, ,,cele mai adânci fiind din
spate”: ,,Rănile din față
ță sunt cu mult mai ușoare/ le suport cu o
anumită satisfacție/ Ele-s din partea dușmanilor
șmanilor mei/ Ei nu m
m-au
trădat niciodată.”
rile întâlnite în poeziile sale amintim
Dintre simbolurile
florile (,,Flori de inimă albastră”, ,,Floarea de cactus”, ,,Floarea
de nu mă uita”), frunza, ramul, izvorul, labirintul etc. ne oprim
o clipă asupra câinelui, acesta având o simbolistică bogată.
Conform Dicționarului de simboluri - ,,Prima func
funcție mitică a
câinelui, universal atestată, este aceea de psihopomp, călăuză a
omului în întunericul morții
ții după ce îi va fi fost tovarăș în
lumina vieții”;
ții”; câinele dă și numele unei constelații. În
meditația-fabulă ,,Diogene dialogând
alogând cu un câine”, acesta din
urmă, ,,servește
ște ca mijlocitor între lumea aceasta și cealaltă;
drept interpret al celor vii care vor să stea de vorbă cu morții
mor și
cu divinitățile subterane din ținuturile lor.”
Bucovineanul Vasile Tărâțeanu,
țeanu, poetul ,,Cu suflet mai
mare decât trupul”, suferind de o ,,Autoexilare forțată”,
for
ne
amintește
ște de ,,Lecția de geografie” în care harta limbii române
este întreagă pentru o eternitate. Și în ea ne întâlnim noi poeții
cu toți
ți cei dinaintea noastră, cu cei din prezent și cu cei care vor
veni, deoarece: ,,Patria ta și a mea e aceeași și va rămâne/ încă
nesfârtecată hartă a limbii române” și a poeziei, desigur.

Lebăda moare dansând
Elena DRĂGAN - Răducăneni, judeţul Iaşi
Frunzele, grele de rouă, îşi pleacă vârfurile
ile spre pământul
plin cu sevă; după o lungă şi mult aşteptată binecuvântare
cerească, întinzându-şi
şi aripile, lebeda sloboade triluri abia
perceptibile, înfruntând vitregiile sorţii cu bărbăţie…
Uneori cu dreptul, alteori cu stângul, priveşte apusul şi răs
răsăritul
soarelui cu o discreţie nemaiîntâlnită. Îşi curăţă apoi cu ciocul
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penele albe, albe, culegând stropi din apa lacului şi lăsându-i
lăsându să
cadă molcom pe picioarele portocalii ca nişte lopeţi în veşnică
funcţiune. Apoi, oglindindu-se
se în limpezimea ei, atinge
ati
cu
discreţie un fir de trestie făcând-o
o să tresară; valurile mici
formează curcubeie în care ochiul fin al păsării vede nişte
semne cunoscute doar de ea şi se cutremură…Aparent lăsată în
voia soartei, ştie că trebuie să fie în continuă priveghere; în
jocul aripilor şi piruietele făcute în albia apei, ca nişte mâini
valsează pe fondul unei melodii numai de ea ştiută. Trestia,
legănându-si
si frunzele lungi şi ascuţite se pleacă sărutând apa,
îmbătându-se
se cu parfumul discret mirositor al nuferilor alb
albgălbui ca lumina lunii sau galben-licurici
licurici precum stelele ce
priveghează somnul suratei mai mari luna.
Şi când nici nu te aştepţi, din liniştea aceasta feerică un pui
rătăcit de lişiţă ţipă de mama focului după căldura mamei sale,
raţa sălbatecă, căci visase că era să se înece în apa tulbure a
bălţii. Întreaga natură se trezeşte. Speriată, lebăda bate apa cu
aripile încercând să se ascundă în stuful negru. Un semn numai
de ea ştiut îi spune că întreaga lume a păsărilor este în pericol
de moarte…
Luna încă adormită,
ormită, îşi freacă ochii somnoroşi, subconştientul
trăind încă evenimentele unui vis care o făcu să pălească de
emoţie; observă printre gene “zgribulirea” apei şi-şi
şi spuse: nu-i
a bună! , după care-şi
şi începu obişnuitul rond, luminând tăcuta
zare.
Cu o suferinţă mută în suflet lebăda caută în zare ceva
numai de ea ştiut. Şi parcă rugându-se
se îşi ridică gâtul lung spre
înălţimi; apoi, îşi scutură aripile în apa a căror valuri formau
curcubeie din ce în ce mai mari şi, într
într-un sfârşit, începu să iasă
pe lac. Lumina lunii lăsa să-ii strălucească penele ca nişte
lampioane, să lumineze calea trecătorilor…
Dintr-o
o barcă, în cea mai deplină linişte, o mână lăsă să cadă
laţul nevăzut, lebăda să se împiedice într-însul;
într
lişiţa, văzând
boabele şi cunoscând vasul, se avântă spre barca ce avea să
să-i
aducă sfârşitul…,căci nu peste multă vreme un picioruş intră în
ochiul de plasă, vânătorul trăgând-oo spre el. Era bun şi atât…!
Se zbătu o bucată de vreme, penele negre şi lucioase
rămânându-i pe baltă. Apoi, doar pata
ata albă de pe frunte se mai
zări o clipă după care dispăru în desaga vânătorului, care nu se
mulţumi cu aceasta şi mai aruncă odată nada. Acum, în furia lui
prinse mulţime de nuferi albi şi galbeni şi nişte broscuţe care
speriate de zgomotul de afară ieşiră
ieşi
să vadă ce-i şi
cum…Căzură în plasă singure! Culese florile prinse în ochiuri
şi le aruncă cu ciudă în baltă. Lebăda îi trebuia lui şi să tragă cu
arma ar fi făcut zgomot…Se lăsă culcat în lungimea bărcii, să se
liniştească spiritele.
Lebăda soaţă văzând că nu-ii mai vine acasă perechea începu să
se îngrijoreze. Şi pe bună dreptate căci trecuse de miezul nopţii
şi siesta nu se face o noapte întreagă…Ca orice soaţă grijulie
ieşi din ascunzişul trestiei începănd să
să-şi caute soţul. Văzuse
barca. Dar nu era singura
ingura dată când aceasta era acostată la
marginea lacului. Apoi şi lopeţile erau spijinite în afară deci, nu
era nici un pericol…Şi tot căutându-l
căutându îl zări într-un târziu;
acesta în loc să-II răspundă la chemare stătea cu pliscul în apă,
de parcă găsise oul de aur…
Şi înaintă…Deodată în întreg cuprinsul poienei se iscă un
zgomot nemaiîntâlnit: gâtul lebedei fu cuprins în amândouă
mâinile pescarului, pasărea zbătându--se, abia mai auzindu-se
strigătul ei după ajutor…
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După ce-i sucise gâtul o puse în desagă alături de lişiţă.
E bun şi-atât!,
atât!, îşi spuse şi, ghicind parcă gândurile celeilalte
lebede încercă să se strecoare nevăzut. Atunci cu un strigăt
disperat, după ce mai făcu câteva piruiete în apa tulburată de
ţipete, pene şi sânge, se avântă drept în pieptul vânătorului…
Nu-i fusese greu s-oo prindă şi pe aceasta. Nu înţelese însă că
lebăda nu putea trăi fără soaţa ei şi de aceia preferase să moară
dansând. Şi cântând… (Drăgan Elena, clasa a XII-aU,
aU, Liceul teoretic
„Lascăr Rosetti” Răducăneni, Coordonator, Olariu Elena, bibliotecar)

PARFUM… Iubirii - scrisoare deschisă
Bibl. Elena OLARIU - Răducăneni,
ucăneni, jud. Iași
Moto : „Când totul e pierdut, trebuie să ne prefacem că suntem nemuritori”
(Nicomah)

Lângă fântâna cu apă vie de altădată, mirosul pestilenţial
înăbuşă satul, zarea, întreaga răsuflare… Setea primordială –
iubirea – este înlocuită cu foamea fără de limită a semenului
nostru de a distruge izvorul mântuitor – răsărit ca o minune din
muntele vieţii; împestriţează apa - coloritul acesteia
nemaiputându-se
se desluşi… Parfumul mierii ascunse ce altădată
făcea nările să adulmece în depărtare este înlocuit cu duhoarea
putreziciunii ce cuprinde întreg universul… Am uitat să
iubim!...
„Când totul este pierdut”, nu ne mai rămâ
rămâne decât să
ascultăm în tăcere glasul inimii; doar aceasta mai face diferenţa
între bine şi rău, frumos şi urât, dulce şi amar, adevăr şi
incertitudine… Doar aceasta, dacă nu s-aa aşternut peste ea
coroziunea, stratul acela ce acoperă; la prima vedere pentr
pentru a
proteja, dar roade în adâncime…
Nemaiputând răsufla, nu ne mai rămâne decât privirea
caldă, de copil, al cărei foc topeşte şi stratul de gheaţă ce ne
ne-a
amorţit gândurile, topeşte şi coroziunea fierului, a cărui duritate
nu a fost întrebuinţată când trebuia… Unindu-ne
ne palmele – reci
sau calde, focul lăuntric va dezgheţa crusta: nu
nu-i nemuritoare;
nimic nu este nemuritor... Unind inima tăcută, poate prea arsă
de arşiţă, de arşiţa tăcerii, cu inima cealaltă, ale cărei şiroaie de
lacrimi au neprihănit-o, încet,
cet, încet vom dezmorţi muntele de
gheaţă, iarăşi ne va inunda pământul – pământul nostru uscat
de prea multul ger şi, însufleţindu-ne
ne obrajii reci de până acum,
sufletul, întreaga fire metamorfozându-se,
se, ne va schimba
trăirea. Vom fi altfel...
…”Trebuie să ne prefacem că suntem nemuritori”,
chiar de ştim că sfârşitul ne este aproape… Ce mai contează un
an, doi, acolo, dacă nu eşti sigur că ai lăsat pe semenul tău,
fratele tău de suflet, să-ţi
ţi urmeze calea… Imun la palmele
frigului de afară, imun la palmele – din plin primite de la
semeni, trece-vom
vom printre ei, parcă invizibili, prezenţa acestora
nemaifiind o prezenţă vie…Ciudată până la nebunie trecerea
aceasta! Ei înşişi la un moment dat îşi vor pune întrebarea :
„Cine a transformat sufletul acestui trecător?!”
ător?!” sau : „Ce se
întâmplă cu trecerea acestor umbre prin timp…?!”
„Trebuie să ne prefacem că suntem nemuritori!”. Deşi
sufletul plânge văzând nepăsarea din jur, sarcasmul acestora,
nebunia inconştientă pe care ţie ţi-oo atribuie, bunătatea de
suprafaţă ce ascunde mocneala urii lăuntrice, dăruirea făţarnică,
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mimată cu trei rânduri de zâmbete ca şi setea neostoită de a te
anihila, de a distruge tot ce-au
au înălţat alţii, să iasă la suprafaţă.
Cu ce? De ce mereu pe vechi ruine?! Din ce cauză românului
nu-i mai place să fie patriot? Cine l-aa înstrăinat de comuniunea
cu natura, defrişând pădurile, ce gând rău ii-a biruit mintea de
anihilează viaţa credinciosului câine, cel care la vremi de
restrişte i-aa lins rănile sufletului… Cum de am iutat acel
parfum discret al iubirii!?...
„Când totul este pierdut”, din inima omului grăbit să
înţelenească pământul cu pietre, luând locul ierbii şi a
arbuştilor, a florilor şi a bătrânului nuc din faţa casei, trebuie
să ne prefacem că suntem nemuritori, să ne continuăm drumul
ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Şi dacă sarcasmul acestora loveşte din plin la început,
încet, încet, parcă obişnuindu-te,
te, obişnuindu-ne
obişnuindu
cu acest rău
necesar, purificator, devii tu însuţi, având în sfârşit, propria
personalitate… Deveni-vom
m noi înşine.
„Când totul este pierdut” pentru ei, trecătorule, tu,
devenit între timp alt ego, te înalţi, tăcerea maturizându
maturizându-te;
pasul domol şi sigur devenit o prezenţă ce impune respect;
privirea caldă, calmă, parcă ucigător de caldă şi de calmă, şi
copilărească,
pilărească, încălzeşte muntele de gheaţă din jur…Pământul,
plângând cu şuvoaie de apă vie, benefică acestui trup obosit
înainte de vreme, transfigurează; şuvoaiele ce inundă faţa,
primenind-o,
o, precum primăvara spală fruntea primilor ghiocei,
salută soarele când îi dă „bună dimineaţa”…
Am renăscut din cenuşă!
„Trebuie să ne prefacem nemuritori!” Trebuie să
trecem prin noroiul ce ni se deschide în cale, făcând noi înşine
cărare între bine şi rău, frumos şi urât, cald şi rece, alungând
duhoarea putreziciunii interioare, cărare ce mâine va aduce
finalul mult aşteptat… Dar până atunci, în faţa incertitudinii ce
ne apasă, ce ne înconjoară, să mergem pe drumul drept şi dacă
tălpile ne sunt înroşite de spinii întâlniţi în cale, să „ne
prefacem” că suntem nemuritori”.

Matematica picturii. Cristinel C. Popa
reprezintă o promisiune în domeniul artei
Prof.
rof. dr. Dorin LEHACI –
Școala
coala Populara de Arte Titel Popovici
Matematică, pictură, dar și poezie. A pus matematică în
lumina picturii. Este cazul poetului Cristinel C. Popă, un
artist în formare, ce se anunţa o mare speranţă a picturii
ieşene.
umina din geometrie, lumina din poezie, lumina din
pictură, lumina din noi, ne-oo dăruie bonom, jonglând cu
culorile şi încântând ochiul privitorului - Cristinel C.
Popă. Despre împăcarea matematicii cu poezia (şi de ce nu, şi
cu pictura – n. red.), Ion Barbu a explicat că oricât ar părea de
contradictorii acești termeni la prima vedere, există undeva, în
domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește
întâlne
cu poezia. Şi am completa noi, cu pictura. Locul de lumină la
care se referă formează, probabil, un cuptor adevărat unde sunt
topite şi amestecate atitudinea științifică, rigoarea geometrică
din primul domeniu, cu imaginația,
ția, sensibilitatea, spiritul
independent, care sunt caracteristice tuturor poeților.
poe

L

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

literatura
Din acest punct de vedere se clarifică ceva din ceea ce nu
înțelegem, dar lucrurile se complică, cel puțin pentru moment,
când ne lovim de probleme cu trei sau chiar mai multe
necunoscute. Un exemplu este acela prin care, alături de
matematică și de poezie, întâlnim pictura, dar și publicistica,
precum în cazul de față. Cristinel Popă, matematician și
pedagog ca profesie de bază, cu multă experiență și în cariera
jurnalistică, a fost angajat și colaborator la un număr important
de instituții media dintre care amintim numai câteva, precum
Evenimentul Zilei, Național, Universul, Monitorul, Contact
internaţional și Dacia Literară. De mai bine de un deceniu el
scrie în exclusivitate materiale jurnalistice pentru cotidianul
Jurnalul Național, unde este angajat. Pe această linie este
câștigătorul Premiului special pentru reportaj decernat de
Clubul Roman de Presă, dar este și nominalizat cu o anchetă,
alături de nume importante ale jurnalisticii mondiale într-un
material de sinteză apărut sub egida Parlamentului European. Pe
lângă acest fapt, publică poeme în reviste importante, iar această
activitate îi este recunoscută și încununată prin acordarea
Premiului pentru poezie de către Editura Contact Internaţional.
Dată fiind multitudinea preocupărilor sale, formula de
împăcare, citată mai înainte, a matematicii cu poezia poate fi
convingătoare numai până la un punct, cu atât mai mult cu cât,
în ultimul timp, autorul nostru realizează și pictură, fiind
cursant în cadrul Școlii Populare de Arte Titel Popovici Iași.
Tocmai din acest motiv, înainte de a trece la apropierea noastră
de opera picturală la care ne referim, dorim să descoperim și
alte puncte comune, care corespund tuturor preocupărilor
importante pe care le are Cristinel Popă. Din această
perspectivă, tot Ion Barbu afirma, în plus, că geometria și
poezia au o anumită simbolică, cu privire la redarea tuturor
formelor de existență. Iată că această trăsătură însemnată este
regăsită și în arta plastică, formând, sigur, încă o formulă de
integrare a picturii în aria poetică, implicit în cea matematică.
În etapa actuală pictorul dezvoltă, în mod simultan, două linii
evidente, care-i pregătesc traseul în vederea revelării altui
limbaj pictural, pliabil structurii sale. Astfel, cu ocazia
diferitelor manifestări artistice, individuale sau colective, a
prezentat pe simeze lucrări realizate în manieră mult apropiată
studiului artistic, unde are în vedere normele didactice de redare
plastică: punerea în pagină, redarea proporției, grija sporită
pentru construcția formei, precum în Oale şi ulcele (aranjament
cu vase și fructe), Fluori, Black flower (Natură statică). Aici
este preocupat să se exprime cromatic în manieră potolită și
multiplă nuanțare, neavând nevoie de gesturi teatrale și
gălăgioase. Are grijă să nu iasă dintr-o armonie stabilită
anterior.
Alteori, artistul se exprimă în mod cu totul opus, frapând
privitorul atât prin culoare, cât și prin expresie. Surprinde lejer
și redă în mod frecvent pregnante stări sufletești, devenind în
mod voit foarte mult apropiat expresioniștilor. De această dată,
în plan coloristic preferă sinteză și este exploratorul
sentimentului profund. Forma elementului reprezentat este
recompusă în deplină libertate de exprimare artistică,
potrivindu-se perfect cu procesul sufletesc și cu mesajul estetic
care se vrea formulat. În această optică trebuie analizate unele
picturi, printre care amintim Dinţosul (Portret de bărbat).
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Activitatea polivalentă a lui Popa Cristinel ne facilitează
vizualizarea existenței unei legături în plus, între arta plastică și
domeniul matematic.
Credem că este firesc, odată ce
geometriile secrete, folosite și de pictori, fac parte din
matematică. Cu atât mai mult cu cât geometria se ocupă de
studiul raporturilor și formelor spațiale, având similarități cu
preocuparea pentru analiza suprafeței în sfera picturii.
La fel de ușor realizăm conexiuni între exprimarea în scris și
cea prin culoare. Sunt suficiente și câteva rânduri aflate sub
titlul Sunt geometru iscusit, pentru a revela fundamentul ideatic
care se găsește în aceste două zone. Alături de alte aspecte,
chiar aici analizează, cu profundă implicare afectivă, cât de greu
îi este, luminii de exemplu, să înoate diafan printre stele şi ani,
să treacă printre crengile de copac pentru a ne mângâia sufletul,
privirea şi creştetul încins. Trecerea luminii printre crengile de
copac, am putea filosofa, este preluată de aici și gestionată la fel
de sensibil, printr-o altă prismă, una de plastician, oprindu-se
mai departe pe portretele pictate, pe ulcelele de lut, pe florile ce
stau în ele, pe fructe și pe multe alte elemente redate pe pânză.
Aceeași lumină, fiind îmbogățită cu aceste informații vizuale,
este reflectată înspre noi, pentru a ne mângâia privirea și
sufletul, cum spunea poetul și artistul plastic în cazul de față. În
sensul acesta aflăm o relație de tip reversibil – poezia să se
transformă în pictură prin formarea de imagini, iar pictura ne
apare ca fiind plăsmuită din lumină poeziei.
Avem cunoștință că și copacii simt gândurile oamenilor,
intențiile lor. Prin unele experimente s-a demonstrat că aceștia
pot percepe pericolul iminent pe care-l transmit apoi pădurii
întregi. Prin lecturarea operei poetice a lui Cristinel Popa aflăm
că autorul este privilegiat, fiind la fel de sensibil, aude de
departe plânsetul copacului încolţit de drujbă, ori cântecul
straniu al calului de lut. De ce nu, spune acesta, chiar vorba
domoală a norilor. Fără îndoială, pe lângă alte aspecte,
hipersensibilitatea de care se bucură îi permite să perceapă cu
mai multă ușurință și o altă formă de comunicare în lumea
culorilor, o comunicare la nivel acustic, care este simultană
celei vizuale. Astfel, prin mâinile sale simbolica formelor,
substanța cromatică, ne captează și pe noi, impresionându-ne
prin șoapta abia perceptibilă a griurilor folosite în procesul
creator (Portret) ori prin strigătul strident și semnificant al
culorilor curate, de multe ori sângerânde, care pun accentul pe
idee și simbol (Matematica iubirii, Peisaj). După cum se
exprima, instrumentele de măsură ultrasensibile pe care le
deține ating sunetul, aleg forța, acea forță colosală pe care o are
Tera, dacă este să privim o altă pictură a sa (Peisaj). Aici,
împăstarea pânzei este realizată cu dezinvoltură, folosind cuțitul
că tehnică principală, iar suportul cromatic de bază format din
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ocru verzui este suprapus, în mare măsură, de ro
roșu intens
juxtapus cu negru, pentru a spori forţa de sucestie.
Doresc să închei redând câteva cuvinte din aceeași
aceea poezie, care
sunt în consonanță
ță cu mesajul estetic al operei sale. Dacă Ion
Barbu susține
ține că există undeva, în domeniul înalt al geometriei,
un loc luminos unde se întâlnește
ște cu poezia, atunci în ac
același
spirit, Cristinel Popă, conștient
știent de faptul că lumina se divide în
culoare, iar culoarea compune tabloul, zugrăvește
ște faptul că este
pasionat... de cum învinge umbra dimineţile ascunse. Ori câţi
paşi trebuie depuşi să ne ferim să nu strivim lumina... lumina
din poezie, lumina din pictură, lumina din noi, ne face să
credem.

Portret Cristinel C. Popă
Pictorul în formare – poet este licenţiat în matematică,
absolvent al Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii
Al.I. Cuza. În 2016 este în anul al II-lea,
lea, ultimul, ca masterand
la Facultatea de Matematică din Iaşi, specializarea Matematică
Didactică
ică şi de Cercetare. De asemenea, este student în anul al
II-lea
lea la Scoala Populară de Arte Titel Popovici din Iaşi. În
2014 şi 2015 a participat cu lucrări la mai multe expoziţii
colective în diferite locaţii din Iaşi (Galeria Casa Cărţii, Galeria
SPATP Iaşi).
aşi). Ultima expoziţie personală” 20 martie – 11 aprilie
2018, Galeria SPATP Iaşi. Jurnalist din 1998. Câştigător al
"Premiului special pentru reportaj" decernat de Clubul Roman
de Presă. Nominalizat cu o anchetă alături de nume sonore ale
jurnalisticii mondiale
ndiale de la instituţii media prestigioase precum:
BBC, Financial Times, Express, The Guardian, Daily Mail,
Sunday Mail, Daily Telegraph, The Times etc. Nominalizarea a
fost făcută într-un
un material de sinteză apărut sub egida
Parlamentului European. Instituţii
tuţii media unde a fost angajat sau
la care a colaborat:Opinia studenţească, Ieşeanul, Libertatea,
Evenimentul Zilei, Naţional, Penthouse, Universul, Flacără,
Monitorul, Obiectiv, Dacia literară, Contact internaţional. De
aproape 12 ani, de la începutul anului
ului 2005 este angajat al
Jurnalului Naţional. Poeme publicate în revistele literare:
Bucovina literară, Oglindă, Contact Internaţional, Vatra Veche,
Citadelă, Porto-Franco,
Franco, Aisberg, Lohanul, Convorbiri literare,
Dacia literară. A câştigat premiul pentru poesie
oesie (2012) acordat
după 10 ani de Editura Contact Internaţional, distincţie primită
de-aa lungul anilor de personalităţi ca: poetul Ion Alexandru
Anghelus, poetul academician Liviu Pendefunda, poetul Nichita
Danilov, Souleiman Awwad, Antoanette dell' Art, Luigi Attardi,
George Gavrileanu. Apariţii editoriale în 2013: volumele de
poezii "În numele tatălui", Editura Junimea şi "Vagabondul
stelar", Editura Contact internaţional. Ultima carte, Matematica
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iubirii, apărută la Editura Tracus Arte, Bucureşti, în noiembrie
n
2015, a participat chiar în aceeaşi lună la Târgul de Carte
Gaudeamus de la Bucureşti.
Notă: ultimul paragraf poate fi redus substanţial în caz de
nevoie!

Ion N. Oprea: Fragilitate
Înv. Ion Gheorghe PRICOP
P
- Huși
În zborul ei către florile câmpului,
albina a uitat să revină la stup. S-a
aşezat pe o crenguţă cu flori de cireş, nu
ispitită de nectar, ci ca să numere
dealurile şi văile care au rămas în urma
zborului ei. Ce
Ce-a apucat-o? se întreabă.
Până mai ieri,
eri, străbătea două-trei
două
grădini şi-şi
şi umplea trompiţele cu
nectar şi polen. Făcea drumul întors,
depunea prinosul în căsuţa fagurelui, şi
iar pleca: Cât e soare şi lumină/ Nu
Nu-s
fragila de albină/ Ca ţăranu
ţăranu-s, mai dihai/
Când e treabă, cum să stai?
Toată viaţa a avut INO de muncă. Din zorii vieţii, când, în
ipostaza de copil al Priponeştilor, şi--ajuta părinţii la muncile
câmpului, trecând prin „şcolile cele înalte“–
înalte“ să-nveţi carte Nică,
să ajungi departe, îl îndemna tata – prin câmpiile toride ale
ziaristicii,
ii, apoi prin hecatombele documentaristicii, săpând ani
la rând pe şantierele Cenaclului său la distanţă, iat
iat-l ajuns la
vremea senectuţii, satisit de toate văzutele, auzitele, mirositele,
gustatele şi pipăitele, frumos împachetate în folia de sclipici a
năzuințelor,
țelor, înfăptuitelor, iubitelor şi trăitelor, şi puse la
păstrare şi citire în 56 de cărţi, 10 antologii, peste o sută de
colaborări în revistele de literatură şi cultură din întreaga ţară,
pentru ca, de la o vreme, să nu-ll mai ispitească marile Drumuri,
Drum
naturale şi spirituale, pe care, cândva, le călca alături „cu
singurătatea“ sa, luând-o
o „la dreapta sau la stânga“, „străbătând
cărările ţării“ şi ale simţirii/cugetării, ci să se adune acasă şi să
scrie despre toate cele ce cu mintea le-a
le gândit, iar cu sufletul
le-aa trăit. Cu alte cuvinte, viaţa personală la purtător. Asta este
cartea Fragilitate, publicată, recent, la harnica editură ieşeană
PIM.
Este mult să te laşi sedus de un astfel de ideal? Adică acela de-a
aşterne pe hârtie povestea vieţii, aşa cum a perceput-o
perceput şi a
înţeles-oo fiul demnului ţăran de la Priponeşti, apoi intelectualul
şi scriitorul de mare forţă care, prin învăţătură de carte, a reuşit
să răsucească înspre soare un destin hărăzit,
hărăz prin naştere, să
ducă boii de cap la zăvoi sau să plugărească? Sigur că este
extrem de important, mai ales fiindcă viaţa lui INO este picătura
în care se reflectă un mod de existenţă aproape exemplar, acela
al omului născut şi trăit la ţară, care a învăţat
înv
de la natură cum
să smulgă rodul ogorului şi al minţii. El este urmaş al lui
Niculaie al Morometelui, care, la o amiază de câmp, în vreme
ce părinţii somnolează truda, visează la Domniţa Carte, care îl
strigă mereu, din ascunzişul minţii şi inimii, şi care îl va face so rupă cu ţărănia, pentru a se deda ogorului ideei şi simţirii.
Râvna care îl împinge să scormonească, prin scris, straturile
lâncede dar şi savuroase ale vieţii plenar trăite, este cu atât mai
apăsată, cu cât, asemenea ilustrului Octavian
Octavi
Paler, şi el,

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

literatura
ziaristul, documentaristul şi scriitorul cu domiciliul pe Splaiul
Bahluiului, îşi murmură, pentru sine: Am învăţat că oricât mi-ar
păsa mie/ Altora s-ar putea să nu le pese(de ce-am fost şi
suntem, ca oameni, ca ţară şi popor); Am învăţat că eroi sunt cei
care fac ce trebuie, când trebuie,/ indiferent de consecinţe.
La vârsta sa, INO nu mai poate fi un erou pe câmpul de luptă
din Afganistan. Nici măcar unul care să salveze viaţa unui copil
sau a unui bătrân dintr-o casă incendiată. Însă ceea ce face cu
pana de scris, în vremurile noastre tulburi, parcă este la fel de
înălţător şi curajos. Să mă explic: marele intelectual, care ne-a
obişnuit cu materiale de tot interesul, publicate prin revistele de
literatură şi cultură ale ţării, îşi permite, în contextul
globalizării, al multuculturalismului şi politicii corecte
americane, ce, în exerciţiul hei-rupist şi trompetizat de
europenizare, ne este servit odată cu îmbucăturile, dimineaţa, la
prânz şi seara, el, deci, INO, îşi permite să vorbească, să pună în
dezbatere, să aducă în prim plan problema tradiţiilor şi
obiceiurilor, a sentimentelor şi simţămintelor, a gândurilor şi
ideilor care au animat modul de viaţă românesc dintotdeauna,
oglinda morală şi spirituală a unui popor, despre care, cândva,
se dusese vestea în Europa, pentru bunătatea, pentru
înţelepciunea şi ospitalitatea lui. Da, acum face autorul ieşean
acest lucru, când valorile înălţătoare ale românului sunt
dezavuate, blasfemiate, când Dragobetele este înlocuit cu
Sfântul Valentin, căsnicia între bărbat şi femeie, cu cea între
bărbat cu bărbat/ femeie cu femeie, când spiritul naţional este o
ruşine a literaturii, iar Eminescu o hrană sufletească
transformată în rahat, când romanul sănătos, de sorginte
mioritică, este înlocuit cu Solenoid-ul lui Cărtărescu, iar poezia,
sfântă şi emblematică, de la poeţii Văcăreşti, până la Cezar
Ivănescu, aruncată în derizoriu, de cine alţii, decât de corifei ai
bancului şi hlizelei slinoase în literatura contemporană, care au
ridicat acolo unde trebuie Levatul aceluiaş geniu răsfăţat, acum,
când nu mai avem Patrie română, ci un loc din care confraţii fug
ca de la o casă arsă, iar naţiunea noastră sfântă, pentru care s-a
făcut România Mare, pentru care s-au jertfit sute de mii de eroi,
a devenit o naţie, da, acum, INO vine şi spune că trebuie să ne
preţuim Bătrânii, căci ei sunt cei mai buni şi întrebaţi/ sfătuitori
şi ajutoare/ de valoare/ ale preotului cătunului; că suntem ceea
ce vorbim: români de limbă românească, strămoşească; ea,
limba, este pâinea noastră cea de toate zilele, pe care o mâncăm
prin comunicare/ scris sau virtual/ prin calculator sau cu „coduri
asumate“, gesturi, ridicări de umeri,/ clătinări din cap,/ clipitul
din ochi,/ prin mişcarea mâinilor/ sau a buzelor. Nimic mai
adevărat şi mai temeinic, precum limba unui popor: Dispare-va
România?/ Niciodată limba! Este curajos autorul, fiindcă la
masa lui de bătrân creator, pregetă să înalţe cântecul de lebădă
al civilizaţiei noastre rurale, să vorbească despre dărâmarea
mitului satului şi al ţăranului român verde, fără de care
România profundă va scârţâi rău de tot. Sau, cine ştie? Poate
nici nu va mai exista. Şi mai dă INO o notă de cutezanţă prin
aceea că, sub haina poeziei, încearcă un discurs firesc, natural,
pe înţelesul tuturor şi, totodată, usturător de adevărat. Un
discurs-avertisment, dacă în România de astăzi mai este cineva
care să se simtă avertizat pentru direcţia-pacoste înspre care se
îndreaptă ţara.
Pământul strămoşesc, cel pe care guvernele de după 1989 îl tot
vând străinilor, este zestrea de aur a naţiunii: pentru pământul
de-acasă/ a luptat şi răzeşul şi mijlocaşul../fraţii şi părinţii
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noştri,/ pe fronturi diverse;/ pentru ce ar mai lupta astăzi
românul,/dacă,/ Ferească Dumnezeu,/ ni s-ar ataca hotarele?
În viaţa spirituală a românului la zi s-a strecurat bâlbâiala,
surogatele, zeflemeala, risipa, dar, la loc de cinste, pe
firmamentul cinstei şi onoarei bunului român mai strălucesc
zicerele şi proverbele străbunilor, chintesenţă de înţelepciune şi
prevedere: Unde-s cele zicători/Care ne dădeau fiori/ Şi un sfat
adevărat/ pentru neuitat?…
Aceeaşi cinste şi onoare o acordă obiceiurilor vechi, ritualurilor,
cum ar fi tăiatul porcului de Sfântul Crăciun, sau cel al
înmormântării: Pe-nserate toaca bate/ mîine-i sărbătoare, este
slujbă mare,/ şi înc-o-nmormântare,/ ultimul bătrân/ - se pare-/
din vremea părinţilor,/ pleacă-n lumea sfinţilor…
Într-o lume a contrastelor şi-a inventării de noi valori morale,
sufletul individului pare o pasăre strivită de propria colivie. El
este fragil, supus vânturilor neprielnice şi suferinţelor, în primul
rând cele de natură afectivă. Amintirile potopesc eul, mai ales
atunci când în zare apare şi spectrul bătrâneţii şi morţii. O
simpatie pasageră, chiar dacă acoperă spiritul unei scriitoare, nu
poate înlocui soţia, tovarăşa de viaţă, care, pretimpuriu, s-a
grăbit să plece la cele sfinte. Fii şi fiicele uită să mai treacă pe la
casa părintească, se ascund după ocupaţiile lor zilnice,
nerecunoscând că viaţa propriilor bătrâni le este insuportabilă..
Astfel mor, mai întâi, bunicii, apoi şi părinţii. Iar, odată cu ei,
satele. O strofă din poezia Schimbări, reflectă sugestiv ideea:
Câţiva,/ întorşi de la oreaş,/ îmbătrâniţi şi ei,/ au nimerit tot la
cimitir,/ că din bătătură le-au plecat şi lor/ vacile şi găinile,/vai
de satul şi casa în care/ nu se mai aude cocoşul cântând,/ câinele
lătrând,/ vaca mugind,/ pisica zgâriind la uşa/ stăpânului…
Fragilitate se vrea o carte de poezie. Dar autorul este conştient
de dificultatea trecerii de la exprimarea în eseu, proză,
document, la cea făcută pe calea versului. Toţi scriu
poezie,/ajutându-şi muzele/ numai tu, istorie,/ în subsolul
hrubelor/ înghiţând tot praful/ sedimentelor/ Meditând,/ am
hotărât:/ gata cu hârtiile / azi încep cu versurile,/ cum fac foarte
mulţi/ şi-adun-succesele! Adevărul este că cei pe care îi
interesează neapărat izbânzile, din scrisul de poezie, şi nu
dobândirea unei forme de mărturisire în faţa propriului eu, se
trezesc cu succesurile. Din păcate, asta-i moda la români. Merge
şi aşa!
La INO poezia nu constă în mijoacele specifice de expresie, cât
în sinceritatea mărturisirii, în forţa copleşitoare a unor
sentimente, cum ar fi regretul, duioşia, prietenia, onestitatea
trăirii în suferinţă. Dar sunt şi texte care ridică fruntea şi ne dau
ceea ce doreşte autorul: poezie curată. Iată un exemplu:
Vântule,/ zvăpăiatule,/ Unde mi-ai umblat toată vara,/ că te-am
tot strigat,/ şi te-am aşteptat,/ să ne-aduci o pală/ de aer răcoros/
să ne mângâi fruntea,/ cu un gest duios…Vântule sălbatic,/ totul
ai distrus,/ şi speranţa noastră/ pe pustii s-a dus.
Încheiem aceste scurte consideraţii despre excursul spiritual al
lui Ion N. Oprea, sub formă de poezie, asigurându-l că l-am
însoţit pe parcursul tuturor celor 245 de pagini ale cărţii, şi-i
mulţumim că ne-a făcut, alături de el, să retrăim sentimente
dintre cele mai alese, din galeria solitudinei, nostalgiei, dar şi al
speranţei. În fond, în asta constă gustul parfumat al unei reuşite
cărţi de lectură.
Huși, 26 februarie 2016
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Plimbarea de noapte

Din coase s-au
au făcut oameni
Prof. Adrian TALA
TALAȘMAN – Huși
Am fost prinsă fără bilet în tramvai. Le
Le-am dat coasa
în schimb şi de atunci oamenii au devenit nemuritori. Nu ss-a
întâmplat nimic după aceea. Femeile n-au
au mai făcut copii . Ei
erau aduşi pe pământ de păsări şi nu ştiau limba noastră , a
pământenilor. Nimeni dintre noi nu s-au
au mai făcut controlori în
tramvaie. Mergeam toţi pe jos, fiindcă nu mai aveam nicio
grabă. Mergeam spre nicăieri, nu căutam nimic şi nu mai aveam
nici un rost. Viaţa era nelimitată. Am devenit mult mai trişti
decât eram înainte…
Într-oo bună zi , o pasăre a aruncat peste un câmp un
copil, pe care toţi l-am
am numit Moartea. Am stabilit ca să avem
grijă de creşterea lui. Şi a crescut. S-aa căsătorit cu cel mai
frumos dintre noi, şi-au avut nuntă. La nuntă s-au
au adunat
ad
toţi, în
afară de copii. Din acea zi nuntaşii au devenit din nou muritori
şi unul câte unul ne-am dus…
Pe Pământ a rămas Moartea şi soţul ei, alături de toţi
ceilalţi copii , care au fost aduşi de păsări. Moartea a făcut şi ea
copii, caree în loc de mâini aveau coase. Ei nu se jucau cu
ceilalţi. Nu se vedeau unii pe alţii, nu se strigau unii pe alţii. Din
toate frumuseţile pământului mai rămase doar una cunoscută de
copiii cu coase. Era Moartea. Ceilalţi copii nu cunoşteau nicio
frumuseţe. Cei care am murit ne-am
am făcut lumea noastră,
muzica noastră, iubirile noastre, plânsul nostru, hrana noastră ,
religia noastră şi multe despre care nu s-aa lăsat nicio urmă
pentru ceilalţi care vor mai urma să mai vină.
Mult timp nu a mai venit nimeni, până într-o
într zi, în care
Moartea s-aa arătat unuia dintre noi. Era vechiul controlor de
tramvaie. Fiind singurul burlac dintre noi ,controlorul ss-a
îndrăgostit de Moartea., care nu s-aa mai întors la copiii ei. A
rămas cu noi şi ne-a dat
at la fiecare din morţile strânse în ea şi
fiecare din noi am devenit a doua oară muritori. Aşa am murit
din nou. Ne-am
am întors pe pământ, în cimitirele noastre, lângă
crucile noastre. Copiii cu coase ne-au
au văzut fericiţi , iar ceilalţi
copii ne-au văzut lacrimile
crimile de pe obrajii noştri zbârciţi şi ss-au
aruncat în faţa tramvaielor şi s-au
au topit de căldură.
Copiii cu coase plângeau apoi cu lacrimile noastre şi
Moartea le-aa dat şi lor câte un tramvai sub care să se arunce. S
Sau aruncat, dar le-au rămas pe străzi coasele. Din ele ss-au făcut
oameni , mai vii şi mai muritori ca niciodată…

Angelica se plimbă cu metroul
Angelica se plimbă cu metroul. Ea aduce scumpirile la aer.
De mâine putem scoate şi câinii să respire aerul scump. Trebuie
să ne grăbim.. Spre seară este posibil să ningă cu impozite noi
peste buzunarele noastre…
Fiecare din noi are în buzunare Siberia lui!

Îmi place să mă plimb noaptea. Se văd numai lumini în
casele oamenilor
or şi, aruncate pe străzi, luminile felinarelor. Nu-i
Nu
văd pe bătrâni şi atunci nu am motive de întristare. Adorm
câteodată la crâşmă trezindu-mă
mă în zori în ţipătul barmanului
gras şi bălos. Îmi iau haina de intelectual şi mă arunc în infernul
străzii. La fiecare magazin luxos văd bătrânii cu mâna întinsă,
care orbi, care cu barbă lungă şi albă, îmbrăcaţi cu hainele
străbunicilor . Stau şi-ii privesc secunde.
E suficient să mă umplu de neînţelesuri în ceea ce priveşte
viaţa. Pe altă stradă femeile mişună în fustiţe în căutare de
bărbaţi odihniţi şi cu buzunarele grele , cu minţile limpezi şi
lipsite de griji. Le zâmbesc şi trec mai departe. ,,Fraierul!” le
aud zicând în spatele meu , dar merg înainte spre casă.
La capătul ultimei străzi zăbovesc câteva minute
minut la vorbă cu
chioşcarul. Îmi iau ţigări de la el mereu fiindcă este singurul de
pe stradă care-mi
mi spune profesorul. În fiecare dimineaţă aceeaşi
discuţie despre motanul lui şi femeile din viaţa lui prosperă. Iau
pachetul de ţigări şi după câţiva metri intru
int în casă. Mă arunc în
pat şi-ll aud pe tata. Mă strigă! Iau trei ţigări şi i le dau .Îmi
zâmbeşte şi pleacă în camera lui. Până la prânz nu-i
nu simt decât
fumul ţigării care se furişează pe sub uşa de la cameră.
Într-o zi n-a mai ieşit, n-aa mai strigat
striga după ţigări. L-am găsit
pe scaunul lui, la fereastră. Privea în gol şi ţine mâna lipită de
geam. ,,Ţi-am
am adus ţigările, tată!” Nu mi-a
mi răspuns. Acum mai
am un drum de făcut, printre cruci. Îi las pe mormânt trei ţigări
şi apoi mă întorc spre casă. Nimeni nu-mi mai spune
,,profesore”.
Greaţa
Greaţa vine încet pe străzi, în livezile de portocali stricaţi,
în gura noastră obosită şi mincinoasă. Se adună în cerc deputaţii
portocalilor pentru a măsura terenul din spatele abatorului de
porci. Acolo se vor ţine mitinguri de tot felul , pentru toţi şi
pentru fiecare. Adunaţi semnături să anulăm măsurătoarea
terenului. Mâine ne strângem câţiva şi mâncăm portocale din
export, în faţa casei mari a poporului. Ne vor fluiera fanii şi vor
ţipa după noi cei care urăsc gustul portocalelor. În rest, aceleaşi
zile se vor scurge, fără mitinguri şi fără alegeri. Acum e
momentul pentru greaţă. Mai târziu vom asculta, în faţa sticlei,
portocalele vorbind şi vom vedea înflorind trandafirii. Spitalele
se vor umple de greţoşi
oşi şi nu va mai rămâne hârtie specială
pentru înscrieri în celelalte partide.
S-au
au adunat deputaţii portocalelor din export şi vorbesc
despre cum să nu îngrijim trandafirii. Aflăm că nu se udă
noaptea şi nici ziua, ci se aşteaptă să vină ploile toamnei. Se
decretează lipsa anotimpului de toamnă şi se aruncă în noi cu
liste întregi uninominale., pe sortimente. Ieşim din şcoli şi citim
liste. Ne internăm în spitale şi citim listele celor care nu au mai
ieşit. Vizităm muzee şi citim lista preţurilor de intrare. Ne
facem timp şi punem ştampila peste hârtii, peste nume diverse,
fără poze.
Sunt alegeri! De mâine iar simţim cum greaţa vine încet pe
străzi, în casele noastre, peste liniştea noastră, pe câmpurile cu
maci roşii, care au înflorit pe terenul măsurat, din spatele
abatorului de porci.
Regina copacilor
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Ţine-mă de mână, fără teamă. Pe insula asta nu sunt băştinaşi să
te vadă. La întoarcere, nu voi spune nimănui că m-ai ţinut de
mână. Hai, ţine-mă de mână până la mare, până la valuri, până
la castelul din nisip pe care ţi l-am făcut ieri, când te-am făcut
regină. Ai uitat? Aveai o coroană imensă pe cap, din frunze.
Toţi copacii de aici ştiau că tu eşti regina lor. De aceea vreau şi
eu să fiu regele lor. Măcar atât, măcar acum când viaţa mea mai
are 77 de ore. Apoi cine ştie?! Tu ai să rămâi regină , eu voi fi
prin valurile acelea în care ieri te-am aruncat pentru botez. Team botezat Miriam, regina copacilor insulari.
Ţi-e frig? E vântul, care bate numai pentru tine, e vântul tău
Miriam. Nisipul acesta, e nisipul tău. Valurile în care eu mă voi
sfârşi sunt valurile tale. Ce-ai să faci cu atâtea bogăţii? Mă vei
uita? Ţine-mă de mână , Miriam. Mi-e sete de viaţă, mâinile îmi
sunt îngheţate de singurătate. Nu le lăsa să te aştepte. Ia-le şi
strânge-le la pieptul tău fierbinte şi gol, 33 de ore de acum
înainte. Apoi spune-mi că viaţa mea nu se va sfârşi .
Nu sunt singur Miriam. Uite: vin femeile să mă adoarmă şi sămi cânte cântecul de la nunta copacilor roşii. Sunt singure, fără
bărbaţii lor . Ei sunt pe mare, cu pescăruşii, cu cerul şi sunt
departe. Eu nu-i pot zări. Tu-i vezi Miram? Bărbaţii femeilor
sunt departe. Femeile toate vin să-mi cânte. Mi-e frig, e frigul
de moarte.
Vorbesc prea mult şi nu reuşesc să te aud. Tu-mi poţi vorbi? Ţiai terminat sarcinile de regină. Nu-ţi plac? Erai fericită ieri în
valuri. Ţipai de bucurie, plângeai şi din ochii tăi aruncai în mine
cu ură. Tu nu mă iubeşti Miram. Am să te spun femeilor când
îmi vor cânta. Ce-au să-ţi facă? Te vor detrona şi astfel 44 de
ore de acum înainte nu vei mai fi regină. Eu voi conduce regatul
tuturor copacilor insulari, iar tu vei fi sluga mea, care va cere
îndurare şi milă. Milă?
Nu-mi este milă de nimeni. Sunt rege. Toţi vă veţi pleca la
fiecare pas pe care-l voi face înainte. Valurile se vor înălţa până
la pescăruşi , nisipurile vor fi spulberate de vântul tău Miram,
iar eu te voi face să râzi.
Râsul tău e ucigător. Departe de râsul tău mă voi ascunde. Voi
fi regele tău dar nu rege şi peste râsul tău.
Ai mâinile reci. Vin femeile bărbaţilor plecaţi pe mare şi tu nici
măcar nu vrei să deschizi ochii. Nu vrei să respiri , râzi. Buzele
tale s-au plictisit de atâta râs…S-au învineţit. Hai să dansăm
Miram . Ne cântă femeile şi eu nu mai am timp. Orele se scurg
aşa ca valurile. Te-ai udat Miram! Nu simţi marea ? Eşti udă de
mare Miram. Eşti udă , udă. Eşti mai udă ca mine. Eu sunt ud
până la piept. Părul mi s-a uscat de la soare. E soarele meu, e
regatul meu , e insula mea. Tu a cui eşti, Miram?
Au venit femeile şi cântă cele 11 cântece de la nunta copacilor
roşii. Şi cântă frumos. Mie-mi place. Dansez! Dansez peste
valuri ca şi cum sfidez gravitaţia. Zbor lângă un pescăruş care a
venit să vadă femeile. Deasupra insulei nu e nimic. Te văd
Miram. Nici măcar nu-ncerci să respiri. Te porţi ca o femeie
moartă. Oare ai murit?
A murit Miram! Era de fapt moartă în valuri, pe insula ei.
Mai este un cântec. Cobor din înălţimi şi stau lipit cu trupul de
trupul ei, a reginei . Trezeşte-te Miram. Femeile nu mai cântă. E
timpul să plec. Mă ridic la pescăruşi, să zbor mai sus ca ei, tot
mai sus…
Rămâi regină.!
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Secundele fără număr de ordine
Toată noaptea am căutat cu disperare câteva secunde ce se
rătăciseră în camera mea. Trebuia să ştiu că nu erau acolo din
întâmplare şi că doreau să caute acolo ceva. Erau secundele
mele, trecute de câţiva ani, care evadaseră din trecut şi erau
patru; patru secunde între patru pereţi. Nu se apropiau de
fereastră, ci tremurau lângă păpuşa care le păzeau de privirea
mea. Nu am aprins lumina fiindcă aş fi tulburat somnul cărţilor
care-şi odihneau în ele poveştile.
Secundele mele găseau în mine pe cel mai aprig duşman, numai
pentru faptul că le-aş fi putut schimba înfăţişarea şi ordinea.
Atunci ar fi fost condamnate să moară fiindcă trecutul nu
primeşte secunde schimonosite. Totodată era şi pentru mine un
risc, riscul de a nu mai avea un trecut complet. Ar fi rămas
găurit şi mie mi-ar fi murit amintirea chiar şi pentru câteva
clipe. Secundele stăteau agăţate de fusta păpuşii în spatele unui
stilou. Era stiloul cu care a doua zi urma să-mi scriu
memoriile…
Am avut apoi un gând ciudat. Mă gândeam! Ce s-ar fi întâmplat
dacă secundele ar fi avut glas? Ar fi strigat spre secundele
rămase şi cu siguranţă le-ar fi răspuns şi cele care urmau să
vină. Atunci, în ţipătul lor, s-ar fi topit viaţa şi trecutul ar fi
devenit veşnicie. Era ca şi cum ţipătul lor se stingea în plămânii
mei ca o ţigară.
În afara acestor zgomote interioare întunericul dormea liniştit,
fiind invidios pe somnul lui. Trebuia să găsesc secundele. Nu
mai era mult până dimineaţă. Trăiam un sentiment ciudat. Eram
disperat după patru secunde şi în acelaşi timp simţeam că n-am
să le vorbesc şi să-mi vorbească.
Dacă închideam ochii ele puteau pătrunde prin pleoapele mele
obosite şi, deşi în vis, mi-ar fi murit pe pupile, iar după ce-aş fi
deschis ochii rămâneam orb şi alţii mi-ar fi putut vedea
secundele moarte îngrămădite peste pupile…
Am hotărât să tac. Secundele părăsiseră păpuşa şi stăteau
ghemuite în spatele peniţei de aur tulburându-i somnul în
nevinovăţia ei. Întunericul îmi dădea sentimente de spaimă.
Interesul meu pentru secunde avea să facă din aceasta o
aparenţă. Trebuia să găsesc soluţia potrivită fiindcă acel interes
începea să capete o altă valoare, un alt sens. Eram împins până
la sacrificarea trecutului şi, astfel, rămânea suspendat peste
necunoscut. Cine erau cele patru secunde?
M-am prăbuşit peste fotoliu şi stăteam cu ochii deschişi fără a
vedea ceva din cameră. Aveam sentimentul că spaţiul nu mai
era mărginit de patru pereţi . Trecusem pe tărâmurile prăfuite
ale trecutului şi am început să merg. În faţa mea o umbră
verticală îmi purta paşii, fără să spună nimic; îşi târa partea de
jos a trupului prin praf. Cu restul trupului se balansa vertical
indicând direcţia înainte.
Nu după mult timp dispăruse, iar prin praful ce nu se ridica de
la suprafaţă cu mai mult de o palmă se ivi un crin adevărat, care
îmi dăruise parfumul petalelor sale.
Fără să-mi dau seama frumuseţea crinului mă cucerise definitiv.
Trupul meu se scălda într-o altă matcă. Nu mai eram eu, cel
care ar fi trebuit să fiu. Eram alături de crin, ca doi îndrăgostiţi
şi nu aveam nevoie de cuvinte…
La un moment dat crinul se smulsese din locul lui, la pieptul
meu şi apoi, petală cu petală, pătrunse înăuntru. Imediat apăruse
în faţa mea umbra aceea verticală care îmi cerea să nu dau prea
multă importanţă momentului. Din limbajul mişcării trupului
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înţelesesem
sem aceasta. Urmam credincios umbra fără nicio
împotrivire deşi simţeam că, pas cu pas, trupul mi se făcea din
ce în ce mai greu. Cu toate acestea, peste praful acela galben nu
lăsam nicio urmă. Era ca şi cum călcam peste piatră. Nu după
mult timp m-am prăbuşit, ridicându-mi
mi verticala la zero. Nu mai
vedeam umbra. Auzeam un ţipăt de copil. Părea primul ţipăt al
unui nou-născut,
născut, care nu ştia de unde vine. Când am privit în
sus, m-am
am văzut pe mine. Eu eram copilul ce ţipa
ţipa-n deşert. Mam ridicat să-l ating şi nu am reuşit. Dispăruse!
Umbra se ivi din nou, mult mai mare acum, dar cu
aceleaşi balansări verticale. Pas cu pas se făcea din ce în ce mai
mare până în momentul în care se ramificase în patru. De atunci
nu mai avea să tulbure verticala cu balansările sale. Erau acum
patru umbre. Stăteau în faţa mea nemişcate, obligându
obligându-mă să-mi
opresc aici drumul. Cele patru umbre erau casele secundelor
care nu aveau număr de ordine.
Revenisem în camera mea, iar acum am simţit că
spaţiul este mărginit de cei patru pereţi şi am început să număr
destul de repede. Trebuia să ajung la numărul fără ordine al
secundelor mele. Uitând să număr, numărătoarea se opri. Atunci
am început să rostesc literele alfabetului, fără să respect nicio
ordine. Apoi formam grupuri diferite de câte patru litere.
Citeam literele: litera A, litera C, litera E, M, A,R,….
Observasem că la grupul de litere mare M, A, R, E , unul din
pereţi se vedea mai bine decât ceilalţi. Pe el, într-un
într
cui,
fotografia mamei strălucea. Am rostit atunci cuvântul MAMA
şi am strigat. Acesta era cuvântul!
Secundele mele nu aveau un anumit număr de ordine şi
nici nu erau parte a timpului. Erau doar stăpâne pe trecutul meu.
Ordinea lor nu era dată de numere, erau primele litere rostite de
mine şi, de atunci, în aceeaşi ordine, fără ordine. Secund
Secundele se
întorc acasă. Le sărut pe fiecare şi la fiecare le dăruiesc o parte
din parfumul petalelor de crin. Se-ntorc
ntorc pe rând: secunda M,
secunda A, secunda M, secunda A.

Escaladând verticala cuvintelor
Marian MALCIU – Slatina, jud. Olt
Am în faţă un volum inedit de versuri, iar acest inedit
nu evidenţiază faptul că este vorba de o proaspătă publicaţie, ci
faptul că autorul său - îndeobşte cunoscut printr
printr-o multitudine
de cărţi publicate, căutate şi citite de numeroşi iubitori de
literatură, lansează pentru
entru prima oară un volum de versuri, care,
la rândul lor, sunt absolut inedite prin formă şi stil.
Este vorba despre volumul „FRAGILITATE
FRAGILITATE –
Cuvinte pe verticală”,
”, pe care Măria Sa Autorul – Ion N.
Oprea, a avut amabilitatea să mi-ll ofere în urmă cu foarte
foart puţin
timp. Titlul cărţii nu este o întâmplare, o inspiraţie de moment,
ci doreşte să prevină cititorul că în paginile sale sunt cuprinse
numeroase gânduri, constatări, descoperiri, acţiuni şi inacţiuni,
sentimente şi trăiri simţite doar cu ochiul suflet
sufletului, meditaţii
etc, toate exprimate în „cuvinte pe verticală”. Adevărat, de
regulă, poezia este scrisă pe verticală, în versuri orânduite, după
anumite criterii, în strofe, cu respectarea regulilor de scriere ale
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Limbii Române, cu respectarea, deci, a Gramaticii
Gra
Limbii
Române, ceea ce autorul în cauză respectă de la sine de când a
învăţat să citească şi să scrie, adică încă de acum aproape 80 de
ani…
De data aceasta, aşa mucalit, cum îl recunosc unii
dintre prietenii săi, dar întotdeauna bine documentat şi
ş deosebit
de obiectiv în cercetările istorice sau literare ori în analizele
făcute pe marginea rezultatelor obţinute şi certificate, precum îl
ştim cu toţii, Domnul Ion N. Oprea – ori, pe scurt, INO, pare că
ironizează autori de versuri aruncate vertical pe suport de hârtie
sau electronic, fără însă a avea un conţinut de sine stătător sau o
idee în baza cărora să salte rima şi ritmul de bucurie că
sensibilizează lectorul, fără a avea semne de punctuaţie şi,
fireşte fără un stil anume. Da, adevărat, s-au
s
dat denumiri unor
asemenea tipuri de poezie, dar…, fraţilor, dacă nimic a spune nu
are autorul, dacă reguli ale limbii naţionale (limbă oficială de
stat) şi ale gramaticii sale, dar nici semnele de punctuaţie nu
sunt respectate, se mai poate numi poem, precum,
precu
pompos,
doreşte acel autor? El poate fi numit poet? Cred că domnul
INO, răspunde hotărât: NU, iar eu sunt în deplin acord cu
domnia sa!
Da, „cuvinte pe verticală” sunt şi poeziile din acest
volum. Ca aşezare doar. În rest, poeziile poartă un titlu, iar
acesta este tipărit cu litere mai apăsate (îngroşate) decât
cuvintele ce-ll urmează, care, la rândul lor, stratificate în versuri,
sunt scrise cu literă mare, de tipar, pentru înţelesul tuturor, la
început de poezie, strofă ori frază, dacă aceasta nu are
continuitate cu ideea celei anterioare. Şi, ca să fim în clar cu
totul, între aceste cuvinte sunt semne de punctuaţie şi de
ortografie, acolo unde trebuie, după rostul lor, inclusiv cratima,
cenuşăreasa multor texte ce inundă internetul şi, din nefericire,
chiar şi unele cărţi publicate ori acte oficiale, pe ici-pe
ici
acolo. Ei
bine, dacă doriţi să ştiţi precis, nu, nu am găsit virgulă între
subiect şi predicat!
Pe de altă parte, este foarte posibil ca autorul să se
persifleze pe sine, dar, scuzaţi-mă,
mă, este ddoar o părere, adevărul
fiind cunoscut numai de către domnia sa! Totuşi, varianta a
doua nu o pot susţine cu tărie. Conţinutul poeziilor mă
contrazice. Domnul Ion N. Oprea, chiar dacă nu a fost interesat
de regulile sintactice, a fost preocupat, în primul rând,
r
de
intenţia sa de comunicare, de maniera în care o face, de
metodele şi mijloacele menite a-ii permite să se facă uşor înţeles,
pentru că, este cât se poate de clar scopul principal al domniei
sale şi anume, reuşita comunicării. Doresc să vă reamintesc,
reamintes
comunicarea a fost dorită şi lansată încă din tinereţe, iar
numeroasele sale lucrări de ziaristică, memorialistică, istorie şi
mai apoi de tip antologic, au convins că se raporta la toate
vârstele, la oameni situaţi pe diferite niveluri de cultură, de
pregătire
regătire generală şi experienţă de viaţă şi, se înţelege de la
sine, diferiţi prin profesie. Conştient sau nu de reuşita sa, a
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perseverat şi a atins cote înalte, apreciate de public, de
colaboratorii săi din Cenaclul literar la distanţă, pe care l-a
înfiinţat şi la coordonat în condiţii excelente, publicând nu mai
puţin de zece volume de antologie…
În deschiderea volumului „Fragilitate”, parcă pentru a
întări varianta ironizării celor care scriu „Înşirând cuvinte
goale/ Ce din coadă au să sune” („M. Eminescu – „Criticilor
mei”), autorul a ales să fie poezia „Eminescu”, ceea ce
demonstrează mai mult decât aş putea descrie eu aici. Domnia
sa chiar explică de ce anume a hotărât să scrie „pe verticală”,
adică să publice versuri, reuşind să spună mai multe decât neam fi imaginat atât despre cuvinte, prozodie şi chiar despre
Poetul Nepereche: „Şi acum mi-aduc aminte/ şi mă-nclin/ şi-i
cer iertare/ Marelui Poet/ c-am ajuns să scriu/ în şiruri/ chiar şi
un sonet;/ şi comit un sacrilegiu/ înşirând cuvintele/ să devin şi
eu modern/ şi disloc suitele/ tot pe verticală -/ nu e de mirare,/
multă lume bună,/ cu pretenţii literare/ se desprind de Mit/ şi-l
demitizează/ şi cu multe patimi grele/ îl caracterizează,/ să ni-l
izoleze.”
Este un omagiu sensibil, este un mare semn de respect
faţă de poetul neamului, de valoarea operei sale, atât sub aspect
poetic cât şi publicistic. Nici nu este de mirare, dacă avem în
vedere admiraţia aceluiaşi autor, transparent şi constant
exprimată, faţă de ţară şi de neam, faţă de trecutul istoric al
acestuia: „prin mine,/ ca şi prin tine,/ române,/ curge sânge de
dac,/ care ne păstrăm datinile şi obiceiurile,/ chiar şi zâmbetul
lui Zalmoxis-zeu,/ în faţa morţii,/ tot dacic este./ L-am păstrat,/
iar neamul meu,/ de aceea,/ nu se lamentează,/ nu se
înspăimântă/ de moarte,/ dovadă ne sunt voievozii,/
brâncovenii,/ şi eroii cu care am putea/ popula/ întreaga
planetă.” („Dac”).
Iar aici, se cuvine să spun că domnul Ion N. Oprea
poartă respectul cuvenit tuturor oamenilor de valoare pe care i-a
cunoscut (inclusiv profesori ai domniei sale) ori despre care a
studiat sau pe care i-a descoperit prin cercetarea a numeroase
documente, ignorând voit originea sau etnia acestora. Nu a făcut
şi nu face diferenţe. Important este ca ei să fi iubit ţara şi naţia,
să valorifice uriaşul potenţialul al acesteia, manifestat în toate
palierele vieţii, să se sacrifice pentru păstrarea identităţii
naţionale, ceea ce nu presupune numai obiceiuri, credinţe,
istorie şi graniţe, ci şi limba – darul nostru sacru, despre care
Lucian Blaga spunea: „Limba este întâiul poem al unui
popor”.
Cu alte cuvinte, domnul I.N.O. este conştient de faptul
că românismul lingvistic este zestrea pe care am moştenit-o de
la „facerea” noastră ca popor. Iată, în peste două mii de ani, o
multitudine de evenimente şi voinţe istorice s-au perindat şi au
apăsat cu forţă asupra destinului nostru, dar nu au reuşit să ne
ucidă limba, din contra, au înnobilat-o prin suferinţă şi jertfă.
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Iar această convingere este ilustrată sensibil în mai multe titluri
din volumul „Fragilitate” („Ruleta”, „Obiceiuri”, Nebunie”,
Pământ”, „Limba”, „Feţe”, Vorbim”, „Bătrânii” etc), pe care-l
recomand prietenilor mei şi nu numai, cu responsabilitate şi
consideraţie.
Întâmplător sau nu, în primul său volum de poezii,
domnul Ion N. Oprea ne delectează şi cu versuri în care
gândirea sa filosofică îşi găseşte spaţiul ideal de manifestare. În
acest context, critica fină ori ironia abundă: „Orice om,/ cu faţă
clară ori nu,/ mai dă şi rebuturi în viaţă,/ pe faţă,/ să le trateze
societatea./ Să le suporte şi părinţii, bunicii,/ ferindu-se,
săracii,/ de ştirea nepoţilor, să nu se perpetueze…” (Lucrurile”)
… Şi… „Ştiu,/ bătrâneţea e urâtă/ şi dizgraţioasă,/ dar acuşacuş/ îţi vine rândul şi ţie” („Creştine…”). Sau… „Cultul
deşteptăciunii este/ el însuşi/ dilemă a vieţii/ şi e bine să-l
cultivăm/ avem nevoie/ de recolta/ cea mare/ a lui” („Dilema”)
Tenta filosofică, în afara poeziilor cuprinse în capitolul
„Filozofia” se manifestă şi într-un ciclu de poezii dedicate
naturii (capitolul „Cuvinte”), în care „fragilitatea” autorului
transpare şi ne duce cu gândul la tainice sentimente din toate
perioadele vieţii sale: „Toamna roditoare/ mi-a lăsat răcoare/
presimţind în aer cum/ amurgul pustiu şi rece/ grabnic se
roteşte/ - nu domol ca vara -/ ci grăbit cu picuri/ reci/ şi cu
zvonul iernii -/ vânt zorit le cerne/ nici nu ştii când/ cu steluţe
reci căzând/ frunzele/ se rotesc în aer/ cad cuminţi în straturi/
viscolindu-le sălbatic/ le priveşti, de nu te saturi” (Toamnă”).
Pe de altă parte, simţim cu câtă atenţie a privit şi priveşte
autorul în jurul său, cât de meticulos este în analiza făcută
manifestărilor oamenilor, plantelor şi animalelor în diferitele
anotimpuri ale anului, dar şi factorilor ce determină
manifestările în cauză („Florile”, „Terţetul”, „Soare”, „Cheia,
„Întrebare”, „Lache”, „Binecuvântare”).
Cred că nu exagerez dacă apreciez că cel mai
important capitol al volumului este cel intitulat „Intime”, iar
titlul pare să confirme opinia mea. Nu doar pentru că, aici,
autorul dezvăluie trăiri sufleteşti, regret, durere, pe care le
cunosc foarte bine, amândoi având o anumită experienţă de
viaţă menită să ne zguduie simţirea, să ne manifestăm
sentimente pe care, în mod obişnuit nu le dezvăluim. Sunt
poezii care, numai prin titluri, au forţa de a ne conduce la
adâncă şi intimă meditaţie: „Drum comun”, „Amintire”, „Am
aflat”, „Nu eşti singură”, „Oaspeţi”, „Amin”, Ochii”,
„Gingăşie”, „Casa” şi aşa mai departe. Îmi permit să ofer
cititorului, deşi nu-mi propusesem, numai două secvenţe din
aceste poezii, dar, zic eu, edificatoare: „Ştiu că ţi-i greu/ dar
gândul meu/ mereu/ te-nsoţeşte./ Stai fără grijă!/ Tu eşti eu/ şi,
viceversa” ... „Nu eşti singură./ Suntem amândoi/ în gând şi
faptă, mereu/ şi te admir!” („Nu eşti singură”) şi: „Pe tine,/
scumpă fată,/ te-aştept neîncetat,/ plecată prea devreme/ pe
drumul blestemat./ Îmi promiseşi/ c-ai să revii,/ Te-ai înălţat/ la
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Steaua/ pe bolta cu răspunsuri,/ dar ai uitat de noi,/ de cei ai tăi
rămaşi pe povârnişuri.” („Vino!”).
Sunt multe de spus despre poezia domnului Ion N.
Oprea şi despre un cumul de calităţi ale domniei sale, pe care
tocmai ea, Poezia, le evidenţiază de data aceasta. Capacitatea sa
de concentrare este demnă de admirat, precum şi puterea de
muncă îi este. Urmărind datele înserate la multe din poezii,
constat că volumul acesta a fost scris în doar trei luni de zile, el
însumând circa două sute de pagini numai de versuri! Pe de altă
parte, ca de obicei, se dovedeşte dragostea domniei sale faţă de
literatură, în general, de cuvântul scris şi de autorii cuvintelor,
pe care îi iubeşte
te la fel de mult, precum le iubeşte operele. Iar
această iubire se manifestă şi în ajutorul dat oricui în a scrie, în
a-şi publica rodul propriei inspiraţii, în a-ll promova, dovadă
fiind chiar cele zece antologii publicate prin contribuţia
membrilor Cenaclului
lului literar la distanţă şi revista „Luceafărul”.
În fine, câteva cuvinte despre fragilitatea autorului, pe
care nu-mi
mi propun să o analizez, cu atât mai mult cu cât domnia
sa ne dezvăluie, sub titlul „Fragilitate” din capitolul cu acelaşi
nume, următoarele: „Dintre
Dintre toate fiinţele lumii/ Omul se crede
cel mai puternic,/ cucereşte cosmosul/ dar nu se ştie pe sine,/
pentru că/ precum orice vietate/ este de o rară fragilitate.
fragilitate.”,
pentru ca, în finalul poeziei, să generalizeze: „Suntem
Suntem fragili,/
mai ceva decât porumbeii,/ după ce pleacă primul…
primul…”.
Da, sunt de acord! Totuşi… domnul Ion N. Oprea nu
este un om fragil. Este un sensibil, chiar emotiv, dar puternic,
cu forţă de muncă de invidiat, este un om echilibrat, care îşi
iubeşte aproapele ca pe sine şi reuşeştee să urce cuvintele pe o
verticală tainică, la prima vedere, pentru a le oferi cu dărnicie
truditorului de pe ogorul literaturii, dar şi culegătorului de fructe
cu gust de cultură adevărată şi bogată…
În întâmpinarea zilei aniversare, vă doresc ani mulţi cu
sănătate şi împliniri în pace şi lumină, distins prieten, Ion N.
Oprea! Acea zi - 28 aprilie 2016 – să fie ziua armoniei
interioare, ziua împăcării cu sine, ziua triumfului vieţii şi ziua în
care prieteni devotaţi să vă cânte Odă bucuriei!

Copil ca tine sunt şi eu
- recenzie carte –
Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni
Răducăneni, jud. Iași
Volumul Copil ca tine sunt şi eu semnat de profesorul
educator Mariana ŞURPANU a apărut în 2014 la Editura
StuDIS,, cu un „Cuvânt înainte” semnat de distinsul profesor
universitar şi critic Liviu ANTONESEI. Motto-ul,
Motto
motivat de
altfel „Toate
Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în de
demnitate
şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi
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trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul
fraternităţii”
Foarte bine ales, adecvat volumului ca atare, acesta, în
curpinsul său, abordează şi lasă cititorului să observe că şi în
viaţa de zi cu zi diversitate există între semenii noştri vis-a-vis
vis
de culoare, cultură, tradiţii , chiar comunicare.
Desigur, la naştere, copiii s-au
au hrănit cu laptele matern.
În limba fiecăruia, au rostit cuvântul mama, au învăţat să
privească
ivească soarele, pomii, păsările; au primit căldura razelor de
soare ce le-aa rumenit obrazul, au zâmbit fericiţi văzând cum
florile din pomi se transformă şi fructe apoi se pârguiesc, au
murmurat la rându-le
le imitând trilul păsărilor. Dar au şi suferit
atunci când şi-au
au atins degetele de marginea pliţii învăţând
când trebuie să se oprească cu îndrăzneala...
„Dacă
Dacă trăsăturile biologiec definesc oarecum modul în
care gândesc oamenii”, afirmă autoarea, acestea se „ comportă
şi intereacţionează(...) în totalitate
litate funcţie de rasa „ fiecăruia,
de caracteristicile fizice, precum culoarea pielii, trăsăturile
faciale şi tipul părului care sunt comune unei populaţii izolate
geografic, o clasificare biologică care este privită în prezent ca
fiind absurdă”. Şi dacă zilnic întâlnim aceste populaţii în
drumul nostru spre locul de muncă ori în sala de clasă, „aceste
„
grupuri rasiale – în cazul nostru rromii, se pot identifica pe
acelaşi grup etnic” fiind formaţi în cercul lor să păstreze
intacte tradiţiile, cultura, limbajul
mbajul adecvat rasei cu care nu de
puţine ori ne pun în încurcătură... Vai de el român săracul: i se
pune la dispoziţie – gratuit, să înveţe două sau trei limbi, şi nu
şi-o
o cunoaşte bine nici pe a sa... Educaţia şi transmiterea orală
îşi spune cuvântul, copiii
piii acestor grupuri etnice învăţând „din
mers” să vorbească atât limba maternă cât şi cea a poporului
unde îşi duc existenţa, pentru a dăinui în vreme. Ne spune
autoarea „ totuşi, rasa nu este cultură, nu înseamnă că impactul
culorii şi al privilegiului pe care-ll au albii, să determine ca unii
să rămână cumva în afara diversităţii promovate de pildă de
programe şi activităţi care să includă alte culturi, alte etnii
punând accent pe situaţia rromilor din România”.
Aşadar, unitate în diversitate! Numai cuno
cunoscând cultura
alui popor, altei confesiuni, altei etnii în cazul de faţă,
înţelegem, admirăm, evidenţiem şi promovăm ca fiind un mod
de viaţă primit şi transmis din generaţie în generaţie, cum ar fi
la români „Căluşarii”,, de ce nu acele colinde specifice fiecărei
zone din ţară.
În momentul în care ea cultura se omogenizează,
oamenii devin nişte tabu-uri,
uri, gândesc socializat, membrii unei
caste devin supuşi, umili, fără să crâcnească, fără să-şi
să
exprime
punctul de vedere. Ce s-ar
ar alege de pământul acesta!?
acesta! Până şi
Mântuitorul Iisus Hristos trimite la cunoaştere, la iubire, la
prietenie şi jertfelnicie pentru ca celui de lângă tine să-i
să fie un
pic mai bine. Însă nu la sinucidere în favoarea celuilalt.
Chiar dacă limba unui popor este identică – ca limbă
oficială, fostele colonii engleze şi franceze chiar, şi
şi-au păstrat
tradiţia; între identitatea etnică şi foştii colonizatori existând
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diferenţe de cultură, opinie, socializare. Nu că cei dintâi erau
analfabeţi! Nicidecum! Doar toleranţi cu populaţia lacom
lacomă de a
le lua cu de-aa sila bogăţiile. Ca şi în zilele noastre de altfel. Nu
puntem spune că poporul român este un popor înapoiat. Cel
care voieşte să anihileze cultura, economia, spiritul creştincreştin
ortodox ale acestei naţii nu are alt scop decât destabilizar
destabilizarea: din
toate punctele de vedere. Iar pentru a se ajunge aici ss-a apelat
întâi la incultură; setea de înavuţire rapidă, insensibilitatea şi
lipsa de patriotism a facilitat şi determinat ca poporul să
să-şi
piardă încrederea în forţele proprii. Îngrădirea soci
socială, lipsa de
libertate - voită, egalitatea ca centru de greutate a inteligenţei –
ceea ce nu se poate, acel „conformism” prin care oamenii sunt
ancoraţi în „norme şi obligaţii sociale”,, doar relativ fiind
consideraţi „oameni liberi” au dus la scăderea ierarhiei
valorilor, prosperitatea din viaţa de zi cu zi rezumându
rezumându-se la
bani, proprietăţi particulare dar aşa zise în comun şi timpul liber
organizat de către ceilalţi şi controlat.
„Prosperitatea”unui
unui popor înseamnă libertate de
exprimare, educaţie, accesul l comunicaţie şi informare,
sănătate, recompensarea valorilor; ceea ce într--o ţară aşa zisă
democrată nu prea se întâmplă... din varii motive: spaţiul de
desfăşurare a activităţilor pentru unii este finit, definit,
marginalizat iar pentru alţii infinit. De multe ori infinitul,
inconmensurabilul duce la haos şi deşertăciune.
În propăşirea unei culturi, o profundă esperienţă,
dezamorsare şi schimbare de idei o are şi timpul. Istoriceşte
vorbin şi propice
ropice pentru aţintirea anumitor interese, timpul îl
ajută pe individ să urce pe scara valorilor sau să coboare,
funcţie de aparteneţă politică de multe ori şi/sau stare
socială.”Cultura”- funcţie de timp, are un puternic impact
asupra variatelor aspecte
ecte ale educaţiei. Educaţia şi conceptul
de învăţare fiind diferit de la o cultură la alta, de la o societate
la alta. Scopul educaţiei fiind acela de a învăţa subiectul pentru
a face faţă situaţiilor noi, necunoscute pe când învăţarea, de ce
nu acomodarea,
ea, descrie momentul în care individul devine
capabil să se adapteze condiţiilor sociale şi climaterice.
Asumpţiunea, spunea prof. Constantin Cucoş, are un caracter
continuu, nu se termină niciodată.
asup
Desigur, interculturalitatea are influenţă notorie asupra
schimbării comportamentale; dar atâta vreme cât grupul etnic
are domiciliul stabil o perioadă de vreme în cercul în care-şi
care
desfăşoară viaţa de zi cu zi. Excemplu concludent, populaţia
rromă nomadă deprinsă din pruncie să înveţe şi să acumuleze
cuvinte,, expresii, obiceiurile altor popoare dar definindu-se
definindu
până la urmă cu un comportament specific de nezdruncinat,
ce-i întoarce vrând-nevrând
nevrând la rădăcină, la tradiţiile moştenite şi
obişnuite de-a lungul vremurior.
Indiferent de culoare, etnie, vârstă, noi
oi cu toţii suntem
copii: ai părinţilor noştri, ai unei etnii sau civilizaţii, a unui
popor şi de nu vom reuşi să-ii înţelegem pe cei de lângă noi, mai
mult să le respectăm obiceiurile şi cultura, nu avem cu să
interculturalizăm, să apreciem, să iubim...
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MONOGRAFIA comunei Răducăneni emblema comunei noastre
Bibl. Irina BULAI - Rădăcăneni, jud. Iași
Cunoscându-ll pe dl. prof. Vicu Merlan ca un permanent
donator al revistelor și cărților
ților sale, Bibliotecii ,,,,Radu Rosetti,,
Răducăneni de mai bine de 10 ani și apreciindu-i
apreciindu vasta activitate
mai ales în domeniul arheologic, istoric, dar și literar, am avut
deosebita plăcere ca în anul 2012, la un Simpozion organizat de
către bibliotecă, la care au participat personalită
personalități din comună,
din diferite domenii de activitate (profesori, învățători,
învă
ingineri,
reprezentanți
ți ai autorităților locale, pensionari etc.), să îl am ca
și invitat. Titlul Simpozionului a fost: ,,Răducăneni
,,
– izvor de
istorie locală”. Era deci pe domeniul
ul domnului profesor, care
ne-a informat în legătură cu o parte din descoperirile
arheologice din comuna noastră, ce au fost publicate în diferite,
reviste și cărți. Fiind fascinată de multitudinea datelor deținute
de dl. profesor, mi-a venit și ideea de a-i
a propune întocmirea
unei monografii a comuni Răducăneni. Bineînțeles
Bineîn
că mi s-a
răspuns pozitiv, doar că mi s-aa propus să îl ajut. Nu am stat pe
gânduri și i-am
am dat răspuns pe loc că sunt de acord și că-l voi
ajuta atât cât mă voi pricepe, că va avea tot sprijinul din partea
mea.
De atunci, am început să adunăm tot felul de date din trecut și
actuale, despre comună și satele componente, despre fiii satului,
precum și despre datini și obiceiuri. Ne
Ne-a fost greu, nu de căutat
și stocat materiale ci de preluarea datelor de la fii satului care
reacționau
onau diferit, unii chiar cu răutate, care după abordare ne
dădeau replici ca: ,, Nu vreau să fiu în carte, nu vreau să aud de
Răducăneni!” (deși
și locuiesc de peste 50 de ani în Răducăneni,
deținând
ținând în trecut funcții de conducere în comună, actual
pensionari), ,,Nu am timp de așa
șa ceva!”, ,,Nu vreau să
să-mi dau
datele personale”, ,, Nu-ți
ți dau fotografie că nu sunt
fotogenic(ă)”, sau mai mult am fost întrebată: ,, Da ție ce-ți iese
din asta?”, bineînțeles că i-am
am răspuns că pur și simplu că fac
aceasta din plăcere, pentru a cunoaște
ște mai bine lumea de astăzi
și de ieri, istoria trecută și prezentă, obiceiurile și tradițiile din
trecut și prezent. La care, acea persoană îmi spune cu ironie:
,,Nimeni în ziua de astăzi nu face nimic fără a fi recompensat!”,
i-am răspuns că așș dori doar atât: să fiu apreciată, să mi se
spună că am avut idee bună și am reușit să fac un lucru bun, nu
numai pentru noi generațiile
țiile actuale ci și pentru generațiile
viitoare, care poate vor dori să afle câte ceva din trecutul nostru,
dar dacă noi nu le vom lăsa date nu vor avea de unde să se
informeze.
Am insistat la fiecare persoană în parte, aducând numeroase
argumente (de ce, și pentru ce, vv-a fi necesară această
monografie), dar nu m-am
am gândit (chiar dacă a fost destul de
greu), nici o secundă să renunț.
Nu pot să nu amintesc faptul că pe parcurs ni ss-a alăturat și
doamna prof. Matei Marietta (prof. de Limba și Literatura
română, fost primar al comunei, actual pensionar), venind cu o
mulțime
țime de date și articole importante.
Dar tot greul i-aa revenit domnului prof. Vicu Merlan, care
și-a rupt din timpul său atât de prețios,
țios, parcurgând km pentru a
studia şi analiza, geografia - fauna, flora; istoria - strămoși;
tradiții și obiceiuri; arheologia – solurile; mineralogia etc.,
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lucrând zi de zi o perioadă destul de lungă, centralizând toate
datele adunate și făcând demersurile necesare apariției acestei
lucrări.
Ne bucurăm nespus de mult că am putut realiza ce ne
ne-am
propus, trecând peste toate obstacolele și ajungând la finalizarea
,,emblemei comunei noastre” (cu mențiunea
țiunea că au mai fost
diferite încercări ale altor persoane, dar care din păcate nu au
fost finalizate), cu speranța că citind-o vă ve-ţi
ţi da seama cât de
interesantă şi de importantă este.
Mulţumirile noastre se îndreaptă spre cei care ne
ne-au înţeles
şi au apreciat munca noastră, celor care au avut încredere în noi
şi ne-u sprijinit moral și financiar.

Fiți
ți mândri că sunteți români!
Nicolae Aurelian DIACONESCU
În vremuri ca cele de azi, când ni se inoculează în creier
peste tot prin mass-media deținută
ținută de străini ideea că
românii sunt de cea mai joasă speţă (hoți,
ți, proști, bețivi,
leneși
și etc), e bine să ne reamintim cine au fost strămoşii
noştri şi să aflăm
m care este istoria reală a acestui popor.
popor

I

ar pentru că avem o astfel de istorie minunată şi astfel de
strămoşi buni, viteji şi inteligenţi, să fim mândri că suntem
români (însă cu măsură) şi să facem tot ce putem să apărăm
Neamul Românesc și să-l eliberăm
răm din sistemul de exploatare
ascuns impus românilor de către străini.. Ca să avem vreo șansă
la o viață normală, pe care cu toții ne-oo dorim, trebuie să ne
rupem de mass-media străinilor (TV, site-urile
urile și ziarele lor),
care toarnă zilnic otravă în mintea noastră fără să realizăm, și să
cercetăm pe cont propriu adevărul despre istoria poporului
nostru și despre situația reală în care ne aflăm astăzi.
Ceea ce veți
ți citi mai jos este doar o mică parte din aportul
poporului român la binele umanității. Este bine
ne să avem tot
timpul în minte aceste informații
ții atunci când ne gândim, vorbim
despre sau ne referim la România și poporul român. Poporul
român / neamul românesc nu înseamnă mizeriile pe care le
vedem la TV astăzi! Să nu mai cădem în capcana sabotării
României chiar de către români! Să nu-ii mai înjurăm pe fra
frații
noștri
ștri români! Să nu mai generalizăm zicând „românii
„
sunt
proști, bețivani, leneși, hoți…”
…” Să nu mai învinuim poporul
român pentru ce vedem în jurul nostru! Nu poporul este de vină
pentru relele pe care le vedem în fiecare zi – ce popor e atât de
nebun încât să-și
și facă rău singur? Vina nu este a victimei, ci
vina este a atacatorului! Suntem noi atacați?
ți? Da! Și încă de
când! Vina pentru dezastrul pe care îl vedem în jurul nostru o
poartă mafia internațională care ne-a căpușat
șat și care ne
exploatează zi de zi cu ajutorul politicienilor din fruntea țării –
infractori și mafioți (mulți dintre ei străini cu nume românești și
vorbitori de română, restul – cei mai mulți – slugi la străini).
Acești politicieni corupți
ți pe care îi vedem la TV prăduiesc și
distrug România conform planului stăpânilor lor din umbră
(străini) – însă ei sunt doar instrumente de aplicare a unor
ordine, nu și factori de decizie. În mod real, decizia este luată
astăzi în afara României, de către străini anti--români care ne
forțează
țează să trăim în sărăcie și să ne adaptăm cum putem acestei

p. 110

colonizări – exploatări „moderne”.
”. Despre toate aceste lucruri ssa scris în ultimii ani și există pe internet informație suficientă ca
să înțelegem situațiaa reală în care ne aflăm. Să învinuim, deci,
atacatorul, nu victima, dacă vrem să dăm vina pe cineva! În
schimb, să iubim România! Avem de ce!
Iubiți
ți poporul român și fiți mândri că sunteți români –
urmași
și pe același teritoriu ai dacilor și strămoșilor lor de
acum mii de ani!
MOŞTENIRE PENTRU VIITOR
(text de Nicolae Aurelian Diaconescu «Nicu al Popii»;
Popii» preluat
de pe – poezie.ro)
România este o ţară cu o veche cultură şi civilizaţie. Afirmaţia
este demonstrată de sutele de mii de probe materiale
arheologice existente în numeroasele muzee din ţară. Dintre
acestea, două prin simbolistica lor validează vechimea
spiritualităţii noastre: Gânditorul de la Cernavodă, cultura
Hamangia şi Hora de la Frumușica,, din cultura Cucuteni!
Statueta Gânditorul (descoperită la Cernavodă în 1956, datează
din a doua jumătate a mileniului V şi începutul mileniului IV
înainte de Hristos) reflectă starea meditativă
editativă şi contemplativă a
omului, vizavi de sine, de lumea în care trăieşte şi în relaţia sa
cu întregul Univers, pe când existenţa lui depindea de puterea
braţelor. Cealaltă statuetă, Hora de la Frumuşica (4000 î.H.),
aparţinând culturii neolitice de laa Cucuteni, se găseşte în
Muzeul Arheologic din Piatra Neamţ (localitate de un interes
turistic special); ea arată capacitatea de abstractizare a artiştilor
anonimi reflectată în artă, cu cca. 6.000 de ani în urmă, când se
exprimau prin simboluri şi semne.

Gânditorul – cultura Hamangia
Omul, în relaţia sa cu natura, a traversat multe etape. De la o
atitudine sfidătoare, agresivă şi de distrugător al mediului în
care trăieşte, considerându-se
se stăpân al naturii, până la
convingerea că trebuie să convieţuiască
scă în armonie cu natura.
Armonizarea relaţiilor omului cu natura e promovată din
timpurile biblice, iar pe teritoriul de astăzi al României această
atitudine are rădăcini adânci. Probată mai ales prin obiceiuri şi
credinţe populare (transmise pe cale oral
orală) se manifestă şi în
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ritualuri precreştine din vremea zeului Zamolxe, a întregitorului
Burebista şi a viteazului şi neînduplecatului rege dac Decebal.

Panoramă Sarmizegetusa Regia

Hora de la Frumușica – cultura Cucuteni

Tehnica unor construcţii indestructibile, din piatră şi lemn,
dăinuie şi azi în zona Maramureşului (zonă cunoscută mai ales
prin conservarea trăsăturilor fundamentale ale românilor) şi în
unele sate situate în zona dealurilor subcarpatice. Bisericile de
lemn din Maramureş (Ieud) sunt unice în Europa, prin
arhitectura lor zveltă, prin modul de construcţie şi îmbinare a
structurilor fără a se utiliza vreun cui metalic. Ele au mai fost
denumite şi catedrale din lemn.

Din timpul acestui legendar erou datează cetatea şi sanctuarul
de la Sarmizegetusa, unicate în Europa. Şi azi impresionează
ingeniozitatea soluţiilor tehnice aplicate în construcţia zidurilor,
ştiinţa dacilor în calcularea timpului şi a mişcării astrelor pe cer
şi mai ales bogăţia în aur şi modul de prelucrare a acestuia
(monedele cosonii din tezaurele dacice). Poate de aceea tot un
daco-roman, Dionysus Exiguus este acela care a realizat
calendarul modern utilizat azi de lumea întreagă şi care fixează
ca moment zero naşterea lui Iisus Christos (înainte şi după
Hristos).

Biserica din lemn Ieud Deal
Cu o astfel de tradiţie multimilenară este explicabil de ce a fost
posibil ca tot un român, Constantin Brâncuşi, să revoluţioneze
sculptura universală. Aceeaşi simbolistică, întoarcerea la esenţă,
cu rădăcini în timpurile imemoriale ale acestui popor poate fi
descifrată în celebrele sculpturi: Masa tăcerii, Poarta sărutului
şi Coloana infinită ale lui Brâncuşi, sculpturi ce se află în oraşul
Târgu Jiu din România.
Decebal, strămoșul românilor

Coloana Infinitului, Brâncuși
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Una din trăsăturile profunde ale mentalităţii româneşti o
reprezintă maniera de reflectare a relaţiei Om - Divinitate în
picturi şi fresce din bisericile şi mânăstirile răspândite pe întreg
cuprinsul ţării. Printre cele mai frumoase şi vestite biserici din
ţară sunt cele construite de domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt
care, după fiecare război de apărare câştigat, ca semn de
mulţumire pentru izbândă, înălţa o mănăstire. Culoarea albastră
a mănăstirii Voroneţ, compusă după reţete tradiţionale, uimeşte
lumea întreagă datorită rezistenţei la factorii de mediu (este
indestructibilă). Nici până azi nu a fost descifrat secretul
preparării culorilor!

Mai târziu, în 1935, Herman Oberth (1894-1989), profesor în
oraşul Mediaş, a lansat o rachetă cu combustibil lichid. (În teza
sa de doctorat susţinută în 1923 la Universitatea din Cluj a
conceput racheta pentru spaţiile interplanetare).
Tot un român, Traian Vuia a inventat în 1903 maşina
zburătoare folosind propriile mijloace de bord pentru
desprinderea de la sol. Nici reprezentanţii Academiei Franceze
nu au crezut în posibilitatea acestui zbor şi au respins memoriul
inventatorului Traian Vuia cu rezoluţia „nebun”. Acesta nu s-a
descurajat şi a brevetat invenţia în august 1903 iar apoi, în anii
1904-1905 a construit avionul probându-l în zbor la 18 martie
1906 pe Câmpia de la Montesson, lângă Paris. Prin brevetul
său, prin construcţia aparatului şi încercarea acestuia în zbor,
Traian Vuia este de fapt inventatorul avionului modern. Deşi
era conştient de valoarea invenţiei sale, el spunea: „Ce
importanţă are cine a făcut un lucru! Important este că el
există, s-a făcut. Eu n-am căutat niciodată gloria, fiindcă ştiu
că gloria pierde adesea pe om. Eu nu lucrez pentru gloria mea
personală, eu lucrez pentru gloria omenirii!”.

Pictură mănăstirea Voroneț

Traian Vuia – primul avion din lume

Frescă – România atacată – mănăstirea Petru Vodă
Mănăstirile devenite locuri de pelerinaj pentru oamenii din
lumea întreagă au constituit nuclee ale spiritualităţii naţionale,
în jurul cărora au fost create legende şi mituri nemuritoare (vezi
Legenda meşterului Manole – constructorul legendar al
mânăstirii de la Curtea de Argeş – care dezvoltă ideea
sacrificiului ca etapă obligatorie în realizarea unei capodopere).
Românii, indiferent de perioada istorică, supuşi vremurilor, au
continuat să viseze ridicând ochii spre cer, în aspiraţia de a
zbura. Mult înainte de a se inventa avionul, Conrad Haas de la
Sibiu a imaginat zborul cosmic, elaborând principiul rachetelor
cu mai multe trepte. Manuscrisul Coligatul din Sibiu descrie
aceste încercări, realizate experimental încă din 1569!

Traian Vuia – primul avion din lume
Numeroase bunuri de care azi se bucură întreaga omenire au
fost create de români. Un exemplu concludent în acest sens este
pancreina – insulina descoperită de medicul Nicolae Paulescu.
Acest medicament poate fi considerat cea mai mare descoperire
medicală a secolul XX, aplicarea tratamentului salvând
milioane de vieţi omeneşti.
Spiritul inventiv al românilor s-a manifestat în cele mai diverse
domenii de activitate, de la mijloacele folosite pentru scris, vezi

p. 112

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

știin
tiință
tiin
„condeiul portăreţ fără sfârşit” (strămoşul stiloului de azi),
invenţie brevetată de Petrache Poenaru la Paris în 1827, şi
până la tehnicile forajelor petroliere de mare adâncime,
brevetate de Ion Basgan în 1934 şi 1937.

brevetelor poartă
Constantinescu.

numele

său:

F16H33/12

Transmisia

Gogu Constantinescu spunea: „Tehnica de azi dispune de
mijloacele necesare pentru a face lumea fericită. Depinde
numai de oameni s-o aplice în folosul lor deplin, în scopul unui
ideal
scump
tuturor
popoarelor
–
PACEA”.
Gheorghe I. Marinescu (1863-1938), eminent specialist în
histologie, patologie şi bacteorologie, este unul din fondatorii
neurologiei prin lucrarea sa fundamentală: La cellule nerveuse
(două volume, Paris, 1909).
Teoria consonantistă creată de românul Ştefan Odobleja
(1902-1978), în fapt teoria ciberneticii generalizate, pune în
evidenţă similitudinea dintre procesele psihologice ale fiinţei
umane şi corespondenţa lor în ştiinţele exacte oglindite în
procesele fizice din Univers. În om ca parte a Întregului, se
regăsesc toate procesele fizice din Univers. Consecinţele directe
ale acestei teorii au condus la apariţia calculatorului şi a teoriei
cibernetice, aceasta reprezentând doar un aspect particular al
teoriei cibernetice generalizate a lui Odobleja. Întreaga teorie a
fost publicată de Ştefan Odobleja în lucrarea La psichologie
consonantiste, în două volume (1938, Lugoj).

Este demn de reţinut faptul că, tot pe teritoriul României, a fost
descoperită una din cele mai vechi scrieri ideogramice din lume:
Tăblițele din Tărtăria, judeţul Alba (5000 î.Hr.).

Deşi nu ne propunem să facem o ierarhizare a creatorilor
români, câteva nume se impun prin unicitate: Gogu
Constantinescu, Gheorghe I. Marinescu şi Ştefan Odobleja.
Gogu Constantinescu este creatorul unei ştiinţe noi,
sonicitatea, care se ocupă cu transmiterea energiei prin vibraţii.
Teoria a fost expusă într-o broşură publicată în 1918 la Londra
sub denumirea Theory of sonics având drept consecinţă apariţia
a numeroase invenţii care au contribuit la progresul tehnic
mondial: pompele de injecţie şi injectoarele pentru motoarele
Diesel, motoarele sonice rotative, perforatoarele sonice,
ciocanele sonice etc. Ca o recunoaştere a contribuţiei adusă de
Gogu Constantinescu, o grupă a clasificării internaţionale a
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Evident, într-o astfel de prezentare sintetică nu putem trece în
revistă pe toţi creatorii români. Cunoaşterea României cu istoria
ei multimilenară poate fi făcută vizitând muzeele de arheologie,
artă, istorie, tehnică, literatură ş.a.m.d. din ţară.
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O incursiune la Muzeul Naţional Tehnic din Bucureşti oferă
oportunitatea de a descoperi primul vehicul din lume cu formă
aerodinamică perfectă, având un consum minim de energie la
înaintarea într-un fluid, invenţie ce stopează mult agresiunea
omului împotriva naturii. În fapt este vorba de automobilul
construit şi brevetat în Germania în 1922-1923 de inginerul
român Aurel Perșu, având forma unei picături de apă în
cădere.

Rucsacul zburător – Iustin Capră

O altă curiozitate ştiinţifică o reprezintă Pilele Karpen cu
electrozii din platină şi aur, având ca electrolit acidul sulfuric în
concentraţie de 100%. Aceste pile, pentru care Vasilescu
Karpen (profesor, inventator şi fost rector al Politehnicii din
Bucureşti în perioada 1920-1940) a elaborat o teorie
matematică, pun în discuţie principiul al doilea al
termodinamicii.
Iustin Capră – automobil economic

Pila lui Karpen furnizează curent electric de peste 60 de ani –
Muzeul Tehnic din parcul Carol, București
Un punct de mare atracţie îl constituie aparatul de zbor
individual al lui Justin Capră brevetat în 1958 şi al doilea laser
cu gaz (heliu-neon) din lume, realizat de profesorul Ion
Agârbiceanu în 1962.

Laser – Ion Agârbiceanu
Am putea aminti şi pe alţi inventatori români, dar ei pot fi găsiţi
în site-ul expoziţiei româneşti de la Aiki, Japonia.

p. 114

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

știin
tiință
tiin
Menţionăm însă ce a spus un alt savant român, Henri Coandă,
inventatorul avionului cu reacţie (avion prezentat la expoziţia
mondială de la Paris în 1910), cu privire la contribuţia noastră
ştiinţifică. Afirmaţia a fost făcută la începutul deceniului VII al
secolului XX: „Ce noroc ar avea omenirea dacă ar exista multe
naţii care să-i fi adus faţă de numărul de locuitori atât cât i-a
adus naţia Română în ultimii 120 de ani”. Această afirmaţie
rămâne valabilă şi azi pe o mai lungă perioadă de timp şi se
susţine prin exemple din diverse domenii.

Theodor Mehedinţeanu, pe baza unui contract încheiat în 8
octombrie 1856 cu primăria oraşului Bucureşti, începe la 1
aprilie 1857 iluminarea Bucureştiului cu petrol, astfel că primul
oraş din lume iluminat cu gaz lampant este Bucureştiul.

București – primul oraș din lume iluminat public cu petrol –
gaz lampant
Avion cu reacție – Henri Coandă
Tipul şi cantitatea de energie utilizată de-a lungul istoriei a
marcat cicluri succesive de civilizaţii. Datorită în special
motorului cu ardere internă, producerea şi consumul petrolului a
căpătat o largă răspândire la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Trebuie subliniat faptul că în România, mult înainte de
producerea industrială a petrolului, au existat instalaţii de
tehnică populară folosite în extracţia petrolului, hecna cu cai. În
1850 în zona Păcureţi, Prahova, cu o astfel de instalaţie se
extrăgeau cca. 2t/zi. Ţiţeiul era scos ca şi apa din fântâni cu
găleţi mari, hecne, acţionate manual cu ajutorul unor scripeţi
crivac – şi apoi prin forţa animală. (În timp ce o găleată se
ridica plină de ţiţei, alta, cobora.)

Obţinerea hidrocarburilor aromatice (benzen, toluen, xilen) s-a
făcut prin procedeul de rafinare cu bioxid de sulf lichid brevetat
în 1908 de Lazăr Edeleanu (1861 - 1941).
Mina de petrol de la Sărata Monteoru, judeţul Buzău, în
funcţiune şi azi, este un unicat al tehnologiei de exploatare: se
folosesc galerii de mină pentru extragerea petrolului.
Localitatea este renumită şi pentru izvoarele sărate, amenajate
în băi termale cu efecte miraculoase în vindecarea a numeroase
afecţiuni, în special de natură reumatică.

Ceva mai târziu, fraţii Theodor şi Marin Mehedinţeanu au
construit la Râfov, Ploieşti (1856), prima instalaţie de rafinare
industrială a petrolului din ţară, fapt pentru care România este
menţionată în statisticile mondiale ca producătoare de petrol. În
1857 şi 1858, producţia industrială de ţiţei a României era de
257t/an. Din 1859, între ţările producătoare de ţiţei apare şi
SUA cu o producţie de 274t/an.
Mina de petrol Sărata Monteoru

Sondă petrol veche – hecnă cu cai
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Primul care a folosit principiul sonicităţii în forajul petrolier a
fost P. Oteteleşeanu care, în 1921, a brevetat procedeul
„Sondaj rotativ uscat pentru petrol, sistem român”, iar mai
târziu, folosind acelaşi principiu al sonicităţii, Ion Basgan a
brevetat în 1934 în România şi în 1937 în SUA, forajul petrolier
de mare adâncime. Prin aplicarea acestei invenţii, companiile
americane au obţinut profituri uriaşe. Deşi inventatorul nu a
reuşit să-şi dobândească drepturile de autor ce proveneau din
aplicarea invenţiei (evaluate de o firmă germană în 1967 la 8,6
miliarde dolari), de la tribuna Muzeului Naţional Tehnic „Prof.
ing. Dimitrie Leonida” din Bucureşti şi-a exprimat speranţa că
aceste contribuţii româneşti vor fi cunoscute de lumea întreagă.
El mai spera, că dacă vreodată va câştiga acei bani care i se
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cuveneau, să-i ofere cu generozitate tinerilor creatori români din
toate domeniile, ca un fel de premiu Nobel.
În ofensiva omului pentru cunoaşterea lumii în care trăieşte, un
rol determinant l-a avut fizica. Şi în acest domeniu, numeroşi
creatori români au avut contribuţii esenţiale. Astfel, stabilirea
cât mai exactă a unor constante universale este esenţială prin
consecinţele ce decurg în viaţa practică, din aplicarea unor
formule clasice. În acest sens, Constantin Miculescu (1863 1937) a inventat în 1891 un calorimetru şi a folosit o metodă
originală pentru determinarea echivalentului mecanic al caloriei,
4,1857 J/cal. Determinările efectuate de alţi mari fizicieni ai
lumii, ca J. M. Joule (1819 - 1889), E. M. Lenz (1804 - 1865) şi
J. A. dʼArsonval (1851 - 1940) prezentau abateri de cca. 20%
faţă de valoarea exactă stabilită abia în 1950, când Comitetul
Internaţional de Măsuri şi Greutăţi a adoptat valoarea definitivă.
Valoarea echivalentului mecanic al caloriei stabilită de
Constantin Miculescu la 4,1857 J/cal în 1891 s-a modificat doar
la a patra zecimală, respectiv a devenit 4,1855 J/cal. Un model
al calorimetrului folosit de inventator, realizat de academicianul
Matei Marinescu, se găseşte în Muzeul Naţional Tehnic din
Bucureşti.
Un alt fizician, Dragomir Hurmuzescu (1865 - 1954) s-a
ocupat de găsirea constantei universale reprezentând raportul
dintre unitatea electromagnetică şi electrostatică – constanta
electrodinamică, elaborând o teză de doctorat sub îndrumarea
celebrului fizician francez Gabriel Lippman (1845 - 1921),
laureat al premiului Nobel în 1908. Mai târziu, Dragomir
Hurmuzescu, împreună cu fizicianul francez J. Benoist, a
descoperit proprietatea razelor Röntgen de a descărca corpurile
electrizate. De asemenea, a inventat un material electroizolant –
dielectrina (amestec de sulf şi parafină în anumite proporţii) şi
electroscopul Hurmuzescu, folosit de soţii Pierre şi Marie Curie
la descoperirea Radiului. Un model al electroscopului se află în
Muzeul Naţional Tehnic din Bucureşti. Dragomir Hurmuzescu
este şi părintele radiofoniei româneşti, la 1 noiembrie 1928 fiind
inaugurată transmisia radiofonică permanentă. Prima staţie de
radiofonie tip Marconi, folosită în Bucureşti (Băneasa) se află la
Muzeul Naţional Tehnic din Bucureşti.
Structura atomului a fost o preocupare a oamenilor de ştiinţă
încă din antichitate. Când modelul atomic s-a definitivat, o altă
problemă s-a născut, calcularea momentului magnetic al
electronului. Ştefan Procopiu (1890 - 1972), pornind de la
teoria cuantelor, a calculat în 1912 momentul magnetic al
electronului, descoperind în acest fel magnetonul. Mai târziu, în
1915, în mod independent, N. Bohr l-a descoperit şi el.
Procopiu a stabilit, de asemenea, faptul că momentul magnetic
al globului pământesc a început să crească din 1932, după ce
scăzuse timp de 120 de ani.
Având aceleaşi preocupări, Alexandru Proca (1897 - 1955) a
stabilit ecuaţiile câmpului mezonic, numite şi „ecuaţii Proca”.
Independent de japonezul H. Yukawa, a prevăzut existenţa
mezonilor şi a stabilit ecuaţiile de spin Proca. Tot Proca a pus în
discuţie structura granulară a spaţiului şi timpului, a adus
contribuţii importante la teoria particulelor elementare.
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Începând cu deceniul patru al secolului XX, una dintre cele mai
importante probleme puse fizicienilor din lumea întreagă a fost
legată de producerea energiei electrice în centralele nucleare.
Horia Hulubei (1896 - 1972) a participat la organizarea
Institutului de Fizică Atomică din Bucureşti, al cărui prim
director a fost. El a avut şi alte contribuţii: cu ajutorul unui
spectrograf de concepţie proprie, a obţinut spectre de raze X în
gaze (printre primele în lume).

Horia Hulubei în laborator
În prezent, în România s-au dezvoltat domenii de vârf ale fizicii
ca laserele şi optica neliniară, studiul materialelor nucleare prin
tehnici de rezonanţă magnetică, fizica plasmei şi a ionilor grei,
producerea
materialelor
şi
combustibililor
nucleari,
radiobiologia, studiul unor noi surse de energie etc.
Un alt domeniu care a captat atenţia oamenilor de ştiinţă români
a fost chimia. Fondatorii şcolii româneşti de chimie au fost
Petru Poni (1841 - 1925) la Iaşi şi Constantin I. Istrate (1850
- 1918) la Bucureşti. Petru Poni a îmbogăţit terminologia
ştiinţifică prin descoperirea a două minerale pe care le-a
denumit broştenită şi badenită şi a întreprins un studiu
aprofundat al petrolului, publicând monografia Cercetări
asupra compoziţiei chimice a petrolurilor române (1903).
Constantin I. Istrate (1850 - 1934) a elaborat o reacţie chimică
datorită căreia a descoperit în 1887 o clasă de coloranţi –
franceinele, substanţe fără azot şi cu mare stabilitate la lumină.
El a întreprins studii însemnate şi asupra sării (unul din
zăcămintele cele mai importante ale României), şi a
chihlimbarului. A fost comisar general pentru pregătirea
expoziţiei inaugurale a Parcului Carol I (1906), parc ce azi este
inclus în rândul monumentelor din tezaurul naţional, constituind
şi un punct de atracţie turistică. Tot el a elaborat un studiu
introductiv la volumul Dacia Preistorică a lui Nicolae
Densuşianu sub titlul Însemnătatea Daciei Preistorice (1912).
Printre cei mai cunoscuţi chimişti români contemporani pe plan
internaţional este și Costin D. Neniţescu (1902 -1970).
Contribuţiile acestui savant sunt consemnate în literatura
chimică mondială prin Reacţia Neniţescu (obţinerea unor
derivaţi ai iodului), Sintezele Neniţescu, Hidrocarbura
Neniţescu. A inventat o serie de procedee tehnologice pentru
fabricarea unor medicamente antidăunători şi a unor

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

știin
tiință
tiin
intermediari pentru chimia organică. În 1970 a obţinut în
Germania medalia Hofman.

din lume. La concursul internaţional de la Aspen, Viena, din
1912, a obţinut premiul pentru aterizare la punct fix, cu un
aeroplan conceput, construit şi pilotat de el însuşi.

Numeroase sunt şi invenţiile în aviaţie. Cel mai prolific
inventator din România este Henry Coandă (1886 - 1972),
pomenit mai sus ca autor al avionului cu reacţie. Tot el este
inventatorul aerodinei lenticulare, construită pe baza efectului
Coandă (un fel de farfurie zburătoare), aceasta fiind o invenţie
pentru mileniul trei. Henry Coandă este autorul şi al altor
invenţii de mare interes ca: sistemul de transport tubular de
mare viteză cu propulsie prin aplicarea efectului Coandă,
(fluidul de lucru fiind aerul comprimat care determină
deplasarea ultrarapidă), clădirea cruciformă antiseismică, sau
rezervor de petrol oceanic de mare capacitate etc.

Planor Aurel Vlaicu
Anastase Dragomir este precursorul cabinei catapultate a
avionului când acesta este în pericol de prăbuşire. Inventatorul
român a brevetat în Franţa procedeul (brevet nr. 675566/1930),
dar l-a experimentat încă din 28 august 1929 pe aeroportul de
lângă Orly, celula paraşutată fiind lansată de aviatorul francez
Bussontrott.

Aerodina lenticulară Henri Coandă – prima farfurie zburătoare
din lume
În 6 mai 1911, Ion Paulat a prezentat în revista Flügsport din
Frankfurt un hidroavion, acesta fiind printre primele în lume.

Apariţia telefonului (1876, Graham Bell) a reprezentat o
revoluţie în tehnica de comunicare. Utilizarea acestuia nu
necesită o ştiinţă înaltă pentru utilizatori (apelant şi receptor),
aşa că s-a răspândit în toată lumea, inclusiv în România (1882)
destul de repede (cu îmbunătăţiri aduse de Hughes şi Edison).
Telefonia a intrat în impas când, datorită creşterii foarte mari a
utilizatorilor (noi circuite), se ajungea la blocaj. Tocmai de
aceea se impunea transmiterea mai multor mesaje pe aceiaşi
linie electrică.
Primul cercetător care a conceput şi realizat o instalaţie
operaţională de telefonie multiplă în curenţi purtători ai unui
curent microfonic de frecvenţă audibilă a fost românul
Augustin Maior în anul 1906, cu o schemă de telefonie duplex,
în laboratorul de electricitate al Poştei din Budapesta, iar apoi
pe o linie telefonică de 15 km pe care a transmis cinci
convorbiri în multiplex. În articolul publicat în 1907 în revista
Elektrotechnische zeitschrift el a arătat că a reuşit să transmită
cele cinci convorbiri simultan.

Hidroavion – Ion Paulat
Printre eroii naţionali cei mai îndrăgiţi, este flăcăul din Binţinţi
Aurel Vlaicu (1882 - 1913), constructor de avioane, inventator
şi pilot deschizător de drumuri în aviaţia mondială. „M-aş socoti
răsplătit cu prisosinţă pentru cei patrusprezece ani de muncă,
de teamă şi speranţe chinuitoare, dacă aş ştii că am făcut ceva,
cât de puţin pentru progresul ştiinţei şi pentru fericirea
oamenilor.” A proiectat şi construit două avioane monoplane în
1910 (Vlaicu I) şi în 1911 (Vlaicu II), iar în perioada 1912 1913 a proiectat Vlaicu III, primul avion de construcţie metalică
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Un lung şir de creatori în domeniul teologiei ortodoxe,
literaturii, istoriografiei, filosofiei şi sociologiei ilustrează cum
cunoașterea românească s-a impus în lumea întreagă.
Astfel, Sfântul Niceta de Remesiana (338-340 - cca. 420),
teolog şi muzicolog, este creatorul imnului capodoperă Tedeum
Laudamus, cântat în zilele noastre în bisericile creştine din
lumea întreagă (ortodoxe, catolice, protestante).
Sfântul Ioan Casian (360 - 435) este fondatorul vieţii
monahale în Europa Occidentală şi unul din marii doctrinari ai
bisericii.
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Dimitrie Cantemir (1673 - 1723), istoric, scriitor, etnograf,
arheolog, orientalist, filozof, este considerat unul dintre
fondatorii etnografiei ca ştiinţă (Descriptio Moldaviae) şi ai
orientalisticii.
Mihai Eminescu, poetul nostru naţional, reprezentând
„Expresia integrală a sufletului românesc” (Nicolae Iorga),
„Cea mai înaltă încorporare a inteligenţei româneşti” (Titu
Maiorescu), a cărui operă este considerată una dintre cele mai
înalte culmi ale romantismului literar european, interpret liric de
mare forţă expresivă al miturilor fundamentale ale românilor, a
reuşit printr-o mare putere de abstractizare şi sinteză să anticipe
chiar unele teorii din ştiinţele exacte legate de naşterea
Universului, exprimate într-o formă literară de neegalat (La
Steaua, Luceafărul etc.).

Părintele Dumitru Stăniloae
Subliniind în continuare importanţa modului de utilizare a
creaţiei şi în mod special a invenţiilor, putem arăta că aceeaşi
energie nucleară poate servi unor scopuri nobile, sau poate fi
folosită în mod distructiv. Ştefania Mărăcineanu, fiziciană
română, descoperitoarea radioactivităţii artificiale cu cca. zece
ani înaintea savantei Irene Joliot Curie, o folosea pentru
provocarea ploii artificiale în ţinuturi deşertice.

Mihai Eminescu, citat despre politicieni, guvernanți, corupție,
politică
Nicolae Iorga, prin opera sa fluviu însumând peste 3000 de
volume publicate în română, germană, engleză, italiană,
franceză, este unul din fondatorii sociologiei naţiunii.
Lucian Blaga, filozof şi scriitor, este teoreticianul
subconştientului colectiv în cultură alături de elveţianul Carl
Gustav Jung şi românul Mircea Eliade. El spunea: „Veşnicia s-a
născut la sat. Oamenii de la sat (satul primordial) trăiesc în
armonie cu natura. Invenţiile nu sunt aprioric distructive, devin
aşa doar prin felul cum sunt utilizate de om. O importanţă
covârşitoare privind atitudinea omului faţă de natură o are
morala creştină”.

Tocmai pentru a nu fi folosite invenţiile într-un scop distructiv,
este necesară comunicarea între oameni, indiferent de barierele
lingvistice, geografice, religioase. Cel mai la îndemână mijloc
de comunicare a fost şi continuă să fie muzica. Printre cei mai
cunoscuţi români care transmit informaţii despre sufletul nostru
prin muzică, amintim pe Ion Căianu Valachus (1629 - 1683),
care ne-a lăsat moştenire Codexul, conţine cântecele româneşti,
George Enescu, violonist, pianist, compozitor, dirijor care a
adus muzica cultă românească la nivelul muzicii universale şi
Pascal Bentoiu, compozitor si exegetul cel mai important al
operei lui Enescu.
Cele câteva repere nu sunt suficiente pentru cunoaşterea
creativităţii din România. Numai aceia care străbat ţara de la un
capăt la altul, vizitând mănăstirile, muzeele şi mai ales intrând
în contact nemijlocit cu oamenii acestor locuri, vor avea
revelaţia adevăratei dimensiuni a culturii şi civilizaţiei
poporului român.

Cel mai important istoric al religiilor din cultura universală este
considerat Mircea Eliade.
Dumitru Stăniloaie (1903-1993) este apreciat ca unul dintre
cei mai mari gânditori creştini din istoria umanităţii.
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Avram D. Tudosie, sărbătorit la 85 de ani
Roxana OLTEANU

şcoală”.
Trebuie spus că majoritatea vorbitorilor au citit şi catrene din
propria creaţie, care au fost foarte “gustate” de cei prezenţi.
În semn de apreciere
re şi respect pentru întreaga activitate a lui
Avram D. Tudosie, Biblioteca Muncipală “Mihai Ralea”, Casa
de Cultură “Alexandru Giugaru”, Colegiul Agricol, precum şi
reprezentanţii Revistei “Lohanul” i-au
au înmânat sărbătoritului
diplome de excelenţă, determinându-ll pe Theodor Codreanu să
remarce: “Cu atâtea diplome, va ajunge un mare diplomat”.
La final, Avram D. Tudosie le-aa mulţumit emoţionat celor
prezenţi pentru modul în care l-au
au sărbătorit la împlinirea a 85
de ani.
Personalitatea lui Avram D. Tudosie

Toţi cei care luat cuvântul au lăudat activitatea profesională
a sărbătoritului şi au făcut în permanenţă referiri la
calităţile sale umane rarisime.
Sala de lectură a Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” din Huşi
a fost ieri neîncăpătoare pentru cei care au vrut să fie alături de
Avram D. Tudosie la împlinirea celor 85 de ani. Dintre cei care
au fost prezenţi îi amintim pe prof.univ.dr. Petru
Petruş Ioan,
profesorii Costin Clit, Teodor Pracsiu şi Petruş Andrei, acad.
Constantin Toma, scriitoarea Lina Codreanu şi alţii.
Cel care a deschis şirul alocuţiunilor a fost eminescologul
Theodor Codreanu, care a şi moderat evenimentul. În discursul
său, s-a referit
eferit la bogata activitate profesională a sărbătoritului,
care a fost lăudat şi de profesorul de istorie Costin Clit: “Avram
D. Tudosie este un erudit care depăşeşte domeniul în care a
activat. Se detaşează la întruniri şi simpozioane prin prestanţă şi
modestie”.
“Aţi întemeiat la Huşi o şcoală de viţă nobilă, e vorba despre
nobleţe spirituală”, a punctat şi Petruş Andrei.
Cuvinte admirative despre personalitatea şi activitatea
huşeanului Avram D. Tudosie a avut şi profesorul Teodor
Pracsiu, care l-a aşezatt pe sărbătorit alături de marile
personalităţi ale Huşului, precum Ion Alexandru Angheluş,
Theodor Codreanu şi Cristian Marcu: “Avram D. Tudosie este
un huşean din Oltenia. El este un fel de memorie vie a Liceului
Agricol din Huşi, azi Colegiului Agricol «Dimitrie Cantemir».
Cel pe care îl sărbătorim astăzi este un vorbitor inegalabil, care
are darul de a contamina auditoriul. Se remarcă prin
generozitate, altruism, are substanţă şi este foarte sincer”.
“Este un nume în istoria Colegiului Agricol”
Printre cei care au mai luat cuvântul s-aa numărat şi directorul
Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huşi, Irimia
Artene: “Mă consider ucenicul dumnealui. Domnul Avram D.
Tudosie ne-aa inoculat dragoste pentru viticultură şi cultură. Să
nu uităm că a dat Huşului
lui Muzeul Viticol. Este şi rămâne în
istoria şcolii ca un om care a clădit ceva frumos şi etern în
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Avram D. Tudosie s-aa născut la 14 martie 1931, în satul
Cermegeşti, judeţul Vâlcea, într-oo familie cu şase copii. A făcut
liceul la Drăgăşani, după care a urmat cursurile Facultăţii de
Horticultură şi Viticultură din Bucureşti, unde, în 1971, îşi dă şi
doctoratul
toratul
în
viticultură
şi
oenologie.
Din 1964 se transferă la Liceul Agroindustrial din Huşi. La
Şcoala Viticolă din Huşi îşi desfăşoară activitatea de cercetător
în domeniul viticulturii şi vinificaţiei. A înfiinţat Muzeul Vini
Viniviticol din Huşi, care cuprinde
inde peste 500 de obiecte preţioase.
Ca oenolog, s-aa impus la nivel naţional. A publicat peste 400 de
articole, studii şi lucrări ştiinţifice în diferite reviste şi ziare,
precum şi 20 de cărţi, dintre care amintim: “Metode noi în
viticultura pe nisipuri” (1963); “Podgorii şi vinuri în judeţul
Vaslui” (1964); “Studiul comparativ al soiurilor pentru
obţinerea vinurilor aromate-colorate
colorate în podgoria Huşilor”
(1974); “Cultura viţei de vie şi producerea vinului în
gospodărie” (1981); “Busuioaca de Bohotin de la origini şi până
în prezent şi obţinerea vinurilor aromat-roze”
aromat
(1983).

Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie, la 85 de ani de
viață
ță și 50 de ani în slujba unei Școli Viticole
centenare și a unei podgorii milenare
Avram D. Tudosie s-aa născut la 14 martie 1931, în
localitatea Cermegești,
ști, județul Vâlcea. A absolvit Facultatea
de Horticultură și Viticultură din București în 1956. Își
începe activitatea profesională la GAS Ivești
Ive – Galați (19561958), la început ca șef de secție, apoi ca inginer șef și
continuă la Stațiunea
țiunea Experimentală Odobești, ca
cercetător, prin examen, și apoi, ca director 1958
1958-1964.
n 1964 se transferă la Școala de Viticultură din Huși, unde
funcționează
ționează până la pensionare, ca profesor de viticultură și
vinificație, și în mai multe
lte rânduri ca director adjunct și
director, unde funcționează
ționează până la pensionare.

Î

În 1971 obține
ține titlul de doctor în științe, cu teza „Cercetări
privind producerea diversificată a materialului săditor pentru
înființarea
țarea viilor pe rădăcini proprii”. Aici a dezvoltat baza
didactică materială și didactică de învățământ (colecția
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ampelografică, câmpuri experimentale și construcții ca:
vinotecă, muzeul viticol ș.a.). Se remarcă în arta scrisului
despre vie, vin și slujitorii acestei îndeletniciri, din zonă și din
țară, cum puțini alții au reușit să o facă. Publică circa 1000 de
lucrări de specialitate, dintre care, ca prim sau singur autor, se
remarcă: Podgorii și vinuri din județul Vaslui, 1965;
Monografia podgoriei Huși, 1968; Vinul în înțelepciunea
omenirii, 1971; Ambrozie și nectar, 1978; Cultura viței-de-vie
și producerea vinurilor, 1981;Vinul în știință și imnuri bahice,
1982; Vița de vie, rod al pământului și al muncii, 1983;
Podgoriile românești în literatură, 1985; Busuioaca, de la
origini și până în prezent și producerea vinului său rozearomat, 1994; Degustarea științifică și romanțată a vinurilor,
1990; Vinul și via în literatură, 1991; În apostolatul unei
frumoase profesii, 2013.
Între lucrările de cercetare științifică și îndrumări tehnice, mai
importante, elaborate de A. D. Tudosie, amintim: Metode noi în
viticultura pe nisipuri; Extinderea viilor pe terenurile nisipoase
de la Ivești – Umbrărești, înscriindu-seprintre pionerii acestei
noi tehnologii, alături de acad. Mircea Opreanu și Petru Baniță,
1969; Metodă și aparatură pentru producerea vinului spumant
în condiții de microproducție¸1972;Studiul comparativ al
soiurilor pentru obținerea vinurilor aromate colorate în
podgoria Hușilor, 1974; Busuioaca de Bohotin, de la origini
până în prezent și zonarea sa în podgoria Huși și cele
dimprejur, 1994ș.a.
Prof. dr. A. D. Tudosie a înființat Muzeul viti-vinicol din Huși,
dotat cu aparatura specifică de pe toate meleagurile țării,
devenind, după acad. prof. univ. I. C. Teodorescu, prima unitate
de acest tip din România.
S-a dedicat soiurilor preferate în această imensă zonă viticolă,
precum cele localecu numele de Busuioacă de Bohotin – Huși și
Zghihara de Huși, continuându-l în acest mod pe acad. prof.
univ. I. C. Teodorescu și colegul său, prof. ing. C. Hogaș, fost
director al Școlii Viticole timp de 25 de ani. Soiurile acestor
specialiști în care s-a investit multă trudă, sunt cele locale cu
slăvitele lor vinuri.
S-a dovedit a fi timp de 50 de ani un reprezentat de frunte al
profesiunii sale de cercetător, profesor, publicist de mare
valoare în domeniul viei și vinului.
Avram D. Tudosie a ocupat un loc incontestabil de lider al
profesiei, în sensul că marile sale merite sunt „construite” pe
talentul de condeier, prin pasiunea inegalabilă de a elabora
lucrări de temelie despre vie și vin în raport cu existența
spiritului uman.
Osanalele aduse viei și vinului de Avram D. Tudosie se găsesc
numai în marele opere bahice ale condeierilor și specialiștilor de
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mare anvergură mondială. Prin activitatea sa la catedră și cea de
cercetător și scriitor despre vie și vin a dat calitate colectivului
Școlii Viticole din Huși timp de patru decenii și s-a înscris pe o
traiectorie strict personală în știința viei și vinului.
Sunt rare cazuri în viticultură și oenologie când un cercetător să
acorde studii și preocupări de extindere și popularizare, în mod
special pentru cele două soiuri, ca și altele din podgorie, cu o
amploare greu de imaginat.
Ei, bine!, profesorul A. D. Tudosie a acordat 40 de ani pentru
studiul soiurilor Busuioacă de Bohotin în special și Zghiharei de
Huși, din care a reușit să facă soiuri zonale emblematice în fapt
și în conștiința iubitorilor de vin. Le-a conferit acestor soiuri o
adevărată istorie românească, le-a studiat originile, variațiile, lea îmbogățit numele în urma unor lucrări de selecție (Busuioaca
de Bohotin – Huși), le-a extins suprafețele în plantații, a
contribuit la perfecționarea procesului tehnologic de vinificație
și le-a făcut o publicitate greu de egalat de o singură persoană.
În final, a ajuns ca aceste soiuri să fie extinse pe suprafețe de
producție mai mari. Peste patru lucrări și 30 de articole de
specialitate a publicat asupra acestui soi și vinului produs. Soiul
Zghihara de Huși, îndeosebi vinul, a fost, de asemenea, pe lista
activităților profesorului, care împreună cu soiul și vinul
anterior descrise, sunt azi o mândrie în podgoria Hușului.
Profesorul A. D. Tudosie a dovedit o mare pasiune, talent și
efort pentru scris, fiind lider necontestat în publicistică – între
marii agronomi – din ultimile trei-patru decenii ale secolului
XX. El a semnat peste 500 de articole, recenzii, prefețe și
postfețe, lucrări cu rezultate de cercetare, din care peste 20 ca
singur autor.
Este un caz unic de talent și competență în prezentarea
literaturizată a conținuturilor științifice de enologie, un maestru
al mânuirii metaforei ideilor și frazelor de frumoasă delectare
intelectuală (acad. prof. Nicolae Ștefan, acad. G. Glăman și
acad. prof. V. Stoian).
Foarte apreciate și căutate sunt cărțile sale de literaturizare a
temelor de enologie, unde oferă în altă variantă de catrene,
meditații, sinteze și alte forme literare de elogiere a
binefacerilor vinului. Sunt lucrări ce respectă adevărul științific
dar prezintă incluziuni lirice de o autentică estetică literară cu
efuziuni bahice.
CărțileAmbrozie și nectar, Degustarea vinurilor, Centenarul
Colegiului Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huși, În
apostolatul unei frumoase profesii ca și Via și vinul în literatură
sunt cele mai luminoase între aceste minunate elaborări. Vinul
și vinul în literatură și Ambrozie și nectar reprezintă două perle
ale domeniului. Toate vizează un talent literar-aforistic și
anecdotic-umoristic plasate pe adevărul științific.
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Azi, când prof. dr. Avram D. Tudosie se bucură de sănătate și
capacitate intelectuală deplină, așteptăm alte creații, iar
realizările sale îl prezenta și înălța în fața generațiilor ce bin, ca
un profesor de elită, creatorul multor tehnologii viti-vinicole,
dar rămâne ca un veritabil creator a Muzeului viti-vinicol din
Huși, care este și al Românie, al vinotecii moderne nou
construite, extinderea și reamenajarea vinotecii vechi a Școlii,
autor a numeroase lucrări de cercetare și tehnici de viticultură și
oenologe; un lord al vinurilor alese din soiurile Busuioacă de
Bohotin – Huși și Zghihară de Huși, autor al multor lucrări
încântătoare de literaturizare a științei viei și vinului.
Acad. prof. univ. I. C. Teodorescu, îl declara în 1975 drept
autorul necunoscut al Muzeului viti-viniicol modern, al faimei
Liceului Agricol din Huși, fapte recunoscute, apreciate și
preluate și alți mulți autori.
Profesorul A. D. Tudosie a contribuit la elaborarea unui
procedeu original de producere a vinului spumant din
Busuioacă de Bohotin, în condiții de mică producție, precum și
elaborarea și aplicarea unor rețete de producere a primului vin
extra-aromatizat de Huși. Pentru importanța lor practică, aceste
lucrări, ca și tehnologia Busuioacei, au fost publicate în reviste
și valoroase volume de comunicări științifice.
O preocupare izvorâte din pasiune a acordat profesorul A. D.
Teodosie producerii vinurilor licoroase – aromate-colorate, care
sunt sursa de desfătare a urmașelor Afroditei. Aici a adus o
contribuție nouă la „Elaborarea, perfecționarea și optimizarea
tehnologiei de producere a vinului licoros și roz colorat de
Busuioacă de Bohotin, al vinurilor aromatizate albe și rozși al
șampaniei din Busuioacă de Bohotin”.
Busuioaca de Bohotin Huși, așa cum a descoperit-o și numit-o
marele director al Școlii, Constantin Hogaș, a fost declarată,
după cele două premii mondiale la Paris și Atena, „A Hușilor
vocație și a Școlii Viticole creație și revelație”.
Nu întâmplător, la cele 9 concursuri de vinuri din perioada
postbelică au constituit o adevărată revelație pentru toți
participanții.

începând cu G. Ionescu-Sisești, Traian Săvulescu, președintele
Academiei Române și conducătorul doctoratului profesorului și
directorului hușean Gh. Bălțatu; I. C. Teodorescu, Ștefan
Teodorescu, Valeriu D. Cotea, Constantin Toma, Petru Ioan, E.
Macovchi, D. Davidescu, Mircea Oprean, Brad Segalș.m.a.
De fapt, nu știm ce să prezentăm mai valoros din componenta
spirituală a acestui profesor, specialist și literat, vreo una din
cele peste 20 de cărți, stilul și capacitatea de a esențializa și
comunica documentare de excepție, pasiune desăvârșită, dorința
de a fi de folos peste generații.
Pensionarul, de mai multă vreme, tot
„moldovenizat”, provoacă, spunând: „Vă
trandafirului inimii mele ca pe un simbol
integrându-ne într-o istorie a spiritualității
hușene, de care îmi face plăcere să scriu”.

tânăr, vâlcean
azvârl petalele
al unirii eterne,
și colegialității

Fără contribuțiile oenologului (degustătorului), monografului,
cercetătorului, profesorului și omului de mare spirit, A. D.
Tudosie, cântărețul vinurilor Hușilor prin atâtea lucrări, ca:
Podgorii și vinuri, Dicționar viti-vinicol literar-aforistic și
anecdotic umoristic și toate celelalte, viitorimea ar mai săracă în
informații și plăceri. Om al cărții, al secolului trecut, avram D.
Tudosie, riscă să rămână și în mileniul abia început. Îl felicit din
suflet pentru ce a scris și va mai scrie… multe „ambrozii și
nectar”.
Publicistul și scriitorul prof. Dumitru V. Marin scrie în lucrarea
sărbătorirea centenarului Colegiului Agricol și în Apostolatul
unei frumoase profesii, o frumoasă această provocare „vă azvârl
petalele trandafirului inimii mele ca pe un simbol al unirii
eterne”, integrându-se într-o istorie a spiritualității hușene de
care îmi face plăcere să scriu. Fără contribuțiile, scrierile și
vinurile oenologului, monografului, cercetătorului, profesorului
și omului de mare spirit A. D. Tudosie, cântărețul Școlii,
podgoriei și orașului, ca Podgorii și vinuri românești în
literatură¸Degustarea științifică și literară a vinurilor sau
Dicționarul aforistic-umoristic și toate celelalte, viitorimea, și
noi toți, am fi mai săraci în informație.

Din mireasma lor, s-au încânta și Nicolae Iorga, marele nostru
savant, Nicolae Titulescu, marele lumii diplomat, dar și regele
Carol al II-lea, puțin cam mult amorezat, dar cel mai mult, pe
regina Maria, (Mama răniților) și pe George Enescu, care o
însoțea. Precum și pe Vasile Pârvan, Ion Simionescu, Mihail
Sadoveanu, C. Sandu-Aldea, Octavian Goga, Alexandru
Vlahuță, George Topârceanu, Păstorel Teodoreanu, Mihai
Ralea, Marin Preda, Constantin Ciopraga, Fănuș Neagu, Radu
Miron, Grigore Vieru, Nichita Stănescu, Eugen Simion, Adrian
Păunescu, Nicolae Dabija și mulți alții din străinătate și
contemporaneitate… Precum și mai toți marii specialiști ai țării,
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Om al cetății,
ții, al podgoriei și al secolului trecut, Avram D.
Tudosie „riscă” să rămână la fel de cunoscut și adorat și în
mileniul abia început. Sunt sigur că tot ce va mai scrie în viitor
va fi ca o „rachetă” cosmică în atmosfera podgorie, a ora
orașului și
a Școlii.

Îmbrăcămintea inteligentă

Prof. Irina ŢIPORDEI – Huşi

Acad. prof. univ. Valeriu D. Cotea, vicepreședinte
ședinte al Academiei Române și
vicepreședinte
ședinte al organizației Mondiale a Viei și Vinului (cu sediul la Paris)
(Omagiul înaintașilor, 2002; Omagiu unui mare viticultor și oenolog, prof. dr.
ing. Avram D. Tudosie)
Prof. dr. Dumitru V. Marin,, directorul revistei „Meridian cultural românesc”
(Meridianul cultural românesc, 2016)
Prof. dr. Viorel Iulian Peștean (Oameni
Oameni de seamă ai științei agricole
românești, în trei volume și Albumul marilor agronomi din ultimii 150 de ani
ani)
Acad. prof. univ. Nicolae Ștefan și Gheorghe Glăman (Cartea de aur a
slujitorilor hortiviticultorii românești, 2013)
Prof. ing. dr. Irimia Artene, directorul Colegiului Național
țional Agricol „Dimitrie
Cantemir” din Huși

Albumul „Oameni de seamă ai ştiinţei agricole româneşti“ (din
ultimii 150 de ani) în care figurează marele acad. prof. univ.
Valeriu D. Cotea, şi pe undeva, şi prof. dr. ing. Avram D.
Tudosie – dreapta sus, la mijloc
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Termenul de îmbrăcăminte inteligentă se referă la
îmbrăcămintea realizată din e-textile,
textile, textile high-tech
high
sau
textile de înaltă tehnologie, adică la hainele în care s-au
s
încorporat elemente tehnologice de ultimă oră.

P

e noile fibre, fire, ţesături şii tricoturi s-au
s
grefat microcomponente electronice care le oferă acestora nu doar
multifuncţionalitate, ci şi capacităţi de comunicare cu
corpul uman, răspunzând astfel celor mai intime nevoi ale
utilizatorilor lor. Precum se vede, îmbrăcămintea inteligentă
intelige
este o ,,îmbrăcăminte activă″. Acest caracter este indisolubil
legat de natura textilelor (fibre, fire, ţesături, tricoturi) din care
este realizată, deci de ,,inteligenţa″ acestora. Apariţia fibrelor
sintetice, în perioada 1930-1940
1940 a însemnat fără îndoială un pas
important în dezvoltarea domeniului textil, dar ceea ce s-a
s
petrecut în următorii 80 de ani depăşeşte aşteptările. Acest
progres uluitor ne arată că trăim într-o
într
eră a produselor
compozite care combină rezultatele mai multor domenii tehnice
în ascensiune precum electronica, mecanica, mecatronica,
energetica, chimia industrială, nanotehnologia.
Iată, câteva aplicaţii ale e-textilelor.
textilelor. DuPont, companie
americană din industria chimică, a doua din lume, produce fibre
sintetice şi metalice care conduc cu succes curentul electric.
Fibrele numite Aracon® sunt realizate din miez de Kevlar®
înfăşurat într-o
o manta metalică de nichel, argint, cupru, aur sau
staniu, combinând în
n acest fel rezistenţa miezului cu
conductivitatea metalelor. Această structură le face rezistente ca
oţelul, uşoare, flexibile şi bune conducătoare de electricitate.
Firele de Aracon® se combină cu fire de bumbac din care se ţes
sau se tricotează
materialee pentru îmbrăcămintea inteligentă. Aceste fire au
avantajul că se pot conecta la chipuri sau baterii, având o largă
paletă de aplicaţii.
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Foarte ingenioasă este îmbrăcămintea cu izolaţie termică Gore
Tex, denumită după renumitul brand care poartă emblema
calităţii maxime. Această vestimentaţie este realizată de
Universitatea Tehnică din Finlanda în colaborare cu Nokia,
Reima şi Suunto. Secretul constă într-un material sandwich
compus din două straturi de textile care închid între ele o
cameră gonflabilă. Aceasta se umple cu aer la fiecare scădere a
temperaturii.Capacitatea de izolaţie a aerului se activează cu
ajutorul unui ventil. Italia nu rămâne mai prejos în materie de
îmbrăcăminte-high tech căci, iată, materialul Luminex ®, după
cum sugerează şi numele, introduce în ţesătură fibrele LED de
culori diferite, chiar pe liniile de asamblare a detaliilor
produsului(linia umărului, cusăturile laterale etc). Ledurile sunt
acţionate printr-un comutator, oferind hainelor pe rând câte una
dintre cele cinci culori disponilbile.
Un exemplu inedit de îmbrăcăminte inteligentă este ,,jacheta
muzicală″, creaţie a firmei Levi. Este vorba de o ţesătură de
mătase cu fir metalic, tip organza, brodată cu fire conductive, ce
formează un fel de tastatură capacitivă. Aceasta controlează
funcţiile de comandă ale unui player mp3 şi ale unui sintetizator
care redă compoziţii muzicale, folosind difuzoare şi căşti
ataşate. În funcţie de mediul de activitate al celui care poartă
jacheta, sursa de energie poate fi solară, eoliană sau cinetică.
Utilizarea îmbrăcămintei inteligente în domeniul militar devine
mai mult decât o necesitate.Conceptul ,,uniformei militare
inteligente″ a fost introdus în anul 1996 de către U.S. Navy care
i-a definit funcţiile: de detectare a rănilor prin împuşcare, de
sesizare a deteriorării îmbrăcămintei, de informare asupra
poziţiei soldatului pe câmpul de luptă, eventual a stării sale de
sănătate. Uniforma este realizată dintr-o ţesătură în care s-au
amestecat fibre de bumbac, de poliester şi fibre optice.Ea se
bazează pe transmiterea semnalului luminos de-a lungul fibrelor
optice. Dacă îmbrăcămintea a fost deteriorată sau soldatul a fost
împuşcat, lumina nu va ajunge în celălalt capăt al fibrei optice,
semnalizând astfel problema şi indicând chiar locul prin care a
trecut glonţul. Aceeaşi uniformă poate monitoriza cu succes şi
semnele vitale ale purtătorului.
Cercetătorii de la E.T.H. Zürich au încorporat antene în
uniformele militare care deja sunt realizate dintr-o ţesătură
făcută din fire conductive. Antena este cusută pe uniformă, iar
partea sa radiantă o reprezintă chiar firele conductive din
ţesătură.Un alt exemplu ar fi echipamentul de protecţie al
pompierilor dotat cu senzori de temperatură şi de gaze.
Domeniul sanitar manifestă de asemenea un interes crescut faţă
de e-textile, ca mijloace de contracarare a efectelor nocive pe
care le comportă actualele tehnologii. Protecţia împotriva
posibilelor radiaţii pe care le emit telefoanele mobile a condus
la îmbrăcămintea anti-radiaţii proiectată de Levi Strauss sau
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îmbrăcămintea care combate reumatismul şi dermatita realizată
de Hohenstein Institute Textile Research Center din Germania.
Nou-născuţii au nevoie de o monitorizare permanentă a stării
lor de sănătate. Soluţia o reprezintă tot îmbrăcămintea - high
tech care semnalizează părinţilor când bebeluşul nu mai respiră,
are disfuncţii cardiace sau i-a crescut alarmant temperatura,
putând preveni astfel pericolul unei morţi subite.
Domeniul decoraţiunilor interioare nu rămâne în afara acestor
inovaţii.Una dintre cele mai reuşite combinaţii între textile şi
electronică o reprezintă e-tapeturile textile, articole de design
interior. Acestea sunt ţesute din fire de oţel inoxidabil, vopsite
cu coloranţi termocromatici şi se pot conecta la dispositive de
coamandă electronice.Culoarea tapetului se va schimba în
funcţie de temperatura firelor conductive.Acelaşi principiu stă şi
la baza ,,îmbrăcămintei cameleon″care îşi schimbă culoarea în
funcţie de temperatură.
Inovaţiile nu se opresc aici, căci viitorul ne anunţă ultimele
noutăţi în materie de îmbrăcăminte-high tech. Astfel, ,,jacheta
telefon″ foloseşte sisteme de recunoaştere a vocii umane cu
ajutorul unui ecran din fibre optice care poate fi integrat în
ţesătură şi cântăreşte numai 100g. Firma Philips perfectează
chimonoul New Nomads ale cărui fibre conductive relaxează
purtătorul prin mici descărcări electrostatice pe corp. ,,Rochia
maseur″ Joy Dress, cu aspect de rochie de seară, conţine
elemente vibratoare ce masează confortabil corpul.
Evident, preţul acestor produse variază de la o piaţă la alta şi
este condiţionat întrucâtva şi de preţul chip-urilor electronice.
Există déjà produse inteligente foarte bine vândute, printer ele
numărându-se sutienul lansat de Triumph International,
considerat cel mai vândut produs inteligent din Europa. El poate
monitoriza pulsul femeii în timpul activităţilor sportive sau
profesionale, fiind un permanent mijloc de avertisment în caz de
pericol. Specialiştii
Universităţii Laval din Quebec afirmă că ,,hainele viitorului″vor
putea să ţină sub control concentraţia de glucoză din sânge,
activitatea cerebrală, mişcările şi coordonatele spaţiale,
devenind în acest fel ,,o platformă de comunicare şi informare″
pentru purtător. Iată, cum cele mai intime aspecte ale vieţii
noastre se află sub impactul înaltelor tehnologii, încât nici ceea
ce îmbrăcăm nu a rămas neatins. Hainele viitorului vor putea
utilize nanotehnologia pentru a face fotografii, pentru a acorda
îngrijiri medicale, pentru a ne încărca telefonul sau pentru a ne
reduce factura la căldură. Îmbrăcămintea se reinventează în
consonaţă cu nevoile noastre şi cu toate celelalte produse de
care ne folosim zilnic, reflectând pe deplin standardul de viaţă.
Bibliografie
1. Evoluţia e-textilelor la MIT
www.mmedia.mit.edu/wearables/lizzy/timeline.html
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România, încotro?
Ec. Aurel CORDA
CORDAȘ - Iași
Cu ajutorul literaturii, presei de specialitate și
împreună cu cititorii încercăm să înțelegem
țelegem ce soluții, ce
„motoare” ce venituri mai are Măria Sa Statul, Guvernul la
îndemână, să poată susțină
țină o creștere economică reală, sau să
supravețuim economic cu o datorie națională
țională care crește ca în
povești.
Creșterea
șterea economică reprezintă sporirea susținută pe o
perioadă lungă de timp, a producției
ției unei țări, a veniturilor
totale pe locuitor. Altfel spus, creșterea
șterea economică reprezintă o
creșterea reală a Produsului
ului Intern Brut (PIB), adică a valorii
globale a producției interne. PIB-ul
ul reprezintă valoarea de pia
piață
a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse într-o
într țară în
cursul unei perioade de timp. PIB-ul
ul este indicatorul
fundamental al bogăției materiale
le create de economie. Mărimea
PIB-ului reflectă producția
ția de bunuri și servicii în cadrul
economiei menite să acopere nevoile cetățenilor
țenilor săi.
Creșterea
șterea economică este o condiție esențială a
dezvoltării economice durabile. Creșterea
șterea economică în sens
restrâns
estrâns
reprezintă totodată o componentă a dezvoltării
economice, vizând în special latura cantitativă. Orice dezvoltare
economică implică o creștere
ștere economică, dar nu orice creștere
economică înseamnă și o dezvoltare economică. Reprezintă o
dezvoltare economică numai acea creștere
ștere economică însoțită
de modificări ale structurilor economice – politice – sociale, ale
mediului de viață,
ță, calitatea vieții și a conștiinței umane.
Creșterea
șterea economică poate fi echilibrată și dezechilibrată.
Creșterea economicăă echilibrată corespunde unei cre
creșteri
datorată respectării marilor echilibre: ale prețurilor,
țurilor, ale ocupării
forței
ței de muncă/ șomaj, ale comerțului exterior, finanțelor
publice ș.a.
Creșterea
șterea economică dezechilibrată este creșterea în care se
acordă importanță
ță deosebită investiției în sectoare foarte
limitate, în diferite scopuri.
Pentru a fi mai explicit, o să luăm ca exemplu datele
înscrise în „Raportul de țară întocmit de Comisia europeană”, în
care se arată că România este în topul creșterii
șterii economice în
UE, dar și în topul sărăciei, ceea ce arată că modelul de
creștere
ștere economică din România, care nu lucrează în interesul
populației,
ției, adică nu este în beneficiul cetățenilor, iar Comisia
Europeană nu-l poate încuraja, a arătat șeful „Reprezentanței
Comisiei
siei Europene în România”, Angela Filote.
Mai simplu spus, creșterea
șterea economică nu este
distribuită către toată lumea. Un alt lucru interesant este că
această creștere s-aa bazat nu numai pe consum, dar și pe
exporturi. Din păcate aceste exporturi, erau competitive mai
ales prin costurile mici, care implică salarii mici, astfel începe
să se explice acest paradox, apreciază Angela Filote.
S-au făcut studii și s-aa ajuns la concluzia că salariile pe oră în
Europa de nord-vest pot ajunge mai mari față
ță de ssalariile din
România și de 7-10 ori.
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Angela Filoti a punctat că un element
element- cheie îl reprezintă
relansarea investițiilor,
țiilor, arătând că România „încă stă bine” la
creșterea
șterea de deficit bugetar, însă Comisia Europeană este
îngrijorată de faptul că disciplinaa economică se bazează pe
tăierea cheltuielilor, lipsind investițiile,
țiile, decât pe creșterea
veniturilor (Stiripesurse.ro).
În concluzie, creșterea
șterea este un fenomen cantitativ, iar
dezvoltarea economică este un fenomen calitativ.
Factorii creșterii economice
Creșterea
șterea economică are la bază acțiunea comună a unui
complex de vectori, „motoare” cu acțiune
țiune directă și indirectă.
Vectorii cu acțiune
țiune directă sunt: sporirea populației active și a
calificării mâinii de lucru, resursele naturale, acumularea
capitalului, progresul tehnic și inovațiile, progresele diviziunii
și ale organizării muncii.
Vectorii cu acțiune
țiune indirectă: cererea globală/ capacitatea de
absorbție
ție a piețelor interne, politica acumulării, politica
investițiilor,
țiilor, politica financiară, monetară,
monetară bugetară și fiscală,
exporturile și importurile. O să abordăm analiza factorilor
creșterii economice simplificat.
Politica monetară este o latură a politicii economice care
urmărește
ște să influențeze evoluția masei monetare, a ratelor
dobânzii și a cursului
lui de schimb cu implica
implicații asupra inflației,
asupra creșterii
șterii economice, asupra ocupării forței de muncă.
Politica monetară se realizează prin intermediul unor
instrumente clasice, pe care le prezentăm sintetic: rata dobânzii
de refinanțare folosite la împrumuturile acordate altor bănci;
cota rezervelor minime obligatorii și cumpărarea ss-au vânzarea
de lei/ valută (operațiuni de open-market).
market).
Banca Centrală (BNR) scade dobânzile la împrumuturile
acordate altor bănci. Băncile care se împrumută îîși vor scădea la
rândul lor rate dobânzii la cererea de credite, cu implicații
implica
directe
în creșterea
șterea masei monetare în circulație. Sunt
stimulate consumul și investițiile crescând astfel cererea
globală, producția
ția crește, venitul național, gradul de ocupare a
forței
ței de muncă, cursul acțiunilor, salariile, vânzările (creditul
ieftin și afacerile prosperă), profiturile și implicit economia se
dezvoltă.
Banca Centrală poate scade cota rezervelor obligatorii, crescând
oferta de credit a băncilor și masa monetară crește, cu efectele
pozitive cunoscute.
Banca Centrală cumpără valută, sau răscumpără obligațiuni
obliga
dând lei în schimb. Masa monetară aflată în circulație
circula crește,
sunt stimulate investițiile
țiile și cerea globală, producția industrială
crește, implicit crește economia.
Politica bugetară și fiscală este un compartiment al politicii
economice care se definește
ște prin instrumentul său de acțiune,
bugetul de stat.
Politica bugetară și fiscală are ca obiectiv folosirea cheltuielilor,
a veniturilor publice (bugetare), a deficitului și excedentului
bugetar, pentru a modifica echilibrul macroeconomic global în
vederea asigurării dezvoltării economice în condiții
condi
de
stabilitate. În esență
ță politica bugetară are două componente:
politica cheltuielilor publice și politica fiscală
f
(veniturile) care
vizează mărimea și ritmul încasării impozitelor. Altfel exprimat,
politica bugetară = politica cheltuielilor publice + politica
fiscală (veniturile).
La rândul lor cheltuielile guvernamentale/ publice îmbracă două
forme: achizițiile guvernului însoțite
țite de acțiuni social culturale,
reprezentând cheltuieli efectuate pentru procurarea unor bunuri
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și servicii (echipamente pt. armata, poliție construcții șosele,
edificii publice, salarii plătite funcționarilor, acțiuni social
culturale - învățământ, cultură, artă sănătate) și plăți de transfer
guvernamentale, care vizează asigurarea unor venituri minime
necesare diferitelor categorii ale populației defavorizate
(asistență pentru săraci, șomeri ș.a.).
Bugetul statului reprezintă un tablou la nivel macroeconomic,
sub forma unei balanțe în care sunt înscrise cheltuielile și
veniturile publice legale.
Politica fiscală reprezintă suma măsurilor care urmăresc să
determine evoluția sistemului fiscal al unei țări. Pot fi urmărite
mai multe scopuri: conjuncturale (scăderea impozitelor =
refacere/ creștere economică); eficiență sporită (îmbunătățirea
încasării impozitelor la costuri mici) și justiție socială (mărimea
impozitului este determinată de veniturile persoanei).
Principalele surse ale veniturilor înscrise în bugetul de stat sunt
veniturile fiscale (impozite directe și indirecte) și nefiscale
(venituri din proprietatea statului, din împrumuturi ș.a.)
Guvernul în dorința de a înviora, sau de a susține creșterea
economică reduce impozitele, sau își mărește cheltuielile
publice preferând un buget deficitar ( cheltuielile sunt mai mari
decât veniturile bugetare) stimulativ pentru economie. Cresc
veniturile nete ale agenților economici și ale contribuabililor,
cresc achizițiile publice. Sunt încurajate investițiile publice și
consumul, adică cererea totală. Are loc dezvoltarea economică
care este însoțită de creșterea nivelului de trai. Din păcate,
datorită nivelului ridicat al cheltuielilor publice în PIB și
condițiilor dificile de finanțare, se va avea în vedere o politică
restrictivă ale acestora.
Până la un punct toată lumea are de câștigat în urma unui
deficit bugetar: guvernul realizează obiectivele economice și
sociale peste ce i-ar permite veniturile încasate; bugetarii își pot
vedea salariile mărite, ministerele pot obține alocații
suplimentare, etc). În schimb, pentru a se acoperi deficitul
bugetar (public), statul ia credite și prin aceasta se îndatorează
și mai mult, iar aceste resurse atrase măresc datoria publică,
reducând libertatea economică și politică a statului.
Exporturile și importurile. Din păcate în România importurile
depășind cu mult exporturile, balanța comercială (măsoara
diferența dintre importurile și exporturile de mărfuri) este
deficitară/ pasivă. Soldul pasiv/ negativ sau deficitul balanței
comerciale, reflectă suma de bani cu care valoarea importurilor
depășesc valoare exporturilor de mărfuri.
Altfel spus, suma
plăților pentru importuri depășește suma încasărilor din exportul
de mărfuri.
Creșterea importurilor atrage după sine creșterea cheltuielilor,
altfel spus, crește efortul valutar pentru satisfacerea cererii de
produse din afara țării, datorită faptului că cererea de valută este
mai mare ca oferta de valută și de aceea cursul/ prețul valutei
crește și astfel importurile se scumpesc, rezultând datorii
externe în efortul guvernului de a echilibra acest deficit. Balanța
comercială se echilibrează recurgându-se la împrumuturi
externe, sau la rezervele valutare proprii.
Mărirea deficitului balanței comerciale influiențează în
sensul creșterii deficitului de cont curent/ balanța contului
curent/ balanța plăților curente, ce indică faptul că cererea
agregată/ consumul total de mărfuri și servicii este mai mare
decât producția internă el finanțându-se prin intrări de capital.
Amintim că balanța contului curent/ contul curent măsoara
diferența dintre exporturile de mărfuri și servicii.
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În concluzie mărirea importurilor și scăderea
exporturilor agravează deficitul comercial, implicit deficitul de
cont curent. Reducerea cheltuielilor valutare pentru investiții și
mărirea încasărilor valutare din exporturi, au ca rezultat
reducerea deficitului comercial, implicit reducerea deficitului de
cont curent. În plus un deficit de cont curent sugerează ca masa
consumatorilor este orientată în exterior, iar producătorii interni
se situează pe o poziție de inferioritate cu producătorii străini.
Lipsa de eficiență a comerțului exterior se resimte la nivelul
entităților economice și prin ele se propagă la nivelul
economiei naționale.
Punctul de vârf în efortul nostru de a înțelege politica
economică centrată pe asigurarea creșterii macroeconomice și a
stabilității reale, îl constitue căutarea celor mai eficiente surse,
izvoare ale veniturilor necesare bugetului de stat, „motoare” ce
ar putea ajuta revigorarea unui organism economic, infestat cu
„virușii” unei datorii naționale.
Creșterea absorbției fondurilor europene poate susține o creștere
a investițiilor/ cheltuielilor publice în economie, dacă fondurile
sunt folosite în infrastructură, modernizarea sistemelor digitale
de administrație publică și altor organisme mai mult sau mai
puțin speciale, de urmărire a marii evaziuni fiscale, evitarea
risipei banului public, sporirea datoriei naționale. În acest sens,
premierul Dacian Cioloș afirmă, pe pagina sa de facebook, că
guvernul a lansat o platformă electronică prin care orice
contribuabil și orice firmă poate urmări, în timp real, toate
cheltuielile din banii publici.
E mai greu cu absobția fondurile europene. Sunt termene pe
care dacă nu le respecți, fondurile se redistribuie în alte țări.
„Fanteziile economice” românești, fraudă, supraevaluare
devizelor de lucrări ș.a. nu prea merg. Factorii de decizie trebuie
să înțeleagă că este și o problemă de patriotism să faci totul
pentru a nu pierde șansa absorbției fondurilor europene, în
condițiile când din munca și banii poporului român, numai în
perioada 2007 – 2011 s-a cotizat la UE circa 6,5 miliarde de
euro.
2. O altă cale de creștere a veniturilor statului, se poate face prin
mărirea considerabilă a redevențelor din exploatarea resurselor
solului și subsolului (petrol, gaze, metale prețioase, metale
neferoase, ape minerale, păduri ș.a.), sau măcar mărirea acestor
redevențe la nivelul U.E.
Specialiștii afirmă că se atinge
optimul în exploatarea acestor bogății prin societăți mixte.
3. Avându-se în vedere că pământul de la noi sub raportul
calității este între primele trei locuri în lume. Nu trebuie să
uităm de riscurile ecologice din lume și problemele alimentare
din lume. Suntem singura țară din lume care și-a vândut, sau șia arendat cea mai mare suprafață de teren arabil. Amintesc că
un ha de pământ în Olanda sau Germania valorează până la
50.000 de E. Au fost și timpuri, când în România valoarea
pămâtului era egală cu valoarea actelor de vânzare-cumpărare.
Astăzi pământul agricol românesc a ajuns și va ajunge obiect/
activ de mare speculație financiară.
Statul ar trebui, în aceste condiții, să se implice mult mai mult
financiar în agricultura românească, fără să încalce regulile U.E.
Specialiștii spun că trebuie refăcută, la sate, mentalitatea
membrului vechii obști sătesti, cooperative. Viitorul este a marii
agriculturi. Altfel exprimat, micii și marii fermierii să se
organizeze în comun, să construiască irigații, spații de
depozitare, distribuirea producției.
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4. Economia românească are mare nevoie de capital obținut cu
dobânzi mici. Intreprinderile din domeniul productiv,
gospodăriile private, bugetului public îi este necesar un sistem
național financiar, eficient și ieftin de creditare. Astfel capitalul
autohton trebuie să fie prezent, mai mult , în sectorul bancar. În
acest sens, se impune capitalizarea singurei entități bancare
românești CEC BANK. Au fost vremuri când CEC-ul avea 7
milioane de clienți și gestiona 33% din economiile depuse de
populație. Sumele de bani provenite din economii care stau în
nemișcare din nepricepere, lipsă de curaj etc. sunt atrase de
CEC BANK, însumate și apoi sunt investite în diferite ramuri
ale economiei românești. Forțele economice latente , primind
„injecții” de capital, intră-n mișcare, accelerând dezvoltarea
economică.
5. Eficiență foarte scăzută a cheltuielilor publice. Pentru a ne
dezvolta avem nevoie de: autostrăzi, sisteme de irigații și
ameliorări funciare, instalații portuare moderne ș.a. Investițiile
publice, au uneori rezultante halucinante. Costul unui kilometru
de autostradă frizează absurdul. Ai crede că facem numai șosele
aeriene, sau prin munți. În Europa am bătut de mult recordurile
negative la acest subiect. O panseluță, o bancă, un leagăn, un
loc de joacă au prețuri nerușinate. Se irosesc și se deturnează
bani din bugetul public. Gurile rele spun că ultimul tip de
servere, sisteme electronice de interceptare/ascultare a
populației, necesare serviciilor speciale, ar fi costat peste 1
miliard de euro. Cheltuielile pentru bunuri și servicii în anul
2013, erau la nivelul celor din anul 2008, când se arunca cu
banii în dreapta și în stânga. În cifre absolute, nivelul
cheltuielilor bugetului de stat consolidat pentru bunuri și
servicii era la nivelul de 6 % din PIB, iar în cifre relative era de
36, 6 miliarde lei.
Din cifrele prezentate de organismul statistic al Uniunii
Europene (UE), privind nivelul cheltuielilor publice raportate la
PIB pe destinații și poziția lor la nivel european se constată că
totalul cheltuielilor publice era de 34,9% din PIB, media
europeană fiind 72 % din PIB, locul 27 din 28, adică penultimul
loc din Europa, la nivelul anului 2014.
Într-o abordare structurală a analizei, pe elemente, pe capitole
de cheltuieli se observă în cadrul UE ocupăm locul 28 la
„Educație” și „Protecție socială”, locul 27 la „Familie și copii”
și locul 25 la „Sănătate”. În schimb suntem campionii Europei
la „Ordine și siguranță publică” (poliție, jandarmerie, ascultări
efectuate de Cooperativa „Ochiul și timpanul”) și la „Cheltuieli
edilitare” ocupăm locul 3. La „Afaceri economice” ocupăm
locul 7.
Singurele domenii în care suntem undeva pe la mijlocul
clasamentului sunt „Protecția mediului” (locul 11), banii de
pensii (locul 12) și „Recreere, cultură și religie” (locul 18).
Concluziile se trag de la sine. Rezultate slabe la învățătură
(„Educația”), starea precară a serviciilor sanitare („Sănătate”),
românii nu prea mai fac copii, la avorturi batem recordul în
Europa („Familiile cu copii„)
și multe altele.
(CursDeGuvernare.ro).
Potrivit indicelui corupției, România ocupă locul 25 din 28 în
UE, fiind mai „curată și mai uscată” decât Italia, Grecia,
Bulgaria („Weekend Adevărul” ediția 5-7 iulie). În concluzie,
relansarea economică e condiționată de cheltuiala productivă și
cu folos a banului public.
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6. Am putea să sperăm la susținerea creșterii economice prin
măsuri de atragere a
investițiile străine sau a economiilor
românilor ce au muncit și muncesc peste granițele țării. Dacă în
2008, România a reușit să atragă investiții străine de circa 10
miliarde de euro, în 2009 au scăzut cu 33%, iar în anii următori
trendul negativ a continuat până la 10%, potrivit unor date
publicate de BNR. O parte din firmele străine care au făcut,
deja, investiții la noi, au început să se retragă (v. Nokia, Tnuva,
Coca cola etc.) Alte firme amenință cu plecarea. Cauzele
invocate sunt: lipsa de infrastructură, birocrația, fiscalitatea,
corupția
excesivă ș.a. România este pe primele locuri în
Europa după cheltuielile suportate de un intreprinzător cu
fiecare angajat.
Din păcate unii investitori străini, pentru a veni în țară, pun
condiții greu de suportat pentru bugetul de stat sau pentru
mediu. Exemplu: investitorii americani, vor veni în România
numai dacă se semnează un acord cu FMI și va fi votată o
legislație permisivă pentru exploatarea gazelor de șist.
Pe această filieră, speranța rămâne la economiile celor 2-3
milioane de români care, încă mai lucrează în străinătate, un
noroc pe capul nostru, produc suficienți bani (miliarde de euro
anual) care să fie investiți în economia productivă, reală.
Aceasta constituind partea plină a „paharului” economiei
românești. Concluziile se trag de la sine.
Din fericire mai sunt destule „rezerve de putere”, factori,
„motoare” de susținere a creșterii, a dezvoltării economice:
creșterea exporturilor; creșterea investițiilor; fiscalizare
corespunzătoare în zona agriculturii și în alte compartmente
economico-sociale ; alocare de fonduri, la nivelul U.E. ca
pondere în PIB, pentru sănătate și educație; atenuarea
dezechilibrelor dintre numărul de pensionari și populația
angajată; diminuarea economiei subterane; micșorarea migrației
capitalului uman cu studii medii și superioare prin salarii
corespunzătoare ș.a.
Din păcate, economia românească a funcționat și funcționează
în stare de deficit cronic. Deficitul bugetar (public) se adâncește
în România, având la bază câteva caracteristici nefavorabile:
declinul producției și a investițiilor; sistemul economic rămas
nerestructurat ce continuă să producă pierderi;
ritmul
importurilor este mai mare decât ritmul exporturilor; unele din
produse și servicii lasă de dorit sub raportul competitivității;
cresc cheltuielile publice și sociale sub presiunea calculelor
electorale și de imagine internațională care duc în final la
sporirea datoriei publice (naționale) ș.a.
Însuși șeful misiunii FMI în România, Reza Baqir, la finele
misiunii în România, declară că nivelul datoriei României va
continua să crească dacă nu se fac economii prin disciplinarea
cheltuielilor și reforme ale administrației fiscale.
În plus statisticile arată că doar ½ din populația aptă de muncă
are statut de salariat. Numărul de salariați a scăzut la aproape ½,
în schimb a crescut numărul de pensionari. Numărul de paturi
din spitale a scăzut cu mai mult de 33% în ultimii 26 de ani. În
anul 2o14, s-au născut cu 40% mai puțin bebeluși decât în anul
1990. Consumul unor produse alimentare este de 3 ori mai
scăzut.
Fără o cultură a muncii eficiente, a cinstei, a onoarei, a bunului
simț, a moralei economice, a înțelegerii, a respectării legităților
economice, a folosirii tuturor „motoarelor” de susținerea
creșterii și dezvoltării economice, statul, guvernul trăiește din
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datorii, lună de lună nu există alte soluții,
ții, decât împrumuturile
interne și externe, sau/ și mărirea fiscalității.

care a fost condusă, via guvern, cătree populaţia care va suporta
consecinţele a ceea ce a făcut banca.
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Priviţi la ce s-a petrecut în 2008 – erau bănci mari şi companii
de asigurare care aveau importante probleme financiare,
disperate, la limita colapsului şi au apărut aceste acţiuni tip
«baill out» din partea guvernelor. Stadiul unu –
responsabilitatea pentru prăbuşire este transferată de la bănci
la guvern. Stadiul doi – responsabilitatea este transferată de la
guvern la un număr mare de oameni, şi aceasta a fost numită...
austeritate.

«Bail in», un colaps financiar inventat
pentru a fura banii popula
populației
David Icke
Cum de mai puţin de 1% din populaţia globului deţine
mai mult de jumătate din averea globului. Bazele sistemului
financiar şi cum funcționează acesta de secole..
in 2008 avem o extindere masivă a ceea ce a fost numit
programe de austeritate. Însă totul este, de fapt,
rezultatul unei catastrofe economice făcută intenţionat,
calculată cu sânge rece. Impactul a fost catastrofic pentru mulţi
oameni, multe vieţi au fost distruse,
multe oportunităţi au fost spulberate în
ceea ce s-a petrecut în 2008 şi după
aceea, dar nu se compară cu ce este
planificat să vină. Întrebarea ar fi – de
ce am distruge economia?

D

Într-o înregistrare video, David Icke
expune „nebunia economică” care ne-a
fost impusă: „Ceea ce este planificat
să se producă este ceea ce eu am numit
«societatea jocului foamei». Aceasta
se orchestrează din umbră
ră şi se urmăreşte de mult mult timp. Şi
acesta este scopul lor. Avem o elită, care cuprinde mai puţin de
1% din populaţie şi care dictează totul – sistemul bancar
mondial, armata mondială, guvernul mondial... Şi avem vasta
majoritate a restului populaţiei,, care se află într
într-o sărăcie
abjectă, subjugată de cei mai puţin de 1%, în stare de servitute
şi de sclavie. Între elita de 1% şi populaţia aflată în sărăcie va
exista statul poliţienesc, statul cu o poliţie fără milă care va
impune maselor voinţa celor mai puţin de 1%.
La aceasta se lucrează de mult şi pe zi ce trece se avansează [în
realizarea acestui plan – n.n.].. Acum, ceea ce este necesar să se
realizeze pentru a se instala această structură este producerea
unei situaţii prin care marea majoritate a populaţiei să fie
îndepărtată de banii pe care îi are, oamenii să fie ținuți departe
de averea lor, adică de propria lor independenţă. Pentru a le
controla vieţile.
Ceea ce am văzut până acum a fost că în momentul în care o
bancă se prăbuşeşte guvernul vine
ne către oameni şi pune în
funcţiune mecanismul «bail out». Şi ceea ce se face din 2008 cu
acest «bail out» este faptul de a transfera responsabilitatea
căderii băncii, care este de fapt problema băncii şi a modului în
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Dar chiar
hiar şi în acest stadiu mai exista şi există un număr destul
de mare de oameni, care nu sunt în cei sub 1% de super-bogaţi,
super
şi care sunt bine şi au o mulţime de bani, o avere importantă.
Dar, dacă ei nu sunt în cei sub 1%, se doreşte ca şi ei să fie
aduşi în stare de servitute economică. Cum se poate face asta?
Aici apare mecanismul «bail in». Şi aceasta a început cu
dezastrul băncii din Cipru din 2013, când în loc ca guvernul să
realizeze «bail out», ei au spus că ce este deasupra unui anumit
prag financiar,
ar, care este garantat în interiorul UE şi care este
de 1000 de euro, să fie luat de bănci de la proprii depunători
pentru a se acoperi acel «bail out». Şi mulţi oameni, care
conform multor standarde aveau mulţi bani, au rămas cu puţini,
când acest proces desfăşurat în Cipru a luat sfârşit. Deoarece
mult din ceea ce aveau peste 1000 de euro, a fost luat pur şi
simplu, acei bani ai lor au dispărut într-o
într clipită. Cu aceasta a
stabilit un precedent.
Această manevră financiară s-aa făcut în mod absolut
intenţionat,
onat, acesta era scopul precis. Iar acum avem situaţia în
care ei spun: la orice altă prăbuşire a unei bănci, aşa se va
proceda [la fel ca în Cipru – n.n.], iar mecanismul este numit
«bail in».
La începutul lunii ianuarie 2016, în Marea Britanie suma
garantată pentru depunători de către guvern a fost redusă de la
85.000 de lire la 75.000 de lire. Şi apoi, când vine acţiunea
«bail in», tot ce este peste [75.000 – n.n.], va fi «un joc cinstit»,
cum au zis ei, ca să fie luat de la depunători. Îţi depui banii în
bancă, asta înseamnă că dai banii tăi băncii. Dar, după cum
vedem, vei fi un creditor nesecurizat.
Astfel, acest «bail in» este o modalitate de a fura averea
oamenilor care, la acest moment, încă se cred în siguranţă.
Deoarece ei, aceştia care încă mai au ceva avere, sunt în bătaia
puştii acestor şmecherii bancare. Din cauza scopului celor
puţini: societatea jocului foamei...
Sistemul financiar a fost creat din start astfel încât foarte puţini
puţin
oameni să controleze pe foarte mulţi.
Gândiţi-vă
vă la toate lucrurile pe care vreţi să le realizaţi în
viaţă. Ați
ți putea face/alege orice, teoretic, dar invariabil nu
puteţi din cauză că nu aveți
ți suficienţi bani. Astfel, banii
controlează alegerile oamenilor. Controlarea banilor, a
modului în caree îi câştigi şi a modului în care îi cheltui dictează
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libertatea ta bazală. Astfel că, pentru a avea bani, va trebui să
fii într-un
un anumit loc de dimineaţă până după
după-amiază târziu,
făcând ceva ce poate urăşti. Şi asta doar pentru a câ
câștiga
suficienți bani ca să supravieţuieşti.

De ce guvernele nu creează bani fără dobândă, astfel încât
baniii să fie o unitate de schimb, nu o unitate de datorie?
Deoarece acei puţini care controlează băncile, controlează şi
guvernele. (...)

Sistemul financiar a fost în mod sistematic creat pentru a
impune sclavia la modul global. Şi acum, cu aceste prăbuşiri
contrafăcute şi cu acţiunile de «bail in», se urmăreşte a se lua
şi mai mult, şi mai mult, şi mai mult
lt de la oameni, până când se
ajunge la societatea jocului foamei, de care am spus.

Eu nu spun că prăbuşirea masivă a băncilor va veni mâine sau
luna viitoare, dar va veni, deoarece este în plan. Această
manipulare a societăţii merge înainte spre instaurarea
societăţii jocului foamei.”

Multinaţionalele din România sunt
ineficiente pentru economie. Cum
fraudează corporaţiile țara noastră

Astfel, când privim la sistemul financiar, vedem cum băncile
dau cu împrumut bani, sub formă de credite; aceşti bani nu au
existat, nu există şi nu vor exista niciodată ca substanţă
materială reală, ca bani concreţi. Şi nu doar că împrumuţi nişte
cifre scrise pe un ecran, bani de aer, dar trebuie să plăteşti apoi
băncilor pentru aceasta. Iar aceasta este numită dobândă. Şi
multe lucruri provin din asta. În primul rând, bănc
băncilor li se
permite să împrumute de zece ori mai mult decât se depune.
Adică la fiecare dolar pe care îl depuneţi într-o
într
bancă,
bancherii au dreptul să împrumute 9-10
10 dolari pe care ei, de
fapt, nu îi au la modul concret (ci doar scriu nişte cifre pe un
ecran), şi asta se cheamă credit.

Multinaţionalele execută spre străinătate transferuri
masive de zeci de miliarde de euro, de sevă economică, de
valoare adăugată realizată în România.

Când mergi la o bancă să ceri un credit, un împrumut, ceea ce
face banca este să tasteze în contul tău, spre exemplu, 10.000
de dolari (suma pe care o doreşti) – care nu există fizic. În
schimbul acestui credit (nişte cifre pe un ecran) tu vei restitui
fracţionat şi foarte concret, suma respectivă plus dobânda. (...)

Multinaţionalele de la noi practică un tip de evaziune şi de
drenaj similar celui din Africa.

Dobânda nu se creează niciodată din nimic. În schimbul a
nimic – bani care nu există fizic (cifre tastate pe ecran) – ei
fură adevărata avere de la oameni, bani adevăraţi care trebuie
depuşi la bancă, la fiecare rată. Ei îţi dau nimic, iar tu le dai
avere concretă. Dacă nu plăteşti băncii împrumutul acordat
(adică, bani care nici nu există) îţi poţi pierde slujba, casa,
maşina etc...
Iar aceasta s-a petrecut secol
ol după secol. Şi aceasta este
raţiunea princeps pentru care mai puţin de 1% din populaţie
deţine acum, în mod virtual, jumătate din averea lumii. Astfel,
sistemul financiar a fost creat cu scopul de a fi un mijloc de
control şi dictatură. (...)
Tot acest sistem financiar este construit şi funcţionează pe...
încredere.
Astfel, când ai încredere cheltui mai mulţi bani, împrumuţi mai
mulţi bani, investeşti mai mulţi bani – bani teoretici. Când
pierzi încrederea, te opreşti din cheltuit, din investit, opreşti
opreşt
toate acestea. Şi intri în recesiune. Unul din lucrurile cheie care
creează o recesiune este inabilitatea oamenilor de a spori
averea sau de a împrumuta bani. În 2008 au numit
numit-o
«prăbuşirea creditelor».
Cine decide câţi bani sunt în circulaţie? Băncile. Şi vedem cum
majoritatea covârşitoare a banilor intră în circulaţie ca o
datorie a fiecărui om – ca un schimb pentru ca viaţa să poată fi
trăită. Şi astfel tu trăieşti viaţa ca pe o datorie.
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e ce nu sunt performante multinaţionalele în economia
românească? Pentru că rolul lor aici nu este să facă
economie, producţie şi să contribuie, astfel, la
bunăstareaa locală, ci să dreneze venituri şi resurse către ţările de
origine.

Din structura PIB-ului
ului reiese că masa profitului este de vreo 65
6570 miliarde de euro la nivelul
elul actual al PIB-ului
PIB
României.
Unde sunt sau unde dispar anual 50-60
60 miliarde de euro până ca
profitul să ajungă a fi impozitat?! Este vorba de aproape
jumătate din PIB!

Singurul lucru cert este că sunt sume care nu ajung să fie
fiscalizate ca profit şii deci nu sunt impozitate ca profit.
Probabil, cea mai mare parte iau calea străinătăţii sub diferite
forme, dintre care grosul reprezintă transferuri camuflate de
valori în reţelele internaţionale de producţie şi comercializare
ale corporaţiilor multinaţionale.
onale. Produse şi servicii realizate de
multinaţionale în România, în valoare de zeci de miliarde de
euro, sunt subfacturate în proporţie de până la 50% când sunt
scoase ca exporturi din România, în timp ce produse şi servicii
realizate de multinaţionale înn afara ţării sunt suprafacturate în
proporţie tot până la 50% când sunt aduse ca importuri în
România. Cu această foarfecă neiertătoare a subfacturării la
export şi suprafacturării la import, multinaţionalele execută
transferuri masive de zeci de miliarde de euro, de sevă
economică, de valoare adăugată realizată în România, spre
străinătate.
Să nu ne amăgim că asemenea cifre ar fi propagandă,
stigmatizată desigur ca naţionalistă sau comunistă! După studii
efectuate chiar de investitorii străini din România, participarea
acestora la cifra de afaceri totală ajunge spre 40%, în timp ce
contribuţiaa la bugetul României este doar de 20%. Repetăm,
sunt calcule făcute chiar de investitorii străini! O ţară care
pierde controlul propriu asupra următoarelor trei sectoare:
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exploatarea resurselor minerale principale, distribuţiile de
energie şi băncile, ajunge inevitabil o colonie. Şi nu din alt
motiv decât din acela că prin aceste sectoare se rulează banul,
indiferent de ciclul politic sau economic. Este strict cazul
românesc!
Toate intrările în şi ieşirile din actul productiv sau comercial
aparţin
capitalului
străin. Întreaga axă
majoră a economiei
este deţinută de către
acesta şi, ca urmare,
decizia îi aparţine.
Sunt câţiva ani de
când
deja
există
această situaţie. S-a
dovedit în contextul
referendumului
că,
pentru puterile coloniale, nu este vorba cumva de Traian
Băsescu ori USL sau, cum cu neruşinare au sugerat, de
democraţie, ci pur şi simplu de interese economice oneroase, şi
anume de a deţine controlul integral şi necondiţionat asupra
resurselor, banilor şi chiar asupra vieţii oamenilor, în chipul cel
mai iobăgist posibil, din spaţiul numit România. Chiar dacă
pentru aceasta erau încălcate şi cele mai elementare norme şi
reguli de democraţie, mai precis – şi ca să nu existe răstălmăciri
– chiar dacă era nevoie ca voinţa puterii coloniale să înfrângă
voinţa votului popular. Că a fost vorba de aşa ceva o dovedeşte
poziţia troicii FMI-CE-BM la revizuirea acordului cu România.
În plin proces cu fostul angajator ING Bank, economistul Florin
Cîțu a reclamat faptul că bonusurile pe care le primea de la
bancă erau ținute într-un cont off-shore.
Cele mai mari salarii din România merg către cetățeni străini.
Se estimează că sunt 10.000 de manageri străini în companiile
multinaționale din România, iar salariile lor însumează 1,2
miliarde de euro. Echivalentul a 1,2 miliarde de euro îl
reprezintă salariile anuale a 250.000 de profesori ce încasează
un salariu lunar de 200 de euro. Pachetele salariale ale
managerilor străini includ locuințe de serviciu, taxele pentru
şcoala privată a copiilor, vizite periodice în țara de origine şi
asigurări medicale în clinici private. Cea mai ieftină şcoală
privată din Bucureşti costă 3.250 de euro anual. În cele 102
licee private din România învață 25.000 de elevi iar taxele
ajung şi la 19.000 de euro pe an la American International
School of Bucharest.
Managerii din România sunt privilegiați în raport cu managerii
din vestul Europei din perspectiva costului relativ redus de trai
dar şi a fiscalității reduse asupra veniturilor. „Creşterile
salariale pe poziţii de management, stagnarea preţurilor la
imobiliare şi recesiunea economică de pe pieţele internaţionale
au propulsat România pe locul opt în lume în funcţie de puterea
de cumpărare a managerilor”, nota Ziarul Financiar.
În timp ce managerii români urcau în topul veniturilor reale,
statul căuta cum să ia bani de la cei mai săraci dintre români,
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oferea deductibilități fiscale pentru asigurări private de sănătate,
limita contribuțiile de pensii pe care le plăteau angajații cu
venituri mari la 1000 de lei pe lună şi introducea un mecanism
(prin Legea Educației) pentru ca şcolile private din România să
primească finanțare de la stat. Consiliul Investitorilor Străini
asalta guvernul Boc să reducă contribuțiile de asigurări sociale,
să excepteze de la plata impozitului în România fondurile de
investiții cu sediul în străinătate şi saluta schimbările de
„flexibilizare” de pe piața muncii care permiteau reducerea
costurilor pentru patroni.
Ce oferea Consiliul Investitorilor Străini în schimb? Dacă
profiturile sunt repatriate mai mult sau mai puțin transparent,
dacă bonusurile sunt în firme off-shore, dacă România nu
taxează veniturile progresiv şi oferă atâtea deductibilități, cum
contribuie investitorii străini la dezvoltarea societății în care
operează?
Cele mai mari venituri din România sunt cheltuite într-un regim
paralel, în care şcolile şi spitalele sunt private. Experţii petrec
câțiva ani în România dar sunt relativ feriți de realitățile
societății româneşti. De la şcoli private în Elveția la spitale
private în Austria, dregătorii români urmează acelaşi sistem.
Mai mult, se gândesc cum să dividă sistemele de educație şi de
sănătate în sisteme pentru bogați şi pentru săraci, cu un minim
de redistribuire.
Pe baza datelor constatăm că în România aceste venituri
crescuseră în criză: percentila de venituri 100 avea în medie
venituri de 2.500 de euro în 2007, dar nu mai puţin de 5.285 de
euro pe lună în 2009, în timp ce veniturile restului populației
scădeau în termeni reali.
Am urmărit evoluția acestor venituri în ultimii ani. Când corpul
politic comunist nu a mai fost capabil să-şi ia pulsul, a venit o
putere externă care a pus diagnosticul: tranziţie, adică moarte
cerebrală. Ce face medicul într-un astfel de caz? Am spus mai
sus: îi menţine respiraţia şi circulaţia sângelui, în timp ce face
transfer de organe către alte corpuri politice.
FMI şi Banca Mondială & co au îndeplinit și încă mai
îndeplinesc aceeaşi funcţie ca cea a medicului transplantolog:
pompează, pe de o parte, bani pentru a menţine circulaţia
sanguină şi respiraţia statului mort cerebral şi, în paralel, are loc
un amplu proces de transplant al tuturor organelor vitale ale
corpului-stat (de la controlul asupra circuitului sanguin-bancă,
la cel asupra rinichilor, ţesuturilor etc. – fabrici, uzine, sisteme
energetice, căi ferate etc.) către corpurile-politice care au
puterea economică și politică de control asupra acestor morţi
cerebrali politici.
În ultimii 20 de ani, am asistat la destrămarea instituţiilor
statului şi la o luptă fără precedent împotriva lui. Părinţii noştri,
care au trăit în anii ’50-’70, construiau infrastructura acestei
ţări, de la drumuri la fabrici şi uzine, de la dispensare şi şcoli la
cinematografe şi stadioane. Acea generaţie (şi tot ce au construit
ei) a devenit o generaţie-donor pentru viaţa socială, politică şi
economică a perioadei postcomuniste. Dincolo de ideologie,
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aceasta este realitatea cinică şi tragică. Ce a construit acea
generaţie într-un an, noi nu am reuşit să facem în 20 de ani. Din
acele resurse umane, economice şi realităţi sociale am trăit şi
am consumat (după ’90) până la epuizare, fără a pune mai nimic
în loc. Ce s-a construit atunci, după anii ’90, am vândut sau dat
altora, care nu contribuiseră la aceste avuții, cu un patos
nemaiîntâlnit. În locurile uzinelor şi fabricilor care produceau
au apărut complexe comerciale, vapoarele s-au transformat în
iahturi, iar căile ferate se vând la fier vechi. Şcolile şi spitalele
se închid din cauză că nu sunt profitabile. Singurul adevăr
valabil rămas este profitul. Aceasta este convingerea şi practica
cotidiană a fiecărui cetăţean ieşit din comunism. Singurul lucru
real pe care l-am realizat este distrugerea coeziunii sociale, am
distrus ultima fărâmă de sensibilitate socială, lucru care a dus la
dispariția sensului politic. Şi aşa am transformat totul în
ghetouri: ghetouri imense şi mici ghetouri de lux, aşa cum şi
populaţia acestei ţări a fost împărţită în două grupuri: unul
mare, al „răilor paraziţi, necivilizaţi şi ineficienţi”, şi unul mic,
al „bunilor cetăţeni civilizaţi şi eficienţi”.
Iar visul copiilor din anii ’70 de a deveni medici, profesori,
ingineri şi cosmonauţi este azi privit ca unul desuet și ridicol.
Majoritatea au renunţat demult la visul lor, la meseriile pe care
şi le-au însuşit cu mult efort, făcând tot soiul de munci
fantasmagorice (publicitate, PR, marketing etc.). Singurul vis al
generaţiei aflate în plină maturitate astăzi e acela de a avea
acces la împrumuturi pentru a-şi achiziţiona lucruri de care nu
vor avea cu adevărat nevoie niciodată.
Am luptat pentru capitalism până nu ne-a mai rămas de vândut
decât propriile suflete. Ba mai rău, am mers mult mai departe:
am luat împrumuturi pentru generaţiile care încă nu s-au născut.
Când se vor naşte, se vor naşte înrobiţi de lanţurile datoriilor
făcute de părinţii lor. Şi aşa treptat, treptat am devenit sclavii
care dăm naștere unor noi sclavi nevinovați. Oamenii de la
Bruxelles nu sunt străini de acest joc geopolitic.
Atomizarea țării slujește multor interese atât din interiorul UE
cât și din exteriorul său. La urma urmei, trebuie cumva
efectuată plata pentru faptul că România și Bulgaria au fost
admise în Uniunea Europeană. Pentru mine unul nu a fost
cumva vreo surpriză amestecul grosolan, de tip sovietic, al
comisarilor de la Bruxelles în treburile României în ultimii ani.
De câţiva ani spun – şi spun în ciuda multora şi în ciuda
criticilor şi chiar persiflărilor unora – că România a ajuns o
colonie, iar ceea ce s-a petrecut până acum a fost doar o
demonstraţie a centrului vest-european că România de la
periferie este o colonie şi n-are dreptul la vreun alt statut.
România trebuie să rămână o anexă de consum a centrului!
România trebuie să nu deţină controlul propriilor resurse! Banii
din România – adică cei ce se strâng în distribuţiile de energie şi
cei care se rulează prin bănci – trebuie să fie în continuare sub
controlul străinilor, al centrului! Programul de cedare a
controlului naţional asupra brumei ce a mai rămas în mâna
statului român (adică filiera minerit/electricitate, energia hidro,
căile ferate) trebuie să opereze mai departe, aşa cum este
prevăzut în acordul cu FMI şi CE.
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Democraţia de tip nou nu funcţionează pe bază de majoritate, ci
prin dictat politic extern. Până la urmă, votul vostru chiar nu
mai contează. Dacă o fi contat vreodată. Sunteţi cetăţeni de
rangul doi. Umăr la umăr, aţi fi o forţă. Dar nu funcţionaţi ca
grup.
Eşti iritat, la fel ca încă vreo şapte milioane juma’ de votanţi, că
soarta ţi-e decisă prin dictate emise la Bruxelles, Berlin şi
Budapesta. Că România nu e tratată de UE ca un stat cu drepturi
egale. Ai contribuit financiar la realizarea unui recensământ
naţional. Ţi-au bătut unii la uşă. Le-ai dat drumul în casă. Le-ai
oferit o cafea.
Coborând în profunzime la nivelul factorilor de producţie şi
nerămânând la suprafaţă la nivelul semnelor exterioare precum
creşterea economică, inflaţia sau cursul de schimb, analiza
merită să ajungă în atenţia îndeosebi a experţilor de la FMI şi a
celor de la BNR care au conceput programul de înfruntare a
crizei. Deşi cu totul inutil! Pentru că aceştia sunt şi ei tobă de
carte, dar obiectivul lor, de altfel atins, a fost în niciun caz
revenirea economiei, ci, într-o primă fază să-i zicem
macroeconomică, ajutorarea băncilor străine pe seama unor
nevinovaţi (salariaţi, pensionari, contribuabili), iar, într-o a doua
fază, să-i zicem microeconomică, eliminarea brumei de
economie românească din România prin privatizări ţintite şi
prin aşa-numita liberalizare, de fapt o banală dar dramatică
creştere, a preţurilor în energie.
Am însă o întrebare, rezultând probabil din capacitatea mea mai
slabă de a surprinde lucrurile în profunzime: de fapt ce are (sau
nu are) actualul model economic că nu permite obţinerea de
creştere economică ridicată şi, implicit, ce ar trebui să fie,
concret, un nou model care să permită obţinerea acesteia
(desigur, nu o creştere economică falsă, ci una cu impact asupra
nivelului de trai)?
Actualul model economic al României este un clasic – repetăm,
un clasic! – model de tip colonial, cu valoare adăugată joasă şi
control integral al capitalului străin în axa majoră a economiei,
model rezervat periferiilor de către centrul colonial (în cazul în
speţă vestul Europei). României îi este, de fapt, rezervat cel mai
de jos dintre stadiile modelului de tip colonial: cel de anexă de
consum, care nu este nici măcar integrat centrului precum este
atelierul. Cum s-a ajuns aici doar cei ce vor să nu vadă evită
subiectul: prin rapt de tip colonial, prin preluarea de către
capitalul centrului a punctelor strategice şi sectoarelor de forţă
ale economiei.
Cum se poate ieşi din această situaţie? Căci, dacă se admite a se
discuta despre un nou model economic, înseamnă că se
presupune că se poate ieşi din această situaţie! Apelând la
istorie, nu există vreun dubiu că, din situaţia de colonie nu se
poate ieşi decât într-o anumită conjunctură internaţională, iar în
momentul de faţă conjunctura internaţională nu este favorabilă
nici chiar unei încercări, darămite unei reuşite!
Un nou model economic pentru România este înafara discuţiei
în conjunctura actuală. Dar să admitem că putem aspira
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nestingheriţi la un nou model economic! Atunci însă întrebarea
firească este cine ar urma să-l construiască. Desigur, cineva
interesat de un asemenea model şi care să aibă şi putinţa s-o
facă! Să fie vorba de statul român?! Deposedat de controlul
direct şi indirect asupra economiei, statul şi să vrea, nu mai
poate! Nu mai dispune nici de resurse, nici de pârghii care să
redirecţioneze resursele aflate în mâna altora! Fără resurse şi
fără pârghii, statul este ca şi inexistent din punctul de vedere al
construirii unui nou model economic. Cine ar mai putea fi
interesat şi cu potenţe de implementare? Singura forţă aptă de a
construi un nou model economic ar fi fost capitalul privat
autohton la spate cu capitalul public, dar, prin dispariţia practic
a statului, această şansă nu mai există.
Nu întâmplător, tocmai cei cu contribuţia cea mai mare la
demolarea economiei româneşti vorbesc de rolul precumpănitor
al capitalului străin. A aştepta însă mântuirea sau un nou model
economic de la capitalul străin este o pură naivitate. Capitalul
străin a fost cel care a adus România unde ea este acum din
punct de vedere economic! Nici nu se pune problema dacă
capitalul străin este interesat sau nu de un nou model economic
în România! Căci, pur şi simplu, nu este treaba lui! Treaba lui
este profitul. De aceea a venit în România şi asta va urmări în
România, în vecii vecilor! Pe mâna capitalului străin, România
va rămâne mereu o colonie şi va muri subdezvoltată cu dragul
ei de capital străin de gât! Numărul grupurilor de firme
româneşti a fost în 2012 de 5.689. În aceeași perioadă la noi în
țară activau 31.718 multinaționale, potrivit datelor Institutului
Naţional de Statistică (INS).
CULMEA NEOCOLONIALISMULUI: Ajutoare de stat de
67 MILIOANE EURO pentru marile corporaţii IT! IBM,
Deutsche Bank, Dell, Microsoft – „bieţii” întreprinzători
stipendiaţi din banii românilor-cerşetori…
IBM, Endava, DB Global Technology (Deutsche Bank), Dell,
SCC Services, Telecom Global Services Center şi Microsoft au
primit în 2013 acorduri de finanţare în baza schemei de ajutor
de stat în proiecte IT care creează minim 200 de locuri de
muncă, conform datelor Guvernului. Valoarea totală a acestor
proiecte de investiţii depăşeşte 160,5 milioane euro, ajutorul de
stat pe care îl vor primi este de 67 milioane de euro, 3.151 de
locuri de muncă urmând să fie create în cel mult trei ani de la
finalizarea investiţiilor.
Guvernul a aprobat ajutoare de stat în valoare de peste 215,4
milioane euro în 2013 în baza a trei scheme de ajutor
administrate în prezent de Ministerul de Finanţe, a anunţat în
mai 2014 instituţia.
Iată un fragment din comunicatul Ministerului de Finanţe:
„Printre principalii beneficiari de ajutor de stat care au primit
acorduri de finanţare în anul 2013, în baza schemelor
administrate de Ministerul Finanţelor Publice, se află companii
cu capital străin de renume internaţional precum: Daimler,
IBM, Microsoft, Dell, Delphi, Continental Anvelope etc., dar şi
companii cu capital românesc precum Adeplast etc.
Principalele proiecte finanţate cu ajutor de stat şi finalizate în

p. 131

anul 2013 sunt cele ale companiilor Pirelli, Dacia-Renault,
Rombat, Contitech (parte a grupului Continental) etc.”
Ministerul de Finanţe administrează în prezent trei scheme de
ajutor de stat, reglementate prin:

– H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de
stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile;
– H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de
stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor;
– H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de
stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea
regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de
muncă.
Schema de ajutor de stat reglementată prin Hotărârea de Guvern
din iulie 2012 vizează investiţiile care promovează utilizarea
tehnologiilor noi (ITC) şi crearea a cel puţin 200 de locuri de
muncă. Locurile de muncă trebuie create în cel mult 3 ani de la
data finalizării investiţiei, iar firma are obligaţia de a menţine
posturile create cel puţin 5 ani de la data efectuării primei plăţi a
ajutorului de stat aferent fiecărui loc de muncă creat.
Guvernul a publicat pe site-ul sau lista companiilor care au
primit în 2013 acorduri de finanţare în baza acestei scheme de
ajutor de stat, precum şi detalii despre proiectele de investiţii şi
locurile de muncă pe care şi-au asumat că le vor crea.
Iată mai jos aceste proiecte, în funcţie de numărul de locuri de
muncă ce urmează să fie create:
1. IBM a primit acordul de finanţare în data de 05.07.2013.
Proiectul, în valoare de 51,2 milioane de euro, vizează
„extinderea activităţii IBM ROMÂNIA prin realizarea unei
investiţii iniţiale constând în achiziţia de echipamente şi
crearea de noi locuri de muncă”. Proiectul va fi implementat în
localităţile Bucureşti şi Braşov, IBM asumându-şi crearea a 900
de locuri de muncă. Valoarea ajutorului de stat pentru acest
proiect este de 21 milioane de euro.
2. Endava România a primit acordul de finanţare în data de
14.06.2013. Valoarea totală a proiectului de investiţii este de
20,7 milioane de euro şi vizează activităţi de realizare a softului
la comanda „Dezvoltare regională Endava 1000+”. Proiectul
este implementat în Bucureşti, Iaşi şi Cluj, iar compania şi-a
asumat crearea a 500 de locuri de muncă. Valoarea ajutorului de
stat este de 9,5 milioane de euro.
3. DB Global Technology (Deutsche Bank) a primit acordul de
finanţare în data de 20.12.2013. Proiectul, în valoare de 39,24
milioane de euro, vizează „Centrul de tehnologie din Europa de
Est al Deutsche Bank AG” şi crearea a 500 de locuri de muncă.
Proiectul va fi implementat în Bucureşti, iar valoarea ajutorului
de stat este de 15,69 milioane de euro.
4. Dell a primit acordul de finanţare în data de 20.12.2013.
Proiectul, în valoare de 21,09 milioane de euro, vizează
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„extinderea activităţii curente prin investiţii în tehnologii noi şi
crearea de noi locuri de muncă” şi crearea a 455 de locuri de
muncă. Proiectul va fi implementat în Bucureşti, iar valoarea
ajutorului de stat este de 8,43 milioane de euro.
5. SCC Services a primit acordul de finanţare în data de
17.10.2013. Proiectul are o valoare totală de 7,74 milioane de
euro şi vizează „extinderea şi diversificarea activităţii SC SCC
SERVICES ROMÂNIA prin realizarea unei investiţii iniţiale
constând în achiziţia de echipamente şi crearea de noi locuri de
muncă”. Proiectul va fi implementat la Bacău, compania
asumându-şi crearea a 376 de locuri de muncă.
6. TELECOM GLOBAL SERVICES CENTER a primit
acordul de finanţare în data de 02.09.2013. Proiectul, denumit
Umanis, este o investiţie greenfiled, care va fi implementată în
Bucureşti şi va crea 220 de locuri de muncă. Valoarea totală a
proiectului este de 8,6 milioane de euro, iar valoarea ajutorului
de stat este de 3,44 milioane de euro.
7. Microsoft a primit acordul de finanţare în data de 05.07.
2013. Proiectul, în valoare de 11,91 milioane de euro, vizează
„extinderea şi diversificarea Diviziei de Suport şi Servicii
pentru clienţi şi parteneri a Microsoft Romania” şi crearea a
200 de locuri de muncă. Proiectul va fi implementat în
Bucureşti şi Timişoara. Valoarea ajutorului de stat pentru acest
proiect este de 5,06 milioane de euro.
Iată însă că banii românilor, altfel cerşetorii Europei care
isterizează cancelariile „lumii bune”, sunt foarte buni şi, după
toate aparenţele, foarte uşor de acordat ca ajutor de stat unor
„bieţi” întreprinzători ca Microsoft, Dell sau Deutsche Bank!
Numai dacă alăturăm numele acestor giganţi ai corporaţiilor cu
noţiunea de „ajutor de stat” şi punem în context, adică ne
gândim la isteria anti-cheltuieli publice, anti-finanţare companii
naţionale, la regimul de taxe la care este supus întreprinzătorul
autohton, rezultă o nepotrivire sfidătoare, batjocoritoare.
Dar este doar încă o dovadă a regimului periferic, neocolonial,
pe care îl are ţara noastră, care pentru 200 locuri de muncă
(două sute!) plăteşte de-i iese pe nas corporaţiilor hrăpăreţe.
Ceea ce a urmărit capitalul străin în privinţa relaţiilor de muncă
din România a fost obţinut. Noul Cod al Muncii – scris integral
de Consiliul Investitorilor Străini şi Camera de Comerţ
Româno-Americană – a vizat şi, prin asumarea guvernamentală
în parlament, a realizat o fragilizare totală a poziţiei angajaţilor
şi o întărire corespondentă a poziţiei angajatorilor, care, la
nivelul salariilor mici practicate în România, scot complet
relaţiile de muncă de aici din spaţiul european, din care pretind
că ar face parte. Fragilizare urmărită şi obţinută îndeosebi în trei
domenii sau privinţe!

determinate, deci cu un salariu mai mic şi cu permanenta
ameninţare a pierderii automate a locului de muncă.
Pe de altă parte, în privinţa stabilirii timpului de lucru, care
ajunge – complet neeuropean – la discreţia totală a
angajatorului. Acesta poate forţa angajatul să lucreze 12-14 ore
pe zi, iar posibilitatea de recuperare în decursul unei perioade
exagerat de lungi face această recuperare neadecvată. În plus,
formulările deliberat laxe în domeniu lasă la dispoziţia
patronului fără vreo justificare orice reducere a timpului de
lucru cu scăderea corespondentă a salariului.
În sfârşit, în privinţa concedierii angajaţilor, ajunsă şi aceasta la
discreţia angajatorului, printr-o invenţie parşivă care, pe cât
sună de pompos pe atât este de goală de conţinut şi îşi dezvăluie
adevărata natură!
Angajatul va fi legat de îndeplinirea unor criterii de
performanţă. Ce înseamnă criterii de performanţă, căci de
stabilit ştim cine le stabileşte: angajatorul?! Criterii de
performanţă se stabilesc pentru un manager, nu pentru un
angajat într-o funcţie de execuţie. Acestuia din urmă i se pot
trasa sarcini de producţie sau, după caz, sarcini de serviciu,
adică ceea ce depinde de el. Performanţa depinde de
organizarea internă şi de un context extern firmei, a căror
valorificare intră în atribuţiile unui manager, dar n-au nicio
legătură cu un simplu angajat.
Eliminarea din ecuaţie a sarcinii de muncă şi a vreunui cuvânt
de spus din partea sindicatelor în stabilirea acestor sarcini
deschide un teren vast de abuz în materie de concedieri în
numele neîndeplinirii performanţei, pe care legea nu o
precizează şi deci pe care patronul o poate invoca în locul
bunului plac, fără ca legea să-l poată apăra pe angajat cu ceva.
De fapt, asta a urmărit capitalul străin şi a obţinut: scoaterea de
sub jurisdicţia legii a litigiilor de muncă. Firmele străine s-au
plâns şi s-au tot plâns că, în baza vechiului Cod al Muncii,
pierdeau procese cu salariaţii în instanţă. Ei bine, s-a pus capăt
acestui lucru!
Mark Gitenstein, fost ambasador al Statelor Unite la Bucureşti,
a cerut Guvernului României să liberalizeze piaţa energiei. Din
discursul ţinut la Bursa de Valori Bucureşti, reiese că Gitenstein
s-a referit, implicit, la liberalizarea preţului energiei electrice
pentru populaţie.
„Pentru ca România să-şi poată valorifica deplin resursele
energetice, guvernul trebuie, de asemenea, să-şi respecte
angajamentul de a liberaliza piaţa energiei. Înţeleg
îngrijorarea cu privire la impactul asupra consumatorilor
individuali, mai ales asupra celor aflaţi sub pragul sărăciei.”

Pe de o parte, în precarizarea relaţiei instituţionale în sine
(contractul de muncă), prin câmpul larg deschis folosirii
contractelor de muncă pe perioadă determinată. Prin manevre
abile şi puţin abuz, care oricum nu este taxat, un angajat poate fi
folosit la nesfârşit cu contract de muncă pe perioade
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Faza finală a războiului financiar global:
Situaţia globală financiar-bancară
bancară şi
bursieră – între bula bursieră şi banii
virtuali
În cadrul acestui subiect avem cele trei aspecte majore
deja enumerate în titlu: partea financiară propriu
propriu-zisă,
adică banii, cea bancară şi fenomenul legat de bursele (şi,
implicit, cu acţiunile şi cu alte „instrumente sofisticate” cu
care acestea operează) pe de întregul Glob, din acest
moment. Şi, deşi le vom puncta pe fiecare în parte la
momentul oportun, acum haideţi să le privim din
perspectivă
pectivă unitară, ca parte a unei economii globale cu
care „ceva (mare) se petrece”!

Ş

i, dacă veţi considera în continuare că, totuşi, datele
generale nu sunt suficient de concludente că am putea fi în
pragul unei mişcări economice bruşte şi de amploare nu
prea cunoscută până acum, haideţi să mai vedem câteva remarci
venite dinspre zona celor care (încă) dau tonul în mediul
economico-financiar – prin mesaje foarte clare, de început de
an, transmise prin media oficială, ca să nu mai existe niciun
dubiu în acest sens...
Aşadar, iată câteva mesaje cât se poate de limpezi, fără dubii
sau interpretări, transmise în acest sens încă din primele zile ale
acestui an, de către (sau prin) cei care trag sforile („păpuşarii”)
la vârful piramidei economico-financiare:
- „La Davos, George Soros face previziuni înfricoşătoare”;
- „George Soros: Lumea se îndreaptă spre o situaţie pe care nu
o poate stăpâni”;
economist-şef al Băncii
- „Un bancher de top avertizează (fost economist
Reglementelor Internaţionale, adică Banca-Băncilor):
Băncilor): «Es
«Este
mai rău decât în 2007! Se prefigurează un val de falimente la
nivel mondial»”;
- „Sfatul neobişnuit de direct al RBS (Royal Bank of Scotland),
adresat propriilor clienţi: «Vindeţi tot, ne pegătim de un an
cataclismic»”;
- „Damien McBride, fost consilier al precedentului prim
ministru britanic (Gordon Brown) avertizează asupra unui
colaps economic iminent”;
- „Daniel Dăianu: un nou val de crize în lume, în 2016 ?”;
- „Patru mari ameninţări pentru economie”;
- „Cei mai bogaţi 400 de oameni (evident, dintre cei cunoscuţi,
cei «publici») au pierdut 194 miliarde de dolari, în prima
săptămână din 2016”;
- „Societe Generale: «S&P 500 se va prăbuşi cu 75% în urma
deflaţiei din China»”.
Din toate aceste date „îmbrăcate” în mesaje cât mai oficiale, dar
în acelaşi timp
imp discrete, se observă cum Bursa este văzută ca
fiind una din cele mai afectate instituţii financiare din lume, căci
indicele S&P 500 este în pericol de a se prăbuşi cu 75% (!) din
valoarea sa actuală.
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Dacă aceste informaţii extrem de alarmiste – care ne indică
faptul că „ceva se petrece şi cu bursele” – ar fi prea puţin
credibile, căci acest fapt nu este evidenţiat în mass
mass-media
principală, şi dacă veţi considera că Societe Generale (concernul
bancar francez ce deţine inclusiv BRD
BRD-ul din România) bate
câmpii, în stil francez... atunci haideţi să vedem (în original, în
engleză), cum un studiu intern al FED
FED-ului american (Rezerva
Federală Americană) consideră că piaţa (cea bursieră, a
acţiunilor), în scurt timp, ar urma să piardă doar... JUMĂTATE
din valoarea actuală!
Iar aceste studii interne realizate în mod direct de FED nu se
bazează doar pe comparaţii cu anii 1930 şi prognoze foarte bine
documentate, ci şi pe evoluţia indicilor FED
FED-urilor regionale
(cele 12 Bănci Regionale, numite Regional Fe
Federal Rezerve
Banks), în care, spre exemplu, Fed-ul
ul Regiunii Dallas ne arată
cum evoluţia pieţei a avut o creştere negativă în cursul anului
trecut, 2015, cu o prăbuşire a valorilor începând cu ianuarie
2016, la cifre tot mai apropiate (la aproximativ o treime)
tr
de
minimele de la finele anului 2008 şi începutul lui 2009.
Chiar şi aceste valori le considerăm a fi modeste faţă de situaţia
reală, din teren, dintre economia reală şi cea fantasmagorică, a
burselor, evidenţiată cel mai bine de Adrian Mitroi, profe
profesor de
economie comportamentală la ASE Bucureşti, care precizează
că, de la minimul din anul 2009 şi până la maximul din 2015,
economia mondială reală a crescut cu aproximativ 7%, în timp
ce indicele bursier cel mai reprezentativ, de care am amintit,
S&P 500,
00, a crescut... de 3 ori, adică cu 300%!
În acest fel, credem că v-aţi
aţi putut forma deja o imagine cât mai
clară a ceea ce înseamnă bursele (Piaţa de Acţiuni), în general,
şi mai ales în această perioadă, în special, în care cel mai umflat
este balonul bursier,
sier, dintre toate celelalte bule cu care am fost
obişnuiţi până acum. De fapt, se spune că acesta va fi balonul a
cărui spargere va declanşa degringolada generală care va urma,
prin reaşezarea extrem de brutală a valorilor – acolo unde vor
mai rămâne ceva valori de (re)aşezat.
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Şi care deja a început în China, încă de anul trecut, odată cu
căderile bursiere din vara anului 2015, corelate cu devalorizarea
yuan-ului – aspecte prezentate în mod explicit inclusiv de către
guvernatorul Băncii Centrale a Chinei, încă din acea perioadă,
când a subliniat acest aspect într-o întâlnire a G20, prin
folosirea de trei ori a cuvântului „a sparge” – dar nu pentru
economia chineză, ci ca referire la o bulă pe piaţa chineză a
acţiunilor.
Pentru a înţelege şi mai în detaliu acest aspect, în contextul cât
mai general actual, vă invităm să urmăriţi şi studiul realizat în
acest sens de Laurenţiu Primo, în una din emisiunile sale,
Actualitatea Românească, în care promovează cu atâta
perseverenţă şi totală pasiune valorile meritocraţiei, inclusiv în
România:

Aşadar, până acum putem observa că economia globală scârţâie
din toate încheieturile, cu severele corecţii aşteptate, provocate
în primul rând de spargerea bulei bursiere, asemănătoare bulei
bancare care s-a spart cu atâta zgomot în septembrie 2008 (a
cărei explozie a fost declanşată de scânteia prăbuşirii Băncii
Lehman Brothers)...
Şi iată că, în acest fel, am ajuns şi la bănci şi la „materia lor
primă”, adică banii! Pentru că, acum, scenariul filmului
apocaliptic are în prim-plan bursele, iată că primele ştiri
dramatice nu mai sunt oferite de bănci (în mod aparent), aşa
cum se petrecea în 2008 şi 2009. Cu toate acestea, observăm
cum, de curând, au început să curgă informaţii despre cea mai
fragilă structură bancară naţională, care se evidenţiază a fi,
momentan, în Italia.
Acest grafic de mai sus ne indică gradul de afectare (expunere)
a activelor băncilor respective, care nu apar a fi deloc minore –
ca, de exemplu, UniCredit, binecunoscută şi în România –
culminând cu mai puţin cunoscuta Bancă MONTE dei PASCHI
di SIENA, dar care a fost expusă inclusiv de Cobra, ca fiind
Bancă a Vaticanului (Banca Iezuiţilor) şi una din băncile de
bază ale Nobilimii Negre (ale Familiei CHIGI din Siena), deci a
Cabalei italiene... Acest aspect cred că spune foarte mult,
dincolo de orice alte comentarii, despre situaţia generală actuală
a Cabalei, care, cu adevărat îşi pierde puterea pe zi ce trece...
fiind tot mai mult prinsă în corzi (tot mai groase)!
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Aceasta să însemne, oare, că, în prezent, aceşti cabalişti şi-au
pierdut puterea reală? După ultimele evoluţii din lumea
occidentală, se pare că încă nu!
Unul dintre subiectele care circulă intens pe „subteranele
puterii” Cabalei (atâtea câte mai sunt acestea) se referă la ideea
dispariţiei cash-ului, adică a banilor fizici, şi înlocuirea lor cu
banii electronici! În acest sens, nordicii sunt cei mai evoluaţi în
această mişcare, care este pe punctul de a deveni efectivă cel
puţin în Suedia, unde doar un mic procent (mai puţin de 5%)
din totalul banilor vehiculaţi în vânzările cu amănuntul mai sunt
fizici, restul de peste 95% fiind electronici, adică pe card!
Iată că şi Norvegia doreşte (sau este împinsă) să facă paşi rapizi,
căci, exact la fel ca şi în Germania (prin Deutsche Bank, cea
mai mare bancă germană), cea mai importantă bancă
norvegiană, DNB, propune eliminarea cât mai rapidă a cashului, dacă se poate în următoarele luni (totuşi, nemţii sunt mai
ponderaţi, propunând un interval de 10 ani – asta, aşa, pentru
liniştirea mentalului colectiv german).
Şi, ca să vedem că situaţia nu este deloc o utopie, un articol
recent ne precizează că se vorbeşte deja de un... e-dollar, care se
propune a se introduce cât mai rapid posibil, pe structura
cunoscută deja a bit-coin-ului electronic – şi care chiar aşa ar
urma să se numească: fed-coin („struţo-cămila” între bit-coin şi
Banca Rezervei Federale a SUA)... Şi, corespunzător, aceasta sar însoţi de apariţia unui e-euro, cât mai curând posibil! În timp
ce alte informaţii transmit că prin septembrie 2016 se va aborda
foarte serios ideea naşterii unui e-pound (moneda electronică
britanică). Şi, ca lucrurile să fie cât se poate de clare (sau total
încâlcite), se vorbeşte şi de apariţia, concomitentă cu acestea, a
e-yuan-ului chinez!
Şi atunci, cum stă treaba cu acest „război”, dacă toţi s-ar alinia
directivelor Cabalei? Este esenţial ca să răspundem la întrebarea
elementară ce ar putea să apară: „Qui prodest?”, adică „Cui
foloseşte?” acest proces de „electronizare a banilor”?
Păi, după experienţele din anii trecuţi cu cardurile (de orice tip),
inclusiv cele pentru cartea de identitate (buletinul personal) şi
paşaport, cu implementarea datelor personale în chip-urile de
tip RFID, deja cam ştim ce implică existenţa unui card
permanent pentru cumpărături: urmărirea continuă şi în timp
real a celui ce foloseşte acel card. Însă, în acest caz, mai
importantă decât urmărirea în sine (care, oricum, are loc
permanent, prin verificarea coordonatelor de poziţionare ale
telefonului mobil al oricărui cetăţean, oricât de respectabil ar fi
acesta) este posibilitatea de a controla cantitatea de bani
deţinută de orice persoană de pe glob: cu o simplă tastare de pe
computer, aşa cum în prezent se creează bani, prin acordarea
împrumuturilor bancare, tot aşa s-ar putea şterge sume de bani
din conturile personale (prin transferul către conturile statului,
sub pre-textul unor datorii ce nu ar fi deloc prea greu ca să fie
inventate!), fără ca respectivul să aibă vreun control asupra
acestei situaţii!

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

fizică
În acest caz, băncile vor face efectiv ce vor dori cu banii fiecărei
persoane, putându-ii confisca, pur şi simplu, prin practica aașaziselor „dobânzi negative”, adică acea dobândă a băncii prin
care posesorul depozitului bancar este recompensat prin
preluarea de către
tre bancă a sumei corespunzătoare dobânzii
respective – altfel spus, băncile nu mai plătesc dobândă pentru
că primesc bani de la deponenţi, ci primesc dobândă pentru că
„au grijă de banii oamenilor”.
Deocamdată, pe glob, sunt patru bănci centrale care folosesc
folo
deja acest procedeu: Băncile Centrale din Suedia, Danemarca,
Japonia (proaspăta sosită în acest club) şi Banca Centrală
Europeană.
Şi, dacă deocamdată aceste dobânzi negative sunt neglijabile (ca
exemplu, acestea se învârt în jurul valorii de –0,25%,
0,25%, iar la BCE
chiar mai puţin), ei bine, în cazul în care aceste dobânzi vor
creşte spectaculos (în teritoriul negativ), este evident că
populaţia se va îndrepta cu aceeaşi viteză către bănci pentru a-şi
a
retrage economiile care, în acest mod, vor ajunge direc
direct la…
ciorap!
Însă, dacă toţi banii vor fi electronici – precum se preconizează
în foarte scurt timp a se ajunge, ca de exemplu, în Norvegia şi
Suedia – ce se va petrece atunci? Cine, ce va mai putea retrage?
În acest fel, scenarii de genul „1984” al lui Orwell
rwell vor părea
mici copilării pe lângă ce ar putea veni, ca scenariu în care
statul poate urca oricând dobânda, cu cât va avea chef, că tot nu
va exista altă variantă decât cea a punerii în practică!

perioada următoare?...Va
Va fi una occidentală, virtuală (centrată
pe e-dollar şi/sau e-euro)
euro) sau orientală, concretă şi mai ales
„acoperită în aur” (yuan-ul
ul chinez şi rubla rusească)?...Aceasta-i
rusească)?...Aceasta
întrebarea!

Merită să medităm la lumea pe care ne-o
ne dorim fiecare, în care
să ne imaginăm,
aginăm, în deplină libertate, cum vedem banii şi
fluxurile financiare şi economice într--o astfel de lume, care, în
mod absolut uimitor, ar putea fi mai aproape de noi decât ne
permitem să ne imaginăm în prezentul 3-4D...
3

Cu fizica printre oameni
Prof. Ştefan MÎRZAC - Iaşi
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Imaginaţi-vă
vă că, la o dobândă „propusă” (adică impusă) de… 99,(9)% (cine ar putea împiedica să se ajungă la aşa ceva, într
întrun oarecare timp?), statul s-ar
ar oferi în mod generos să asigure
protecţia socială pentru întreaga populaţie, aşa cum ştie el mai
bine – căci va avea grijă să ne precizeze că EL, statul, vva şti mai
bine decât noi ce să facă cu banii (colectaţi prin această dobândă
negativă) şi cât, cum şi unde să ni-i aloce.
Iată, ca exemplu, un mic exerciţiu de imaginaţie a ceea ce ar
putea reprezenta (ca totală sclavie financiară, „cu acte în
regulă”) acest
st proces combinat al dispariţiei banilor fizici cu
impunerea de către stat, în mod total discreţionar, a dobânzilor
negative! În acest fel, ajungem să facem ceea ce unii dintre noi
nu au crezut că vor face vreodată – să privească cu mai multă
atenţie către banii fizici, care, culmea-culmilor,
culmilor, sunt şi ei doar o
creaţie de hârtie sau plastic, fiind în ultimă instanţă doar „banc
„bancnote”, adică „note de bancă” (de tip „fiat”, fiduciare, adică
„promisiuni de plată”), create de aceste aşa
aşa-zise „Bănci
Centrale”, şi în care rezerva fracţionară şi dobânda compusă pe
care încă ne-oo impun, în prezent, aceste perverse structuri
bancare, par a fi doar copilării pe lângă ultimele propuneri, care
combină E-BANII
BANII (banii virtuali) cu dobânda (compusă!)
negativă!
De aceea, în prezent, lupta financiară care se dă între forţele
cabalei occidentale (SUA-NATO)
NATO) şi Alianţa Estică (Rusia
(RusiaChina), se referă şi la acest aspect, al controlului banilor: care
monedă, a cărei/căror ţări, va domina finanţele globale în
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.

Zâmbetul micşorează coeficientul de frecare dintre
oameni.
Viteza mare închide ochii minţilor mici.
Vinul se joacă cu timpul; ba îl comprimă până îl
anulează , ba îl dilată până ajunge o veşnicie.
Dacă vedem în faţă numai posibile înfrângeri, teama va
deveni o forţă.
Când vibrezi, rareori eşti în stare de echilibru.
Fugind de noi, interferenţa cu noi, cei de la început, nu
n
mai poate produce rezonanţă.
Relativitatea timpului: cee mult trăieşti când chinuieşti
chinuieşti,
ce puţin trăieşti când fericeşti!
consecinţă a conservării valorii (energiei) este şi faptul
că banul năvăleşte deseori la cei cu suflet mic.
După legea compensării valorilor,
lorilor, unii, cu cât sunt mai
deştepţi, cu atât au un caracter mai prost.
Tupeul trăieşte, deseori, în depresiunea lăsată de bunul
simţ, unde poate vorbi şi în numele acestuia.
Deseori, linia de mijloc sau sinusoida sunt variante ale
drumului dintre ciocann şi nicovală.
Supărarea este ca o forţă gravitaţională ce te împiedică
să zbori. Uitarea ei te va înălţa.
Sufletele se cuceresc doar prin rezonanţă.
Scopul materiei impune legea dezordinii şi
îmbolnăveşte informaţia viului şi informaţia socială.
Lecţia solidului: unde este coeziune mare, poate fi şi
întuneric mare.
Pentru mulţi,, sfatul este un impuls, iar pentru unii este
şi o lumină.
Numai cu un impuls mare sau cu o forţă de legătură,
un drum spre scop tinde să fie rectiliniu.
Sunt două căi spre rezonanţă:calea
rezonan
adevărului şi a
respectului, care duce la rezonanţa de suflet şi calea
avantajului, care duce la rezonanţa de interes.
La rezonanţă, calităţile partenerilor se întăresc, iar la
opoziţie de fază , defectele se întăresc, îîn sensul
determinat de cel puternic.
Relativitatea arată că viaţa este o trecere accelerată a
spaţiului şi timpului; în tinereţe viaţa trece încet, cu
acceleraţie negativă,spre miezul vieţii, acceleraţia este
nulă, iar spree bătrâneţe, viaţa trece repede
repede, timpul şi
viaţa se scurg cu o acceleraţie pozitivă.
Răul din noi face să ne stingem lumina unii la alţii.
Toate defazările pot deveni ratări.
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23. Cine vibrează la materie şi egoism miroase a putere.
24. Precedentul este un pui de viitor născut în trecut.
25. Păcatele reprezintă forţele de greutate care sunt legate
de crucea noastră.
26. Ordinea este o forţă colosală, care poate transpune
fumul în cristale de fum.
27. Oportunistul îşi micşorează din mers coeficientul de
frecare la alunecare, prin vorbe alunecoase , unsuroase.
28. Omul, ca fiu al luminii spirituale, trebuie să rămână
lumină.
29. Naşterea şi moartea sunt exemple de transformare şi
conservare a energiilor cosmice.
30. În orice casă, volumul muncii tinde să rămână
constant; ori muncesc mai mult oamenii, ori scaunele,
paturile, ori televizorul
orul sau calculatorul.

24. A urât aşa de mult pe proşti, încât a început să se
urască şi pe el. A iubit aşa de mult pe cei deştepţi, încât
a început să se iubească şi pe el.
25. Floarea de grătar miroase de obicei numai în week
weekend.
26. S-aa inventat peria personalizată. Ea curăţă numai
anumite persoane, dar este foarte eficientă.
efic
27. Egoul exploatează bunătatea, iar omenia o răsplăteşte.
28. La oameni buni ,ca şi la băuturi bune, fineţea
maschează tăria.
29. Gluma bună, dacă este făcută de o mutră serioasă,
uneori,nu este gustată. În schimb, dacă este făcută de o
mutră jovială,este savurată,
urată, chiar dacă este mai
proastă.
30. Anagrame: Dacă DNA-ul
ul va intra îîn ADN-ul nostru,
atunci această ROMÂNIE poate deveni o ARMONIE.

Natura din om
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Masca este o colecţie vie,, la purtător, de flori moarte.
Cultura nu ajunge în mahala,, dar mahalaua ajunge in
parlament.
,, Mintea îngustă ar trebui să fie ascuţită”ascuţită” cugetă
cuţitul.
Cuvintele grele se rostesc uşor.
Tupeul are mentalitate de cancer, deoarece se
pregăteşte mereu să invadeze.
Masca exprimă,, fie adevărul altora cu cuvintele
noastre, fie adevărul nostru cu cuvintele altora.
Sinceritatea, cum este pe scenă,, aşa este şi în culise.
Un trunchi de cioată îmi spune că cei puternici nu sunt
întotdeauna
una drepţi şi frumoşi, ci noduroşi
noduroşi, deformaţi de
viaţă.
Răul este vigilent,, iar binele, ştiind că nu a făcut rău,nu
vede pericole şi se relaxează , ca apoi să regrete.
Când îţi vorbeşte sufletul, nu-ţi
ţi porunceşte, ci îţi
şopteşte, ca o presimţire, ca o nelinişte. La cei mai
mulţi, materia, egoismul le-aa tocit acest simţ.
Fizic, omul este un infinit finit, iar spiritual este un
finit infinit.
Prostia nu are nevoie să anticipeze fiindcă are viitorul
asigurat.
Moda este caa oaia, ea are spirit de turmă.
Într-un cor de copii cântă şi îngeri.
Soarele şi luna îmi spun că şi oamenii se eclipsează,
atunci când sunt plini de sine şi în opoziţie.
Sinceritatea ne oferă cele mai stabile puncte de sprijin,
dar şi cele mai rare,pe când minciuna ne oferă puncte
de sprijin mobile, dar foarte dese.
Masca oferă vorbe calde, dar lumină rece.
Limba de lemn este unica limbă fără dicţionar.
Patul vorbeşte când se învecheşte.
Extremismul are rădăcini în fanatism şi fructe de
terorism.
Mătura trebuie să mângâie gunoiul (de orice natură)
când îl conduce spre făraş.
Unii vorbesc neserios sau glumesc serios, ca să dea
impresia că vorbesc serios.
Pe unde trece adevărul, culege demnităţi şi lasă dâră de
duşmani.
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Inteligența
ța artificială și mecanica cuantică

Sorin BADEA
Întâmplările petrecute la nivelul miimilor de microni,
pot fi uneori greu de înţeles. Chiar şi pentru fizicieni. De
aceea mecanica cuantică este un amestec formidabil de
teoreticieni şi experimentalişti. Însă ambele tabere au de
suferit, atunci când ideea unui nou tip de
experiment…întârzie să apară.

L

a această problemă au găsit o soluţie câţiva tineri
cercetători, conduşi de Mario Krenn, de la Universitatea
din Viena.. Dacă pentru omul primitiv, câinele a fost un
companion extraordinar, pentru omul modern, computerul
(indiferent de forma lui: smartphone,, laptob, tableta etc) este un
tovarăş aproape desăvârşit. Vienezii au conceput un model de
computer, cu un soft special, care să poată imagina, concepe şi
transmite, cele mai inedite experimente ce pot fi făcute cu
ajutorul cuantelor.
Răspunsul a fost un program numit de Krenn MELVIN.
Software-ul
ul ia cele mai mici detalii şi bucăţele de informaţii ale
experimentelor cuantice şi practic aranjează aceste elemente
pentru a găsi configuraţii neintuitive, care ating orice obiective
pe care cercetătorii le doresc (cum ar fi o stare cuantică
specifică). Odată ce găseşte un rezultat pe baza căruia se poate
lucra, simplifica în mod automat proiectarea şi rapoartele
oamenilor de ştiinţă.
Imaginaţiaa şi rutina nu prea merg bine m
mână în mână, aşa că
acest computer, dotat cu un soi de inteligenţă artificială, face
exact ceea ce, o minte umană, nu poate face pe termen lung: se
concentrează. Şi găseşte de fiecate data modele noi de urmat, de
urmărit, de pus sub lupa cunoaşterii.
Nu e mic lucru, cel pe care l-au
au făcut cei de mai sus. Gândiţi
Gândiţi-vă
că lumea gluonilor, muonilor şi neutronilor este una atât de
diversă şi ciudată, încât pentru a demonstra ceva, uneori
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trebuie să aştepţi zeci de ani (vezi Bosonul Higgs
Higgs). De aceea,
acest computer, este visul experimentaliştilor.

Atomi de materie întunecată şi un Univers
«paralel»?
Cătălina CURCEANU
Materia întunecată reprezintă unul dintre cele mai
fascinante mistere ale fizicii moderne. Din ce anume este
compusă?

R

ecent, un grup de cercetători a propus o idee
interesantă:
materia
întunecată ar putea fi
formată din atomi „întunecaţi” care
ar
putea
avea
o
chimie
asemănătoare cu cea a materiei din
care suntem făcuţi noi şi ar putea
constitui un fel de lume „paralelă”
cu a noastră.

Materia întunecată reprezintă o
formă de materie pe care încă nu o
cunoaştem dar ale cărei efecte
gravitaţionale la nivelul galaxiei le putem măsură. Stelele din
periferia galaxiei noastre, de exemplu, au o viteză mult mai
mare decât cea care ar fi explicată de doar prezenţa materiei
cunoscute – motiv pentru care fizicienii au introdus ideea
existenţei unei noi forme de materie – materia „întunecată”.
De mulţi ani cercetătorii încearcă să descopere din ce anume
este compusă această materie întunecată:
unecată: se bănuieşte că ar fi
alcătuită din noi tipuri de particule, care sunt „vânate” atât la
acceleratoarele de particule precum LHC de la CERN, Geneva,
cât şi în laboratoarele subterane.
Până la ora actuală însă nu au fost descoperite semnale clare
generate
nerate de eventuale particule ale materiei întunecate.
Iată însă că un grup de cercetători a propus o nouă idee: materia
întunecată ar putea avea o structură complexă, la care să
contribuie, pe lângă noile particule căutate la LHC şi în
laboratoarele subterane,
rane, atomii „întunecaţi”. Aceşti atomi
„întunecaţi” ar trebui să fie alcătuiţi din protoni „întunecaţi” şi
electroni „întunecaţi” care formează aceşti atomi, datorită unei
forţe asemănătoare cu cea electromagnetică, care stă la baza
formării atomilor pe care
are îi cunoaştem, în care însă mediatorul
de forţă nu este obişnuitul foton ci un fel de „foton întunecat” –
deci un nou tip de forţă.
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Atomii de materie întunecată ar putea forma structuri chimice
complexe, generând molecule şi chiar „lumi întunecate” care ar
exista în paralel cu lumea noastră.
Inclusiv în galaxia noastră ar putea exista o structură de materie
întunecată, un disc galactic, mai mare ca cel al materiei
normale, care conţine materie întunecată. Galaxia noastră ar fi
deci formată din două discuri:
uri: unul de materie normală, cu stele,
planete şi alte structuri pe care le vedem, şi un alt disc de
materie întunecată care ar putea la rândul ei genera structuri
complexe. În plus, există un
halou
sferic
de
materie
întunecată diferită, care ar putea
fi alcătuit din particulele care
sunt căutate la LHC sau în
laboratoarele subterane.
Cum am putea detecta acești
atomi întunecaţi?
Pe de o parte, efectele
gravitaţionale exercitate de
discul galactic al materiei
întunecate ar putea fi măsurate
în viitorul apropiat cu observatorul spaţial Gaia al Agenţiei
Spaţiale Europene (ESA), care are obiectivul de a măsura circa
un miliard de stele din galaxie.
Pe de altă parte, întrucât această nouă formă de materie
întunecată ar trebui să fie mult mai lentă decât mate
materia normală,
ar putea să fie capturată de Terra sau Soare. Anihilarea atomilor
de materie întunecată cu antimaterie întunecată în Soare ar
putea genera fluxuri de neutrini care pot fi măsuraţi de către
IceCube Neutrino Observatory la Polul Sud.
Dacă există particule şi antiparticule de materie întunecată,
precum electroni şi protoni întunecaţi, şi anti-electroni
anti
şi antiprotoni întunecaţi, aceştia se pot anihila, generând fotoni cu
energii mari, pe care telescoapele noastre i-ar
i putea observa.
Materia întunecată
ecată ar putea deci avea o structură extrem de
complexă care ar putea fi descrisă de un echivalent „întunecat”
al actualului Model Standard al fizicii particulelor elementare.
În această situaţie ar putea exista structuri complexe de materie
întunecată pe care nu le putem vedea. Un fel de lume paralelă
cu a noastră. Ne-am
am putea inclusiv imagina creaturi formate din
materie întunecată care, la rândul lor, ne văd pe noi ca o materie
invizibilă.
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Falsele teorii din fizică despre gravita
gravitație și
relativism
elativism cu care am fost «îndoctrinați»,
«îndoctrina
în comparație
ție cu adevăratele legi cosmic
Robert Otey
Robert Otey și-aa petrecut ultimii 25 de ani realizând
cercetări în domeniul cosmologiei alternative.

E

l este cel care se află în spatele canalului YouTube
77GSlinger,, unde are aproximativ 700 de videoclipuri
referitoare la universul electric, la geometrie sacră,
cimatică și la munca lui Walter Russell, Viktor Schauberger,
D.B. Larson, Nikola Tesla și a altora.
ora. Otey este autorul a două
cărți Free Energy and Free Thinking (Energie liberă și gândire
liberă) și Gravity is a Myth and Does Not Exist; Electricity is
the Only Force in the Universe (Gravitația
ția este un mit și nu
există; electricitatea este singura forță
ță din univers).
Într-un interviu acordat postului de radio Red Ice Radio,
Radio Robert
Otey începe cu o trecere în revistă a probelor evidente pe care
le-a descoperit și prin intermediul cărora contrazice mitul
cosmogonic al Big Bangului, care are la bază teor
teoria gravitației –
greșită după părerea sa – care ne-aa fost predată la școală. El
afirmă că lucrările sale, cu un volum enorm, demonstrează
faptul că, în realitate, este vorba despre un univers electric care
are la bază geometria sacră.
Otey este un susținător
tor al descoperirilor revolu
revoluționare din
domeniul free energy realizate de Schauberger, Tesla, Moray și
alții, care au refuzat
modelele false bazate pe
explozie, pe tehnologia
exploatării
combustibililor
care
aduc
profituri
astronomice
baronilor
mondiali din domeniul
energiei, susținătorilor
războaielor, precum și
bancherilor centrali.
Robert Otey explică principalele dovezi care se află în spatele
modelului universului electric și modul în care aceste elemente
produc efectul pe care noi îl cunoaștem ca fiind
ind gravita
gravitație. În
interviu mai vorbește
ște despre modelul magnetismului, de
domeniul fizicii cuantice și teoria nucleului atomic. Prezintă
cele două elemente fundamentale pornind de la care ss-a
dezvoltat mecanica cuantică – experimentul celor două fante și
principiul
rincipiul incertitudinii al lui Heisenberg. Mai sunt abordate
ideea de relativism în știință și limbajul înșelător din
matematică, împreună cu povestea lui Einstein și a științei
fabricate de el. Mai apoi sunt discutate apariția
ția Premiului Nobel
și respectiv răspândirea național-socialismului
socialismului în Germania.

p. 138

țiunea pentru membri, Otey abordează tema atât de
La secțiunea
promovată a etnocentricității
ții invențiilor evreilor și a renumitei
„gene geniale” care se presupune că este responsabilă pentru un
procent imens din descoperirile științifice în domeniul fizicii,
care au fost distinse cu Premiul Nobel. Este adusă în discuție
discu
infiltrarea în lumea academică a principiilor culturale marxiste
și încercarea stranie de a controla populația prin intermediul
tehnologiilor josnicee care distrug civilizația
civiliza occidentală. Sunt
analizate reușitele
șitele lui Victor Schauberger, un om de știință care
se ghidează după legile naturii, care a creat unelte sofisticate în
urma observațiilor pe care le-aa făcut asupra puterii de implozie.
Otey tratează subiectul radiațiilor
țiilor și al sperieturii provocate de
escrocheria nucleară care, după spusele sale, trebuie
reexaminată.
Sunt analizate cu un ochi critic viabilitatea dispozitivelor cu
energie liberă și motivele care au determinat pământenii să
continue să folosească tehnologiile actuale, care sunt atât de
costisitoare. În finalul interviului este examinată credibilitatea
oamenilor de știință care își mențin popularitatea, cum ar fi Carl
Sagan și Stephen Hawking, și se emit ipoteze cu privire la
motivele pentru care majoritatea progreselor științifice moderne
se focalizează asupra intensificării controlului umanită
umanității ca întro strânsoare a morții.

Fizica cuantică și spiritualitatea:
Conștiința
știința este în legătură permanentă cu
o dimensiune superioară
superioar
Bernard Carr
Astronomul și matematicianul Bernard Carr susține
că Universul este format din cel puțin
pu
11 dimensiuni și
conștiința
știința umană este în permanentă legătură cu o
dimensiune pe care încă nu o conștientizăm.
știentizăm.
Albert Einstein a fost primul cercetător
ercetător modern care a
demonstrat că viața
ța umană se petrece la adăpostul celor patru
dimensiuni. Ultima dintre acestea este raportul spațiu-timp,
spa
dimensiune care nu poate exista decât atunci când cele două
elemente se află în interacțiune
țiune directă.
Bernard
Carr,
profesor
de
astronomie
și
matematică
la
Universitatea
Queen Mary din
Londra, dezvoltă
ideea lui Enstein
și pe lângă cele 4
dimensiuni
clasice, pe care
omul le poate
percepe
și
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înțelege,
țelege, mai există cel puțin altele 7. În acest fel, Universul în
care trăim este guvernat de 11 dimensiuni, așezate
șezate sub formă
ierarhică sau piramidală, iar ființele,
țele, în funcție de evoluția lor,
pot percepe un anumit număr de dimensiuni.
Astfel conștiința
știința se pare că este legată de o dimensiune
superioară celor 4 clasice, motiv pentru care anumite trăiri sau
chiar fenomene inexplicabile sunt atât de greu de în
înțeles.
„Modelul ierarhic dimensional și faptul că conștiința umană
poate percepe anumite evenimente stranii explică numeroase
probleme filosofice și oferă un cadru ontologic pentru
explicarea evenimentelor precum experiența
ța ieșirii din corp,
fenomenele dinaintea morții și chiar visele„,
„, a declarat Carr în
cadrul unei conferințe.
Argumentul de bază al specialistului se referă la faptul că
senzorii cu care este dotat
otat omul nu pot percepe decât 3
dimensiuni, în condițiile
țiile în care, după cum am menționat, există
de fapt 4 dimensiuni. Este cert că în dimensiunile mai mari sau
mai puternice, există anumite entități
ți care trăiesc și care nu pot
fi percepute de om. Cu toate
te acestea ele au nevoie de un spa
spațiutimp, același
și în care existăm și noi. Cu toate acestea, aceste
entități
ți nu pot fi văzute de către ochiul uman, dar pot fi simțite
prin conştiinţă, motiv pentru care se poate trage concluzia lui
Carr.
Specialistul britanic menționează
ționează faptul că în teoria M
consistența
ța spațiului are 11 dimensiuni, iar în cea a corzilor se
definesc 10 dimensiuni. Dacă fizica cuantică a reușit
reu
să le
descopere, atunci este la îndemâna oricui să înțeleagă
țeleagă că vechea
dilemă filosofică a spiritului legat de trup își
și are explicația
dincolo de înțelegerea noastră, adică într-oo altă dimensiune
superioară celor în care trăim.

Teoria undelor gravitaţionale, ce a fost
emisă de Einstein în 1916, a fost
confirmată
David Reitze, Bruce Allen, Ira Thorpe
Astronomii sunt în extaz: „Am detectat deja undele
gravitaţionale.
ată că am reuşit: ”Savanţii
Savanţii au confirmat o descoperire
incredibilă care va ajuta enorm la completa desluşire a
tainelor gravitaţiei. Coliziunea a două găuri negre, aflate la
peste
ste un miliard de ani lumină de Pământ, a generat unde
gravitaționale,
ționale, acele pulsații sau valuri slabe în spaţiu-timp
spaţiu
a
căror existență
ță a fost prevăzută de Albert Einstein în 1916, în
celebra sa teorie a relativității generale.

I

Descoperirea confirmă exact ce Einstein a prezis în 1916 în
legătură cu două găuri negre care se ciocnesc. Ecua
Ecuațiile lui
Einstein indicau faptul că undele gravitaționale
ționale ar fi generate de
accelerația
ția obiectelor cosmice masive și, astfel, cele mai
dramatice evenimente cosmice, cum sunt
nt exploziile de stele
intrate în stadiul de supernove sau fuziunea dintre două găuri
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negre, ar trebui să producă niște
ște unde gravitaționale puternice,
mai ușor de detectat.
„Am
Am detectat undele gravitaţionale. Am reuşit”,
reuşit a anunţat la
începutul mult-aşteptatei
aşteptatei conferinţe de presă David Reitze,
directorul executiv al LIGO (Laser Interferometer
Gravitational-Wave
Wave Observatory), experimentul derulat pe scară
largă pentru detectarea undelor gravitaționale.
gravita
Semnalul undelor
gravitaţionale a fost confirmat
mat pentru prima dată în 14
septembrie 2015, de cele două instrumente de observare
pereche, situate în Livingston, Louisiana și în Hanford,
Washington.
Ce este interesant este ceea ce urmează
urmează”, a mai spus David
„Ce
Reitze, comparând această descoperire cu mom
momentul în care
Galileo a folosit telescopul pentru prima dată.
Echipa de cercetători a descoperit
că cele două găuri negre aveau
masa de 29 şi, respectiv, de 36 de
ori mai mare decât masa Soarelui,
situându-se
situându
la o depărtare de
aproximativ 1,3 miliarde de ani
lumină de Pământ în momentul în
care au fuzionat.
Detectarea undelor gravitaţionale
este o dovadă că pot exista găuri
negre în sisteme binare. Fiecare
gaură
neagră a fost de
aproximativ 150 de km în
diametru şi era accelerată la aproximativ jumătate din
di viteza
luminii când s-au ciocnit. „Este
Este uluitor
uluitor”, a adăugat Reitze.
Fiind la o depărtare de 1,3 miliarde de ani lumină de Pământ,
înseamnă că aceste găuri negre au intrat în coliziune în urmă cu
1,3 miliarde de ani. Iar undele gravitaţionale, până au ajuns
aju la
noi, au traversat spaţiul pentru 1,3 miliarde de ani. Când ele au
ajuns pe Pământ, în 14 septembrie 2015, au determinat
sistemele LIGO să se deplaseze cu 1/1000 din lăţimea unui
proton. „LIGO le-a detectat. Uimitor”,
”, a precizat David Reitze.
Momentul impactului a durat, potrivit oamenilor de ştiinţă, 20
de milisecunde.
Reitze a prezis că oamenii de ştiinţă vor detecta în perioada
următoare lucruri care nu credeau că există. Anunţul a fost făcut
în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la Fun
Fundaţia
Naţională de Ştiinţe din Statele Unite. Conferinţe sunt prevăzute
simultan la Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) din Paris şi la Londra.
Cercetători ai California Institute of Technology, Massachusetts
Institute of Technology şi LIGO Scientific Collaboration au
anunţat recent că au obţinut rezultate inedite în demersul lor de
a descoperi undele gravitaţionale. „Descoperirea
„
undelor
gravitaţionale este, fără îndoială, un motiv pentru care
cercetătorii ar putea câştiga Premiul Nobel”,
Nobel a declarat
fizicianul Bruce Allen.

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

fizică
„Undele
Undele gravitaţionale au o structură asemănătoare cu cea a
luminii. Ele sunt un tip de radiaţii electromagnetice, doar că
ondulaţiile lor sunt, de fapt, spaţiul şi timpul pe care le
cunoaştem cu toţii. Putem facee următoarea comparaţie: dacă
punem în mişcare particule încărcate electric, obţinem lumină,
dar, în momentul în care punem în mişcare mase întregi de
materie, obţinem unde gravitaţionale”,
”, a explicat astrofizicianul
NASA, Ira Thorpe.

Este posibil ca energia
ergia timpului să curgă în
direcţia opusă? Fizicienii au găsit deja
răspunsul
Într-un
un univers alternativ, timpul ar putea curge în
direcţie opusă faţă de cum suntem obişnuiţi. Dacă acest
lucru este valabil, ar însemna că trecutul nostru corespunde
unui viitor îndepărtat, într-o lume paralelă.

O

amenii de ştiinţă au formulat o ipoteză referitoare la
modul în care interacţionează săgeţile de timp.

O echipă de fizicieni din cadrul Institutului Tehnologic din
California (CIT) şi Institutului Tehnologic din Massachusetts
(MIT), SUA, au arătat că nu sunt primii care fac această
afirmaţie, ci doar au demonstrat că fenomenul ar putea fi studiat
în detaliu cu ajutorul principiilor formulate în trecut de alţi
oameni de ştiinţă. Folosind entropia (mărime de st
stare termică a
sistemelor fizice) ca bază a experimentului lor, cercetătorii au
dezvoltat o metodă prin care pot observa apariţia spontană a
săgeţilor de timp, dar şi propagarea acestora într
într-o direcţie sau
alta.
Sean Carroll (CIT) şi Alan Guth (MIT) susţin că, în
conformitate cu legile fizicii, direcţia în care curge timpul nu
este importantă. În acest sens, timpul care curge în sens invers
nu ar face notă discordantă de celelalte standarde după care se
guvernează Universul.
Pentru a-şi putea susţine ipoteza,
a, fizicienii americani au realizat
un experiment. În cadrul acestuia, au propagat particule într
într-un
mediu care simulează Universul infinit. S-aa observat faptul că
fiecare particulă avea o viteză aleatorie, iar săgeţile de timp se
propagau în mod spontan. În aceste condiţii, jumătate dintre
particule se răspândea într-oo direcţie, determinând creşterea
entropiei sistemului, iar cealaltă jumătate se răspândea în
direcţia opusă, diminuând
nivelul entropiei acestuia.
Cercetătorii americani au
descris acest fenomen ca
fiind
„interacţiunea
săgeţilor de timp”. Mai
exact, Caroll şi Guth
susţin că, în momentul în
care o săgeată de timp se
propagă într-o direcţie,
aceeaşi săgeată ar putea
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acţiona şi în direcţia opusă.
„Ceea
Ceea ce eu şi colegul meu Alan încercăm să facem este să
demonstrăm faptul că în orice colţ al Universului există săgeţi
de timp. Dacă ne folosim imaginaţia, le putem compara pe
acestea cu întregul Univers, însă un astfel de experiment ar
necesita extrem de multă muncă”,
”, a declarat Sean Caroll. În
mod concret,
oncret, oamenii de ştiinţă americani încearcă să aplice
teoria pe care au enunţat-oo la o scară mult mai mare, cum ar fi
multiversul (mulţime ipotetică de universuri posibile) şi să
demonstreze că în universuri paralele cu al nostru timpul ar
putea curge invers
vers faţă de cum îl percepem noi.

Genii şi ființe
țe umane ce au IQ peste 200.
Student la 4 ani, chirurg la 7
Cei mai inteligenţi oameni de pe Pământ nu sunt nici
Carlos Slim, cel mai bogat din lume, şi nici Bill Gates,
creierul de la Microsoft. Un coreean, care ar putea trece
drept „anonim” dacă nu ar avea un IQ de peste 210,
conduce topul celor mai deştepţi.
Kim Ung Yong: Admis la universitate la 4 ani

N

ăscut în 1962, este cel mai inteligent om din lume. A
intrat în Cartea Recordurilor cu un IQ estimat la 210.
La vârsta de patru ani era capabil să citească în
japoneză, coreeană, germană şi engleză. La cinci ani, rezolva
ecuaţii diferenţiale şi calcule cu integrale. Mai târziu, invitat la
o televiziune japoneză, şi-aa demonstrat fluenţa în chinez
chineză,
spaniolă, vietnameză, tagalog, germană, engleză, japoneză şi
coreeană. La trei ani, când alţi copii sunt fascinaţi de cărţile de
colorat, Kim a fost invitat să participe la cursurile de fizică ale
Universităţii Hanyang, iar la şase ani îşi petrecea timpul
timp alături
de savanţii de la NASA. A lucrat aici până în 1978, când s-a
s
reorientat, alegând ingineria civilă, domeniu în care şi-a
şi luat
doctoratul. I s-aa oferit ocazia să studieze la cele mai prestigioase
universităţi din Coreea, dar a ales o universitate de provincie,
unde lucrează şi în prezent.
Gregory Smith: Nominalizat al Premiului Nobel la 12 ani
Născut în 1990, Gregory Smith a învăţat să citească la doi ani,
iar la 10 era deja student. Totuşi, geniul este doar o parte a vieţii
lui Gregory. Când nu devorează orice carte îi cade în mână,
băiatul bate Globul în lung şi-nn lat ca activist pentru dreptu
drepturile
copiilor.
Este
fondator
al
International
Youth
Advocates,
o
organizaţie care
promovează
pacea şi buna
înţelegere între
tinerii
din
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întreaga lume. S-a întâlnit cu Bill Clinton şi Mihail Gorbaciov
şi a ţinut discursuri la ONU. Pentru toate acestea, Gregory a fost
nominalizat de patru ori (!!!) la Premiul Nobel pentru Pace.
Ultima lui realizare? Şi-a luat permisul de conducere.
Akrit Jaswal: Chirurg la şapte ani
Cu un IQ de 146, Akrit a fost desemnat cel mai inteligent copil
din India, ţara cu
peste un miliard de
locuitori. Akrit a
intrat
în
atenţia
publică în 2000, când
a
realizat
prima
operaţie chirurgicală.
Avea doar şapte ani,
iar pacienta lui, o
fetiţă de opt ani,
suferise arsuri grave
la una din mâini, astfel că degetele sale erau lipite unul de
celălalt. Deşi Akrit nu avea cunoştinţe medicale, a reuşit să-i
desprindă degetele, iar fetiţa şi-a putut folosi mâna din nou. În
prezent, studiază la Universitatea Chandigarh din India şi
susţine că este pe cale să descopere un leac împotriva
cancerului.
Michael Kevin Kearney: Absolvent de facultate la 10 ani,
profesor la 17
A devenit cel mai tânăr absolvent de facultate, la vârsta de 10
ani. În 2008, a câştigat varianta americană a jocului de cultură
generală „Vrei să fii
miliardar?”. Născut în
1984, Michael a vorbit
pentru prima dată
când avea patru luni!
La şase luni i-a spus
medicului
său
o
pediatru:
„Am
infecţie la urechea
stângă”, iar la zece
luni deja ştia să citească. La patru ani lua punctaj maxim la un
prestigios test de matematică, iar la şase ani termina liceul. A
urmat antropologia la o universitate americană, pe care a
absolvit-o la doar 10 ani.
Saul Aaron Kripke: invitat să predea la Harvard încă din
timpul liceului
Fiul unui rabin, Saul
Aaron
Kripke
s-a
născut în 1940, la New
York şi a crescut în
Omaha. Când era în
clasa
a
patra
a
descoperit algebra, iar
când se afla încă în
şcoala primară stăpânea deja geometria şi se apuca de filosofie.
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În adolescenţă, a scris o serie de eseuri care ulterior s-au
transformat în studii de logică formală. Pentru unul dintre
acestea a primit invitaţia să predea la Harvard, ofertă pe care a
refuzat-o, motivând: „Mama a spus că ar fi cazul să termin mai
întâi liceul şi apoi să merg la facultate”. Kripke este laureat al
Premiului Schock, echivalentul Nobelului în filosofie. Este
considerat cel mai mare filosof în viaţă.
Marko Calasan: Puşti de 9 ani, inginer angajat cu acte la
Microsoft!
La prima vedere este un puşti normal. Stă în Macedonia şi este
pasionat de calculatoare ca orice copil de vârsta lui... însă
Marko Calasan are ceva ce alţi copii nu au: o diplomă de
administrator de sistem şi o slujbă de inginer la Microsoft.
Calasan şi-a obţinut prima diplomă recunoscută de Microsoft,
cea de administrator de sistem, la vârsta de 6 ani. Recunoaşte că
petrece cam 4 ore pe zi în faţa calculatorului, însă se petrece ca,
atunci
când
este
pasionat de ceva, să
stea şi câte 10 ore.
Potrivit site-ului său,
Marko a început să
citească la vârsta de 2
ani,
şi-a
instalat
primele programe pe
calculator la 5 ani şi
tot atunci a început să
lucreze – voluntar –
ca administrator de sistem pentru ONG-uri.
Pentru că petrece atât de mult timp în faţa calculatorului, Marko
a obţinut permisiunea de la guvernul macedonean să meargă la
şcoală atunci când are timp. Şi face acest lucru atunci când
scapă de la ore... pentru că este şi PROFESOR! Le predă
elevilor de 8-12 ani lecţii de informatică.
Fraser Doherty – la 14 ani a făcut o avere din... gem
Cei mai mulţi antreprenori tineri fac averi din site-uri web de
succes.
Scoţianul
Fraser Doherty a găsit
însă
o
metodă
tradiţională de a se
îmbogăţi
peste
noapte. La 14 ani a
început să facă gem,
inspirat de reţetele
bunicii. La 16 a
renunţat la şcoală ca
să lucreze full-time la fabrica SuperJam. Acum vinde în jur de
500.000 de borcane de gem pe an, adică 10% din piaţa de
dulceţuri a Marii Britanii. Băiatul are o avere estimată la
aproape 2 milioane de dolari.
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Milan Karki
La 18 ani a inventat un panou solar din păr uman în valoare de
numai 23 de lire. Băiatul, originar dintr-un sat din Nepal, spune
că panoul solar este o sursă ieftină şi ecologică de energie.
Acesta este de părere că părul uman este un bun conductor şi că
va revoluţiona industria energetică. Părul înlocuieşte siliconul,
un ingredient destul de
scump
folosit
la
construcţia
panourilor
solare,
aşa
că
dispozitivele
vor
fi
construite la preţuri mult
mai mici şi vor fi
accesibile comunităţilor
fără acces la o sursă de
energie electrică. În
Nepal, una dintre cele
mai sărace ţări ale lumii, accesul la energie electrică este foarte
restrâns.
Jordan Romero – la 13 ani a cucerit Everestul
Jordan Romero este cea mai tânără persoană care a cucerit cel
mai înalt munte din lume. A pornit în aventuroasa călătorie
împreună cu tatăl
său, iubita lui şi o
echipă de alpinişti
profesionişti. Pentru
că Jordan era prea
tânăr, nu au fost
lăsaţi să escaladeze
Everestul
prin
Nepal, aşa că au ales
un traseu din China,
mult mai dificil. În
plus, la numai 9 ani, băiatul a cucerit Kilimanjaro.
Cameron Johnson – la 19 ani şi-a vândut site-ul pe o sumă
formată din şase cifre
La numai 15 ani, Cameron Johnson câştiga între 300.000 şi
400.000 de dolari pe lună din afaceri cu site-uri web. La 19 ani
îşi vindea una dintre paginile electronice pentru o sumă formată
din şase cifre… în dolari, pe care nu a vrut să o facă publică.
Totul a început când, la 9 ani, lui Cameron i-a venit ideea de a
vinde felicitări electronice, făcute chiar de el în Photoshop.
Deitrich Ludwig – la 16 ani a construit singur o maşină
electrică
La vârsta la care majoritatea adolescenţilor învăţa să conducă,
un băiat din Monclova, Ohio, a construit singur un Chevrolet S10 electric. Deitrich a înlocuit motorul în patru cilindri al
maşinii cu unul electric, fără emisii de gaze.
Thiago Olson – la 17 ani a construit în pivniţa casei lui un
dispozitiv nuclear
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Colegii l-au poreclit „Cercetătorul nebun”. Şi pe bună dreptate!
Thiago a construit în pivniţa casei lui din Oakland Township un
reactor de fuziune nucleară. 1.000 de ore de studiu şi lucru, timp
de doi ani – atât s-a chinuit băiatul să construiască dispozitivul
care, la o scară mică,
crează o fuziune nucleară.
Jonathan James – la 15
ani a reuşit să „spargă”
sistemul NASA
Adolescentul şi-a câştigat
faimă după ce a devenit
primul minor condamnat
pentru
infracţiuni
informatice. Băiatul a stat şase luni în arest la domiciliu, la
vârsta de 16 ani. Pentru început, Jonathan a reuşit să intre în
sistemul uneia dintre agenţiile Departamentului de Apărare al
Statelor Unite care se ocupă cu depistarea şi combaterea, printre
altele, a atacurilor nucleare, biologice sau chimice împotriva
SUA. Apoi a reuşit să spargă codurile NASA şi să fure din
sistem tehnologie software în valoare de aproximativ 1,7
milioane de dolari. Cei de la NASA au fost nevoiţi să închidă
toate sistemele, pentru un cost de 41.000 de dolari.
Evan Graham – la 16 ani ştie să piloteze cinci tipuri diferite
de avioane
Evan Graham şi-a sărbătorit cea de-a şaisprezecea zi de naştere
pilotând singur cinci
tipuri
diferite
de
avioane: un WWII L-4
Piper Club, un R-22
Robinson, un Cessna
150
Aerobat,
un
Robinson 44 Raven II
şi un Cessna 150 din
1965. Totul în numai în
două ore.
Alia Sabur – la 18 ani a devenit cel mai tânăr profesor
universitar
Alia Sabur lucrează full-time ca profesor la Universitatea
Konkuk din Coreea de Sud. Fata a intrat la facultate la vârsta de
10 ani, urmând cursurile Universităţii Stony Brook, iar la 11 ani
a devenit membru al
Orchestrei
Rockland
Symphony. Alia cântă
la clarinet şi ştie să
citească de la vârsta de
2 ani.
Oscar Selby – geniu al
matematicii şi consilier
al
ministrului
de
finanţe
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Oscar, un copil de 7 ani din Anglia, este cotat drept unul dintre
cei mai inteligenţi copii din lume. Este atât de deştept încât
micuţul şi-aa permis să îi dea câteva sfaturi extrem de pertinente
ministrului de finanţe, în legătură cu redresarea economică a
ţării.
Hamad Al Humaidhan, micuţul „Picasso”
Este vorba despre un băiat din Kuweit, care a fost catalogat de
specialiştii englezi ca fiind un adevărat geniu al artei. Cu toate
că nu a văzut niciun tablou al lui Picasso, operele micuţului
Hamad seamănă extrem de mult cu picturile pictorului spaniol.
Charlie Vaughan – la doar 10 ani are soluţia pentru
curăţarea de petrol a Golfului Mexic
Este considerat de jurnaliştii americani un mic geniu, după ce a
venit cu o idee salvatoare pentru curăţarea petei de petrol din
Golful Mexic. Într-un filmuleţ pe care l-aa trimis televiziunii
americane Fox News, Charlie Vaughan demonstrează
specialiştilor de la British Petroleum, compania responsabilă
pentru dezastrul ecologic produs în Golful Mexic, că au la
îndemână o soluţie foarte simplă pentru a pune capăt poluării
din zonă – nu au nevoie decât de o farfurie din oţel, o cheie şi
un robot subacvatic.
Elise, geniu la trei ani, cu un IQ de 156!
O fetiţă din Marea Britanie a devenit cea mai tânără membră a
societăţii Mensa, care
îi grupează pe oamenii
cu cel mai mare IQ din
lume, asta pentru că
Elise are un coeficient
de inteligentă cum
numai
2%
dintre
pământeni mai au. Pe
şleau, e chiar un geniu.
Deşi încântaţi, părinţii
Elisei sunt uşor speriaţi
de fata lor super deşteaptă.
Lim Ding – La numai 9 ani a inventat o aplicaţie pentru
iPhone
Lim Ding, un puşti din Singapore, a creat o aplicaţie pentru
iPhone, folosită acum de 150.000 oameni. Băieţelul ştie să
folosească un computer încă de la doi ani. Acum se distrează
scriind programe care depăşesc înţelegerea a milioane de
oameni.
Deşi
a
devenit
celebru,
băiatul îşi vede liniştit
de calculele sale.
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Ethan Bortnick, copilul-minune
minune al muzicii
Nu există vreun cuvânt care să-ll descrie mai bine pe Ethan
Bortnick decât GENIAL. Micuţul, în vârstă de numai 9 ani,
poate fi comparat cu Mozart în ceea ce priveşte calităţile sale
muzicale. De la jazz, rock 'n roll sau muzică clasică, nu este
vreun gen de muzică ce nu poate fi interpretat fără greşeală de
Ethan. Micuţul geniu spune că de fiecare dată când urcă pe
scena nu vrea să impresioneze lumea, ci vrea să se distreze şi să
s
îi facă pe oameni să uite de griji şi probleme.
Copilul tău are capacităţile unui geniu?
Titulatura de „om deştept” o primeşti automat în momentul în
care ai trecut testul Mensa. Mensa este o organizaţie cu filiale în
toată lumea. Membru poţi fi doar dacă
că ai un IQ în primele două
procente din totalul populaţiei. Adică un coeficient de
inteligenţă pe scara standard de peste 132. Inteligenţa medie nu
depăşeşte valoarea de 100. Un scor între 121-150
121
indică o
inteligenţă peste medie. Oricine obţine peste 150 este considerat
că având o inteligenţă de geniu. IQ sau „intelligence quotient”
(„coeficient de inteligență”)
ță”) reprezintă un concept și un scor
derivat din diferite teste standardizate prin care se evaluează
inteligența.
Care ar fi avantajul recunoaşterii deşteptăciunii? Negocierea
unui salariu mai bun, în special în ţările din UE, cât şi respectul
angajatorului. Cel puţin aşa spun reprezentanţii Mensa. Mensa
este o organizaţie non-profit,
profit, finanţată în principal din
contribuţiile membrilor săi, care în general
gen
nu solicită şi nici nu
acceptă sponsorizări. S-aa înfiinţat în 1946, la Oxford, cu scopul
de a găsi cei mai inteligenţi oameni din lume. Organizaţia poate
fi comparată cu un club exclusivist şi numără peste 150.000 de
inteligenţi din peste 100 de ţări.

Misterele percepției
ției energiei subtile a
timpului şi secretele percepţiei noastre
asupra realităţii
Percepţia timpului joacă un rol esenţial în viaţa
noastră. Până la începutul secolului al XX-lea,
XX
majoritatea
oamenilor considerau timpul un element universal, ce se
manifestă în acelaşi fel oriunde şi pentru oricine.
lbert Einstein a fost cel care a schimbat radical
perspectiva asupra timpului, explicând că acesta este
relativ, nu absolut, aşa cum susţinea Isaac Newton.
Experienţa timpului este pur subiectivă, fiecare om percepându
percepândul în funcţie de viteza cu care călătoreşte prin spaţiu şi de distanţa
faţă de un câmp gravitaţional (cu cât este mai departe un ceas de
sursa de gravitaţie, cu atât timpul trece mai repede, aşadar
timpul se scurge mai repede pe Everest decât pe malul mării).
Chiar dacă lumea fizicii a acceptat încă de la începutul secolului
al XX-lea
lea trecerea de la perspectiva newtoniană asupra timpului
la cea a lui Einstein, motivele pentru care timpul este perceput
diferit de fiecare
care dintre noi nu a fost studiat în detaliu decât în
ultimii ani. Astăzi, specialiştii în neuroştiinţe şi psihologie
înţeleg mai bine ca niciodată modul în care oamenii percep

A
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timpul şi consecinţele pe care acest lucru le are asupra realităţii
umane.

Oamenii trăiesc în trecut
Dacă eraţi de părere că doar persoanele nostalgice trăiesc în
trecut, vă înşelaţi. De fapt, fiecare om trăieşte în trecut, acest
lucru fiind demonstrat pentru prima dată în cadrul unui studiu
realizat în anul 2000 la Institutul Salk pentru Studii Biologice.
Conform acestei cercetări, oamenii trăiesc cu cel puţin 80 de
milisecunde în trecut, o perioadă puţin mai lungă decât durează
să clipim. „Ceea ce credeţi că vedeţi într-un anume moment
este, de fapt, influenţat de viitor”, a explicat David Eagleman,
autorul studiului. Acest lucru se petrece deoarece percepem
lucrurile cu un uşor decalaj, creierul jucând un rol similar celui
pe care îl are un producător TV ce transmite o emisiune live cu
o scurtă întârziere
pentru a putea edita în
cazul unei întâmplări
neaşteptate. „Creierul
face acelaşi lucru”, a
explicat Eagleman.
Cercetătorii
au
identificat acest fapt cu
ajutorul iluziei „flashlag”,
ce
a
fost
descoperită în 1958.
Un exemplu al iluziei
poate fi un cerc aflat în mişcare, în centrul căruia apare un flash
luminos. „Deşi flash-ul are loc fix în centrul cercului, oamenii îl
percep puţin în urma cercului. Această iluzie poate fi studiată
noaptea, observând avioanele care survolează cerul – uneori,
semnalele luminoase ale aeronavelor par să vină cu o oarecare
întârziere după avion”, a explicat Eagleman.
Motivul pentru care creierul reacţionează cu întârziere este
acela că senzorii prin care corpul uman interacţionează cu
lumea exterioară nu funcţionează cu aceeaşi viteză. Acest lucru
a fost identificat pentru prima dată de inginerii ce se ocupau de
primele transmisiuni TV şi aveau sarcina de a sincroniza fluxul
de imagini cu cel de sunet. Experimentând, aceştia au
descoperit că sincronizarea nu trebuie să fie perfectă. Atâta timp
cât între fluxul de sunet şi cel de imagine nu este o diferenţă
mai mare de 80 de milisecunde, creierul telespectatorului le va
sincroniza fără ca acesta să realizeze. Acest lucru poate fi testat
şi de posesorii de automobile: dacă portiera este închisă în forţă,
sunetul şi imaginea vor fi percepute ca fiind simultane dacă
acţiunea este privită de la mai puţin de 30 de metri distanţă.
Dacă distanţa este de 30 de metri sau mai mare, imaginea şi
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sunetul vor părea nesincronizate, deoarece diferenţa dintre
viteza luminii şi cea a sunetului va duce la perceperea celor
două elemente la o distanţă mai mare de 80 de milisecunde între
ele.
Cercetătorii care au studiat discrepanţa dintre momentul în care
un eveniment are loc şi momentul în care creierul îl percepe în
mod conştient au ajuns la concluzia că această întârziere a
reprezentat un avantaj evoluţionar pentru om, facilitând
supravieţuirea şi reproducerea acestuia. Mai exact, prin
decalarea perceperii realităţii vizuale cu aproximativ 80 de
milisecunde, creierul poate crea o imagine unitară a tuturor
informaţiilor recepţionate de simţuri, ceea ce îmbunătăţeşte
capacitatea de identificare a potenţialelor ameninţări.
David Eagleman, unul dintre cercetătorii care au studiat
diferitele moduri în care creierul uman percepe realitatea, a
identificat şi alte cazuri în care creierul sincronizează
informaţiile percepute de simţuri. „Dacă cineva vă atinge pe
nas şi pe degetul mare de la picior în acelaşi timp, creierul va
percepe cele două acţiuni ca fiind simultane, deşi semnalul de
la nas ajunge la creier mult mai repede decât cel de la capătul
piciorului”, explică specialistul în neuroştiinţe. Eagleman crede
că decalajul de timp cu care percepem realitatea este esenţial,
deoarece permite creierului să creeze o percepţie unitară a
realităţii. Această concluzie are şi consecinţe inedite: este
posibil ca persoanele înalte să trăiască ceva mai în trecut decât
persoanele scunde, dat fiind că timpul în care cel mai lent
semnal ajunge la creier este mai mare din cauza membrelor mai
lungi.
De ce trece timpul mai repede atunci când începem să
îmbătrânim?
Aveţi vreodată senzaţia că timpul trece mai repede decât atunci
când eraţi copii? Dacă da, aflaţi că acesta este un nou aspect al
modului subiectiv în care creierul percepe timpul.
Dacă în copilărie vacanţa de vară părea să dureze o eternitate,
pe măsură ce avansăm în vârstă anotimpurile şi anii par să se
scurgă cu o viteză tot mai mare. Cercetătorii au descoperit că
aceasta este o senzaţie universală, existând diferenţe de
percepţie a timpului în funcţie de vârstă. Atunci când oamenii
de ştiinţă solicită unui adolescent şi unei persoane în vârstă de
70 de ani să estimeze, fără a număra, în cât timp a trecut un
minut, persoana mai tânără oferă răspunsuri mai apropiate de
adevăr, pe când cea de vârsta a treia anunţă mai repede
scurgerea celor 60 de secunde.
Motivul pentru care apare acest efect nu are legătură atât de
mult cu vârsta, cât cu felul în care creierul procesează
informaţiile. „Timpul este foarte elastic”, explică David
Eagleman. „Acesta se «întinde» atunci când resursele creierului
sunt folosite intens, însă când experienţele pe care le trăim nu
ne oferă nicio surpriză şi creierul nu este solicitat, timpul se
comprimă”, a adăugat specialistul.

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

fizică
Steve Taylor, profesor de psihologie la Universitatea din Leeds,
afirmă că, pentru un copil, 6 ore petrecute la joacă sunt
echivalentul unei zile de 20 de ore pentru un adult. „Copiii
trăiesc totul pentru prima dată, toate experienţele lor sunt noi.
Pentru ei, timpul trece mai greu ca urmare a faptului că percep
în mod constant informaţii noi despre lume. Pe măsură ce
îmbătrânesc, oamenii trăiesc din ce în ce mai puţine experienţe
noi, devenind mai obişnuiţi cu lumea înconjurătoare, care pare
familiară. Astfel, percepem mai puţine informaţii despre lume,
iar timpul nu se mai dilată”, explică Taylor.
Faptul că informaţiile noi au efect de „dilatare” a timpului
atunci când sunt percepute de creier poate fi demonstrat prin
testele de laborator. Un exemplu simplu este afişarea în mod
repetat a unei imagini pe ecranul unui computer. Într-un
experiment efectuat de David Eagleman, voluntarii au urmărit
un ecran pe care era afişată la un interval fix de timp o imagine
cu un pantof, ce rămânea pe ecran o perioadă identică de timp.
După ce imaginea cu pantoful era afişată repetat, voluntarii
vedeau o imagine nouă, cu o floare. Deşi imaginea cu pantoful
(cu care creierul era deja obişnuit) şi cea cu floarea (conţinând o
informaţie nouă) rămâneau la fel de mult timp pe ecran,
voluntarii aveau senzaţia că imaginea conţinând floarea era
afişată pentru o perioadă mai lungă.
Din acest motiv, profesorul Taylor recomandă oamenilor să
facă un efort să caute cât mai multe experienţe noi cu putinţă.
„Dacă trăieşti o viaţă dominată de rutină, atunci timpul va
continua să se accelereze, însă dacă depui un efort pentru a
călători în medii noi, pentru a te expune la situaţii şi provocări
noi, chiar dacă e vorba de ceva simplu ca alegerea unei rute
noi în drumul spre serviciu, acest element de noutate va încetini
timpul”, explică Taylor. „Mulţi oameni încearcă să îşi
prelungească viaţa menţinându-se în formă şi urmând o dietă
sănătoasă, ceea ce este foarte bine, însă trebuie să
conştientizăm că putem să ne prelungim viaţa prin modificarea
modului în care percepem timpul, căutând mai multe experienţe
noi şi petrecând mai mult timp trăind în prezent”, a
concluzionat Taylor.
Percepţia asupra energiei subtile a timpului în situaţiile
critice
O altă experienţă pe care au trăit-o numeroase persoane este
sentimentul de încetinire a curgerii timpului în situaţiile critice.
Fie că este vorba de un moment în care respectivii oameni au
văzut moartea cu ochii sau doar de o întâmplare înfricoşătoare,
toţi au relatat aceeaşi senzaţie: timpul „se desfăşura” cu
încetinitorul.
David Eagleman a colecţionat numeroase mărturii de la oameni
din întreaga lume care au trăit această senzaţie. Un muzeograf
care a dărâmat din greşeală un vas Ming extraordinar de valoros
a declarat că „a durat o eternitate” din momentul în care a atins
vasul până când acesta a lovit podeaua. O altă mărturie a venit
de la un motociclist implicat într-un accident rutier, care a fost
aruncat pe carosabil în urma impactului cu un automobil şi s-a
lovit în mod repetat cu casca de asfalt. În acel moment,
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motociclistul avea senzaţia că timpul se scurgea atât de încet,
încât a compus în mintea sa o melodie pe ritmul creat de
impactul repetat cu carosabilul.
Pentru a reproduce această senzaţie, cercetătorul a apelat la
Suspended Catch Air Device, un dispozitiv inedit dintr-un parc
de distracţii din Dallas. Doritorii de senzaţii tari sunt ridicaţi la
o înălţime de 45 de metri deasupra solului, apoi lăsaţi să cadă în
gol 30 de metri, căderea fiind atenuată de o plasă. Din
momentul în care participanţilor li se dă drumul în gol şi până
când ei ating plasa trec 2,6 secunde, însă majoritatea estimează
apoi timpul de cădere la 4 secunde.
Pentru a verifica dacă această „încetinire” a curgerii timpului
permite oamenilor să perceapă detalii pe care nu le-ar observa
în mod normal, Eagleman a dotat voluntarii care au acceptat să
treacă prin această experienţă palpitantă cu un ceas digital
special. Ceasul era programat să afişeze un număr şi apoi să
închidă display-ul după foarte puţin timp. În mod normal,
oamenii nu au suficient timp pentru a percepe numărul afişat
astfel, însă acest lucru ar putea fi posibil dacă timpul ar încetini
cu adevărat.
Experimentul a arătat că,
în ciuda faptului că
oamenii au avut senzaţia
că timpul trece mai greu,
capacitatea lor de a
percepe numerele afişate
nu
s-a
îmbunătăţit.
„Aşadar, atunci când
cazi, nu vezi în «slowmotion»”, a explicat
Eagleman. „Ceea ce se
petrece de fapt ţine de
memorie,
nu
de
accelerarea percepţiei. În mod normal, amintirile noastre sunt
ca o sită. Gândiţi-vă la momentele în care mergeţi pe o stradă
aglomerată şi vedeţi multe chipuri, afişe stradale şi alţi stimuli.
Deşi percepeţi toate aceste detalii, ele nu devin parte a
amintirii. Atunci când una din maşinile de pe stradă virează
brusc spre dumneavoastră, atunci începeţi să memoraţi fiecare
detaliu perceput”, susţine cercetătorul. Astfel, în momentele de
şoc, oamenii acumulează o cantitate extraordinară de amintiri
într-un timp foarte scurt. „Efectul de dilatare a timpului ar
putea fi pur şi simplu metoda prin care creierul gestionează
toate aceste informaţii în plus”, conclude cercetătorul.
Relaţia dintre percepţia energiei subtile a timpului şi
senzaţia de satisfacţie
Este binecunoscut faptul că atunci când ne simţim bine avem
senzaţia că timpul trece foarte repede. Câteva studii recente au
arătat ceva surprinzător: atunci când oamenilor li se spune că
timpul a trecut mai repede decât s-a petrecut în realitate, ei tind
să creadă că s-au simţit foarte bine.
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Acest lucru a fost demonstrat de câteva experime
experimente efectuate
de Aaron Sackett, psiholog cercetător la Universitatea St.
Thomas din Minneapolis, SUA. În cadrul primului experiment,
Sackett şi colegii săi au cerut voluntarilor să renunţe temporar la
ceasuri şi la telefoane mobile pentru a se concentra asupra
as
rezolvării unei sarcini simple: lecturarea unui text şi sublinierea
cuvintelor în care existau litere dublate (vaccin, spre exemplu).
Toţi participanţii au desfăşurat această activitate vreme de 10
minute, însă ei nu ştiau acest lucru. Jumătate dintre participanţi
ştiau de la Sackett că sarcina urma să dureze 5 minute, iar
ceilalţi ştiau de 20 de minute. Atunci când participanţii au fost
anunţaţi că perioada dedicată experimentului se încheiase,
participanţii au fost surprinşi. „Cei
Cei care credeau că lucrau
luc
la
această sarcină de 5 minute s-au
au gândit «Dumnezeule, am avut
senzaţia că a durat de două ori mai mult», iar cei care au
crezut că sarcina a durat 20 de minute s-au
au gândit «Oau, ce
repede au trecut cele 20 de minute, am simţit că timpul zboară
zboară”,
a explicat Sackett.
Atunci când coordonatorii experimentului au rugat participanţii
să detalieze cât de mult le-aa plăcut să efectueze exerciţiul, cei
care au crezut că durase 20 de minute l-au
au evaluat ca fiind mult
mai plăcut şi mai distractiv în comparaţie cu participanţii care
au crezut că timpul s-aa scurs cu lentoare, în ciuda faptului că
toţi voluntarii au făcut exact acelaşi lucru pentru aceeaşi durată
de timp.
Pentru a verifica dacă efectul este real, cercetătorii au conceput
un nou experiment în cadrul căruia să identifice dacă activităţile
deja plăcute pot fi făcute
chiar şi mai plăcute.
Oamenii de ştiinţă le-au
cerut voluntarilor să indice
melodia lor preferată, iar
apoi le-au redat-o cu
ajutorul
unui
player
muzical special. Acesta era
dotat cu un cronometru ce
număra
secundele
melodiei, cronometru ce
avea un secret: în cazul a
jumătate dintre participanţii la studiu, acesta număra secundele
ceva mai repede decât în mod normal, iar în cazul celorlalţi,
secundele treceau un pic mai lent decât în realitat
realitate. Rezultatele
au fost similare: voluntarii care au avut senzaţia că timpul
„zboară” au relatat că au avut o experienţă mai satisfăcătoare.
Într-un
un alt test, Sackett şi echipa sa au descoperit că experienţele
neplăcute sunt mai uşor de tolerat atunci când sunt însoţite de
senzaţia de „timp care trece repede”.
Cel mai important lucru pe care profesorul Sackett ll-a explicat a
fost acela că „manipularea
manipularea modului în care oamenii percepeau
timpul a fost extrem de facilă”.
”. Concluzia cercetătorului este
confirmată în ultimii ani de tot mai multe studii, însă cel care a
explicat acest lucru cel mai bine a fost însuşi geniul ce a
spulberat iluzia universalităţii timpului, Albert Einstein.
Legenda spune că acesta a fost rugat de către elevi pe când
vizita o şcoală să explice pe înţelesul lor ce este relativitatea.
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Răspunsul laureatului Nobel a intrat în istorie: „Puneţi
„
o mână
pe o plită încinsă pentru un minut şi vi se va părea că a trecut o
oră. Staţi lângă o fată drăguţă timp
mp de o oră şi veţi avea
impresia că a trecut un singur minut. Aceasta este
relativitatea”.

Misterul universului şi galaxiile
Cătălina CURCEANU
Misterul universului şi galaxiile reprezintă pentru mulţi
o atracţie încă din copilărie.

O

ricât de mult s-ar
ar strădui oamenii de ştiinţă, chiar cei
mai învăţaţi şi pasionaţi dintre ei, tot nu vor reuşi prea
curând să vină în clarificarea anumitor probleme,
printre care cu siguranţă, cea mai arzătoare ar fi geneza exactă a
universului şi istoria galaxiilor,
r, care pe zi ce trece îş
îşi modifică
înţelesul, pentru că se fac tot mai multe descoperiri. Iar asta
numai din simplul fapt că tot ceea ce există este exterior nouă şi
ce nu putem atinge cu mâna nu poate capăta o formă decât în
imaginaţia noastră, cel mai adesea.
Termeni generali de percepţie
În termeni generali, galaxia înseamnă o mare aglomeraţie de
stele, de praf cosmic, de gaze şi de aşa zisa materie întunecată
sau neagră, care sunt ţinute la un loc cu ajutorul gravitaţiei.
Galaxiile de cele mai mici dimenisiuni pot avea câteva sute de
ani lumină, având în componenta lor aproximativ 100.000 de
stele, iar galaxiile cele mai mari pot ajunge şi până la 3 milioane
de ani lumină, având în componenta lor chiar mii de miliarde de
stele. Edwin Hubble este cel care a introdus un sistem în urma
căruia au reuşit să fie clasificate formele galaxiilor şi în ciuda
faptului că cea numită materie neagră sau întunecată ori energie
întunecată reprezintă mai bine de 90% din componenţa
majorităţii galaxiilor,
lor, deci reprezintă masa majoritara, aceasta
însă nu este tocmai bine înţeleasă. S-au
au adunat totuşi dovezi în
urma cărora în mijlocul galaxiilor (unii sunt de părere că în
centrul tuturor) sunt formate găuri negre de mărimi imense.
Clasificarea galaxiilor
În cele din urmă s-aa ajuns la o clasificare ce include patru
categorii de galaxii,, organizate în funcţie de forma lor, acestea
fiind: neregulate, eliptice, în spirală barată şi în spirală.
spirală
Secvenţa Hubble, care cuprinde toate galaxiile, este cea care
poatee da o descriere puţin mai detaliată a acestor tipuri de
galaxii, aceasta bazându-se
se strict pe tipul morfologic vizibil.
Astfel ea poate să treacă cu vederea peste importanta anumitor
trăsături ale galaxiilor printre care rata cu care se formează
stelele. Galaxia noastră este numită Calea Lactee,
Lactee are formă de
spirală şi conţine aproximativ de 500 de miliarde de stele. Se
spune că ea s-a format dintr-un
un uriaş nor ce conţinea gaz şi praf,
în urmă cu 10 miliarde de ani, iar ca în centrul ei se afla un
nucleu sferic
feric şi dens ce cuprinde stele, acesta putând conţine
găuri negre. Nucleul are în jurul lui un disc, care la rândul său
are braţe cu formă de spirală, acestea fiind formate din stele mai
tinere, iar spre nucleu şi spre marginea discului se afla stele mai
bătrâne.
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centrului marilor roiuri galactice, având în componenta lor sute
de miliarde întregi de stele.

Galaxie spirală, Foto: thethoughtstash.wordpress.com

Galaxie eliptică, Foto: ferrebeekeeper.wordpress.com

Galaxiile mai sunt cunoscute şi sub denumirea de globuri, roti
imense sau nori de materie, însă în accepţiunile foarte largi. Aşa
cum am precizat şi până acum, galaxiile sunt foarte variate, iar
dincolo de graniţele Căii Lactee, se afla un tărâm
nemaipomenit, tărâmul galaxiilor, care se înfăţişează sub
aspectul unor mari întinderi de spaţiu. Se spune că în prezent
chiar se afla o mică galaxie în coliziune cu galaxia noastră,
având în vedere că în vecinătatea ei se afla şi cele mai apropiate.
Unele conţin poate doar stele bătrâne de culoare roşie sau
galbenă, acestea fiind galaxiile mai vechi, iar cele mai tinere
conţin stele de culoare albastră, albă cât şi sori foarte
strălucitori. După aceste criterii s-au făcut în cele din urmă şi
clasificările galaxiilor, care le indica istoria şi originea.

Unele galaxii eliptice gigante ce se mai numesc şi galaxii cD, au
o anvelopă la exterior de stele şi de concentraţii multiple, în
centru, tot de stele. Acest fapt duce cu gândul că au fost formate
prin contopirea unor eliptice de dimensiuni mai mici.
Majoritatea stelelor din această categorie au culoare galbenă ori
roşie, iar praful şi gazul din care se formează stele este foarte
rar, ceea ce sugerează şi faptul că în interiorul acestor galaxii nu
s-au mai format de mult stele. Orice stea orbitează pe propria sa
cale în nucleul dens al galaxiei, iar şansele unei posibile
coliziuni sunt destul de slabe, pentru simplul motiv că distanţa
dintre ele este foarte mare, iar dimensiunile lor sunt foarte mici.

În funcţie de formă, după cum spuneam înainte, galaxiile se
clasifica în eliptice, spirale, lenticulare şi neregulate. Dintre cele
care sunt în Universul apropiat, cu aproximativ 25 – 30 % au
formă de spirală, iar fiecare dintre ele are un fel de disc
aplatizat, ce conţine materie plină de gaz şi de praf, aceasta
orbitând în jurul unui nucleu de formă sferică, care de regulă
conţine stele mai bătrâne, de culoare roşie sau galbenă şi de cele
mai multe ori au formă de bara. Cele mai strălucitoare dintre
stele sunt cele tinere, însă se pot găsi numai la braţele spiralelor.
Dacă ne uităm dinspre pământ, ni se pare că spaţiul cuprins
între aceste braţe este complet gol, însă el este plin de alte stele.
Sub disc şi deasupra lui se afla un halou, în cadrul căruia găsim
roiuri globulare.
Galaxiile spirala se caracterizează prin faptul că se rotesc încet,
de regulă odată la câteva multe sute de milioane de ani, însă ele
nu se poartă asemeni unui obiect solid. Stelele care orbitează
mai aproape de nucleu au nevoie de mai puţin timp ca să îşi
completeze orbită, însă cele care orbitează mai departe au
nevoie de tot mai mult timp, astfel timpul fiind direct
proporţional cu distanţa faţă de nucleu. Totodată, stelele din
cadrul discului urmează şi ele o serie de orbite eliptice,
încadrate într-un unic plan, de vreme ce stelele dinspre centru
au orbite haotice, neregulate, ce conţin anumite înclinaţii.
Galaxiile eliptice au o simplă structură, având în vedere că par
asemeni unei mingi, căpătând diverse dimensiuni. La unul
dintre capete ele sunt ca un fel de roiuri mici care cuprind
milioane de stele ce par slabe şi difuze, acesta fiind cazul celor
foarte mici, unele fiind împrăştiate în spaţiu în interiorul unor
galaxii mai mari, având şi ele cel mai probabil materie neagră,
plină de mister, invizibilă. La capătul celălalt, se găsesc
elipticele gigante, ele fiind găsite numai în cadrul vecinătăţii
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Galaxie lenticulară, Foto: galleryhip.com

Galaxiile lenticulare, asemeni celor eliptice, au nucleul
aproape sferic, şi sunt formate tot din stele de culoare galbenă şi
roşie, bătrâne. Totuşi le diferenţiază ceva, şi anume discul de
gaz şi stelele pe care îl au în jurul nucleului. Chiar dacă au
aproape aceeaşi formă şi dimensiune, totuşi acest tip de galaxii
au o formă de lentilă şi un nucleu mai cuprinzător faţă de cel al
spiralelor şi în plus nu au braţe spirale. Ele sunt aproape la fel
ca primele două tipuri de galaxii, însă sunt ceva mai greu de
deosebit faţă de acestea. Nici formarea lor nu este tocmai
precisă, dar se spune că ar fi fost la origine galaxii spirale care
şi-au pierdut în timp din gaze şi din praf.
Alte tipuri de galaxii sunt destul de greu de definit, având în
vedere că ele nu sunt nici eliptice, nici spirale şi nici lenticulare,
iar din acest motiv au fost numite neregulate, unele fiind
clasificate sub numele de galaxii „pec” sau galaxii „ciudate”.
Ele se afla în continuă coliziune cu altele sau, specialiştii sunt
de părere că gravitaţia galaxiilor din vecinătate le strică în acest
mod propria structură. Majoritatea galaxiilor neregulate sunt de
tipul „Irr-„ şi au în interiorul lor o activitate foarte puternică de
a forma stele şi conţin foarte mult gaz, stele albastre, praf şi
stele fierbinţi. Totodată au fost observate şi multe galaxii de tip
neregulat care aparent au în structura un fel de bara centrală sau
mai bine spus un fel de braţ. Două exemple foarte cunoscute din
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această categorie sunt Norul Mare şi Norul Mic al lui Magellan,
care sunt catalogaţi ca fiind cei mai strălucitori companioni ai
galaxiei noastre.

Calea Lactee fotografiată de pe Pământ, Foto:
celebrityapprenticey.blogspot.com

Trăsături comune
Toate aceste tipuri de galaxii au în comun faptul că în nucleu
conţin o zonă întunecată care diferă de cele din zonele
întunecate din exterior, iar stelele din vecinătatea acestor nuclee
au orbite foarte rapide, fapt ce sugerează că există o anumită
concentraţie foarte puternică şi enormă de masă în volumul lor
redus şi finalmente singurul obiect care poate atinge o asemenea
densitate este doar o gaură neagră. Aceasta are însă
în o atracţie
gravitaţională enormă şi totuşi materia din jurul ei şi
şi-a stabilit
de foarte mult timp orbite stabile în mai toate galaxiile
existente. Astfel dacă nu mai are materie de absorbit, gaura
neagră nu rămâne decât o forţă inactivă. În momentul în care un
nor format din gaz sau un obiect ajunge foarte aproape de gaura
neagră, ea se poate trezi şi să atragă astfel materia hoinară,
reuşind să o încălzească şi în cele din urmă să producă o
radiaţie. Astfel se poate produce orice fel de radiaţie, pornin
pornind de
la undele radio de putere mică, ajungând până la razele X de
putere foarte mare. În cazuri foarte extreme, radiaţia din nucleu
devine singura caracteristică dominantă a unei galaxii, care în
cele din urmă va fi numită galaxie activă.
Ce sunt stelele?
Edwin Hubble, în momentul în care şi-aa dat strădania să intre în
misterele universului a fost de părere că: „istoria astronomiei
este istoria orizonturilor ce se îndepărtează”. Nimic mai
adevărat dacă ţinem seama de faptul că omul cunoaşte pământul
pe care locuieşte în lung şi-nn lat, însă niciodată nu va ajunge să
cunoască cu adevărat tot spaţiul. Stelele pe care pe noi le privim
cu atâta fascinaţie pe cer, la miez de noapte sunt de fapt anumite
tipuri de corpuri cereşti, având adesea formă de sfera, fiind
foarte masive şi strălucitoare, formate din plasmă. Motiv pentru
care ni se arata adesea, în timpul nopţii că puncte strălucitoare,
care clipesc, sau care tremura, acest fapt datorându
datorându-se efectului
atmosferei terestre. Soarele, cea mai apropiată stea de T
Terra, ni
se arată ca un disc şi nu ca un punct, datorită distanţei mici la
care se afla. Există stele în univers care pot fi orbitate de
planete, care au căpătat în cele din urmă denumirea
deexoplanete.. Doar dacă folosim un telescop optic, am putea
observa câteva mii de stele prezente în galaxia noastră, însă cu
ochiul liber putem observa doar un număr de aproximativ 5.000
de stele, ceea ce este infim în comparaţie cu numărul lor real din
Univers, mai exact 7 la puterea 22, deci cam
70.000.000.000.000.000.000.000. În Calea Lactee
Lactee, galaxia
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noastră, există un număr de 300 de miliarde de stele, cu
aproximaţie.
Volumul, temperatura şi luminozitatea unei stele, deci
caracteristicile sale sunt determinate doar de masă sa, fiind
direct proporţionale, acestea însă variind în funcţie de
schimbările la care sunt supuse în timpul vieţii. Culoarea
stelelor este în strânsă legătură cu temperatura, deci dacă se
cunoaşte valoarea uneia se poate determina cu uşurinţă şi
valoarea celeilalte. Stelele de culoare albastră au fost
fo clasate ca
fiind cele mai fierbinţi, iar cele roşii sunt cele mai reci, având în
vedere că cele galbene sunt de temperatură medie. Astfel o stea
albastră poate avea până la 50.000 de grade Celsius, iar una
roşie poate avea până la 2.000 de grade. Sunt vvăzute că planete
extrasolare cele care nu se găsesc în sfera sistemului nostru
solar, acestea mai fiind numite şi exoplanete, aşa cum am
precizat anterior, însă despre fiecare în parte vom vorbi în
cuprinsul altui articol, revenind cu mai multe detalii din Univers
şi Galaxii. (sursă:deştepţi.ro)

O descoperire uluitoare! Pământul este
înconjurat de un eficient scut invizibil
Un grup de cercetători de la Universitatea Colorado
Boulder, din Statele Unite ale Americii, a descoperit că în
jurul Pământului se află un scut invizibil, care blochează
pătrunderea electronilor periculoși
periculo
emiși în timpul
furtunilor solare, relatează greatnews.ro.

P

otrivit Phys.org, scutul s-ar
ar afla în centura de radia
radiații Van
Allen și se „întinde” până la 11.000 de kilometri
altitudine. Câmpul de protecție
ție a fost detectat cu ajutorul
a două sonde folosite pentru a studia centurile de radiații
radia din
jurul planetei noastre. Începe de la aproximativ 1.000 de
kilometri de Pământ și este format din gaze încărcate electric.
Citat de greatnews.ro,
reatnews.ro, directorul Laboratorului pentru fizică
atmosferică
și
spațială din cadrul
Universității
Colorado Boulder,
profesorul Daniel
Baker, unul dintre
conducătorii
cercetării, spune că
electronii se lovesc
practic de un fel de
geam de sticlă atunci când
nd vor să intre în câmpul de protecţie.
Cercetătorii compară acest scut cu cel folosit pe nava spaţială
din Star Trek, pentru a respinge focurile lansate de armele
extratereştrilor. Experții
ții nu au reușit să descopere cum s-a
s
format acest scut, iar până acum
m se credea că electronii se
deplasează cu viteze extreme, pătrund în atmosferă, dar sunt
distruși treptat de interacțiunea
țiunea cu moleculele de aer.
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Cercetătorii au descoperit un «soare
interior» care încălzește
ște planeta?

Graham Pearson
Printre numeroasele mistere care învăluie încă
planeta Pământ se află și acela că ea produce un flux de
căldură a cărui origine nu este cunoscută.
ercetătorii de la Laboratorul Național
țional Gran Sasso din

C

Italia susțin
țin că aproximativ 70%
Pământului
este

din căldura

generată prin procese
de descompunere radioactivă,
care în mare
desfășoară
în

parte se
straturile

profunde
din
interiorul
planetei. Descoperirile au la
bază studiul geoneutrinilor,
particule subatomice care apar
în timpul descompunerii
atomilor instabili.

tinde către zero – sunt de 500.000 de ori mai ușori
u
decât
electronii –, neutrinii au fost numiți
ți și „particulele fantomă”.
Proprietatea specifică a neutrinilor este interacțiunea
interac
deosebit de
slabă cu materia. De aceea, deși
și sunt foarte răspândiți,
detectarea lor este extrem de dificilă, ei putând să străbată toate
corpurile
urile materiale (cum ar fi o macromoleculă, un obiect
metalic, straturile Pământului, trupul omenesc, Soarele, norii
cosmici intergalactici etc.), fără a interacționa
interac
cu acestea și fără
a întâmpina vreo piedică. Foarte rar se ciocnesc de alți
al atomi,
generând
nd atunci un flash luminos ce a putut fi observat de
cercetători.
Nu numai că există un „soare” în interiorul Pământului, dar
există, de asemenea, și un vast ocean, la 644 km adâncime.
Cercetători de la University of Alberta,
Alberta Canada, au descoperit
existențaa unui imens ocean în interiorul planetei noastre, cu un
volum de trei ori mai mare decât oceanele de la suprafața
suprafa
Terrei.
Această descoperire uimitoare sugerează că apa de la suprafa
suprafața
pământului provine din interior ca „parte
parte a unui ciclu planetar

Ce implicații
ții are această descoperire în teoria Pământului gol?

complet al apei”,
”, detronând astfel teoria conform căreia apa a
ajuns pe Pământ prin intermediul cometelor înghețate
înghe
care au

Este posibil ca aceste rezultate să susțină
țină existența unei lumi
misterioase localizată adânc în interiorul planetei noastre? Mulți
Mul

trecut pe lângă planeta noastră cu milioane de ani în urmă.

oameni cred că această teorie este maii mult decât un mit.

În luna martie a anului trecut, specialiștii
speciali
canadieni au

Descoperirile cercetătorii italieni au fost obținute
ținute cu ajutorul

descoperit în interiorul unui diamant provenit de la o mare
adâncime prezența
ța unei bucăți de ringwoodit, un material a

detectorului de neutrini Borexino, conceput ini
inițial pentru
studierea fluxul de energie scăzută a neutrinilor genera
generați de

cărui existență
ță fusese anticipată în urmă cu 50 de ani.
Ringwooditul, care are în compoziția
ția sa 2,5% apă, ii-a făcut pe

radioactivitatea din interiorul Soarelui.

cercetători să creadă că în adâncul
cul Pământului se află ascuns un
rezervor de apă.

Datele culese de Borexino pe parcursul a 2 056 de zile au
evidențiat
țiat prezența a 24 de neutrini, 11 proveniți din mantaua
Pământului și 13 din crustă. Detectarea acestor geoneutrini

Conform lui Graham Pearson, geochimist la Universitatea din
Alberta, „aceasta
aceasta este o dovadă clară care demonstrează

sugerează că 70% din căldura din interiorul Pământului este
generată prin procese radioactive, dar această estimare este

indubitabil existența
ța unor zone cu apă în adâncul Pământului.”
Pământului

totuși aproximativă, spun cercetătorii.

Confirmarea a venit destul de repede. În luna iunie 2014,

Interesant este și faptul că, potrivit analizelor, aproximativ

cercetători de la Universitatea din Evanston, Illinois au
evidențiat
țiat prezența unui imens ocean la o adâncime de

jumătate din neutrinii produși
și de surse naturale subterane provin
din mantaua planetei și nu din crusta sa.

aproximativ 650 de kilometri în interiorul Pământului. Datele
au fost furnizate de studiul propagării undelor seismice
sei
apărute

Neutrinii
nii sunt particule subatomice neutre, la fel de răspândite
în Univers ca și fotonii, care sunt generate de reacții nucleare de

în urma a peste 500 de cutremure, cu ajutorul a 2000 de
seismometre.

descompunere a atomilor instabili. Datorită faptului că masa lor
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Undele seismice se propagă prin interiorul Pământului, inclusiv
prin miezul acestuia, și pot fi detectate apoi la suprafață. „„Ele
fac Pământul să vibreze ca un clopot câteva zile după aceea
aceea”,
explică Steven Jacobsen, coordonatorul studiului.
Măsurând viteza de propagare a undelor la diferite adâncimi,
echipa de cercetători a putut determina ce fel de straturi de roci
sunt traversate de către unde. Învelișul de apă
pă a fost detectat
datorită încetinirii undelor și a timpului mai lung de care acestea
au nevoie pentru a-l străbate.
„Unul
Unul dintre motivele pentru care planeta este dinamică, este
prezența apei în interior”,
”, spune Graham Pearson.

"Geamănul Pământului" are munţi de
peste 3.000 de metri, râuri şi mari
Anca SERGHESCU – București

Foto: NASSA
Pe Titan există râuri şi chiar ploaie, toate acestea erodând
peisajul, la fel ca pe Terra. Oceanul lichid al lui Titan este
acoperit cu o pojghiţă de gheaţă. Oamenii de ştiinţă spun că
satelitul
lui
Saturn
are
şi
activitate
geologică.
Astronomii au lansat încă din 2009 ipoteza că pe Titan ar putea
fi ceaţă, ceea ce sugera existenţa unui fenomen ce are loc şi pe
Pământ. "Metanul care se evaporă sugerează faptul că a plouat",
anunţau atunci oamenii de ştiinţă.. "Ceața
"Cea înseamnă că Titan are
un ciclu hidrologic al metanului", mai afirmau ei atunci.
Rezultatele celor două studii au fost prezentate joi, la o
conferinţă a astronomilor din Texas. Interesul oamenilor de
ştiinţă pentru Titan este firesc din moment ce satelitul ar putea
găzdui o formă ciudată de viaţă,, care poate trăi în metan lichid.
În afară de Pământ, Titan este singurul loc din sistemul solar
despre care se ştie că are râuri, mări
ri şi unde cad ploi. În plus, nu
este exclusă existenţa cascadelor. Apa s-ar
s putea găsi în formă
solidă pe Titan, unde temperaturile sunt de minus 180 de grade
Celsius.

Foto: NASA

Sonda Cassini a reuşit să surprindă imagini în detaliu
de pe suprafaţa lui Titan, una dintre lunile lui Saturn.
Acestea dezvăluie faptul că pe Titan sunt munţi de peste
3.000 de metri, arata NASA.

D

in trei lanţuri muntoase cunoscute ca Mithrim Montes,
cel mai înalt vârf are 3.337 de metri, cele mai semeţe
piscuri fiind lângă ecuator, arata un studiu recent citat
de Daily Mail.
Un alt studiu realizat recent arată că Titan - care din multe
puncte de vedere
dere se aseamănă cu Pământul, fiind numit şi
"geamănul Terrei" - are şi ceaţă. În plus, arata NASA,
NA
Titan are
şi nori (foto), care se deplasează aidoma celor de pe Terra, doar
că puţin mai lent.
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Horoscop 2016
Valeriu Mihai PĂNOIU
Trecerea dintre ani vine cu o față
fa de clovn, ce ascunde
în spatele unei măști
ști zâmbitoare o tristețe dulce-amară.

O

privire de vultur ar înregistra că majoritatea se bucură
nu pentru că vine 2016, ci pentru că se termină 2015.
Bilanțț 2015 și promisiuni 2016

2015 ne-aa frământat ca pe cozonac. Am fost ca niște
ni
piese
prelucrate în banda de producție.
ție. În funcție de matriță și de cât
de mult a crescut aluatul, sfârșitul
șitul anului ne scoate de la cuptor
așa
șa cum olarul scoate o figurină din cuptor. Unele ies mai
crăpate,
e, altele mai ciuntite, unele mai strălucitoare, altele mai
mate. Dar, printre ele, sunt și unele impecabile, de colecție.
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2016 se uită cu mirare la 2015, privește fiecare om ca pe un
cozonac în tavă și întreabă. ‘Ei? Ți-a crescut? Ți-a ieșit?’
Perpeliți la foc mic, mai rumeni sau mai bine făcuți, dăm cu
nasul de 2016. Unii simt că au trecut printr-un foc purificator,
alții că au ieșit direct din flăcările Gheenei. Anul Nou vine cu
senzația aceea pe care o avem când dăm drumul la robinet ca să
curgă apă rece pentru un deget la care tocmai ne-am fript.
Durerile, suferințele și nemulțumirile noastre au fost puse pe
tapet în 2015. Din punctul de vedere al turbulențelor, vârful a
fost atins. 2016 aduce ușurare și stabilitate. Consumul lui 2015
a fost atât de mare încât aproape nici nu ne mai pasă ce se
întâmplă. Nu poate fi mai rău. Tot ce ne-a chinuit începe să se
ducă. 2016 este anul în care privim înapoi și ni se pare că
trecutul nostru a fost un vis. Și e timpul să revenim la realitate,
să ne întoarcem în prezent.
2016: anul confortului material
Planeta Mercur retrogradează de patru ori în 2016, de data
aceasta în zodiile de Pământ: 5-26 ianuarie (în Capricorn,
retrogradarea începe în Vărsător), 28 aprilie – 22 mai (în Taur),
30 august – 21 septembrie (în Fecioară), 19 decembrie – 8
ianuarie 2017 (din nou în Capricorn). Este primul semn că 2016
este un an de preocupări materiale. Atenția generală se
îndreaptă spre câștigurile financiare, spre acumulare, spre
consolidarea vieții profesionale. Putem să facem mult mai mult
decât în anii anteriori și să ajungem să avem mai mult. 2016 ne
dezvoltă simțul practic și ne dă elanul de a materializa proiecte
îndrăznețe mai vechi: un loc de muncă mai sau un salariu mai
bun, o casă, o mașină, o renovare, un cont în bancă. 2016 este
un an de asumare de responsabilități concrete, care ne sporesc
confortul material.
Până pe 9 septembrie, cu Jupiter în Fecioară, realizările
material-profesionale pot să depășească așteptările. Primăvara și
vara (martie-iulie) sunt marcate de trigonul Jupiter (Fecioară) –
Pluto (Capricorn), cu aspecte exacte pe 16 martie și 26 iunie.
Avem un control mult mai mare asupra banilor și situațiilor pe
care le punem în mișcare. Putem să construim de la zero, să ne
apucăm de un proiect, să deschidem o afacere, să răsturnăm
casa cu susul în jos, să transformăm o clădire în paragină într-un
palat. Îndrăzneala este asul nostru din mânecă. Trebuie pornit la
drum cu convingerea că, oricum, nu avem nimic de pierdut.
Pericolele anului 2016
Trigonul Jupiter-Pluto ne asigură că tot ce părea pierdut poate
să reînvie într-o formă care să ne întreacă imaginația. Din acest
punct de vedere, 2016 devine un an de creștere a puterii
personale, prin îmbunătățirea stări de sănătate, a poziției sociale
și a statutului material. Numai că, simultan, între lunile martie și
iunie, Jupiter se așază în careu cu Saturn (la orb perfect pe 23
martie și 26 mai). Sunt de așteptat plăți karmice pentru orice
formă de exagerare și de orgoliu. Dacă puterea dobândită prin
bani devine aroganță și sfidare, se va pierde. Dacă funcția
îmbată și face abuzuri, se va pierde. Dacă rolul important
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dobândit înmoaie, aduce vicii, slăbiciuni și lipsă de autocontrol,
se va pierde. Dacă puterea, banii sau statutul corup, careul
Jupiter-Saturn își face efectul. Intervine corecția și li se ia celor
ce li s-a dat sau celor ce au muncit, dar au fost orbiți de propriul
succes și n-au știut ce să facă cu el.
Lunile iunie – septembrie pot fi considerate de-a dreptul
‘tectonice’. Ele sunt la granița foarte fină dintre iluzie și
realitate. Lucrează intens careul Saturn (Săgetător) – Neptun
(Pești), aspectele exacte fiind pe 18 iunie și 10 septembrie. Apar
multe oportunități și, de data aceasta, înțelepciunea nu constă în
a pune mâna pe ceea ce vine spre noi. A alege corect înseamnă
a ști la ce ești dispus să renunți. Și e mult mai greu să te
hotărăști la ce e mai bine să dai drumul decât la ce e mai indicat
să păstrezi. Multe propuneri, oferte, impulsuri se pot dovedi
incorecte, ne pot trage pe piste false. Mirajul e în aer, la fel și
pericolul de a greși. Este o perioadă în care, înainte să înhățăm
ceea ce pare o șansă, să stăm puțin să se așeze lucrurile. Lupta
cu ispitele este mare.
Careul Saturn-Neptun vine cu dilema infidelului! Ce face un
bărbat aflat într-o relație, căruia i se oferă o altă femeie
dezbrăcată? Pune mâna pe oportunitate și mulțumește Cerului,
tremurând pe buze oda ‘Să fie primit!’? Sau își vine în simțiri,
bate din gene ca fluturele în fața orhideei carnivore, își face
cruce cu limba de trei ori și invocă în sec ‘Piei, Ispită!’?
Scenariul e valabil, desigur, și pentru femei. Dar se aplică și în
viața profesională sau în orice cadru social. Nu tot ce zboară se
mănâncă! Nu tot ceea ce seduce este real! Nu tot ce arată bine e
neapărat și gustos! Dacă te duci în pădure și vezi niște fructe
apetisante, chiar dacă-ți lasă gura apă, ia aminte: s-ar putea să
fie otrăvitoare. Mesajul astrelor este unul aproape trivial, dar
foarte expresiv: ‘Nu pune botul la orice!’.
Zodiile și domeniile privilegiate
În 2016 nu retrogradează planeta Venus, ceea ce înseamnă mai
puțină dramă în viața amoroasă. În schimb, este anul
retrogradării lui Marte. Între 3 ianuarie și 2 august, Marte
petrece 131 de zile în Scorpion (mai bine de 18 săptămâni),
incluzând în acest răstimp și mersul prin Săgetător. Pare a fi
anul Scorpionilor, al celor cu Ascendent în Scorpion și al celor
cu Marte retrograd la naștere. De asemenea, Berbecii sunt
următorii luați pe sus de astre, la fel și cei cu Ascendent în
Berbec La modul general, toată lumea are de câștigat cel mai
mut în domeniul de viață unde șade Scorpionul în harta natală.
Secundar, creștere înregistrăm și acolo unde se întinde Berbecul
în astrogramă. După 3 ani în care Saturn în Scorpion ne-a forjat,
pe urmele lui ajunge Marte, în domiciliu, care ne pune pe roate.
Eforturile ne sunt răsplătite. Picioarele de plumb devin aripi pe
sectorul Scorpionului. Între 17 aprilie și 28 mai, Marte este
retrograd în Săgetător, iar între 28 mai și 29 iunie, retrogradarea
are loc în Scorpion. Ambițiile noastre sunt la maxim, dar și
posibilitățile sunt pe măsură. Numai că, în cele 80 de zile de
retrogradare, face nu neapărat ce ne place, ci ceea ce trebuie și
nu avem încotro; fie de mult era cazul și nu mai putem amâna,
fie abia acum e timpul să rezolvăm probleme pentru care n-am
avut înainte soluția.
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Toamna face să bată în altă direcție
ție vântul cosmic. Din 9
septembrie, Jupiter se mută în Balanță,
ță, pregătind trei brațe ale
crucii cardinale, cu Pluto în Capricorn și Uranus în Berbec. De
Crăciun suntem în plin careu în T. Revenim la un ritm galopant
de viață,
ță, se stârnesc din nou conflicte, răbdarea devine din nou
un test. Până în toamnă, ne mișcăm
șcăm cu talent și avansăm
structurat. Din toamnă încolo, vrem din nou prea mult și prea
repede. Avem mai mari șanse să ne pierdem cu firea, să stricăm
treaba cu graba. Organizarea și prioritizarea activităților devin
obligatorii dacă vrem să păstrăm și să sporim ceea ce avem.
Luna decembrie încheie însă anul cu un mare dar, trigonul
Saturn (Săgetător) – Uranus (Berbec), care va rămâne în vigoare
și în 2017. Tot ce punem la cale beneficiază de inspirație,
intuiție
ție și suflu divin. Ne implicăm în acțiuni care ne
împrospătează viața,
ța, ne iau prin surprinde și mai sunt și
durabile. Sfârșitul lui 2017 pregătește
ște un 2017 cu sclipiri, cu
bucurii surprinzătoare, cu iepuri care apar din pălăria
magicianului. Dacă 2015 se încheie cu un oftat, 2016 ne
pregătește
ște un final de spectacol cu licăriri în ochi și poate cu o
lacrimă de fericire amestecată cu picuri
icuri de sudoare, la capătul
unei trude care ne trage în sus colțul
țul gurii în emoticonul
‘Smiley!’. Zâmbiți, vă rog! :-)
Pilda anului 2016
2016 este anul întoarcerii fiului risipitor. După ce am rătăcit,
după ce ne-am epuizat resursele, după ce ne-am
am irosit darurile,
revenim la matcă. Ne întoarcem acasă, adică la drumul nostru,
la misiunea noastră. Punem osul la treabă și dăm tot ce e mai
bun. Ne plângem mai puțin,
țin, ne ambiționăm și realizăm mai
mult prin muncă. Numai că, în aceeași
și pildă, întâlnim și celălal
celălalt
fiu, invidios, nemulțumit că tatăl, căruia i-aa slujit, îl prime
primește
înapoi pe cel neascultător.
Iată interpretarea lui Constantin Noica: "Sunt două feluri de a
risipi. Există risipa celui care, întocmai fratelui cel mic,
cheltuiește fără să fi strâns (căcii tot ceea ce avea fiul cel mic era
un dar). Dar există și risipa celui care, întocmai fratelui cel
mare, strânge fără să poata aduna. Fratele fiului risipitor aașa
face. El strânge ascultare după ascultare și faptă bună după faptă
bună, iar în ultimul ceas, când nu poate înțelege
țelege și nu poate ierta
dragostea tatălui pentru cel ce a risipit, pierde el însu
însuși tot ce a
adunat... La ce bun atâta supunere și atâta cumințenie, dacă n-a
n
putut intra în inima sa și nițică dragoste?“.
Dacă acumulăm, să nu fie degeaba! Să păstrăm, nu să risipim!
În 2016, să avem grijă ca tot ce dobândim să ne fie de folos. Să
nu ne umfle în pene și să ne facă să-ii privim pe alții
al cu dispreț,
ci să ne crească, să ne facă mai buni și mai iubitori!
http://valeriupanoiu.blogspot.de
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Vulnerabilitatea profesionistului:
sindromul impostorului
Elisabeta STĂNCILESCU
Una dintre temele care apar tot mai frecvent în ultimul
an în presa științifică internațională este imposter/impostor
syndrome sau imposter phenomenon.
ermenii nu sunt noi: în 1978, Pauline R. Clance and
Suzanne A. Imes au observat că unii dintre oamenii cu
reușite socio-profesionale
profesionale superioare apelau la servicii de
psihologie clinică din cauza unor dificultă
dificultăți de a internaliza
reușitele
șitele proprii; în pofida rezultatelor excelente, ei se temeau
că nu sunt atât de inteligenți
ți și capabili pe cât îi credeau
cre
ceilalți.
Din anii 1980, studiile științifice s-au
au înmulțit,
înmul iar cercetătorii
au descoperit că un număr foarte mare de oameni (70% din
totalul populației
ției adulte) trăiesc sindromul impostorului și
suferințele
țele psihologice asociate: îndoieli cu privire la
l propria
capacitate de performanță,
ță, vinovăția de a ocupa un loc și de a
primi recompense care nu li se cuvin, frica de a fi deconspirați
deconspira
și a pierde respectul social. Din 1999, psihologii studiază și
comportamentul opus, tendința
ța unor persoane de aa-și ignora
propria ignoranță și de a-și
și supraaprecia competențele și
capacitatea de performanță:
ță: efectul Dunning-Kruger.
Dunning
Competența
ța percepută (sau doar afișată?) și competența reală
sunt invers proporționale:
ționale: cu cât capacitatea ta reală de
performanță e mai mică,, cu atât ai tendința
tendin de a crede (sau doar
de a-i lăsa pe alții
ții să creadă?) că ești mai competent(ă); și cu cât
ești
ști mai informat(ă) și mai antrenat(ă), cu atât devii mai
conștient(ă)
știent(ă) de ce nu știi și nu poți încă.
Sindromul impostorului te face să te simți
sim vinovat(ă) și
vulnerabil(ă) din cauză că, gândești
ști tu, ocupi o poziție și te
bucuri de privilegii care, poate, nu ți s-ar cuveni de drept.
Dimpotrivă, efectul Dunning-Kruger
Kruger te face să te consideri o
victimă din cauză că, gândești
ști tu, sigur ai fi îndreptățit(ă)
îndrept
să
ocupi poziții
ții și să primești recompense superioare.
Ipoteza mea este că diferența
ța între cele două categorii este în
primul rând una de raport aparent, vizibil, cu lumea socială. În
sinea lor, majoritatea oamenilor se „deplasează” într
într-un du-tevino
ino continuu pe o axă care are la capete cele două tipuri de
raportare: cei care obișnuiesc
șnuiesc să își supraestimeze competențele
trăiesc adesea, la nivel profund, și sindromul impostorului – pe
care se antrenează să-ll ascundă foarte bine, învă
învățând tehnici de
vânzări și public speaking, în vreme ce profesioni
profesioniștii de nivel
înalt simt, la nivel profund, că au o capacitate de performan
performanță
peste medie. Ceea ce nu e neapărat rău: dacă sunt conștientizate,
con
aceste deplasări te pot ajuta să echilibrezi continuu balanța.
balan
Problemele apar atunci când aluneci prea mult către o extremă
și rămâi acolo prea mult.
ți clienții mei conștientizează, pe parcursul
Aproape toți
programelor, că multe dintre sursele suferin
suferințelor și
„neputințelor”
țelor” lor se află în sindromul impostorului. N-aș
N spune
că acesta e foarte frecvent în societatea românească.
Dimpotrivă, așș formula mai degrabă ipoteza că, la noi, sunt
mult mai numeroși
și oamenii care suferă – și îi fac pe alții să
sufere – din cauză că își
și supraestimează competențele și
capacitatea de performanță
ță (efectul Dunning
Dunning-Kruger). Însă
oamenii care aleg să lucreze cu mine se autoselectează, de
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regulă, din categoriile care reușesc competențe și performanțe
reale și păstrează, totodată, o doză foarte/prea mare de îndoială
de sine și perfecționism.
Se spune că cine se aseamănă se adună: cu onestitatea cu care
te-ai obișnuit, sper, voi mărturisi deschis că și eu fac parte
dintre profesioniștii vulnerabili din cauza unui sindrom al
impostorului. Am intrat prima la facultate, însă în primul an mam gândit de nu știu câte ori să renunț, din cauză că îmi trecea
prin minte foarte des „Tu nu ești capabilă să faci față la atâta
bibliografie și atâta informație”. În anii următori, am fost ceea
ce se numea atunci „student de 10” (trei ani din patru, toate
notele mele au fost 10, iar la vremea aceea eram doar 20-30 în
tot centrul universitar, care număra mai mult de 20000 de
studenți), însă mie îmi era rușine și frică să spun cuiva, pentru
că nu mă simțeam „perfectă” și mă temeam că ceilalți mă vor
supune la teste la care nu voi face față, iar „impostura” mea va
fi confirmată și dezvăluită.
După facultate, am fost repartizată profesor într-un liceu, iar
coșmarul meu de atunci era că un elev mă va întreba ceva, iar
eu nu voi ști să răspund și voi fi huiduită și alungată din clasă;
îmi trecea prin minte că profesia didactică și, în general, orice
profesie intelectuală, ar fi prea mult pentru mine și m-am gândit
de foarte multe ori să renunț. Când am început cariera
universitară, îi priveam cu un amestec de admirație, invidie și
spaimă pe colegii care îmi povesteau ce ușor le-a fost să
promoveze un examen de limbă străină, la care eu nu aveam
curaj să mă expun; a trebuit ca testul respectiv să devină
imposibil de evitat, ca să descopăr că performanțele mele
lingvistice erau, de fapt, mai bune decât ale celor care păreau
atât de siguri de ei. În vârful carierei universitare, întrebările cu
privire la propriile-mi competențe și performanțe m-au bântuit
de fiecare dată când poziția mea a fost diferită de aceea a
majorității – ceea ce s-a întâmplat de foarte multe ori; și, cu
siguranță, sentimentul că „totuși, poate nu sunt chiar așa de
competentă” a fost și el prezent în ghemul de fire care s-au
împletit în motivația mea de a demisiona.
În această etapă chiar, întrebările cu privire la propriile-mi
competențe și performanțe nu mă ocolesc: mi le pun fie când
am altă opinie decât majoritatea – ceea ce, din nou, se întâmplă
de multe ori – fie când sunt tentată să cred prea mult într-o
opinie sau tehnică larg împărtășită. „The hardest thing to
explain is the glaringly evident which everybody had decided
not to see” („Lucrul cel mai dificil de explicat este cel în mod
flagrant evident pe care toată lumea a decis să nu-l vadă.”),
observa Ayn Rand; iar Mark Twain nota: „Whenever you find
yourself on the side of the majority, it is time to pause and
reflect” („Ori de câte ori vă găsiți de partea majorității, este
timpul să faceți o pauză și să reflectați.”).
Sindromul impostorului nu e considerat o trăsătură de
personalitate (relativ stabilă), nici o boală psihică (ce ar necesita
o terapie). E plasat de psihologi în categoria distorsiunilor
cognitive, posibil de corectat prin procese de dezvoltare
personală și profesională (educație, coaching etc.). Nu e doar o
obișnuință individuală de a te raporta la competențele și
performanțele tale, e un fenomen cu rădăcini și consecințe
sociale profunde. Are legătură cu educația primită în familie și
în școală. Are legătură cu mobilitatea socială: procesul prin care
persoane care s-au născut în familii ne-favorizate și defavorizate
ajung, prin educație, pe poziții socio-profesionale superioare –
unde, din cauza originii lor sociale, se simt fake-uri. Are
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legătură cu exacerbarea competiției profesionale, cu feedbackurile negative și cu faptul că, aflați în competiție cu tine,
oamenii evită să-ți recunoască performanțele, le minimizează
ori chiar le neagă. Are legătură cu relativizarea adevărurilor
absolute și a criteriilor de performanță, cu multiplicarea
perspectivelor și alternativelor în științe și în practicile
profesionale.
Cum îți dai seama dacă și tu suferi din cauza unui sindrom al
impostorului?
Gândești frecvent, chiar dacă spui rar – sau deloc – cu voce tare:
- „Nu merit…”
- „Nu reușesc să fac față…”
- „Când mă uit la ce fac alții, îmi dau seama că eu sunt foarte
departe/jos.”
- „Da, am reușit…, dar nu e cine știe ce.”
- „Da, am reușit…, dar a fost o întâmplare fericită, am avut
noroc.”
- „Da, am reușit, dar m-a ajutat…, fără el/ea, nu știu dacă mai
pot face.”
- „Mi-e frică să nu vadă ceilalți că nu sunt atât de bun(ă).”
- „Dacă mă întreabă…, și eu nu știu?”
- „Nu sunt atât de… pe cât crede …”
- „Nu mi se potrivește locul acesta de muncă / poziția aceasta, e
prea mult pentru mine.”
- „Mai bine aș pleca undeva unde să fiu mai liniștit(ă), să nu
mai fiu atât de stresat(ă)”.
Ce poți face ca să „te vindeci” de sindromul impostorului?
Îți împărtășesc aici opiniile și experiențele mele. Alții îți pot
spune altceva. Tu alegi.
În opinia mea, sindromul impostorului nu poate fi și nici nu
trebuie să fie „vindecat”, eliminat din psihologia
profesionistului autentic. El conține un număr mare de resurse
foarte utile pentru un raport sănătos și constructiv cu sine, cu
ceilalți, cu profesia, cu viața. Să-ți pui continuu întrebări în
legătură cu competențele și performanțele tale, să te îndoiești că
le poți ști pe toate și poți fi cel mai/cea mai, să păstrezi o doză
de smerenie când te compari cu alții și să privești cu admirație
către competențele și performanțele altora sunt, toate, resurse
incontestabile și nu ai de ce să le arunci peste bord.
Că în legătură cu orice e considerat un „defect”, eu spun așa: nu
să te vindeci de vreun defect e problema pentru care ai nevoie
să cauți soluții; problema e să înveți să analizezi nuanțat
lucrurile și să acționezi nuanțat, astfel încât să folosești la
momentul potrivit, la locul potrivit și în proporțiile potrivite
orice resursă ai „în cămară”.
Pe baza propriei experiențe, a experiențelor profesioniștilor cu
care am lucrat și a lecturilor, iată câteva recomandări, care sunt,
cred, valabile în mare măsură și în cazul în care identifici la tine
tendința opusă, efectul Dunning-Kruger.
Clarifică-ți foarte bine reperele: criterii, standarde și indicatori
de performanță
Foarte multe dintre gândurile asociate cu sindromul
impostorului apar din cauză că te raportezi la criterii și
standarde imprecise: celebrul, imprecisul și foarte periculosul
„Se poate și mai mult/mai bine”, învățat de la părinții și
profesorii care au crezut că, astfel, ne stimulează; și întărit de
colegii și „prietenii” care simt nevoia să-și apere propriile egouri minimizând, astfel, reușitele noastre. (Aș spune că,
dimpotrivă, efectul Dunning-Kruger e legat de și mai
frecventele: „Ceva știe”, „Are idee despre”, „Se descurcă”, „Se
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poate și așa”.) Foarte multe dintre aceste gânduri dispar atunci
când rămâi focalizat(ă) pe criterii și standarde clare și pe
indicatori clari de performanță.
Observă-ți atent, onest, realist performanțele
Măsoară-le după repere clare: criteriile, standardele și
indicatorii tăi de performanță.
Conștientizează când ești tentat(ă) să aluneci în alte repere și fă
alegeri conștiente și ferme: fie rămâi consecvent(ă) cu reperele
tale, fie le recalibrezi și te orientezi în continuare, consecvent,
după noile repere.
Cere feedback de la alți profesioniști, în care ai încredere, și
roagă-i să-ți comunice clar criteriile, standardele și indicatorii
lor de performanță. Apoi fă din nou alegeri conștiente și ferme:
fie rămâi consecvent(ă) cu reperele tale, fie le recalibrezi și te
orientezi în continuare, consecvent, după noile repere.
Expune-te la teste variate: experiențe și examene. Atâta vreme
cât stai în defensivă, „sub plapumă”, și nu te expui, nu îți dai
nicio șansă să afli nici cât de competent(ă) sau incompetent(ă)
ești, de fapt, nici ce poți face ca să devii mai competent(ă).
Alege atent contextele de testare și profesioniștii după al căror
feedback te ghidezi: dacă te supui la un test într-un grup
informal (experiență directă) sau o instituție (examen), ori ceri
feedback unui profesionist care se raportează la repere
inadecvate, ori de un nivel prea scăzut sau prea ridicat, riști să
obții un feedback periculos, care fie te trimite direct la efectul
Dunning-Kruger, fie îți întărește sindromul impostorului.
Îți recomand să ignori feedback-ul persoanelor, grupurilor,
comisiilor de examinare cu repere inadecvate și standarde
scăzute: de multe ori, o critică primită de la astfel de instanțe e
mai degrabă un compliment, iar o laudă e mai degrabă o jignire.
Nu îți recomand să ignori feedback-ul primit de la instanțe cu
standarde foarte înalte: analizează-l atent din perspectiva growth
mindset (mentalitate orientată către dezvoltare) și întreabă-te:
„Cum pot folosi eu asta ca să mă dezvolt?”.
De pildă, dacă mă judeci după cât de frumos e zâmbetul meu,
ori după marca hainelor și accesoriilor mele, reperele tale sunt
inadecvate și nu mă interesează. La fel, reperele tale sunt
inadecvate dacă mă judeci după ce știi – sau îți imaginezi – că
„ar trebui” să facă un coach, un consilier, un mentor sau un
profesor: serviciile pe care eu le ofer folosesc multe resurse
comune cu aceste ocupații, însă sunt multidisciplinare, mult mai
complexe decât acelea oferite, de obicei, de un coach, un
consilier, un mentor sau un profesor; dacă îți dorești un
profesionist „standard”, e dreptul tău să cauți în altă parte, iar eu
nu voi simți că „am picat” la vreun test, pentru că pur și simplu
criteriile după care evaluezi tu nu sunt adecvate pentru serviciile
mele.
Dimpotrivă, dacă mă critici folosind reperele pe care le
convenim prin contract, voi fi foarte atentă și voi lucra foarte
serios în direcția dezvoltării mele și creșterii calității serviciilor
pe care ți le ofer.
Ia notă de fiecare pas înainte, oricât de mic, și premiază-te
pentru el.
Multe dintre gândurile specifice pentru sindromul impostorului
sunt legate de ideea că doar reușitele foarte mari contează. „Eh,
ce mare lucru” – suntem obișnuiți să spunem, cam la orice nu e
hiperspectaculos ori realizat de o vedetă pe care o admirăm. Ca
să ajungi la Paris, trebuie să faci întâi pasul din casa ta afară,
nu-i așa? Apoi să urci în mașina care te duce la aeroport. Și așa
mai departe. Fără oricare dintre pașii aceștia nu vei ajunge acolo
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unde îți dorești, nu-i așa? Dacă e așa, atunci fiecare dintre acești
pași, oricât de mic, e foarte important și merită respectul tău.
Premiază-te pentru fiecare pas
Toți oamenii cu care am lucrat eu confundau premierea cu a(-și)
oferi ceva material, direct observabil: o prăjitură, un obiect, un
masaj, o vacanță etc. Desigur, cu măsură, astfel de premii te pot
stimula. Însă îndemnul „Premiază(-te)!” pe care îl găsești în
orice material despre motivație și echilibru psihic se referă la
altceva: la activarea unui circuit specific din creier, pe care
experții în neuroștiințe îl numesc reward.
Simplul fapt de a recunoaște – cu toată convingerea și din toată
inima – că ai făcut un pas înainte constituie, pentru creier, o
recompensă: cea mai mare recompensă.
Încheie fiecare activitate – și fiecare zi – cu câteva minute în
care recunoști pașii înainte pe care i-ai făcut, oricât de mici;
creierul tău va lucra în favoarea ta. Apoi dă glas, exprimă
deschis și din toată inima recunoștința și – de ce nu? – admirația
pentru pașii pe care i-ai făcut. Ai observat legătura între „a
recunoaște” și „recunoștință”? Ai observat că oamenii cei mai
nesiguri de ei și cei mai agresivi evită să recunoască reușitele și
să-și exprime deschis recunoștința?
Setează-te mental în growth mindset, elaborează la începutul
fiecărui an un plan de dezvoltare personală și profesională și
urmează-l perseverent
Studiul și antrenamentul continue îți vor da cele mai sănătoase
și constructive răspunsuri la întrebarea: „Sunt eu, într-adevăr,
atât de competent(ă) ca să ocup legitim această poziție și să mă
bucur de recompensele pe care ea mi le oferă?”.
Acționează mindful (atent), concentrează-te pe „Fac ce pot eu
mai bun aici și acum”
Urmărește atent, pas cu pas, fiecare acțiune a ta aici-și-acum. Fă
ce poți tu mai bun aici-și-acum la fiecare pas. A face „ce poți
mai bun aici și acum” nu înseamnă „a face totul”, nici „a face
perfect”. Sportivii știu bine aceasta: uneori ești „în formă”,
alteori nu. Performanțele tale „aici și acum” sunt dependente nu
doar de cât de capabil(ă), de informat(ă) și de competent(ă) –
antrenat(ă) – ești, ci și de „forma” ta aici și acum. Pur și simplu
concentrează-te pe fiecare pas, rămâi continuu prins(ă) „în
poveste”, moment cu moment, și fă ce poți mai bun aici-șiacum.
Ascultă / Studiază aceste conferințe, îți oferă toate informațiile
de care ai nevoie ca să înțelegi mai bine fenomenul:
Catch Me If You Can – A Look at Imposter Syndrome
The Imposter Syndrome Part 3 – Interview with Dr. Richard
Felder .
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Expunerea la scene de violenţă ne poate
influenţa în mod direct comportamentul

Josh Gubler
Gubler, David Wood

Ar putea o lectură ce conține descrieri ale unor acte de
violenţă sau un film cu scene agresive să ne influenţeze
judecată şi să ne afecteze comportamentul?

C

onform unui studiu efectuat recent, expunerea la scene
de violenţă umană este legată de predispoziţia de a
minţi, a înşela şi a fura, scrie sciencedaily.com
sciencedaily.com.

Studiul, publicat în Journal of Business Ethics,
Ethics arată că
expunerea la comportamentul agresiv este asociată cu
dezvoltarea unui comportament imoral, a înclinaţiilor pentru
corupţie şi înşelăciuni în scopul de a obține
ține câştiguri materiale.
Autorii studiului, Josh Gubler şi David Wood, au condus trei
experimente la care au participat circa 1000 de oameni.
În cadrul primului experiment, participanţii erau rugaţi să facă
corecturi gramaticale pe diferite fragmente de text, unele dint
dintre
ele conţinând limbaj licenţios şi plin de agresivitate. Subiecţii
erau plătiţi indiferent dacă ofereau o evaluare corectă a
paragrafelor sau nu, având astfel posibilitatea să trişeze. Ceea ce
au observat cercetătorii a fost faptul că persoanele care au
primit fragmente cu relatări pline de agresivitate, au fost mai
dispuşi să trişeze pentru a primi bani.
În cadrul celui de-al
al doilea experiment, participanţii la studiu au
fost angajaţi să evalueze calitatea unor materiale video, fiindu-le
fiindu
menţionat că suntt plătiţi numai dacă vizionau în întregime
clipurile furnizate. Cercetătorii au observat că cei care au fost
puşi să vizioneze materiale video ce conţineau scene de violenţă
au fost mai dispuşi să trişeze, minţind că au văzut toate
materialele video puse la dispoziţie.
Rezultatele celui de-al
al treilea experiment au arătat că persoanele
care petreceau 20 de minute jucând un joc video violent sunt
mai puţin empatice cu cei din jur. Aceste date au fost
confirmate şi de alte studii similare, precum este cel publ
publicat în
jurnalul American Psychological Association,, care arăta modul
în care filmele agresive influenţează comportamentul copiilor.
„Studiul
Studiul oferă noi dovezi care atestă faptul că mass
mass-media
influenţează negativ comportamentul uman şi sperăm că aceste
datee să fie de folos pentru deciziile pe care părinţii le iau în
numele copiilor, în privinţa activităţilor acestora şi a surselor
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media folosite pentru educaţie şi divertisment”,
divertisment sunt de părere
autorii studiului.

Expunerea copiilor la desene animate periculoase
periculo
lasă
indiferente autorităţile şi „societatea civilă“
Au trecut cåteva zile de cånd mass media a publicat o ştire
năucitoare
ăucitoare cu privire la efectele teribile şi traumatizante ale
anumitor desene animate asupra copiilor şi adolescenţilor.
Cercetătorii romåni
måni de la Facultatea de Psihologie din cadrul
Universităţii Bucureşti au identificat secvenţe în anumite desene
animate care produc stop cardiac, pot genera stări epileptice, şi
îi transformă pe copii în zoombie, îi cretinizează aducåndu-i
aducåndu la
starea de fiinţe
inţe insensibile şi predispuse la violenţă extremă şi
cu o accentuată înclinaţie morbidă. Copii, infarct, crimă,
moarte… seria aceasta de cuvinte nu a mişcat inima niciunui
parlamentar din Subcomisia pentru Protecţia Drepturilor
Copilului din Camera Deputaţilor,
ţilor, vreunui ştab guvernamental
din organismele de protecţia copilului şi nn-am văzut nicio
reacţie instituţională a vreunei organizaţii pentru protecţia
copiilor ori a vreuneia din numeroasele organizaţii ale părinţilor
sau
de
promovare
a
drepturilor
cop
copiilor.
Chiar dacă ştim cu toţii că în momentul de faţă nu există niciun
fel de politică coerentă pentru susţinerea familiei şi a copilului,
măcar o reacţie cåt
åt de mică, măcar de notare a pericolului de
înţelegere
ţelegere a ameninţării ar fi fost normal să apară. Semnalul
S
de
alarmă tras de universitari faţă de pericolul agresiunii la adresa
copiilor noştri, prin canale şi posturi de televiziune ce difuzează
tot felul de porcării, a fost întåmpinat cu indiferen
indiferenţă şi
nesimţire.
ul a replicat la concluziile studiului
studiul efectuat de psihologii
CNA-ul
universitari că nu poate sancţiona canalul tv care difuzează acest
gen de desene animate deoarece este retransmis la noi de alte
televiziuni.
În 2008 a mai existat un precedent, cu privire la un serial de
desene animate intitulat „Veveriţele sinucigaşe“, difuzat de
postul AXN, în care se prezentau diferite tehnici de
automutilare sau sinucidere. La vremea aceea europarlamentari
ai PDL au reclamat AXN, licenţiat în Marea Britanie, la
instanţele europene, iar CNA a recomandat cablişt
cabliştilor să scoată
postul AXN din pachetul de bază atâta vreme cât încalcă
legislaţia audiovizuală românească. AXN ridica semnalul pe
satelit de la Budapesta, ceea ce îl făcea mai greu de „atins“ de
către CNA, iar pentru că mizeria să fie ccåt mai rotundă postul
AXN, reclamat,, a fost reprezentat în dispută legală de Casa de
avocatură Stoică şi asociaţii, a fostului ministru al justiţiei
Valeriu
Stoica,
influent
lider
de
partid.
În 2006, după realizarea a doua studii comandate de Consiliul
Naţional al Audiovizualului, consacrate „Evaluării reprezentării
violenţei în programele televizuale“, Direcţia Monitorizare a
CNA a efectuat o monitorizare a programelor de desene animate
difuzate de cele trei canale tematice prezente pe piaţa
audiovizualului românesc:
c: Cartoon Network, Jetix şi Minimax.
Monitorizarea s-aa desfăşurat timp de două săptămâni, a totalizat
637 de ore de emisie pentru cele trei canale, incluzând
programele lor zilnice, iar rezultatele au fost teribile: în
perioada monitorizată, pe ansamblul celor trei canale de desene
animate s-au
au înregistrat 7581 de scene de violenţă, dintre care
4908 de scene de violenţă fizică (65%) şi 2673 de scene de
violenţă verbală (35%). Din studiile CNA rezultă că timpul
petrecut de copii în faţa televizorului este de
d 1200 de ore pe an
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comparativ cu cele 900 de ore alocate şcolii.
În 2008, la doi ani după studiul citat, din 2006, CNA a mai
efectuat un alt studiu, comparativ de data aceasta, cu privire la
nivelul de violenţă receptat de copii prin canalele lor preferate,
de desene animate, faţă de violenţa din filmele pentru adulţi.
În cadrul proiectului au fost analizate ponderea, durata şi
frecvenţa actelor de violenţă difuzate în emisiunile de pe 13
canale TV - TVR1, Antena 1, Antena 3, Acasă, Pro TV,
Realitatea TV, Prima TV, B1 TV, OTV, Kanal D, Cartoon
Network, Jetix, Minimax - în emisiuni informative, de
divertisment, ficţionale, de tip reality-show, de publicitate şi în
promo-uri.
Concluziile studiului arătau că posturile de desene animate
difuzează mai multă violenţă decât restul canalelor de
televiziune, iar profesorul Ioan Drăgan, directorul Centrului de
Studii Media şi Noi Tehnologii de Comunicare a subliniat că
„Efectul pervers al acestor emisiuni (de desene animate), poate
fi o apologie a crimei şi violenţei“ ce ar putea duce la
„instaurarea unei culturi a violenţei, care poate conduce la o
anumită acomodare cu violenţă mediatică, şi chiar cu cea
socială, din viaţa oamenilor. Violenţa televizuală nu afectează
atât prin doza în care este injectată telespectatorului, cât prin
modul în care este înţeleasă, scenarizată şi interpretată de
copii“. Evident, copiii încă nu şi-au creat sisteme de protecţie
care să-i ajute să discearnă între real şi imaginar. Iar adulţii,
bine plătiţi de statul romån, din diverse instituţii „naţionale“
ridică din umeri şi zic că ei nu pot face nimic.
Şi la acea vreme CNA s-a scuzat că nu poate stopa fenomenul
de tâmpire sistematică a copiilor noştri deoarece posturile de
desene animate care emit în România nu intră sub incidenţa
legislaţiei audiovizuale locale, fiind licenţiate în alte ţări. CNA
poate doar să atenţioneze posturile în cauză, în pofida faptului
că „până acum rezultatele nu au fost tocmai încurajatoare“ se
afirma în comunicatul oficial al conducerii CNA.
Televiziunea - un „al treilea părinte“ cu rol criminal
Un studiu celebru efectuat de cercetătorii americani la
începuturile televiziunii s-a focalizat pe identificarea funcţiilor
televiziunii, adică a utilizărilor şi avantajelor obţinute după
urmărirea programelor TV, diferenţiate pe categorii de copii.
Wilbur Schramm, Jack Lyle and Edwin Parker au iniţiat prima
cercetare de anvergură a efectelor televiziunii asupra copiilor
americani, ale cărei rezultate au fost publicate, în 1961, în cartea
Television în the Lives of Our Children. Între 1958 şi 1960,
Schramm şi colaboratorii au efectuat 11 anchete în 10 localităţi
din SUA şi Canada. Încă de pe atunci, studiile au scos în
evidenţă rolul nociv, malefic al programelor pentru copii şi s-a
dovedit că timpul alocat televiziunii este mai mare decât cel
alocat oricărei activităţi, cu excepţia somnului. Factorul
hipnotic al televizorului şi absenţa părinţilor aflaţi la muncă sau
care nu-şi supraveghează suficient copiii au făcut ca televizorul
să devină un fel de „al treilea părinte“ cu rol formativ major.
O altă cercetare concretă cu privire la efectele violenţei tv
asupra copiilor care urmăresc desene animate a fost realizată în
1972 de către un grup condus de A. Huston Stein. Cercetătorii
au descoperit că băieţii care au urmărit Batman şi desene
animate cu Superman au fost mult mai activi fizic, atât în sala
de curs cât şi la locul de joacă, erau mult mai dispuşi să se
angajeze în bătăi cu ceilalţi copii, se comportau brutal cu
jucăriile, se angajau în altercaţii, pe scurt erau mult mai agresivi
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decåt copii care nu urmăriseră astfel de desene animate.
Alte studii corelaţionale succesive realizate ulterior au arătat că,
pentru copiii claselor I-V, există o legătură puternică între
nivelul comportamentului agresiv al copilului şi numărul
scenelor de violenţă privite la televizor, iar studiile pe termen
lung au arătat existenţa unei relaţii de dependenţă între
preferinţa pentru violenţa televizată la vârsta de 8 ani şi
agresivitatea la vârsta de 18 ani. Mai ales, s-a putut constata o
corelaţie cauzală (cauză-efect) între vizionarea scenelor de
violenţă de la vârsta de 8 ani şi comportamentul criminal la
vârsta de 30 de ani. Maturitatea este aşadar direct influenţată de
acest malefic „al treilea părinte“ televizorul, iar cei care se află
în spatele acestor emisiuni de desene animate sunt în cel mai
bun caz instigatori ai unui fenomen - ce devine mondial - de
violenţă şi degenerescenţă umană.
Televiziunea afectează în mod nedorit performanţele elevilor şi
limitează influenţa educativă a şcolii, iar concluziile unor
cercetări, care au încercat să clarifice acest aspect, vin să
întărească o astfel de opinie. Mass-media, avertiza sociologul
Anthony Giddens (2000), deviază interesul elevilor pentru
activitatea şcolară şi provoacă o superficialitate în pregătire.
Cercetările lui J. Van Evra (1990) asupra corelaţiei dintre
performanţele la învăţătură ale şcolarilor şi timpul alocat zilnic
vizionării programelor de televiziune au condus la următoarea
concluzie: elevii care au declarat că urmăresc excesiv de mult
emisiunile TV au note mai mici decât ceilalţi.
Psihologul american George Comstock a examinat în 1990 un
număr de 216 anchete asupra relaţiei televiziune-violenţă care
arată că adolescenţii supuşi continuu la violenţă TV se
comportă în mod agresiv datorită faptului că se identifică cu
personajele violente. El a subliniat, încă de atunci: „Am creat o
cultură a violenţei“. Un mare număr de cercetători sunt de
părere că prin mesajele violente mass-media, televiziunea,
constituie o sursă de stimulare a agresivităţii şi a
comportamentelor violente. Dr. Franck Brady afirma că
„expunerea la stimuli agresivi măreşte starea emoţională a
individului, care, la rându-i va creşte probabilitatea
comportamentului agresiv“ (Franck Brady, „Raport introductiv
la Convenţia internaţională asupra violenţei în media“,
Manhattan, N.Y. 2 oct. 1994). Tinerii pot ajunge să creadă că
violenţa este singurul mijloc de a-şi rezolva conflictele iar
modelul spectacolului violenţei se extinde în toată lumea:
S.U.A. exportă cu peste 30% mai multe programe violente decât
se consumă în S.U.A. şi de asemenea o cantitate uriaşă de
pornografie, inclusiv şi mai ales infantilă, chiar şi prin desene
animate
pentru
copii
foarte
mici.
Grupul Operativ al Asociaţiei Americane de Psihologie pentru
Televiziune şi Comportament Social a concluzionat în 1992 că
toate cercetările din ultimii 30 de ani confirmă efectul dăunător
al violenţei TV, iar copii care urmăresc scene violente la
televizor devin mai puţin sensibili la violenţa din lumea reală
ce-i înconjoară, mai puţin sensibili la durerea şi suferinţa altora,
şi mai dispuşi să accepte nivele ale violenţei nemaiîntâlnite în
societatea noastră dezvoltånd atitudini şi valori corespunzătoare
folosirii agresivităţii în rezolvarea conflictelor. Copiii care
urmăresc televizorul asiduu încep să creadă că lumea este rea şi
periculoasă în viaţa reală, aşa cum este prezentată la televizor, şi
de aceea încep să vadă lumea tot mai mult ca pe un loc rău şi
periculos.
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Mai departe aş sugera fiecărui
iecărui părinte, folosind instrumentul
goaglă, să afle cine sunt patronii acestor posturi tv şi cu ce
altceva se mai ocupă ei înafară de enterteinment. Apoi să decidă
fiecare ce măsuri ia pentru a nu-şi
şi vedea copilul „răpit“ incă de
mic, pentru a fi transformat într-un
un decerebrat, un zoombie
manipulat la nivel bazal, de maleficii magi ai televiziunilor.
Potrivit unui studiu australian, copiii care petrec prea mult timp
în faţa televizorului sau a calculatorului sunt expuşi riscului de a
suferi de boli de inima mai târziu în viaţă.
Cercetarea a cuprins 1.492 de copii din şcoala primară şi a
arătat ca micuţii care petrec multe ore în faţa televizorului
suferă de îngustarea vaselor de sânge din ochi, un semn al
viitoarelor afecţiuni ale inimii. Înn schimb, copiii care fac
exerciţii fizice cel puţin o oră pe zi sunt mult mai sănătoşi,
potrivit Daily Mail.
Studiul a fost realizat de dr. Bamini Gopinath şi echipa sa de
medici de la Universitatea din Sydney. Părinţii au răspuns la un
chestionar în caree au detaliat timpul pe care îl petrec copiii lor
în faţa calculatorului sau a televizorului. Totodată, chestionarul
prevedea şi care este perioada de timp dedica unor activităţi
precum cititul sau practicarea unor exerciţii fizice.
Echipa de cercetătorii a făcut mai multe fotografii digitale
vaselor de sânge din ochii copiilor şi a calculat mărimea lor.
Totodată, copiilor le-au
au fost măsurate şi înălţimea, greutatea şi
tensiunea arterială. Oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că
cei mici petrec 1,9 ore pe zi uitându-se
se la televizor sau jucând
jocuri pe computer şi doar 36 de minute pentru a face exerciţii
fizice.
Dr. Gopinath a declarat că “dacă cei mici ar înlocui o oră din
timpul petrecut în faţa televizorului cu practicarea unui sport, ar
fi îndeajuns pentru a stopa efectele adverse”.

În unele cazuri singurătatea afectează
considerabil sistemul imunitar şi chiar
cauzează boli
Deşi cercetările anterioare au demonstrat impactul
negativ pe care singurătatea îl poate avea asupra sănătăţii,
mecanismele din spatele acestei asocieri au fost neclare până
acum.
n studiu recent, scrie Medical News Today
Today, a aflat, însă,
că
singurătatea
poate
modifica sistemul imunitar al
oamenilor, făcând organismul mai
susceptibil la boli. Cercetarea a fost
construită pornind de la o alta, de anul
trecut, care arăta că adulţii mai în
vârstă supuşi singurătăţii extreme au
cu 14% mai multe şanse să moară
prematur. Un alt studiu publicat anul
acesta concluziona că singurătatea şi
izolarea socială trăite la orice vârstă
pot spori riscul morţii timpurii.

U
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Aceste cercetări şi altele de acest fel susţin că singurătatea
creşte riscul morţilor premature prin declanşarea bolilor cronice.
Profesorul de psihologie Lohn T. Ciopli, de la Universitatea din
Chicago, şi colegiii săi de la Universităţile California-Los
California
Angeles (UCLA) şi California-Davis
Davis (UCD), autorii noii
cercetări, spun însă că mecanismele moleculare din spatele
efectelor singurătăţii asupra sănătăţii sunt slab înţelese.
Anterior, echipa sa a observat că oamenii
oameni singuri prezentau un
grad mai mare de inflamare şi un răspuns imunitar mai slab
decât cei care nu erau singuri, sugerând că singurătatea ar putea
fi asociată cu un mecanism cunoscut sub numele de „„răspuns
transcripţional conservat la adversitate
adversitate”. Acesta se
caracterizează printr-o
o intensificare a expresiei genelor cu rol în
inflamare şi printr-o
o reducere a expresiei celor implicate în
răspunsul antiviral. În noul studiu, Ciopli şi colegii săi au
studiat mai amănunţit problema, analizând expresia genelor ddin
leucocite – globule albe ale sistemului imunitar care ajută la
blocarea infecţiilor – la 141 de adulţi cu vârste cuprinse între 50
şi 68 de ani. Rezultatele le-au
au confirmat pe cele anterioare,
echipa observând că indivizii singuri prezentau o expresie
genică
enică mai mare a răspunsului mai sus amintit în globulele albe
decât subiecţii care nu trăiau în singurătate. Cercetătorii au mai
observat că expresia genică din leucocite şi singurătatea se
amplifică una pe alta de-aa lungul timpului.
Cercetările anterioare au arătat că norepinefrina, care joacă un
rol major în răspunsul la stres al organismului, poate spori
producţia de monocite imature în măduva spinării (monocitele
sunt un tip de globule albe).
Aceste monocite favorizează
inflamarea şi defavorizează
răspunsul antiviral. Echipa
de cercetare a observat că
singurătatea
afectează
răspunsul
la
stres
al
organismului şi duce la
sporirea
producţiei
de
monocite imature, cauzând
un răspuns antiviral mai slab
şi amplificând inflamarea.
Acest fenomen afectează
producţia de globule albe
din sânge, ceea ce explică
parţial de ce indivizii singuri prezintă un risc mai mare de
dezvoltare a unor boli cronice. Cercetătorii spun că este nevoie
de mai multe studii pentru înţelegerea exactă a fenomenului.
În 2012, oamenii
nii de ştiinţă de la Universitatea UCLA din SUA
au descoperit că meditaţia poate reduce sentimentul de
singurătate şi efectele asupra sănătăţii care îi sunt asociate.
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Un medicament gratuit, eficient și
redutabil – IMAGINAŢIA CREATOARE
BENEFICĂ
Mai mult de 70% din bolile trupului au o legătură
directă cu suferinţele emoţionale, aceasta este concluzia mai
multor studii medicale recente.
e de altă parte, afecţiunile psihice şi cele ale sistemului
nervos sunt cel mai dificil de tratat şi mai ales de vindecat
doar cu ajutorul procedeelor medicinei clasice. Din
fericire, se pare că atât psihicul, cât şi sistemul nervos şi
şi-au
găsit totuşi leacul, dar nu în farmacii...

P

Începând din luna octombrie şi până după sărbătorile de iarnă,
starea
area noastră emoţională, împreună cu întreg sistemul nervos,
sunt cel mai greu încercate. Zilele tot mai scurte şi nopţile lungi,
venirea frigului şi a fenomenelor meteorologice extreme,
oboseala psihică dată de şederea îndelungată în casă, alimentaţia
mai săracă în hrană vie, toate contribuie la apariţia a diferite
afecţiuni şi tulburări nervoase.
Din fericire, toate aceste probleme îşi au remediul foarte
aproape de noi. Trebuie doar să ne deschidem mintea şi sufletul
pentru a le vedea şi folosi. De exemplu,
u, ajunge să ieşim din
casă, în după-amiezile
amiezile luminoase de toamnă, şi vom găsi
remediul pentru cea mai frecventă tulburare emoţională a
sezonului: depresia.
Lumina toamnei şi depresia
În ţările nordice, psihiatrii le recomandă tuturor oamenilor,
bolnavi sau sănătoşi, ca măcar o dată la 2-33 zile, să privească
cerul amiezii, fie el şi acoperit de nori, pentru a beneficia de
efectele reglatoare nervoase ale luminii. Nu trebuie să vă uitaţi
în niciun caz direct la soare (se pot produce leziuni ce duc la
orbire),
e), ci trebuie doar să aveţi capul şi corpul orientate astfel
încât lumina să poată să vă pătrundă în ochi. Lumina va fi
transformată în impulsuri electrice, ce călătoresc prin nervul
optic până la creier, unde vor elibera serotonină şi alţi
„mesageri chimici”,
”, responsabili cu schimbarea stărilor de
spirit.
Cercetătorii afirmă că, practic, atunci când lumina strălucitoare
vă intră în ochi, ea are efecte similare administrării
medicamentelor antidepresive, producând modificări în
activitatea chimică din anumite
ite zone ale creierului. Nenumărate
studii medicale, făcute începând cu anii ʼ90, demonstrează
efectul benefic al luminii în cazul diferitelor forme de depresie,
mai ales lumina aurie, specifică toamnei. S
S-au remarcat
ameliorări semnificative ale simptomelor
or nu doar în depresiile
uşoare sau sezoniere, ci şi în tulburările depresive majore, care
nu ţin de anotimp, în depresia post-partum
partum (după naştere), în
depresiile bipolare.

Un studiu recent al unei echipe de medici aamericani arată că
dacă parcurgem 20 de kilometri pe jos, în fiecare săptămână,
vom fi mai concentraţi la muncă, vom avea performanţe mai
bune în carieră şi vom fi mai optimişti. În plus, nu trebuie să ne
mai facem atât de multe griji pentru bătrâneţe, deoa
deoarece
plimbarea în pas vioi reduce riscul apariţiei bolilor degenerative
ale creierului specifice vârstei a treia cu peste 50%.
Există însă şi o veste mai puţin bună: rezultatele nu apar peste
noapte! De fapt, efectul acesta dinamizant asupra creierului
apare şi se consolidează pe
parcursul a cinci ani, în care
ni se cere să mergem câte 20
de kilometri pe săptămână.
Practic, tineri sau bătrâni, ar
trebui să mergem în cinci ani
aproape cât să înconjurăm...
planeta Pământ. Vi se pare
greu? Este foarte uşor!
Trebuie doar să ne punem
pantofi comozi şi să facem
primul pas, apoi totul vine de
la sine. Acest tip de activitate pune în mişcare sângele şi creşte
gradul de oxigenare a creierului, ameliorează depresia, reduce
nivelul de stres psihic.
Din când în când, mersul
ersul pe jos trebuie înlocuit cu exerciţii
fizice diverse, cum ar fi înotul, mersul pe bicicletă, jocurile de
echipă sau tenisul. Neurologii au observat că, pentru a-şi
a
menţine sănătatea, creierul are nevoie de o stimulare cât mai
variată, realizată inclusiv
iv prin exerciţiu fizic. Imediat după efort
este necesară o relaxare pe măsură, la fel de importantă ca şi
mişcarea în sine, pentru că în timpul relaxării sunt puse în
circulaţie substanţele care induc starea de bine psihic, menţin
sănătatea creierului.
Complexul
mplexul B natural, echilibrul emoţional şi boala
Alzheimer
Este de notorietate faptul că vitamina B6 este un adevărat
catalizator al liniştii interioare, util în stările de anxietate, de
instabilitate emoţională sau insomnie. De curând, ss-a observat
că această
eastă vitamină e mult mai eficientă atunci când este ajutată
de suratele sale din complexul B. Mai exact, pentru a fi
susţinută în acţiunea sa benefică asupra creierului şi emoţiilor,
B6 are nevoie de o mână de ajutor din partea rudelor de sânge:
B2, B9 şi B12. Aceste vitamine nu doar că alungă anxietatea şi
ţin la distanţă temutele atacuri de panică, dar ne păstrează
creierul sănătos, până la vârste înaintate.
O universitate din Marea Britanie a administrat aceste vitaminevitamine
minune unui grup de voluntari cu vârsta de peste 70 de ani şi cu
risc mărit de a dezvolta Alzheimer. Rezultatul a fost uimitor!
După şapte ani de administrare zilnică a acestui complex de BB
uri, subiecţii prezentau o atrofiere a creierului de şapte ori mai
mică faţă de grupul-martor, care luase remedii placebo.

Mersul pe jos şi tinereţea creierului
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Mai mult, persoanele care consumau suplimente de complex B
aveau o memorie mai bună (cu 70%), erau mai optimişti, aveau
o coordonare neuromotorie şi o atenţie mult superioare celor din
grupul placebo. Acest studiu a fost refăcut şi de alţi cercetători,
folosindu-se
se întreg complexul vitaminic B, iar rezultatele au
fost, de asemenea, foarte bune. De fapt, după decenii de
cercetare, s-a constatat că administrarea B-urilor
urilor este cel mai
puternic medicament cunoscut pentru prevenirea Alzheimerului.
Imaginaţia creatoare şi vindecarea traumelor emoţionale
Deşi e greu de crezut, imaginaţia ghidată corespunzător poate
deveni o metodă sigură de vindecare a celor mai oribile răni ale
sufletului. Iar cea care a demonstrat fără dubiu
biu acest lucru este
psihoterapeuta americană Brandon Bays. Metoda sa este atât de
eficientă, încât e aplicată în cele mai dramatice locuri de pe
planetă. Unul dintre aceste infernuri terestre îl reprezintă
ghetourile din Africa de Sud, unde terapeuţii pot merge să-şi
trateze pacienţii doar sub escortă militară. Însă efortul merită
din plin, întrucât terapia cu ajutorul imaginaţiei ajută deopotrivă
victime şi persoane cu comportament criminal, ori dependente
de droguri, ori cu tendinţe suicidare, să se transforme
sforme în fiinţe
echilibrate, capabile de compasiune, dornice de a-şi
a
ajuta
semenii.
Cum? Folosind în mod conştient scenariile imaginare. Fie ele
pesimiste sau optimiste, în mod curent, fiecare dintre noi
alcătuieşte asemenea scenarii mentale despre sine sau
s despre
alţii. Ei bine, psihoterapeuta americană şi echipa sa ajută
victimele violenţei, drogurilor etc. să creeze scenarii pozitive în
minte. De pildă, îi ajută să îşi imagineze că peste un an vor fi
fericiţi, că vor scăpa de dependenţe, de tendinţele vviolente sau
autodistructive. Acest lucru, făcut cu consecvenţă, determină un
nou mod de funcţionare a creierului, care va ajunge, gradat, să
creadă în transformarea în bine a vieţii, iar apoi să pună în
practică această transformare.
Iertarea şi bolile grave
Metodele enumerate până acum pălesc în faţa unui remediu
aproape miraculos ce este cercetat intens de lumea medicală:
iertarea. Poate părea incredibil, dar iertarea profundă, autentică,
a celor care ne-au
au produs răni, dar şi a propriei noastre fiinţe,
poate vindeca orice boală. Pentru cei care le-au
le
studiat în
profunzime, efectele iertării sunt şocante: bolnavi incurabil,
trimişi să moară de cancer cu metastaze în sanatorii, fac să intre
în remisie totală boala; oameni ţintuiţi în scaunul cu rotile de
scleroza
cleroza multiplă ajung să se ridice în picioare în câteva zile sau
săptămâni; persoane cu probleme de vedere foarte grave se
trezesc dintr-odată
odată că nu mai au nevoie de cele zece dioptrii
care îi ajutau să vadă cât de cât... Şi totul cu ajutorul unui singur
demers, aparent atât de neînsemnat: iertarea.
Dar, deşi e o metodă de vindecare extrem de simplă şi practic
infailibilă, iertarea nu este un lucru uşor. Simpla verbalizare
formală a afirmaţiei „te iert” sau „mă iert”” nu are absolut niciun
efect. Cei care au cercetat vindecările (la limita paranormalului)
obţinute cu ajutorul acestei metode au observat că persoanele
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care ajung la vindecare în acest fel au măcar una din
următoarele caracteristici:
• sunt fiinţe capabile de compasiune, care înţeleg profund fa
faptul
că cei care le-au
au făcut rău sunt, la rândul lor, victimele
propriilor lor limitări, complexe, traume sufleteşti;
• au o profundă religiozitate, o intensă credinţă în Dumnezeu,
concretizată sau nu prin afilierea la o religie, dar prezentă mereu
în conştiinţa lor;
• sunt oameni cu o mare sinceritate interioară, care înţeleg
valoarea adevărului, a cuvintelor puţine, dar capabile să
exprime mult;
• au o înţelegere intuitivă a faptului că viaţa este un fenomen
continuu, care nu se termină odată cu moartea ffizică. Aceasta le
permite să-ii ierte chiar şi pe cei care nu mai sunt în viaţă,
element foarte necesar pentru cei care au traume vechi, din
vremea copilăriei sau adolescenţei.

Neuronii din creier se acordă pe diferite
frecvenţe de vibraţie pentru a efectua
diferite sarcini în ceea ce priveşte memoria
spaţială
Laura COLGIN
Creierul transmite informaţii despre locaţia curentă şi
despre amintirile locaţiilor trecute prin aceleaşi căi
nervoase, folosind frecvenţe diferite ale activităţii cerebrale
ritmice numite unde gama, spun cercetătorii în neuroștiințe.
neuro

S

tudiul realizat de aceștia
știa furnizează o pătrundere în
înţelegerea afecțiunilor
țiunilor cognitive şi de memorie care au
fost observate în boli precum schizofrenia şi Alzheimer,
în care undele cerebrale gama sunt perturbate. Rezultatele
cercetării au fost publicate în revista de specialitate Neuron, în
aprilie 2014.
„Mulţi
Mulţi dintre noi ne lăsăm maşinile într
într-un loc de parcare,
zilnic. În fiecare dimineaţă creăm o amintire a locului în care
ne parcăm maşina, amintire pe care o accesăm apoi seara când
plecăm de la serviciu”,
”, a explicat Laura Colgin – coordonatorul
studiului, conferenţiar de neuroştiinţe şi membru al Centrului
pentru Învăţare şi Memorie din cadrul Universităţii Texas – la
Colegiul Austin pentru Ştiinţe Naturale. „„Cum poate atunci
creierul nostru să distingă
ă între locaţia curentă şi amintirea
unei locaţii? Noile noastre descoperiri sugerează un mecanism
pentru a distinge între aceste reprezentări diferite”.
diferite
Cercetătorii în neuroştiinţe de la Universitatea Texas din SUA
au descoperit că creierul transmite inf
informaţii despre locaţia
curentă şi despre amintirile locaţiilor trecute prin aceleaşi căi
nervoase dar folosind frecvenţe diferite ale undelor gama – unde
cerebrale ce fac parte din activitatea electrică ritmică a
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creierului. Cercetări anterioare
are au arătat că aceeaşi regiune din
creier este activată dacă stocăm amintiri despre un nou loc sau
dacă
ne
reamintim
locuri din trecut
în care am fost.
Amintirea care
implică locaţia
(spaţială) este
stocată
într-o
zonă
a
creierului
numită
hipocamp.
Neuronii
din
hipocamp care
stochează amintiri spaţiale (cum ar fi locaţia unde parcăm
maşina) sunt numiți
ți celule de locaţie. Acelaşi set de celule de
locaţie este activat atât atunci când se stochează o amintire a
unui loc nou cât şi după aceea, mai târziu, când
nd este accesată
acea amintire.
Când o persoană vrea să ţină minte un loc, hipocampul
formează o nouă amintire spaţială a locului respectiv. Pentru
aceasta, hipocampul primeşte informaţii senzoriale despre
locaţia respectivă dintr-oo regiune a creierului numită
n
cortex
entorinal. Când persoana vrea să îşi reamintească un loc,
hipocampul recuperează această amintire spaţială dintr
dintr-o
subregiune a hipocampului numită CA3.
Cortexul entorinal şi CA3 transmit aceste tipuri diferite de
informaţii folosind acelaşi tip de unde cerebrale – undele gama,
dar pe frecvenţe diferite. Cortexul entorinal foloseşte unde gama
rapide, care au frecvenţa de aproximativ 80Hz (aproximativ
aceeaşi frecvenţă ca o notă mi din gamele de jos, cântată la
pian). Prin contrast, CA3 trimite informaţiile pe unde gama
lente, care au o frecvenţă de aproximativ 40 Hz.
Colgin şi colegii ei au lansat ipoteza că undele gama rapide
susţin codificarea şi stocarea experienţelor recente, în timp ce
undele gama lente susţin accesarea experienţelor aflate
afla deja în
memorie.
Cercetătorii au testat aceste ipoteze prin înregistrarea undelor
gama în hipocamp, împreună cu semnalele electrice provenite
de la celulele de locaţie, la șoareci care se mişcau într
într-un spaţiu
simplu. Oamenii de știință au descoperit că celulele de locaţie
erau foarte active în undele gama rapide. Când celulele erau
active în undele gama lente, celulele de locaţie prezentau
diferite locaţii din direcţia spre care șoarecele se îndrepta şi pe
unde mai fusese.
„Aceste descoperiri sugerează că undele gama rapide susţin
codificarea memoriei curente (din momentul prezent – n.r.),
cum ar fi memorarea locului în care am parcat”,
”, a spus Colgin.
„Totuși,
și, când avem nevoie să ne reamintim încotro mergem, ca
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atunci când căutăm locul unde ne-am
am lăsat maşina, hipocampul
se acordă pe unde gama lente”.
Deoarece undele gama sunt prezente în multe arii ale creierului
în afară de hipocamp, descoperirile lui Colgin pot fi
generalizate dincolo de memoria spaţială. Abilitatea neuronilor
de a se acorda la frecvenţe
enţe diferite de vibraţie ale undelor gama
arată o modalitate a creierului de a tranzita diferite tipuri de
informaţie prin aceleaşi circuite neuronale.
Colgin a afirmat că unul dintre următorii paşi în cercetările
echipei sale va fi acela de a aplica tehnologiile care induc
diferite tipuri de unde gama la șoareci care realizează activităţi
de memorare. Ea presupune că inducerea de unde gama rapide
va îmbunătăţi
nătăţi capacitatea de memorare. Prin contrast, ea se
aşteaptă ca inducând unde gama lente, formarea de noi amintiri
să fie îngreunată. Aceste unde gama lente vor readuce amintiri
vechi în câmpul conştiinţei, ceea ce va interfera cu noile
percepții.

Diversitatea structurilor secretoare în
lumea vegetală
Acad. Dr. C. TOMA, dr. Lăcrămioara IVĂNESCU –
Univ. A. I. Cuza, Iași,
și, Facultatea de Biologie
Într-un
un anumit sens, toate celulele vegetale sunt
secretoare (de exemplu, producerea peretelui), dar unele
sunt specializate şi formează structuri variate ca formă,
funcţie şi produse secretate.

F

ormaţiunile secretoare pot fi clasificate după

-

diferite criterii:
-

după structură;

-

după tipul de produs secretat;

-

după poziţia în plantă;

după locul în care se depun substanţele secretate
sau se elimină.

În cursul evoluţiei,, ţesuturile secretoare par să se fi dezvoltat
plecând de la idioblaste dispersate între celulele ţesuturilor
obişnuite; ulterior se dezvoltă canale, buzunare şi laticifere, iar
în final peri secretori şi diferite tipuri de glande (salifere,
digestive, hidatode şi nectarigene).
Toate formaţiunile secretoare au pereţi subţiri, vacuole mici,
citoplasmă densă şi numeroase mitocondrii; leucoplastele, REn
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şi aparatul Golgi sunt organitele implicate în sinteza produşilor
de secreţie.
Clasificarea structurilor secretoare
A. Structuri implicate în secreţia externă aflate la
nivelul epidermei
Secretă uleiuri eterice, răşini (solubile în solvenţi
organici) şi mucilagii (solubile în apă).
1.

Papile secretoare

Sunt celule epidermice adesea conice, cu peretele
extern necutinizat.
Dau aspectul catifelat al petalelor, formând un veritabil ţesut
secretor.
Secretă uleiuri eterice volatile, ce dau mirosul multor flori.
Mai rar papilele secretoare se află pe tulpină, frunză, muguri.
Toate celulele epidermice sunt considerate ca secretoare într-un
anumit sens, deoarece ele secretă cutina. Mulţi autori pun
semnul de egalitate între papilele epidermice şi osmofori.
2.

Osmofori
Sunt peri epidermici speciali, prezenţi la florile de

Narcissus, în vârful axei spadixului de la Araceae, în
sepalele şi petalele multor Orchidaceae.
Osmoforii din unele flori (de exemplu la Orchidaceae) sunt
localizaţi în sepale şi petale, având rol în atragerea insectelor
polenizatoare. Celulele osmofore se aseamănă adesea cu nişte
papile conice la nivelul întregii epiderme de la petalele
numeroaselor (200) specii, chiar şi la planta model Arabidopsis
thaliana. Această formă conic-papiliformă oferă o suprafaţă
mare de evaporare (volatilizare) a uleiurilor secretate şi, în
acelaşi timp, o mare suprafaţă de reflectare a luminii.
Gena MIXTA, ce dă forma conică, a fost clonată la
Antirrhinum majus (gura leului). Supraexprimarea sa în 35 S:
MIXTA Nicotiana tabacum (tutun) conduce la peri secretori
ectopici la nivelul întregii plante, sugerând astfel o relaţie între
celulele conic-papiliforme şi diferenţierea perilor secretori.

Lamiaceae, Solanaceae, Cannabaceae ş.a. Glanda acestor peri
poate fi sferică (capitată), ovală, piriformă sau peltată,
secretând, pe lângă compuşi volatili şi gume, uleiuri, ca şi
celulele epiteliale ale buzunarelor şi canalelor secretoare, de
altfel.
Produsul de secreţie (mai ales ulei volatil) se
acumulează între peretele celulei sau celulelor şi cuticulă
(comună în ultimul caz); aceasta din urmă se bombează şi se
rupe; uleiul eteric este eliberat, se volatilizează şi părăseşte
spontan celula, căci este parţial solubil în cutină.
Perii secretori se pot întâlni la toate organele aeriene
ale plantelor din diferite familii, uneori împreună cu alte
structuri secretoare (cum ar fi buzunarele secretoare la specii de
Hypericaceae (de exemplu, ca la sunătoare sau pojarniţă), sau
canalele secretoare la specii de Asteraceae, de exemplu, ca la
pelin, coada şoricelului).
Celulele secretoare ale glandei sunt bogate în
citoplasmă, au numeroase leucoplaste şi un reticul endoplasmic
neted (REn) puternic dezvoltat, de tip tubulos, alături de cisterne
ale reticulului endoplasmic granular (REg). Aparatul Golgi este
redus, iar peretele este foarte subţire şi cu foarte puţine
plasmodesme.
Situsurile de sinteză ale monoterpenelor din uleiurile
volatile ale plantelor medicinale şi aromatice (răspunzătoare de
mirosul acestora, dar şi de apărarea plantei împotriva
erbivorelor şi a agenţilor patogeni) se află în leucoplaste şi REn
(care le şi acumulează); în producerea terpenelor intervin mai
puţin anvelopa nucleară, mitocondriile şi aparatul Golgi
(dictiozomii produc mucilagii ce intră în compoziţia uleiului
volatil). REn şi corpii paramurali (lomazomii şi
plasmalemazomii) conduc produsele secretate de la leucoplaste
până în spaţiul dintre perete şi cuticula celulei secretoare.
Leucoplastele din celulele secretoare nu au tilacoizi, nici
ribozomi, iar în stromă au filamente de ADN şi plastoglobule
lipidice.
Imediat după sinteza lor în leucoplaste, uleiurile eterice
se acumulează în cavităţile tubulilor REn, în spaţiul perinuclear
al anvelopei nucleare, în spaţiul membranar al anvelopei
leucoplastidiale, mai rar în cel al mitocondriilor.
Importanţa monoterpenelor din uleiurile volatile şi,
deci, a perilor secretori:
- în atragerea (prin miros) a insectelor
polenizatoare;
-

în

activitatea

insecticidă,

antifungică,

antimicrobiană;
3.

Peri secretori sau glandulari

Se întâlnesc adesea alături de perii tectori, numiţi şi trihomi.
Pot fi: adesea pluricelulari şi pedicelaţi, de lungime diferită, cu
glanda unicelulară sau pluricelulară, de formă diferită, cu
celulele secretoare dispuse în acelaşi plan sau etajat; pedicelul
poate fi uni sau pluricelular, uniseriat sau ramificat; baza este
unicelulară (între celulele epidermice), foarte rar pluricelulară,
ca la hamei (Humulus lupulus); rareori sunt unicelulari,
secretori şi protectori în acelaşi timp, cu peretele mineralizat (ca
la urzica vie) (Urtica).
Perii secretori sunt prezenţi la un număr mare de
familii, dar cei mai numeroşi se întâlnesc la specii de

-

în aromatizarea berii când perii secretă şi lupulină
(la hamei Humulus lupulus);

-

în protecţia mugurilor de umezeală şi frig când
perii secretă şi o substanţă cleioasă la castanul
porcesc (Aesculus hippocastanum).

4.

Glande secretoare

Sunt peri secretori de tip special, care elimină săruri,
emzime proteolitice, nectar şi apă. Unii autori includ în
categoria glande doar pe cele salifere şi digestive,
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tratând separat nectariile şi hidatodele. Toate secretă
substanţe

nemodificate,

transportate,

direct

sau

indirect, de către ţesuturile vasculare.
a) Glande salifere
Se întâlnesc la halofitele nesuculente.
Servesc pentru excretarea la suprafaţa plantei a surplusului de
săruri minerale, prin procesul de gutaţie activă; sarea se depune
sub formă de eflorescenţe saline de calciu.
Numărul celulelor din alcătuirea glandelor salifere variază de la
2 la 20.
Celulele glandei sunt bogate în citoplasmă, sunt lipsite de
rezerve nutritive şi au numeroase vacuole mici, de origine
autolitică sau una centrală mare; mitocondriile au multe criste;
REg este puternic dezvoltat; în citosol sunt mulţi ribozomi.
Celulele colectoare au o vacuolă centrală mare.
Transportul sărurilor este asigurat de veziculele golgiene.
În pereţii celulelor din alcătuirea glandelor salifere, ionii
minerali atrag apa şi soluţia hipertonică de sare pătrunde în
cavitatea subcuticulară, iar de aici, prin cuticulă, ies la
suprafaţă, unde sărurile cristalizează.
Se cunosc glande salifere care elimină sare în vacuolă (loboda Atriplex) şi altele care elimină sarea la exteriorul celulei.
● Glande (peri veziculari bi- sau pluricelulari) de tip
Chenopodiaceae (lobodă, sfeclă) care elimină sărurile în
vacuolă, unde se şi acumulează în celulele veziculare terminale,
care sunt localizate în vârful unui pedicel 1-3 celular; în această
categorie se include şi Mesembryanthemum, o halo-xerofită cu
celule veziculare foarte mari.
● Glande care elimină sărurile în afara celulelor
- glande bicelulare (la specii de Poaceae sau
graminee);
- glande pluricelulare (Limonium - sică,
Tamarix – cătina roşie, Avicennia), în totalitate delimitate de o
cuticulă comună; între aceasta şi pereţii celulelor secretoare se
află un compartiment colector de apă sărată.
Structuri secretoare întâlnim atât la monocotiledonate (Poaceae
sau graminee), cât mai ales la dicotiledonate (Plumbaginaceae amur, Tamaricaceae – cătina roşie, Chenopodiaceae - sfeclă,
Aizoaceae, specii de Frankenia, specii de Avicennia – din
pădurile de mangrove).

Citoplasma celulelor secretoare seamănă cu cea a perilor
secretori tipici, dar au REg foarte bine dezvoltat, el secretând
proteinele. Peretele extern este gros, acoperit de o cuticulă
groasă, permeabilă pentru produsul secretor, dar lipsită de pori.
Faţă de perii secretori, nu există o cavitate subcuticulară.
Aparatul Golgi este foarte activ, el legând proteinele sintetizate
de REg cu glucidele, rezultând glicoproteine.
Enzimele proteolitice produse se păstrează intacte în perete şi în
vacuolă, fiind eliberate numai în momentul „aterizării” insectei
pe frunze. Cu ajutorul acestor enzime proteolitice sunt
simplificate proteinele din corpul victimelor (insectelor) până la
aminoacizi absorbabili de către planta carnivoră.
Mărimea, forma, localizarea glandelor digestive pe frunze sau
în interiorul diferitelor capcane, ca şi numărul de celule din
alcătuirea lor diferă cu specia sau cu genul la care ne referim.
Traheidele ajung fie doar la baza glandei în formă de păr ca la
foaie grasă – plantă carnivoră (Pinguicula), fie chiar până la
capul secretor ca la roua cerului – plantă carnivoră (Drosera); la
Nepenthes, tot o plantă carnivoră perii sunt sesili, localizaţi pe
proeminenţe ale epidermei ce căptuşeşte capcana.
c) Glande nectarigene
Secretă nectar (o soluţie apoasă de glucide simple, uleiuri
eterice, gume etc.), care este sursă de hrană pentru insectele
polenizatoare, şi nu numai. Asociat acestor glande este liberul,
mai rar sau deloc lemnul.
După localizare, glandele nectarigene pot fi florale sau
extraflorale. Cele florale atrag polenizatori. Cele extraflorale
atrag furnici care protejează plantele de diferiţi dăunători,
majoritatea găsindu-se la frunze.
• Nectarii florale: la baza sepalelor, petalelor,
staminelor, între petale şi stamine, între androceu şi
gineceu, la baza şi la vârful ovarului, la baza stilului; la
baza florii, pe receptacul. Toate au formă de inel
(întreg sau divizat), disc, burelet, protuberanţe etc.
• Nectarii extraflorale: simple (sesile, nevascularizate,
de origine epidermică) şi complexe (pedicelate,
vascularizate, formate din mai multe tipuri de ţesuturi)
Nectariile extraflorale sunt localizate pe stipele (având formă de
peri pluricelulari – Vicia ca la măzăriche, bob), la baza limbului
(Cerasus – cireş, vişin) sau a peţiolului (Persica - piersic)
Nectarul este de origine floemică; el este transportat şi
eliminat de la celulele secretoare, de la RE până la perete, de
către vezicule ce-şi au originea în RE sau în dictiozomi.
Eliminarea nectarului seamănă cu gutaţia (eliminarea
excesului de apă din plantă, care antrenează nectarul).
Nectarul din terminaţiile floemice ale fasciculelor
conducătoare circulă pe cale apoplastică (prin pereţi), rolul
citoplasmei fiind acela de a modifica compoziţia glucidelor şi
de a absorbi componentele neglucidice ale sevei elaborate în
timpul transformării în nectar.
d) Hidatode

b) Glande digestive
Sunt peri de tip special, care secretă şi elimină enzime
proteolitice (glicoproteine de natură enzimatică).
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Sunt glande care elimină apă lichidă, cu săruri minerale, prin
procesul de gutaţie, adesea la nivelul stomatelor acvifere ale
frunzei.
Se cunosc două categorii de hidatode:
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▫ Hidatode active, formate din una sau câteva

planta devine toxică după înflorire. Principiile toxice

celule de origine epidermică, adesea în formă de peri

sunt tioglicozidul sinigrina şi enzima mirozinaza

curbaţi, care nu au legătură cu traheidele din

(mirozina). Sub acţiunea mirozinazei, sinigrina se

fasciculele libero-lemnoase ale nervurilor (Fragaria –

descompune în izotiocianat de alil, sulfat acid de

fragi, căpşuni)

potasiu şi glucoză. S-a pus în evidenţă şi un principiu
cu acţiune antibiotică asupra germenilor Gram negativi

▫ Hidatode pasive (stomate acvifere), situate
în vârful dinţilor de pe marginea frunzei (Primula –
ciuboţica cucului, Ficus - smochin, Tropaeolum conduraşi, Colocasia). Ele prezintă: două celule
stomatice moarte, permanent deschise, o cameră
substomatică acviferă şi un ţesut numit epitem, în
contact cu traheidele din nervurile frunzei.
B. Structuri implicate în secreţia internă
1.

şi un principiu hipotensor. Efectele toxice se manifestă
prin iritaţii ale pielii şi mucoaselor: eritem, vezicule,
necroze. După consumarea unei cantităţi mai mari sau
mai mici, dar timp de 2-3 săptămâni, se declanşează
simptomele toxice de natură respiratorie (edem şi
emfizem pulmonar), digestivă (diaree), nervoasă
(convulsii).
◊ celule cu pigmenţi;

Structuri reprezentate prin celule secretoare
izolate (idioblaste)

◊ celule cu dioxid de siliciu.

Substanţele secretate rămân în celula care le-a produs,
acumulându-se în vacuolă sau în spaţiul dintre plasmalemă şi
perete.
◊ celule oleifere, în frunze (Laurus - dafin), fructe
(Coriandrum - coriandru, Piper – piper negru), flori
(Asteraceae – margarete, crizanteme);
◊ celule oxalifere, cu cristale în vacuolă (unde
cristalizează oxalatul de calciu, de forme diferite:
simple, macle, rafide, ursini); se întâlnesc în frunze
normale (Iris - stânjenelul, Rosa - trandafir, Vitis – viţa
de vie, Urtica – urzica vie şi Cannabis - cânepa are
cistoliţi), în solzii bulbilor (Allium – ceapă, usturoi), în
tulpină (Tilia - tei, Juglans - nuc);
◊ celule cu mucilagiu, mari, înconjurate de celule mai
mici (Malva - nalbă, Tilia - tei);
◊ celule cu tanin, mari, de formă diferită (Rosaceae –
trandafir, măceş, Fabaceae – bob, lucernă, trifoi),
uneori chiar moarte, de suber (Quercus - stejar);
◊ celule cu mirozină (Sinapis arvensis – muştarul de
câmp), conţinând principii toxice. Toată planta este
toxică, dar concentraţia cea mai mare în principii
toxice o au seminţele, aceasta explicând faptul că
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2.

Structuri reprezentate de complexe de celule
secretoare

Sunt spaţii intercelulare (de acumulare) căptuşite de celule
secretoare pline cu uleiuri eterice, răşini, balsamuri, gume,
mucilagii, latexuri.
a) Buzunare (pungi) secretoare
Sunt formaţiuni izodiametrice din organele aeriene ale unor
plante.
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○ schizogene: se formează plecând de la o celulă care

● nearticulate (neadevărate), neanastomozate, cu

se divide succesiv numai radiar, aşa încât buzunarul

numeroşi nuclei (cariocineza nu este urmată de citocineză),

colector este înconjurat de un singur strat de celule

putând atinge 10 m lungime, (Euphorbia, Cannabis); fiecare

epiteliale (Eucalyptus - eucalipt, Myrtus - mirt,

laticifer provine dintr-o singură celulă.

Hypericum - sunătoare, multe asteracee – Tagetes –
● articulate (adevărate), tot cu numeroşi nuclei,

crăiţe);

neanastomozate (Chelidonium) sau anastomozate (Papaver,
○ lisigene: se formează plecând tot de la o celulă, dar

Taraxacum, Hevea – arborele de cauciuc): fiecare laticifer

care se divide succesiv atât prin pereţi radiari, cât şi

provine dintr-un un şir de celule, între care pereţii transversali

prin pereţi tangenţiali, aşa încât buzunarul colector este

persistă (Convolvulus - volbura), sunt perforaţi (Chelidonium)

înconjurat de câteva straturi de celule epiteliale;

sau dispar (Taraxacum).

celulele straturilor interne se vor liza curând (Citrus –
lămâi, portocal, Dictamnus - frăsinel).
În ambele cazuri, produsul secretat este
deversat şi acumulat în buzunarul colector.

Mecanisme de secreţie a compuşilor organici volatili
Compuşii organici volatili (de la plantele aromatice şi
medicinale) formează vapori la temperatură şi presiune
normale. Ei aparţin la trei categorii chimice:
- derivaţi fenolici (aromatici sau benzoinoizi):
provin din triptofan, fenilalanină şi tirozină;

b) Canale secretoare (canale cu gume)
Sunt formaţiuni prozenchimatice, rezultate – pe cale schizogenă
– dintr-un şir de celule parenchimatice suprapuse, înconjurate şi
de câte un strat de fibre sclerenchimatice la conifere.
Sunt localizate în toate organele unor plante, conţinând uleiuri
(Apiaceae sau umbelifere, Asteraceae sau compozee),
mucilagii (Malvaceae - nalbă, Urticaceae – urzică vie), răşini
(Conifere - pin, brad, molid); la Abies – brad, pot apărea noi
canale rezinifere în urma rănirii de către dăunători.
La Prunoideae (prun, vişin, cireş), Citrus - lămâi, portocal,
Acacia pot apărea canale cu gume (cleiuri), gomoza fiind un
răspuns primar la dăunători sau la atac patogenic; după unii
autori, gomoza este un fenomen natural, dar intensificat de
infecţiile cu paraziţi (Phytophtora infestans – ciuperca mana
cartofului) şi dăunători.
La conifere, acizii rezinici diterpenoidici sunt dizolvaţi în
terpentina volatilă a canalelor secretoare. După „rupere”,
terpentina se evaporă şi răşina formează o masă cristalină, care
poate atrage în capcană patogeni.
Componentele principale ale citoplasmei sunt: leucoplastele şi
REn.
c) Laticifere: conţin latex (sunt 20 familii
dicotiledonate cu laticifere).
Latexul poate fi alb (Euphorbia – laptele câinelui, Taraxacum păpădie), incolor (Morus - dud, Nerium - leandru), brun-gălbui
(Cannabis - cânepă), galben (Chelidonium - rostopască), roşu
(Papaver - mac). Apa din latex conţine: glucide, acizi organici,
alcaloizi, taninuri, mucilagii, cauciuc – 40-50 % din latex (la
1.800 specii, între care cea exploatată este Hevea), granule de
amidon de tip special (baghete, haltere, sfere etc.).
Sunt formaţiuni tubuloase lungi, simple (Cannabis) sau
ramificate (Euphorbia), cu lumenul mai larg decât al celulelor
parenchimatice (corticale, liberiene) între care se află.
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-

derivaţi ai acizilor graşi: asociaţi adesea cu
mirosul frunzelor verzi, emis imediat după ruperea
şi liza membranelor lipidice (de exemplu, acidul
linolenic); aceşti compuşi volatili, sunt produşi de
multe flori, cel mai cunoscut fiind acidul iasmonic
(fitohormon), implicat în inducerea altor compuşi
organici volatili, după atacul insectelor sau al
fungilor;

-

izoprenoizi sau terpene: sintetizate în citosol sau,
mai adesea, în plastide; dintre terpene menţionăm
mentolul, limonenul etc.

Toate cele trei categorii de compuşi se întâlnesc în frunzele şi
florile multor specii de plante, având aceeaşi cale de biosinteză
în ambele organe. Parfumul florilor şi mirosul frunzelor au
evoluat din aceeaşi cale metabolică, prin coadaptare planteinsecte.
Principalul rol al compuşilor organici volatili este în
interacţiunea ecologică a plantelor cu insectele şi alte animale.
Există mesaje cu beneficii:
-

doar pentru receptor (kairomoni);

-

doar pentru transmiţător (allomoni);

-

pentru ambii (sinomoni).

Kairomonii pot fi implicaţi în parazitism, alomonii în apărarea
plantei, sinomonii în polenizare.
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Animalele polenizatoare pot asocia un anumit compus volatil cu
prezenţa sau absenţa mâncării, cu un produs nealimentar, cu o
substanţă toxică, cu o sursă de nectar, cu un loc de reproducere.
Organitele celulare implicate în biosinteză şi în secreţie sunt
încă puţin cunoscute. Puţin se ştie încă despre modul cum sunt
transportate substanţele secretate: direct prin plasmalemă sau
prin vezicule de exocitoză? Probabil, pe ambele căi.
Termenul de „secreţie” este utilizat în sens larg, deşi atunci
când metaboliţii (produşii) nu sunt utilizaţi, ori sunt nocivi
pentru planta care îi secretă, termenul potrivit este de „excreţie”
(cei nevolatili vor fi excretaţi în vacuolă).

compuşii volatili sunt stocaţi înainte de a ajunge în atmosferă,
probabil pentru respingerea patogenilor şi a erbivorelor.
Cuticula este permeabilă pentru uleiurile eterice (ea
însăşi fiind de natură lipidică), iar uneori prezintă pori. În
spaţiul subcuticular, uleiurile eterice pot rămâne mai multă
vreme sau puţin. La Mentha x piperita (izmă bună), rata
volatilizării monoterpenelor prin cuticulă a fost estimat a fi < 5
%, în 6 luni. Aceste rezultate se pot interpreta în raport cu rolul
de apărare al perilor secretori de la Mentha. În cazul atacului
plantelor de către erbivore, monoterpenele repulsive sunt
automat eliberate.

Localizarea căilor de sinteză a produşilor organici de
secreţie
În studiile de microscopie, fotonică şi electronică,
asociate cu cele de cromatografie, uleiurile volatile au fost
atribuite leucoplastelor, datorită observării picăturilor de ulei
sau a plastoglobulelor în stromă. Experimentele pe fracţiuni
celulare şi imunolocalizarea diferitelor enzime implicate în
procesul de secreţie, de sinteză a monoterpenelor, confirmă cele
afirmate anterior. Ultimul pas în biosinteza monoterpenelor este
localizat în reticulul endoplasmic; rezultate ale cercetărilor
recente arată că ultimii „paşi” în biosinteza monoterpenelor ar
putea fi în citosol.
Astfel, calea ipotetică de biosinteză începe în plastide
sau în citosol până la primele monoterpene, care apoi vor trece
în RE; în unele cazuri, ultimii paşi în biosinteza monoterpenelor
pot fi localizaţi în citosol.
Primii „paşi” în biosinteza sescviterpenelor se pare că
au loc în citosol, dar uneori (Matricaria recutita - muşeţel sau
romaniţă) tot în leucoplaste, ultimii paşi având loc tot în RE.
Odată ajunşi în periplasmă, produşii de secreţie sunt
preluaţi de către veziculele de pinocitoză (exocitoză) care
fuzionează cu plasmalema. Picăturile de ulei sunt adesea
provenite din plastide, REn, reticulul periplastidial, uneori chiar
din dictiozomi.
RE şi plasmalema fuzionează pentru a elibera direct la
exteriorul celulei picăturile de răşină din canalele secretoare.
Metaboliţii secundari ai lipidelor din petale (Dianthus garoafă), incluzând compuşii aromatici şi aşa-numitele uleiuri
volatile verzi, se pot sintetiza în plasmalemă, după care sunt
eliberaţi în citosol. În sfârşit, se cunosc şi cazuri de biosinteză a
uleiurilor volatile în structuri derivate de la RE.
Diferitele substanţe de secreţie nu sunt sintetizate toate
în aceleaşi organe şi în aceleaşi compartimente celulare. Pentru
elucidarea căilor de secreţie, trebuie localizate la nivel celular şi
subcelular enzimele implicate în căile de biosinteză.
Structura peretelui şi a cuticulei celulelor secretoare
Odată ce trec de plasmalemă, compuşii volatili pot fi stocaţi
sub cuticulă în unele cazuri. În osmofori şi în mulţi peri
(Solanaceae – cartofi, vinete, Rosaceae – trandafir, măceş) se
volatilizează rapid, probabil pentru atragerea polenizatorilor.
La nivelul buzunarelor şi canalelor secretoare, ca şi la nivelul
unor peri secretori (Lamiaceae – urzică moartă, levănţică),
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Rolul produşilor de secreţie
Pe lângă menţiunile făcute pe parcursul prezentării de
mai sus, sintetizăm că produşii de secreţie servesc la:
-

atragerea

animalelor,

îndeosebi

a

insectelor

polenizatoare prin mirosul lor;
-

respingerea prin produşi repulsivi a paraziţilor şi
dăunătorilor, a erbivorelor în mod special;

-

reducerea transpiraţiei la nivelul frunzelor;

-

îndepărtarea

concurenţilor,

proces

numit

alelopatie.
Alelopatia permite unei plante să cucerească un teritoriu şi să
facă faţă concurenţei din partea altor specii. Aşadar, unele
plante pot emite în mediu metaboliţi, adesea polifenoli, ce pot
avea acţiune favorabilă sau nefavorabilă, să provoace o reacţie
de atragere sau de repulsie faţă de alte organisme. Se vorbeşte
de antibioză când aceste substanţe emană de la microorganisme
şi de alelopatie, când interacţiunile au loc între plante
superioare.
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Alelopatia este un fenomen foarte important deoarece permite
unei plante să cucerească un teritoriu şi să facă faţă concurenţei
din partea altor specii.
Substanţele eliberate în mediu de către plantele superioare sunt
adesea polifenoli,, dar se întâlnesc şi alţi metaboliţi secundari.
Poate fi vorba de:
a) Substanţe volatile,, prezente în aparatul aerian. În
regiunile semideşertice din California, unele specii de
Artemisia - pelin şi Salvia - jaleş emit în atmosferă
terpene volatile (pinen, camfor) care împiedică
complet creşterea altor plante pe o rază de 11-2 m în
jurul lor şi încetinesc mult această creştere până la 10
m distanţă.
b) Substanţe solubile,, spălate de apele de ploaie pe
frunze, sau eliminate de către rădăcini în sol. Un
exemplu clasic este cel al nucului (Juglans
Juglans), sub care
puţine plante anuale pot creşte. Nucul produce
pr
o
substanţă fenolică numită juglonă
juglonă, sub formă
glicozilată, inactivă în rădăcini, frunze şi pericarp,
unde ea este răspunzătoare de culoarea brun
brun-gălbuie
sau brun-negricioasă
negricioasă a nucilor. Apa de ploaie spală
compusul glicozilat al frunzelor şi-ll antren
antrenează în sol,
la baza copacului; în cursul acestei spălări, hidroliza şi
oxidarea transformă molecula inofensivă în chinonă, a
cărei prezenţă inhibă creşterea plantelor anuale.
c) Produşi solubili sau insolubili, prezenţi în litieră şi
eliberaţi sub acţiunea microorganismelor
icroorganismelor din sol. De
exemplu, litiera de Pteridium – ferigă de câmp, bogată
în polifenoli, inhibă creşterea multor plante din
vecinătatea acestei ferigi.
Exemplele de mai sus ilustrează diversele strategii ale plantelor
pentru a limita competiţia intra- şi interspecifică în interiorul
unui ecosistem. Eliminarea anumitor specii în această
competiţie, atragerea altor specii într-oo relaţie simbiotică
contribuie la fizionomia unei asociaţii vegetale care se dezvoltă
într-un biotop dat.
Pentru om, substanţele
anţele secretate de diferite structuri,
uleiurile volatile în primul rând, sunt utilizate în medicină
(pentru homeopatie, aromaterapie) şi diferite industrii:
alimentară (plantele aromatice), cosmetică (parfumuri, creme),
farmaceutică (plante medicinale).
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Vacuomul – un compartiment
multifuncţional
al celulei vegetale
Acad. Dr. C. TOMA, dr. Lăcrămioara IVĂNESCU – Univ.
A. I. Cuza, Iași,
și, Facultatea de Biologie
În cursul evoluţiei pe Terra s-a
s instalat o divergenţă
fundamentală:
1.

O tendinţă animală,, care a selectat indivizi cu viaţă de
relaţie activă şi perfecţionistă (mobilitate în primul
rând), dar în detrimentul

autonomiei nutritive:

heterotrofie,, adică nevoie de molecule organice.
2.

O tendinţă vegetală,, care a privilegiat independenţa
indepen
nutritivă: autotrofie,, fiind nevoie doar de molecule
minerale simple, H2O, CO2, datorită utilizării şi
transformării energiei luminoase. Dar, fotosinteza
introduce o condiţie pentru a fi eficace: să realizeze o
suprafaţă mare de captare a energiei solare, atât în
interiorul cloroplastului, cât şi la nivelul celulei,
organismului pluricelular, populaţiilor: mai multe
grane tilacoidale, taluri sau frunze mai late, populaţii
mai dense (preerii, păduri). Toate în detrimentul
mobilităţii:
ităţii: fixarea şi ancorarea în sol.
***
La scară celulară,, 3 compartimente contribuie la

optimizarea condiţiilor de captare a luminii:
luminii
1o plastidele,, pentru fotosinteză;
2o vacuola,, care face să crească considerabil volumul
celulei, cu un consum metabolic minim;
3o peretele,, care rezolvă probleme de schimb şi
susţinere a plantei de talie mare, în poziţie erectă.
Aşadar, celula este traversată de un flux de metaboliţi
carbonaţi,, cu originea în plastide şi rezultatul în perete.
VACUOLELE – vacuom, aparat vacuolar
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Partea centrală a celulei vegetale este ocupată de un
compartiment voluminos numit vacuolă, care poate reprezenta
80-90 % din volumul celular, astfel că citoplasma, cu toate
organitele din ea, ne apare ca o peliculă fină parietală.
Numele de vacuolă a fost dat în secolul XIX, pornind
de la latinescul vacuus (spaţiu vid); de unde ideea că vacuola
este o enclavă celulară mai mult sau mai puţin inertă, a cărei
activitate ar fi pasivă şi accesorie.
Nimic mai incorect, ca şi termenul de celulă (cămăruţă
plină cu aer – ceea ce observase R.Hooke, în 1665, analizând la
microscop o secţiune printr-un dop de plută – ţesut mort).
Relativ recent s-a demonstrat dinamica schimburilor
vacuolare, importanţa acestui compartiment celular.
Toate vacuolele sunt limitate în permanenţă de o
membrană continuă, elementară, lipo-proteică numită tonoplast;
de la grecescul tonos – tensiune şi tonikos – care se întinde, care
are forţă şi elasticitate; căci ea se menţine sub tensiune datorită
proprietăţilor osmotice ale soluţiei interne sau suc vacuolar.
Tonoplastul a fost intuit de De Vries în 1885 şi descris, la
microscopul electronic, de Buvat în 1960.
Încă de la începutul secolului XX (a se vedea sinteza
lui Guilliermond A. din 1930 – Le vacuome des cellules
végétales – folosind coloranţii vitali: roşu neutru, albastru de
metilen, de toluidină, de cresil, de Nil) s-a afirmat că vacuomul
are un rol foarte important în viaţa celulară; el este nu numai
sediul fenomenelor osmotice ale celulelor, ci şi centrul de
acumulare a unui mare număr de produşi importanţi ai
metabolismului celular, îndeosebi a celor solubili în apă:
protide, glucide, glucozide, pigmenţi antocianici, alcaloizi,
compuşi fenolici, fitosterine, acizi organici, săruri minerale etc.

către peretele celular; presiunii osmotice vacuolare i se opune
deci o contra-presiune, presiunea de turgescenţă (starea de
tensiune), care este responsabilă de portul erect al organelor, în
special în regiunile tinere lipsite de elemente mecanice
lignificate.
Dacă o celulă este pusă într-o soluţie mai puţin
concentrată decât sucul vacuolar (hipotonică), apa pătrunde în
vacuole şi pereţii sunt întinşi la maxim. Dacă, dimpotrivă,
celula este trecută într-un mediu mai concentrat (hipertonic),
apa iese din celulă: peretele se destinde, citoplasma se retractă şi
vacuola îşi micşorează volumul; celula este plasmolizată.
Fenomenele de plasmoliză şi de deplasmoliză sunt reversibile.
Izotonia este starea intermediară în care concentraţia mediului
extern este identică cu cea a soluţiei vacuolare.
Maleabilitatea vacuolară (starea vacuomului)
1. Celulele meristematice primare (apicale) au vacuom
foarte redus
2.

Celulele meristematice secundare (cambiu, felogen) au
vacuole mari

3.

Celulele definitive (diferenţiate) au vacuole mari,
rezultate din fuzionarea vacuolelor foarte mici ale
celulelor meristematice primare

4.

În timpul dediferenţierii (multiplicare vegetativă,
formare de calus organogen, formarea felogenului, a
cambiului

periciclic

în

rădăcină

şi

a

celui

interfascicular în tulpină), vacuolele se fragmentează
şi-şi reduc mărimea în timpul diviziunilor succesive,
ceea ce conduce şi la reducerea taliei celulare; celulele
redevin meristematice
5.

Variaţii ritmice:
a)

în celulele stomatice, evoluţia urmează un
ritm circadian: ziua se deschid datorită
creşterii

presiunii

osmotice

(în

urma

fotosintezei rezultă glucide simple, osmoticactive), care deformează şi îndepărtează
celulele; noaptea se închid datorită micşorării
tensiunii, deci şi a vacuolelor (glucidele
simple se polimerizează în amidon, osmoticinactiv).
b) în mişcările de veghe şi de somn: închiderea
Vacuolele constituie în primul rând un rezervor de apă.
Peretele semipermeabil lasă să treacă solventul, dar nu
şi substanţele dizolvate (în realitate, şi substanţele dizolvate, dar
cu viteză foarte lentă).
În condiţii naturale, apa exterioară pătrunde în
vacuolă, diluând concentraţia substanţelor dizolvate: vacuola
tinde să-şi mărească volumul, dar este limitată în extensia sa de

p. 167

florilor şi replierea frunzelor seara,
deschiderea lor dimineaţa se datorează
variaţiilor de presiune osmotică a celulelor
care constituie umflăturile motoare
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6.

Variaţii cu ritm anual în celulele cambiale: iarna, în
repaus, vacuomul este pulverizat, presiunea osmotică
este

maximă;

primăvara,

vacuolele

fuzionează,

presiunea osmotică scade.
Conţinutul vacuolar
Compartimentul vacuolar conţine foarte numeroşi
compuşi: ioni minerali, oze şi glicozide, acizi aminici, acizi
organici, dar şi polipeptide, proteine şi glicoproteine, mucilagii
polizaharide, diferite heterozide.
Anumite tipuri moleculare nu sunt detectabile decât în
vacuolă (antociani şi diverşi pigmenţi, inulină etc.); alţii sunt
prezenţi în vacuolă, dar se găsesc şi în citoplasmă (zaharoză,
malat, acizi aminici).
Compuşii încorporaţi în vacuole pot fi regrupaţi în
două categorii: unii sunt intermediari ai activităţii de bază a
„metabolismului primar” al celulelor, care sunt puse la periferie
pentru un timp al circuitelor citoplasmei; alţii sunt rezultatul
căilor biosintetice mai specializate, care constituie
„metabolismul secundar”.
A. Compuşi ai metabolismului primar
1.

Acizi carboxilici. Sunt abundenţi şi, în parte,
responsabili de scăderea pH-ului conţinutului vacuolar.
Sunt intermediari ai ciclului Krebs: acizii citric,
izocitric, malic sau compuşi de origine variată: acid
tartric, acid ascorbic (vitamina C – mai cu seamă în
vacuolele fructelor cărnoase), acid malonic şi acid
oxalic, ultimii doi fiind toxici şi inhibitori de enzime şi
al căror transfer în vacuole este un procedeu de
eliminare şi de detoxifiere
a)

Acidul malic intervine în mod esenţial în
reglarea pH-ului citoplasmic. Condiţiile de
stress

(căldură,

frig,

secetă,

salinitate,

radiaţii, erbicide etc.) au o puternică influenţă
asupra metabolismului acidului malic şi
modifică distribuţia sa celulară. Rănirile,
poluarea

cu

SO2,

atacurile

parazitare

influenţează de asemenea producerea sa.
În anumite cazuri, în tranziturile vacuolă-citoplasmă, acidul
malic ia o importanţă adaptativă particulară. Este cazul plantelor
grase cu metabolism CAM (Crassulean Acid Metabolism) care
au o fotosinteză adaptată la climatul cald şi uscat, rezultând
fixarea CO2 noaptea.
b) Acidul oxalic formează în vacuolă fie oxalaţi

p. 168

Această b i o m i n e r a l i z a r e vacuolară este tipic vegetală,
dar numai în anumite celule zise „cristalifere”, dispersate în
diferite parenchimuri şi ţesuturi conducătoare. La c a c t u ş i ,
oxalatul de calciu reprezintă până la 85% din substanţa uscată
(Cactus senilis). Ca familii bogate în celule oxalifere:
Oxalidaceae, Polygonaceae, Fabaceae, Fagaceae etc.
Cristalele se dezvoltă într-o matrice vacuolară mucilaginoasă şi
în contact cu invaginaţiile membranare, care par a servi drept
situsuri de nucleare a cristalelor (birefringente, în lumină
polarizată). Forma cristalelor este diferită: simple, macle, ursini,
rafide.
Aşadar, acidul oxalic rezultă pe mai multe căi, din care
principala este dependentă de activitatea fotosintetică (plantele
etiolate sunt sărace în oxalaţi).Acidul oxalic este transferat în
vacuolă, unde este imobilizat sub formă de oxalat (îndeosebi de
Ca).
2) Glucidele. Dacă depozitarea oxalatului de calciu este un
stocaj permanent în vacuolă, glucidele pot fi recuperate şi
reintroduse în circuitul biosintetic în funcţie de necesităţi.
Este un fel de alternativă între concentrarea glucidelor solubile
în v a c u o l ă şi stocarea amidonului în p l a s t i d e: în timp
scurt în cloroplaste şi în timp mai lung în amiloplaste.
a) Zaharoza. Este o formă de rezervă vacuolară
şi principalul metabolit exportat şi transportat
la mare distanţă.
Stocarea zaharozei în vacuole este deosebit de
eficace în două plante alimentare: trestia de
zahăr şi sfecla (care contribuie cu 60 % şi,
respectiv, cu 40 % la producţia mondială de
zahăr alimentar: ± 100 milioane tone/an).
Concentraţia în zaharoză vacuolară poate
atinge 15-20 %.

s o l u b i l i de sodiu sau de potasiu, fie

b) Inulină şi fructozane. Sunt produşi de rezervă

oxalaţi insolubili şi cristalini în prezenţa

vacuolari ai mai multor familii de plante, mai

cationilor divalenţi (ex. Ca)

ales Compozee, Campanulacee şi Liliacee.
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Punerea

în

rezervă,

stocarea

şi,

apoi,

mobilizarea sunt fenomene sezoniere. Vara,
zaharoza - exportată de celulele fotosintetice
aeriene

–

este

transportată

de

ţesuturile

conducătoare până la celulele de acumulare
subterane. Are loc o izomerizare a glucozei în
fructoză.
După o perioadă de viaţă latentă (încetinită), de câteva
luni, reluarea vegetaţiei este marcată de sinteza fructozidazei,
specifică legăturilor care duc la depolimerizarea inulinei în
vacuole, desprinzând unităţile fructozil. Se produce o degradare
totală a polimerului şi apariţia unui amestec de fructoză şi
zaharoză. În câteva zile, ţesutul de rezervă pierde până la 80 %
din substanţa sa uscată, această cădere fiind datorată dispariţiei
cvazitotale a fructozei.
c) Alte oligozide: genţianoza (trihalozid) (în rădăcinile
de Gentiana); stachioza (tetrahalozid) (în vacuolele celulelor de
rezervă din rizomul comestibil de Stachys sieboldii); salep (în
vacuolele tuberculilor radiculari de Orchidaceae (polizaharid
acumulat vara şi hidrolizat primăvara următoare).

B. Compuşi ai metabolismului secundar (în număr de
50.000)
Ei conţin adesea în molecula lor nuclei aromatici

De altfel, toate glucidele dizolvate în vacuole nu sunt

(cumarine, alcaloizi, flavonoide, taninuri etc). În vacuolă,

recuperate de plantă. Ele nu pot fi, deci, considerate ca rezerve,

majoritatea sunt combinate cu oze (glucoză, galactoză):

ci mai degrabă ca elemente de strategii adaptative foarte

aceştia sunt agliconi de heterozide. Glicozilarea măreşte

elaborate. Astfel, vacuolele celulelor din fructele cărnoase sunt

hidrofilia şi favorizează retenţia lor în mediul apos

pline cu glucoză, fructoză, galactoză, zaharoză şi derivaţi care

vacuolar.

servesc de substanţe ce atrag animalele care, consumându-le,
asigură diseminarea seminţelor (deci rol în competiţia
ecologică).

Aceşti compuşi intervin într-o manieră subtilă în
echilibrele naturale şi în interrelaţiile plante-animale şi
plante-patogeni, fie ca semnale atractive, fie ca elemente

3) Acizi aminici şi proteine. În vacuolă, acizii aminici

repulsive şi, deci, mijloace de apărare.

sunt prezenţi, dar obişnuit în cantitate mică. Retenţia lor
prezintă un caracter foarte selectiv. Vacuolele din frunzele de
leguminoase (Melilotus, Trifolium etc) au mai ales acizi aminici
aromatici (fenilalanină, tirozină).

a)

Cumarina: este primul termen al unei familii de
compuşi fenolici foarte răspândiţi în regnul
vegetal. Sunt compuşi fiziologic activi care au
numeroase efecte toxice asupra celulelor vii:

Multe polipeptide sunt vacuolare, transferate aici doar pentru
câteva ore. În celulele adulte sunt puţine proteine în vacuole.
Conţinutul lor este mai ridicat în celulele aflate în creştere.
Cantitatea de proteine este mare în seminţe, unde vacuolele
pulverizate odată cu deshidratarea devin granule de aleuronă
(simple sau compuse).

p. 169

perturbă diviziunea nucleară şi creşterea, inhibă
enzime (precum amilazele sau invertazele).
Cumarina este o substanţă volatilă, care dă mirosul fânului
cosit. Ea prezintă o importanţă practică în cazul leguminoaselor
furajere căci, urmare a transformărilor bacteriene, ea dă
dicumarolul, anticoagulant responsabil de accidentele
hemoragice ale vitelor.
Ca pentru mulţi compuşi fenolici (cum ar fi lignina), punctul de
plecare a lanţului de biosinteză este fenilalanina, acid aminic
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aromatic, care este dezaminat de către fenilalanină – ammonialiază (PAL). Substratul toxic şi enzima susceptibilă de a-l
elibera sunt în compartimente celulare diferite. Doar în caz de
agresiune cumarina conţinută în vacuolă este susceptibilă de a
interveni ca mijloc de apărare împotriva erbivorelor; disociind
prin masticaţie o parte din celule, aceasta provoacă punerea în
contact a glucozidului şi a hidrolazei sale, ceea ce are ca efect
eliberarea substanţei toxice.
b) Compuşi cianogenici. Un acelaşi tip de protecţie

d) Taninuri. Sunt tot compuşi ciclici foarte frecvenţi
sub formă de glicozide. Ele au proprietatea de a denatura
proteinele şi sunt utilizate pentru tanajul (tăbăcirea) pieilor încă
din antichitate. Sunt detectabile în vacuole prin precipitatul în
brun pe care-l formează cu bicromatul de potasiu sau prin
colorarea în albastru intens în prezenţa sărurilor de fier.

(împotriva erbivorelor) poate fi invocat acidul
cianhidric, un puternic inhibitor al respiraţiei, care
blochează citocrom-oxidazele şi transferurile de
electroni. Producerea acidului cianhidric de către
celulă se numeşte cianogeneză. Se cunosc peste
2000 de specii de plante vasculare care produc
acid cianhidric (heterozidă), localizat în vacuolă.
Ca şi pentru cumarină, β-glucozidaza susceptibilă
de a descompune heterozide şi de a elibera acidul
cianhidric este absentă în vacuolă. Stocarea ar
asigura deci o protecţie a metabolismului celular şi
o apărare latentă contra prădătorilor (erbivorelor).
c)

Flavonoide: p i g m e n ţ i exclusiv vegetali,
foarte răspândiţi. Ei formează heterozide de
glucoză, galactoză, xiloză, ramnoză. Printre
flavonoide, cele mai importante sunt antocianii şi

■ Flavonolii sau flavonele sunt foarte apropiate de

Celule cu vacuole taninifere pot fi prezente în toate
organele (rădăcini, tulpini, frunze şi, adesea, în fructele
cărnoase, cărora le dau astringenţa înainte de maturare).
Celulele cu vacuole taninifere sunt dispersate, grupate în noduli
sau constituie veritabile reţele.
Prin proprietăţile de denaturare a proteinelor, taninurile
sunt inhibitori ai enzimelor şi sechestrarea lor în vacuolă apare
din nou, în acelaşi timp, ca o protecţie sau o excreţie şi o
posibilitate de apărare contra prădătorilor (agenţi patogeni);
secreţia lor devine semnificativă în cazul rănirilor sau atacului
parazitar.
Există şi taninuri „condensate”, care conţin nuclei
flavonici; aceştia nu sunt exclusiv vacuolari, ci sunt încorporaţi
şi în anumiţi pereţi, ca cei ai elementelor de lemn secundar din
duramenul arborilor, ceea ce le creşte imputrescibilitatea.
d) Alcaloizi. Sunt substanţe ciclice azotate (de

antociani din punct de vedere chimic. Majoritatea

aceea ei au o reacţie ± alcalină, de unde şi numele

sunt galbeni (ca la florile de Primula, Genista etc.)

lor). Au fost identificate mai multe mii de alcaloizi

sau incolori. Ca şi cumarina şi compuşii

până în prezent. Este un grup chimic foarte

cianogenici, aceşti pigmenţi vacuolari intervin în

heterogen. Ei au proprietăţi farmacodinamice,

relaţiile plante-animale, dar aici ca semnale

foarte puternice şi variate.

flavonolii,

abundenţi

în

vacuolele

celulelor

epidermice, în fructe, flori, frunze (mai ales
toamna). Anumite mutante sunt deosebit de bogate
în astfel de pigmenţi (fag purpuriu şi numeroase
varietăţi ornamentale, de plante ierboase).
■ Antocianii: de culoare albastru-violet până la
roşu. Practic, culoarea depinde de mai mulţi
factori: gradul de hidroxilare şi de metilare a
ciclului B. pH, gradul de chelare

atractive, esenţiale pentru reproducerea sexuată
(polenizare).
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Multă vreme, localizarea lor celulară a rămas discutată. De
exemplu, nicotina tutunului este sintetizată în rădăcini, apoi

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

biologie
migrează în celulele foliare, admiţându-se că ea ar fi stocată în
cloroplaste sau în perete.
Or, de la începutul utilizării vacuolelor izolate, plecând
de la protoplaşti, s-a arătat că acest alcaloid se găsea efectiv
concentrat în vacuolă. O aceeaşi vacuolă poate conţine mai
multe tipuri moleculare la diferite specii. În cazul berberinei
(coleretică şi antipaludismică), s-a arătat că etapele cheie ale
biosintezei lor se derulează în mici vezicule, care se varsă în
vacuolă. În anumite etape, alcaloizii sunt concentraţi în vacuole
ale unor celule specializate. Astfel, morfina şi codeina din
opium se găsesc în vacuomul dispersat al laticiferelor de mac
(Papaver somniferum). Ca şi chelidonina, sanghinarina şi
berberina din latexul de Chelidonium majus.
Biosinteza alcaloizilor are loc în cloroplastele frunzei,
de unde ajung în vacuolă, iar transportul de la frunză în alte
organe foloseşte calea ţesutului floemic.
Mai multe modele celulare au fost selecţionate pentru a
studia capacităţile de sinteză şi de retenţie vacuolară a
alcaloizilor. Suşe de celule în cultură de Acer, Nicotiana şi, mai
ales, de Catharanthus (apocinacee din Madagascar), care
elaborează mai mulţi alcaloizi, din care catarantina şi
vinblastina, antimitotice utilizate în tratamentul leucemiilor, sau dovedit cele mai performante şi sunt foarte utilizate în
laboratoare.
Ţinând seama de importanţa economică a alcaloizilor,
cercetările sunt deosebit de active în acest domeniu.
XX X
Din cele de mai sus nu trebuie înţeles că, prin alcaloizi,
şi alţi metaboliţi secundari conţinuţi, vacuola ar fi un
compartiment „toxic” al celulei, ci un compartiment de apărare
şi semnalare.
Pătrunderea diferiţilor metaboliţi, sintetizaţi în
citoplasmă şi acumulaţi în vacuolă, pătrund – la nivelul
tonoplastului – fie prin simpla difuziune (îndeosebi metaboliţi
secundari lipofilici), fie prin canale sau pori transportori (ioni,
aminoacizi, acizi organici, glucide).
Calea de transport de la RE sau de la plastide (în cazul
multor alcaloizi), unde are loc biosinteza, trece prin aparatul
Golgi.

Hidrolazele şi activităţile lor litice
Vacuolele au un echipament enzimatic destul de
apropiat celui ce se găseşte în lizozomii celulelor animale, adică
hidrolaze şi fosfataze. De aceea se vorbeşte adesea de
fitolizozomi, în loc de vacuole, cu enzime digestive având rol în
autoliza celulară.
Se cunosc: vacuole cu fază apoasă, cu numeroase
elemente şi substanţe dizolvate (protoni, ioni, molecule
organice şi minerale, molecule toxice); vacuole hidrofobe, ce
conţin adesea globule lipidice cu molecule apolare şi
pigmentare.
Mişcările apei spre vacuolă şi din vacuolă spre citosol
sunt reglate de situsuri de pasaj din tonoplast, la nivelul
acvaporinelor.
Arsenalul litic (fructozidaze, proteaze, esteraze, toate
fiind hidrolaze) poate degrada, practic, toate substraturile şi toţi
constituenţii celulari, deci este capabil de autofagie, ceea ce
asigură o epurare şi o remodelare a unei părţi din celulă; el
intervine în timpul diferenţierii şi dediferenţierii celulare,
asigurând o eliminare a regiunilor vechi şi o reîntinerire locală.
Fenomenul de autofagie (autoliză) este, de regulă,
limitată; ea ia o mare amploare ca urmare a traumatismului sau
a stresului fiziologic. În timpul senescenţei celulare are loc o
autoliză generalizată: petalele rămân adesea desfăcute doar
câteva ore: citoplasma se hidratează rapid, tonoplastul se
distruge şi, astfel, hidrolazele se elimină în citoplasmă, ducând
la autoliză. O autoliză totală are loc la sfârşitul diferenţierii unor
celule care persistă doar prin peretele lor, dar rămân
funcţionale: vase de lemn, celule de suber, fibre de
sclerenchim.
Invazia de bacterii sau ciuperci (patogene sau
simbiotice – bacteriorize şi micorize) este controlată şi limitată
tot de către digestia intravacuolară.
Rolul vacuolelor
-

conţin, deci, enzime digestive, care degradează
substraturile macromoleculare şi le transformă în
produşi reutilizabili;

-

constituie rezervoare pentru glucide (zaharoză,
inulină), proteine (aleuronă în seminţe), acizi
organici (malic, tartric, citric, ascorbic), acizi
aminici, taninuri, cristale de oxalat de calciu ş.a.;

-

contribuie la detoxifiere: primeşte şi depozitează
substanţe

toxice

(cumarine,

alcaloizi),

deci

eliminare prin indiguire internă (nu prin excreţie
în mediul extern, ca la animale), pe unele din ele
neutralizându-le (de exemplu, acidul oxalic);
alcaloizii din vacuolă nu au acţiune fiziologică
asupra plantei, dar sunt otrăvuri pentru animale şi
om;

p. 171
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-

extrasele vacuolare au proprietăţi insecticide,

▲nicotina, piretrina ş.a. sunt utilizate ca pesticide

antiseptice, hemoragice, castratoare, prin aceasta

(2000 specii de plante au proprietăţi insecticide);

având rol de apărare a plantei;
-

▲ca să nu mai vorbim de steroizi şşi alcaloizi

prin pigmenţii dizolvaţi în sucul lor, vacuolele (ca

utilizaţi în industria medicamentelor

şi carotenoplastele) au un rol important în

-

atragerea animalelor polenizatoare şi a celor care

Deci, metaboliţii secundari sunt compuşi bioactivi

asigură diseminarea;

în plan biologic, fiziologic, ecologic.

pentru

animalele

organoleptice

ierbivore,

ale

proprietăţile

ţesuturilor

consumate

(astringenţă, acreală, amăreală, aciditate) sunt
dependente de taninurile şi heterozidele din
vacuolă;; aşadar, planta dispune de mai multe
mijloace chimice de origine vacuolară pentru a
diminua

propria

digestibilitate

faţă

de

consumatori.
Metaboliţii secundari oferă un avantaj selectiv
speciilor:
-

ca atracţie pentru polenizatori şi diseminatori de
fructe şii seminţe (atraşi de culori, gust etc., ca şi
de către pigmenţii carotenoplastelor);

-

ca ofensivi şi defensivi, împotriva viruşilor,
bacteriilor,

fungilor,

insectelor

fitofage,

mamiferelor erbivore şi chiar împotriva altor
plante (ca substanţe alelochimice în competiţia
dintre specii, inhibând germinarea şi dezvoltarea
plantulelor);
-

ca semnale: flavona numită luteolină, exudată de
rădăcina lucernei, serveşte ca semnal ce activează
genele speciilor de Rhizobium din rizosferă,

Aşadar, vacuola nu este doar o simplă enclavă acviferă pasivă,
ci un regulator esenţial,, care menţine citoplasma în stare
stabilă, un „stomac” şi „hambar” pentru o mulţime de substanţe;
de ea depinde osmoza şi turgesecenţa celulelor.
Toate acestea arată că un asamblu de aşa
aşa-zise „deşeuri”
vacuolare participă, în realitate, la competiţia speciilor, intervin
în selecţiaa naturală şi în echilibrul ecologic.
În ultima vreme s-aa formulat şi o ipoteză (îndrăzneaţă) care
priveşte dispariţia dinozaurilor (cel puţin a celor ierbivori) şi
reînnoirea florei la sfârşitul mezozoicului. Cronologic, într
întradevăr, dispariţia marilor reptile
ptile corespunde unei rapide
dominanţe a angiosprmelor pe suprafaţa Terrei. Dezvoltarea
acestor plante, multe din ele cu alcaloizi,
alcaloizi a modificat calitativ şi
cantitativ hrana disponibilă pentru dinozauri. Or, s-a
s demonstrat
că reptilele vegetariene sunt mai puţin apte în a deosebi
producătorii de alcaloizi toxici, pe care nu-i
nu
consuma
mamiferele. Este, deci, posibil ca dinozaurii să fi suferit otrăviri
cronice pe punctul de a contribui la declinul lor.
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Un virus antic prezent în ADN
ADN-ul uman

jucând rol în formarea nodozităţilor;
lor;
-

flavonolii

sunt

esenţiali

pentru

Petru STRĂTULAT
germinarea

polenului şi creşterea tubului polinic (în caz
contrar vorbim de sterilitate masculină)
▲ condimente precum ceaiul, cacao, cafeaua îşi
datorează proprietăţile şi unor metaboliţi secundari
pe care îi conţin;
▲unele uleiuri volatile (de trandafir, iasomie)
constau din amestecuri complexe ce conţin şi
metaboliţi secundari;
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Cercetările au arătat că ADN
ADN-ul nostru găzduieşte
urmele unor virusuri învinse de strămoşii noştri, unele încă
periculoase, dacă s-ar
ar reactiva. Oamenii de ştiinţă au găsit
mai multe.

D

upă ce a supravieţuit timp de 2.500 de genomuri, o
echipă a descoperit dovezi a 36 de virusuri care ss-au
adunat de-aa lungul evoluţiei noastre, inclusiv 19 care nu
au mai fost observate până acum, dintre care unul încă este
infecţios, dacă s-ar activa.
Cum intră ADN-ul
ul viral în celulele noastre? Pentru a se
reproduce, virusurile trebuie să folosească ADN-ul nostru
împotriva noastră. Încep prin infiltrarea în celulă şi prin
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introducerea propriilor gene între ale noastre. În acest mod,
când celulele îşi copiază ADN-ul,
ul, proces necesar în timpul
diviziunii celulare, copiază şi ADN-ul
ul virusului. Acestea se
activează, apoi, în noua celulă pentru a o transforma într
într-o
fabrică de virusuri. Cei nou-creații se infiltrează în alte celule şi
repetă procesul.
Organismul uman se lupta cu virusurile care îl infectează, dar
nu poate scăpa de bucăţile din ADN pe care le dezactivează.
După dezactivare, segmentele de ADN viral nu dispar ci rămân
prinse în genom, copiate la infinit în timpul diviziunii celulare.
Asta înseamnă că, dacă genomul alterat ajunge la copii, genele
virusului sunt transmise din generaţie în generaţie. Sunt
transmise dezactivate, dar cu un potenţial infecţios.
Aceste fragmente de ADN nu fac nimic. Mutaţiile se po
pot
acumula în ele fără efecte reale asupra organismului şi chiar fac
imposibilă reactivarea lor, dar cu mutaţii sau fără, fragmentele
de ADN sunt dobândite şi ar putea cauza probleme. De
exemplu, fragmente ale ADN-ului
ului viral se pot activa şi pot
contribui laa apariţia unor boli sau arunca funcţiile unei celule
într-un haos total.
În noul lor studiu, o echipă condusă de Jeffrey Kidd de la
Universitatea din Michigan şi de John Coffin de la
Universitatea Tufts a găsit 18 astfel de mutaţii care nu au mai
fost detectate
ectate până acum. Unele sunt foarte rare, apărând în doar
două genomuri din 2.500 analizate, dar altele foarte întâlnite,
fiind prezente în 75% din genomuri.

În mod interesant, cercetătorii au găsit un virus ceva mai intact.
Acest lucru se întâmplă când o infecţie este recentă sau dacă
fragmentele de ADN nu au suferit mutaţii prea multe de când a
infectat organismul, ceea ce ar putea duce la posibilitatea
producerii unui virus infecţios, dacă s-ar
ar reactiva.
Anul trecut a fost descoperit un astfel de protovirus.
virus. Acum ştim
de existenţa a doi.
Nu ştim prea multe despre el, intitulat Xq21.33 după locul în
care se afla pe cromozomul X, dar echipă încă lucrează pentru a
înţelege de la ce fel de virus provine şi ce efecte a avut acesta.
Ce ştim, în acest moment, este că a infectat strămoşii a 44 de
persoane ale căror genomuri au fost examinate, iar echipa este
încrezătoare că a trecut prin atât de puţine mutaţii de atunci
încât poate fi infecţios şi astăzi.
Cercetătorii nu cred că sunt şanse prea mari că virusul ssă se
reactiveze, mai ales pentru că organismul uman are metodele
sale de a ţine sub control genele pe care le-aa dezactivat. Totuşi,
este îngrijorător faptul că un virus învins de strămoşii noştri ar
putea să ne bântuie în prezent.

Ascultarea muzicii clasice modulează gene
responsabile cu funcţionarea cerebral
Cu toate că în toate societăţile era comună ascultarea
muzicii, determinanţii bilogici legaţi de ascultarea muzicii
sunt în general necunoscuţi.

C

onform unui nou studiu, ascultarea muzicii clasice
amplifica activitatea genelor care sunt implicate în
secreţia şi transportul dopaminei, neurotransmisiile
sinaptice, în procesul de învăţare şi memorare, dar şi în
micşorarea activităţii genelor responsabile de procesul de
neurodegenerare. Unele dintre genele responsabile de
accelerarea acestui proces erau cunoscute a fi responsabile de
învăţarea cântecelor şi al cântatului în cazul păsărilor, sugerând
un fundal evolutiv
utiv comun al percepţiei sonore pentru mai multe
specii.
Ascultarea muzicii este o funcţie cognitivă complexă a
creierului uman, care este bine cunoscută pentru faptul că
induce mai multe schimbări neuronale şi fiziologice. Totuşi,
fundalul molecular care susţine efectele ascultării muzicii sunt
în mare necunoscute. Un grup de studiu din Finlanda, a
investigat modul în care ascultarea muzicii clasice afectează
profilul expresiei genelor atât în cazul participanţilor cu
experienţă în muzică cât şi a celor fără
fă experienţă. Toţi
participanţii au ascultat Concertul pentru vioară Nr. 3, în G
Gmajor, de W.A. Mozart pentru cel puţin 20 de minute.
Ascultarea muzicii a amplificat activitatea genelor implicate în
secreţia şi transportul dopaminei, a funcţiei sinaptice, în
învăţare şi memorie. Una dintre genele amplificatoare,
synuclein-alfa
alfa (SNCA) este cunoscută că gena de risc pentru
boala Parkinson, localizată în zona din creier care este cel mai
mult legată de aptitudinile muzicale, dintre toate zonele. SNCA
este de asemenea cunoscută pentru contribuţia la învăţarea
cântecelor în cazul păsărilor.
„Creşterea răspunsului celular la anumiţi stimuli (amplificarea)
unor gene cunoscute pentru faptul că sunt responsabile pentru
învăţarea şi cântatul păsărilor sugerează un fundal evolutiv
comun în cazul percepţiei auditive între păsările cântătoare şi
oameni”, spune Dr. Irma Järvelä, conducatorea studiului. Din
contră, ascultarea muzicii a condus la descreşterea răspunsului
celular la stimuli (micşorarea) în genele care sunt asociate cu
neurodegenerarea, evidenţiind rolul neuroprotector al muzicii.
„Efectul a fost detectabil numai în cazul participanţilor cu
experienţă în muzică, sugerând importanta famialiarizarii şi
experienţei în cazul efectelor induse de către muzica”, a
remarcat unul dintre cerectatori. Descoperirile oferă noi
informaţii în legătură cu trecutul genetic molecular al percepţiei
muzicale şi a evoluţiei acesteia, dar în acelaşi timp pot oferi şi
noi indicii în legătură cu mecanismele moleculare ce susţin
terapia muzicală.
sursă: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/03/150313083410.htm

Studiul a fost publicat în jurnalul Proceedings of the Naţional
Academy of Sciences.
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ADN-ul uman este influențat
țat de fiecare
planetă din sistemul nostru solar

este pus într-oo legătură cu o planetă care la rându
rându-i are o
influență asupra ADN-ului uman.

Etienne Guille
De câțiva
țiva ani, profesorul francez Etienne Guille a
descoperit că ADN-ul uman uman conține metale. Metalul
provoacă variații
ii puternice ale moleculelor de ADN.

C

ine ar fi crezut că între medicină și alchimie poate să
existe o legătură? Alchimiștii
știi au atribuit fiecărui corp
ceresc un corespondent, respectiv un metal.

Aurul pentru Soare, fierul pentru Marte, plumbul pentru Saturn,
argintul pentru Lună, mercurul pentru Mercur, cupru pentru
Venus, zincul pentru Uranus, magneziu pentru Neptun, staniu
pentru Jupiter și cobalt pentru Pluton.
A fost emisă ipoteza căă metalul care este fixat la baza
moleculelor ADN-ului
ului contribuie la modificarea func
funcționării
acestora. Metalele descoperite în ADN sunt cuprul, fierul
plumbul, aur, argint. Cele mai importante cantități
cantită de metal sunt
în număr de șapte și corespund, conform
m alchimi
alchimiștilor, unor
planete.
Fierul și cuprul influențează respirația. Staniul și mercurul joacă
un rol important în potențialul
țialul hidric, polaritatea argintului și a
plumbului influențează activitățile terapeutice.
S-a emis ipoteza că Luna prin câmpul ei magnetic influen
influențează
ionii de argint și implicit activitatea ADN-ului
ului uman. Metalele
din ADN sunt sursă de energie și răspund modificărilor
magnetice.
Ritmul sideral, de creștere
ștere sau descreștere a Lunii, are influențe
directe asupra fiecărei persoane. Soarele
rele trece prin cele 12
constelații zodiacale într-un
un an, iar Luna le parcurge într
într-o lună.
În rotația
ția sa lunară, Luna nu descrie un cerc, ci o elipsă. Cel mai
apropiat punct de planeta noastră îl atinge în a 14 zi, când
distanța este de 356.500 kilometri, iar după 14 zile, atinge cel
mai depărtat punct, la o distanță de 406.ooo
ooo kilometri.
Putem trage concluzia că în a 14 a zi, Luna are cea mai mare
influență asupra ADN-ului uman și a organismului în general,
fiind în punctul cel mai apropiat de Terra.
Soarele prin furtunile solare influențează
țează nu numai planeta ci și
ADN-ul
ul uman. Soarele este pivotul, este centrul energetic. Prin
vânturile solare el transmite energie planetelor care la rându
rându-le
influențează ADN-ul, transmițând
țând energie metalelor.
Şapte dintre planetele sistemului nostru solar își
și pun amprenta
pe fiecare semn zodiacal, prin sferele lor subtile. Fiecare metal
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Se crează o legătură indestructibilă între medicină, alchimie,
astrologie. Putem spune că ADN-ul
ul uman este influen
influențat de
parcursul fiecărei planete. Specialiștii
știi susțin că ADN-ul
ADN
uman
poară în el amprenta fiecărui semn zodiacal.

Ce tratament și-ar
ar administra imediat un
medic dacă el personal s--ar îmbolnăvi de
cancer?
De-a
a lungul anilor, cercetătorii au atras atenția
aten asupra
faptului că celulele canceroase se dezvoltă din cauza mai
multor factori precum dieta neadecvată, lipsa exercițiilor
exerci
fizice, gândurile și emoțiile negative, dar și toxicitatea
to
mediului în care trăim.
Pentru a preveni cancerul sau dezvoltarea acestuia, trebuie să
facem anumite schimbări în ceea ce prive
privește stilul de viață.
Potrivit HealthyLifeTricks.com,, dacă un medic ar fi diagnosticat
cu cancer ar apela la următoarele strategii pentru a se trata:
1. Renunțarea la zahăr
Celulele canceroase se hrănesc cu zahăr. Cel mai bun lucru pe
care îl puteți
ți face pentru a preveni sau limita dezvoltarea
celulelor canceroase este să controla
controlați nivelul insulinei,
adoptând o dietă bogată
tă în fibre compusă din alimente
proaspete, integrale și neprocesate. Cunoscutul doctor american
Dean Ornish (cercetător în domeniul sănătății,
sănătă
autor de
bestseller-uri și consilier pentru unii dintre cei mai puternici
lideri ai lumii) a ajuns la concluzia că după numai trei luni în
care a urmat un astfel de regim alimentar, mai mult de 500 de
gene au fost afectate în mod pozitiv.
2. Eliminarea potențialilor alergeni
Potrivit unui studiu recent publicat în Jurnalul Asociației
Medicilor Americani, sensibilitatea
atea la gluten crește
cre
rata
mortalității
ții cu până la 75% în cazul persoanelor bolnave de
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cancer sau care suferă de afecțiuni
țiuni cardiace. Lactoza și glutenul
sunt cei mai comuni alergeni, asociați
ți cu rezistența la insulină.
Eliminând produsele de acest fel din alimentație
ție reduceți riscul
de a dezvolta numeroase afecțiuni.
3. Reducerea inflamației
Inflamația
ția este una din cele mai comune amenințări, asociată cu
diferite boli cronice, inclusiv cancerul de diferite tipuri.
Majoritatea inflamațiilor provoacă rezistență
ță la insulină.
Medicii recomandă să renunțăm
țăm la gluten și lactate și să
introducem alimente bogate în omega-3,
3, precum semințele
semin
de in
și multe verdețuri.
4. Protejarea intestinelor
În
majoritatea
cazurilor,
cancerul își are originea în
intestine. Și nu este vorba
numai despre cancerul de
colon. Medicii atrag atenția
asupra faptului că trebuie să ne
protejăm tractul intestinal,
evitând alimentele care produc
inflamații
și
consumând
probiotice,
prebiotice
și
fitonutrienți,
precum
curcumina și resveratrolul.
5. Transformarea benefică a gândurilor pentru un sistem
imunitar mai puternic
Acest gen de strategie este de cele mai multe ori ignorată, dar
este la fel de importantă ca sfaturile anterioare. Mul
Mulți oameni de
știință și numeroși medici au demonstrat că felul în care trăim și
interacționăm
ționăm cu cei din jur are impact asupra stării de sănătate.
Pentru a preveni și combate cancerul trebuie să ne odihnim, să
reducem sursele de stres și să facem mișcare constant.
Aceste sfaturi ar trebui puse în practică de oricine, nu doar de
persoanele diagnosticate cu cancer. Calitatea vieții
vie
și a
gândurilor este extrem de importantă, iar alegerile corecte ne
fac mai puțin vulnerabili în fața bolilor.

Cum să supravieţuieşti unui atac de cord
când eşti singur
Psih. Alina BLAGOI
Deoarece mulţi oameni sunt singuri când suferă un
atac de cord, fără ajutor, persoană a cărei inima bate
necorespunzător şi care începe să simtă o stare de leşin, are
doar aproximativ 10 secunde înainte de aa-şi pierde
cunoştinţa.

C

u toate acestea, aceste victime se pot ajuta prin a tuşi
în mod repetat şi foarte energic.
energic O respiraţie adâncă ar
trebui să fie luată înainte de fiecare tuse, iar tusea trebuie
să fie adâncă şi prelungită, aşa cum e atunci când se produce
sputa din adâncul pieptului.

O respiraţie şi o tuse trebuie repetate la fiecare două secunde,
fără oprire până soseşte ajutorul său până când inima se simte
că bate în mod normal din nou. Respiraţiile adânci aduc
oxigenul în plămâni şi mişcările de tuse storc inima şi păstrează
sângele în circulaţie. Presiunea asupra inimii, de asemenea, o
ajută să recapete ritmul normal. În acest fel, victimele atacurilor
de inimă pot ajunge la spital.

Remediu natural pentru creşterea
nivelului de fier din sânge
În
cazul
în
care
rezultatele
analizelor
(hemoleucograma) va indica un nivel scăzut de fier (anemie)
şi doriţi să vă îmbunătăţiţi această stare de sănătate,
articolul pe care îl veţi citi este pe cale să vă dezvăluie o
reţetă care vă va ajuta destul
ul de mult să creşteţi nivelul de
fier din sânge, aceasta fără suplimente nutritive.

Ş

tim bine ca fierul este componenta principală a
hemoglobinei care transportă oxigenul şi dioxidul de
carbon spre şi dinspre celule. De asemenea fierul joacă un
rol destul de important în producerea de energie, ca element
principal al mai multor enzime. Bunaa funcţionare a sistemului
imunitar este strâns legată de cantitatea de fier din sânge.
Atunci când nivelul de fier din organism este scăzut, apar mai
multe simptome cum ar fi : oboseala, scăderea capacităţii de
concentrare, dureri de cap, ameţeli, căderea
căder părului, apatie,
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ajungându-se
se până la instalarea depresiei. Sunt sigur că de
foarte multe ori, după ce aţi constatat că aveţi o lipsă de fier şi
rezultatele analizelor v-au
au nemulţumit, aţi mers repede la
farmacie pentru a vă cumpăra suplimente nutritive bogate în
fier. Acest lucru nu este tocmai indicat, întrucât un aport mare
de fier în organism poate conduce la apariţia unor simptome
cum ar fi greaţă, vărsături, leziuni ale tractului intestinal, stări
de
şoc
mergând
până
la
insuficienţă
hepatică.

Tratamente naturale pentru Helicobacter
pylori

Ceeaa ce urmează să vă prezint, este un preparat 100% natural,
un preparat care va provoca o creştere naturală a nivelului de
fier din sânge, fără a mai provoca simptomele anterior amintite.
Iată cum se pregăteşte!

Ingrediente necesare:
- 1 kg de lămâi
- 1 kg de morcovi
- 1 kg de sfeclă roşie
- 2 litri de apă plată
Metoda de preparare:

Spălaţi bine toate ingredientele, apoi stoarceţi cât se poate cu
mâinile sucul din lămâi. Ceea ce a mai rămas de la lămâi trebuie
să le treceţi printr-oo maşină de tocat carnea. După ce aţi curăţat
morcovii şi sfecla roşie, le tăiaţi în bucăţi mai mici şi le veţi
trece de asemenea prin maşina de tocat carne.
Amestecaţi apoi tot ceea ce a rezultat şi puneţi amestecul într
într-o
strecurătoare mare, punând un recipient sub ea pentru a colecta
sucul rezultat. După scurgerea a 2 ore, sucul care a trecut prin
sită trebuie să-ll amestecaţi cu sucul rezultat de la stoarcerea
stoarcer
lămâilor Adăugaţi siropul rezultat în 2 litri de apă plată şi agitaţi
bine. Se transfera amestecul în borcane sau sticle, păstrând
preparatul la frigider.
Mod de consum:
Consumă un pahar de 200 de ml din acest remediu în fiecare zi.
Vă asigur că după ce veţi consuma 1 lună de zile acest preparat,
nivelul de fier din sânge va reveni la normal, iar stările care nu
vă dădeau pace vor fi de domeniul trecutului.

p. 176

Helicobacter Pylori (HP) este o bacterie care
infectează mucoasa peretelui stomacului uman. Bacteria
Helicobacter pylori este responsabilă de gastritele cronice,
de ulcerele duodenale şi joacă un rol important în generarea
anumitor forme de cancer gastric.
unoscută doar din 1980, această infectie este contactată
în copilărie şi în marea majoritate a cazurilor ea devine
cronică şi este însoţită de o inflamaţie a mucoasei
gastrice şi este cauza a 90% dintre toate gastritele cronice.
Transmiterea este intra-familiară
familiară (mamă/copil) şi infecţia poate
dura
ra decenii, poate chiar toată viaţa persoanei infectate.
Aproximativ 10% dintre persoanele infectate dezvoltă ulcer
peptic.
40% din populaţia europeană este suferă de această infecţie şi în
mai mult de 80% în ţările slab dezvoltate.
HP trăieşte exclusiv în stomacul uman şi este singurul organism
cunoscut care poate supravieţui într
într-un mediu atât de acid.
Această bacterie are o formă elicoidală (de unde şi numele de
„Helicobacter”) şi poate să se fixeze în peretele stomacului
pentru a-ll coloniza. Stomacul produce două substanţe, acidul
clorhidric şi pepsina. Aceste substanţe sunt ţinute la distanţă de
peretele stomacal de către mucus.
Boala apare în cazul unei secreţii prea mari de acid sau a unei
protecţii insuficiente de către mucus.
Prezenţa de Helicobacter Pylori multiplică cu 30 riscul de
cancer de stomac şi se pare că acest tip
t de cancer nu se poate
dezvolta în absenţa acestei bacterii.
În prezent, este recomandabilă eradicarea sistematică a
Helicobacter pylori printr-un tratament preventiv pentru
pacienţii cu gastrectomie parţială pentru cancer, şi depistarea la
rudele de gradul I şi la pacienţii cu leziuni preneoplazice
histologice (atrofie, metaplazie).
Alcoolul, stresul, anumite medicamente (acidul acetil salicilic şi
alte antiinflamatoare nesteroidiene) şi infecţia primară cu
Helicobacter
elicobacter Pylori sunt cauzele principale pentru numeroase
boli gastro-duodenale.
În mod obişnuit, bacteriile nu rezistă în mediul acid din stomac,
în timp de HP secretă o enzimă (urează) care îi permite să
supravieţuiască în sucul gastric, neutralizându-l.
neutralizându
Bacteria
acţionează in două moduri: ea creşte secreţia de suc gastric şi

C
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slăbeşte structura mucoasei gastro-duodenale. Fiind mai puţin
protejat, peretele stomacului sau al duodenului este atacat de
sucurile gastrice.
Metode de detecţie
Convenţional, o biopsie ce se realizează la orice endoscopie,
poate
determina
prezenţa
de
Helicobacter
Pylori.
Au fost puse la punct şi alte teste. Depistarea prin analiza
aerului expirat, cu uree marcată. Depistarea din sânge poate fi
utilă, dar din nefericire testul rămâne pozitiv după multe luni de
la eradicarea bacteriei Helicobacter pylori şi de aceea este dificil
de utilizat. O tehnică de diagnostic de ultimă oră se bazează pe
depistarea antigenelor acestui germen din fecale prin teste
imunologice, iar acest test are o sensibilitate de 96%, o
specificitate de 93% şi valori predictive pozitive de 92% şi
negative de 96%, iar în prezent nu este un test de rutină.
Tratamentul clasic Helicobacter pylori
În medicina clasică tratamentul, o triterapie de şapte zile care
asociază un inhibitor al pompei de protoni cu două antibiotice,
permite vindecarea în 70% dintre cazuri. Pentru pacienţii car au
o rezistenţă la acest tratament, un al doilea tratament, o
quadriterapie, mult mai puternică şi de mai lungă durată, face ca
bacteria dâsă dispară în 63% din cazuri. Per total, gradul de
vindecare este de 90%. Inflamaţia însă, se menţine timp de 6
până la 24 de luni până când mucoasă redevine normală. Dacă
mucoasa a fost deja atinsă, leziunile persistă, dar extinderea şi
agravarea lor este stopată definitiv.
Tratamentul natural pentru Helicobacter pylori
Uleiurile esenţiale
Tratamentul acestei infecţii se face în general prin uleiuri
esenţiale. Uleiurile esenţiale sunt numărul unu în lupta
împotriva Helicobacter pylori. Luptă atât împotriva infecţiei cât
şi împotriva recidivelor.
Uleiuri cu proprietăţi antiinfecţioase sunt mai ales uleiurile
esenţiale cu fenol, cum este uleiul de oregano (Origanum
compactum), sau cu timol, cum este uleiul de cimbru (Thymus
vulgaris), uleiul de arbore de ceai (Melaleuca alternifolia), de
scortisoara(cinnamomum zeylanicum). Cuişoarele (Eugenia
caryophyllata) inhibă creşterea bacteriei Helicobacter pylori.
Concentraţia medie inhibitoare (CMI) este de 40 µg/ml pentru
cuişoare.

Sunt uleiuri esenţiale cu o importantă acţiune antiinflamatoare,
bogate în aldehide, cum este cel de scorţişoară, sau bogate în
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seschiterpene cum este uleiul esenţial de musetel (Chamomilla
recutita) sau uleiul de ghimbir (Zingiber officinalis).
Uleiurile de tarhon (Artemisia dranunculus) şi uleiul de ghimbir
au acţiune antispastică.
Mai multe uleiuri cum sunt cel de menta (Mentha piperita) şi
cel de lemongrass au arătat in vitro o inhibiţie netă a proliferării
Helicobacter pylori.
Plante eficiente in tratarea Helicobacter pylori
Fitoterapia s-a dovedit a fi utilă în tratamentul bolilor gatroduodenale.
Anumite izoflavone inhibă creşterea bacteriei Helicobacter
pylori. Această acţiune este mai puţin importantă decât decât
acţiunea lor estrogenică care limitează folosirea lor în formă
standardizată. Este vorba de glicină (Glycina max), lucerna
(Medicago sativa) şi cohoş negru (Cimifuga racemosa).
Glicirizina are o acţiune anti-inflamatoare, ea inhibă producerea
de PGE2 şi creşte producţia de mucus stomacal şi durata de
viaţă a celulelor epiteliale din stomac şi inhibă secreţia de
pepsinogen.
Acidul gliciretic blochează parţial degradarea hormonilor
suprarenalieni şi în special a cortizolului. Astfel, se prelungeşte
efectul biologic al acestuia.
În vitro, extractul hidro-alcoolic de licorice inhibă suşele de
Helicobacter pylori, cu o concentraţie minimă inhibitorie (CMI)
de 50 până la 400 mg/ml.
Anumite Brasicaceae cum sunt varza sau brocoli conţin
glucozinolaţi care sub acţiunea unei enzime sunt transformaţi în
sulforafan. Această moleculă inhibă creşterea bacteriei
Helicobacter pylori în 8 din 11 cazuri. Activitatea antiacidă a
acestor legume dispare prin gătire.
Afinele au o acţiune antiinfecţioasă şi permit o mai bună
absorpţie a vitaminei B12 în gastritele atrofice. Polizaharidele
cu masă moleculară mare din afine inhibă adeziunea bacteriei
Helicobacter pylori la mucusul gastric uman.
Mușețelul a demonstrat într-o meta-analiză o diminuare a
dispepsiei şi a acidităţii stomacale. Acţiunea sa antiinflamatoare
locală este bine cunoscută şi a fost comparată cu cea a
inhibitorilor ai pompei de protoni. Uleiul esenţial de muşeţel a
demonstrat o inhibiţie in vitro a Helicobacter.
Genţiana conţine triterpene şi xantone care au o acţiune
antiinflamatoare directă asupra mucoasei stomacale, dar prin
xantone are şi o acţiune antistres şi antidepresiv, foarte utilă în
problemele stomacului. Pentru axtractul alcoolic CMI a
Helicobacter este de 100 µg/ml.
Hameiul pare să aibă un efect calmant asupra stomacului,
modul său de acţiune nu a fost încă elucidat, dar ar putea fi
vorba de o acţiune apropiată de cea a plantelor estrogenice.
În prezent există noi piste de cercetare. Grelina este un
polipeptid, un hormon care stimulează pofta de mâncare,
secretat în principal de către stomac şi în mică măsură de către
intestin, pancreas, rinichi, hipotalamus şi hipofiză. Grelina
accelerează golirea stomacului şi tranzitul intestinal. Infecţiile
cu HP sunt asociate cu o reducere a concentraţiei de
grelinăcirculantă, indiferent de sex şi de indicele de masă
corporală.
Grelina are o acţiune gatro-protectoare dependentă de doză ce
poate avea implicaţii clinice în gastroenterologie.
Din păcate este vorba de sabie cu două tăişuri deoarece acest
polipeptid creşte pofta de mâncare, ceea ce, desigur, este
interesant pentru persoanele care suferă de boli cronice
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provocate de Helicobacter pylori, dar este contraindicat în cazul
persoanelor supraponderale.
Anumite plante, cum sunt ovăzul şi ghimbirul acţionează prin
creşterea grelinei. Efectul lor de creştere a apetitului este bine
cunoscut. Extractul alcoolic şi pudra de rădăcină de ghimbir
proaspăt conţin componente ca de exemplu 6,8,10-gingerol,
6,8,10
care inhibă Helicobacter pylori.
Probioticele şi prebioticele
Asocierea dintre mai multe pre şi probiotice adică
bifidobacteriile, Saccharomyces şi lactobacillus a fost studiată şi
s-aa demonstrat în mod evident o mai bună toleranţă a tripla
terapie clasică. Aceste substanţe par să aibă un rol important în
prevenţie dar nu a fost realizat încă. Cu toate acestea, având în
vedere modul lor de acţiune şi având în vedere lips
lipsa de contraindicaţii, este justificată folosirea lor în tratamentul împotriva
Helicobacter pylori.
Vitaminele
Folosirea vitaminei C naturale în timpul tratamentului împotriva
HP implică o diminuare a riscurilor de precancerizare a
ţesutului stomacal.
Suplimentele alimentare
Folosirea uleiului de peşte are un efect pozitiv, completând
tratamentul de eradicare a Helicobacter pylori. Dar acest aport
este insuficient pentru a trata bacteria, de aceea el trebui
întotdeauna asociat cu substanţele clasice.
Concluzii
Eradicarea bacteriei Helicobacter pylori este esenţială de îndată
ce a fost pusă în evidentă, în special pentru a evita riscurile de
cancer la stomac. Această eradicare prin tratament clasic
(triterapia cu antibiotice) nu este întotdeauna suficient
suficientă.
Adăugarea unui tratament natural la tratamentul clasic va limita
riscurile de recidivă. Studiile au arătat că există numeroase
plante care au o acţiune netă asupra Helicobacter pylori şi
diminuează riscurile.

Inventatorii de boli. Cum sunt
transformaţi oamenii sănătoşi în
cumpărători de medicamente
Industria farmaceutică exploatează într--un mod perfid
temerile cele mai profunde ale omului.

O

colosală rețea,
țea, formată din industria farma, medici
plătiți
ți de aceasta și un lobby agresiv exploatează
temerile atavice ale oamenilor, pentru aa-i convinge că
sunt
bolnavi
și
trebuie
să
se
trateze.
Cu treizeci de ani în urmă părea o glumă. În pragul pensionării,
Henry Gadsden, managerul colosului farmaceutic Merck, se
confesa revistei Fortune, arătându-şi
şi şi dezamăgirea că uriaşul
potenţial de producţie al firmei sale este destinat doar
bolnavilor. El visa ca Merck să devină un fel de Wrigley şi,
după modelul marelui producător şi distribuitor de gumă de
mestecat, „să vândă la toată lumea”.
”. Inclu
Inclusiv oamenilor
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sănătoşi. Trei decenii mai târziu, visul răposatului Gadsden a
devenit realitate.
Viață lungă, boli multe
Strategiile de marketing ale marilor firme farmaceutice ţintesc
din ce în ce mai agresiv către oamenii sănătoşi. Suişurile şi
coborâşurile vieţii devin tulburări mentale; slăbiciuni sau stări
mai proaste, altminteri dintre cele mai obişnuite, sunt
transformate în afecţiuni înfricoşătoare, şi din ce în ce mai mulţi
oameni normali se trezesc bolnavi peste noapte. Într
Într-o carte din
2005,
005, Selling Sickness. How Drug Companies Are Turning Us
All Into Patients, Alain Cassels (cercetător în politica
medicamentelor, la Universitatea Victoria din Canada) şi Ray
Moynihan (jurnalist specializat în sănătate) fac o radiografie
necruţătoare a strategiilor
ategiilor de marketing cinice, atunci când nu
sunt pur şi simplu criminale, ale producătorilor de
medicamente.
Cei doi cercetători dezvăluie cum, prin campanii de promovare
concertate, industria farmaceutică mondială, cu o cifră de
vânzări de circa 500 miliarde
iarde dolari anual, exploatează perfid
temerile cele mai profunde ale omului: de moarte, de şubrezire
fizică, de boală etc.Pe măsură ce, în țările dezvoltate,
majoritatea locuitorilor se bucură de o viață
via mai lungă, mai
sănătoasă, mai dinamică, campaniile publicitare îi bagă în
panică pe cei grijulii cu sănătatea lor. Probleme minore sunt
descrise ca tulburări grave, care necesită tratament imediat.
Astfel, timiditatea se transformă în „anxietate socială”, iar
tensiunea
premenstruală
devine
„tulburare
disfo
disforică
premenstruală”. Simplul fapt de a fi expus la un risc patologic
devine patologie în sine.
Epicentrul acestui tip de comerţ sunt Statele Unite. Americanii
reprezintă 5% din populația
ția lumii, dar primesc 50% din
medicamentele prescrise pe glob. Cheltuie
Cheltuielile populaţiei cu
sănătatea s-au
au dublat în ultimii zece ani, din cauză că preţurile
la medicamente cresc dramatic, dar mai ales pentru că doctorii
prescriu din ce în ce mai mult.
Aceeaşi maladie cu altă pălărie
Americanul Vince Parry este un guru al acest
acestui tip de
marketing. Într-un articol intitulat șocant „„Arta de a cataloga
starea de sănătate”” (The Art of Branding a Condition – în
Medical Marketing & Media, Londra, mai 2003), Parry explică
metodele prin care firmele sale „favorizează crearea”
tulburărilor medicale:
*reevaluarea stării de sănătate;
* redefinirea unor boli cunoscute de mult timp și rebotezarea
lor;
* crearea unor disfuncții
ții din nimic; preferatele lui Parry sunt
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disfuncţia erectilă, deficitul de atenţie la adulţi şi sindromul
disforic premenstrual.
Cu o sinceritate dezarmantă, Vince Parry descrie modul în care
companiile farmaceutice definesc condiţiile pentru crearea
pieţei pentru produse precum Viagra sau Prozac.
Sub patronajul firmelor de marketing, experţi medicali şi guru
precum Parry se aşază la aceeaşi masă pentru a descoperi „idei
noi despre boli și stări de sănătate”. Totul este ca acestea să li
se prezinte potenţialilor clienţi într-o manieră inedită.
Un raport al Business Insights destinat conducătorilor de
multinaţionale din sectorul farmaceutic este încă şi mai clar:
capacitatea de „a crea piețe pentru boli noi” se traduce în cifre
de vânzare de miliarde de dolari. Una dintre strategiile cel mai
performante, potrivit raportului, este de a schimba modul în
care oamenii privesc afecţiunile banale. Ei trebuie „convinși” că
„probleme acceptate până acum ca ușoare disconforturi
necesită intervenția medicului”. Acelaşi raport are şi o
concluzie optimistă pentru viitorul industriei farmaceutice:
„Anii care vor veni vor fi martorii creării bolilor create de
firme”.
Nu a durat mult și profeția s-a împlinit. În 2014, profesorul
Philippe Even declara pentru France 4: „Industria farmaceutică
a creat o piață plecând de la boli care nu există. De exemplu,
hipertensiunea arterială, pentru care sunt tratați 1 milion de
francezi și despre care se știe că tratamentele nu aduc nimic”.
Prof. Even, împreună cu prof. Bernard Debré, publica în 2012
Ghidul celor 4000 de medicamente utile, inutile sau periculoase.
Pe fondul scandalului monstru al medicamentului de slăbit
Mediator și care se estimează că a ucis circa 2000 de persoane
în Franța, lucrarea celor doi s-a vândut ca pâinea caldă. Însă
breasla medicală nu le-a putut ierta încălcarea omertei: lui Even
și Debré li s-a interzis să profeseze timp de un an.

„Experții”

trebuie

să

legitimeze

„boala”

Dar, „partea cea mai neplăcută în toată această poveste”,
continuă Spencer, „este lipsa oricărei legitimități medicale a
disfuncției sexuale feminine prin dorință hipoactivă. (…)
Industria trebuie să transforme această disfuncție bănuită, în
boală gravă. Iar pentru aceasta e important să existe o
acoperire mediatică, mărturii ale celebrităților, dar mai ales
sacrosancți experți medicali care legitimează totul. «Experții»
estimează că 40% dintre femei «suferă» de această «boală».
Iată un exemplu de simplificare numai bună pentru a fi citată
peste tot!”, conchide medicul din Glasgow.
Impresia de depresie
Numărul persoanelor depresive de pe mapamond a crescut de
șapte ori din 1970 până în 1996, relevă St-Onge. În Statele
Unite, numărul de consultații în urma cărora s-au prescris
antidepresive s-a dublat între 1980 și 1989. O tendință similară
s-a înregistrat în tot Occidentul. Numărul femeilor care iau
antidepresive este triplu față de cel al bărbaților, iar milioane de
copii americani le iau cu regularitate. Cu toate că
antidepresivele nu sunt indicate în tratamentul depresiilor
ușoare la adulți, ele sunt prescrise masiv. Un „merit” îl au și
firmele de lobby care au lansat ideea că 60-70% dintre
sinucideri sunt cauzate de depresiile netratate. Potrivit lui JeanClaude St-Onge, femeile sunt în mod deosebit vizate de
eforturile de „medicalizare” a vieții. Altădată, ele mergeau la
medic când erau gravide, acum îl consultă în chestiuni de
contracepție și de menopauză. De altfel, se vorbește deja și de
„perimenopauză” (perioada de dinainte de instalarea
menopauzei și până la instalarea acesteia), o nouă afecțiune care
se încearcă a fi popularizată. Ca urmare, femeile devin mari
consumatoare de pastile pe perioade lungi de timp.

Racolarea medicilor ca agenţi publicitari
Medicul generalist Des Spencer povesteşte în British Medical
Journal din iulie 2008 cum a fost contactat pentru a participa la
o specializare care ar fi trebuit să facă din el un expert într-o
maladie născocită de imaginaţia industriei. Universitatea la care
preda i-a transmis lui Spence oferta unei firme în care scria:
„Căutăm lideri de opinie (…) a căror muncă va trebui să
influențeze gestionarea și terapia viitoare ale disfuncției
sexuale
feminine
(…)
prin
dorință
hipoactivă.”
Firmele care au o boală de inventat pentru a crea o piaţă pentru
un anumit medicament racolează medici pe care îi folosesc întro schemă de marketing cu scopuri stabilite dinainte şi în care
slujitorii lui Hipocrate nu au niciun fel de libertate de mişcare.
Totul, evident, în schimbul unor avantaje financiare, dar şi al
prestigiului, notorietăţii, pe care o asemenea campanie o aduce.
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Farmacoterapia fricii
Cea mai eficientă strategie de marketing pentru „vânzarea”
bolilor este frica. Pentru a vinde femeilor la menopauză
hormonul de substituţie s-a mizat pe frica de criză cardiacă.
Pentru a vinde părinţilor ideea că cea mai mică depresie
necesită un tratament greu şi îndelungat s-a mizat pe teama de
sinucidere a tinerilor. Pentru a vinde medicamente anticolesterol
s-a mizat pe teama morţii premature. Şi asta în pofida faptului
că de multe ori medicamentele promovate furibund produc
efecte inverse celor scontate. În noul limbaj de marketing se
vorbește deja de „farmacoterapia fricii”. Alături de „disease
mongering”, negoţul cu boli.

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

medicină
Prin manipularea medicilor, lobby-urile
urile au modificat
normele analizelor, pentru a crește
ște numărul de pacienți
susceptibili a fi tratați

of Masachussets Boston, şi publicată în prestigioasa revistă
Psycho-Therapy
Therapy and Psychosomatics, a demonstrat că mai bine
de jum

„Dacă
Dacă altădată puteam spera să găsim un tratament pentru
fiecare boală, negustorii de sănătate, astăzi, mai mult ca
niciodată, par să vrea a găsi o boală pentru fiecare medicament
fabricat”,
”, constată medicul Martin Winkler în postafaţa lucrării
lui Jorg Blech, Inventatorii de boli. „Manipulând
Manipulând membrii
influenți ai comunității medicale, lobby-urile
urile industriei
farmaceutice au modificat încet, încet normele anumitor valori
biologice (colesterol, tensiune arterială etc.) pentru a ob
obține
astfel creșterea
șterea numărului pacienților susceptibili a fi tratați”.
tratați
Căci, conchide Winkler, „a-i face pe niște
ște oameni perfect
sănătoși
și să creadă că trebuie să se îngrijească pe viață
reprezintă pentru fabricanți
ți o veritabilă rentă viageră
viageră”.

ătate dintre psihiatrii care au lucrat la redactarea DSM 4 au fost
plătiți de firmele care fabrică exact medicamentele care tratează
așa-zisele
zisele boli nou introduse în manual.

Epidemia de marketing
În best-seller-ul
ul Die Krankheitserfinder (Inventatorii de boli),
Jörg
rg Blech, biochimist german stabilit în America şi
corespondent pentru Der Spiegel, New Scientist şi The
Guardian, explică în ce mod industria farmaceutică în
colaborare cu experţii de marketing a impus scăderea arbitrară a
nivelului normal al colesterolului
ui pentru ca indivizi perfect
sănătoşi să devină peste noapte bolnavi; explică de ce de vreo
două decenii femeile la menopauză sunt terorizate cu spectrul
osteoporozei pentru a favoriza vânzările la medicamentele care
ar preveni fracturile; explică tehnicile
le de manipulare a opiniei
publice cu scopul de a crea o piaţă impresionantă a pilulelor
care tratează impotenţa.
Între 1984 şi 1987, Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorder (DSM 4), care este biblia psihiatrilor americani, a
introdus 77 de noi boli mentale, scrie Jean-Claude
Claude St
St-Onge în
Reversul pilulei, publicată la Montreal, Ecosociétés, în 2004.
Pentru a introduce aceste noi boli a trebuit schimbată definiţia
bolnavului. Oricine resimte la un moment dat o stare de rău
devine automat bolnav. Şi, bineînţeles, comentează maliţios StSt
Onge, pentru fiecare boală există un medicament. Iată câteva
exemple de „boli noi”:
- timiditatea este reciclată sub numele de „anxietate socială”;
- naturala regurgitare la bebeluși
și devine „reflux esofagian
patologic”;
- omeneasca senescență
ță se transformă în „insuficiență
circulatorie cerebrală”;
- până și stresul de la loterie este legat de „traumatismul
biletului necâștigător”.
În aprilie 2004, o anchetă extrem de bine documentată şi
aprofundată, realizată de Lisa Cosgrove, cercetător la University

p. 180

Vaccinarea obligatorie
torie un barnevernet
românesc. Părinților
ților li se pot lua copiii

„Nu se vor da sancțiuni
țiuni părinților imediat. Are o
perioadă de timp de până la 18 luni în care medicul îl va
chema și îl va informa asupra riscurilor și beneficiilor, iar
dacă părintele tot refuză va fi deferit unei comisii județene.
jude
Dacă nici atunci nu consimte să îl vaccineze se va aplica legea
Protecției Copilului. Se va ajunge în instanță”,
instan
a spus directorul
în cadrul Ministerului Sănătății,
ții, Amalia Șerban.

L

egea Vaccinării Obligatorii - Încalcă Constituția
României

"26. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea
însăşi,"
Constituția României - Viaţa intimă, familială şi privată ARTICOLUL 26
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă,
familială şi privată.
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu
încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele
moravuri.
Un alt aspect ÎNFIORĂTOR al acestei legi, e faptul, că
STATUL exact ca și Norvegienii de la Barnevernet își
î arogă
DREPTURI MAI MARI ASUPRA COPIILOR DECÂT
PĂRINȚII ACESTORA.
Cum este posibil așa
șa ceva? Cum este posibil ca STATUL să
decidă înaintea PĂRINȚILOR
ȚILOR dacă copilul
c
lor să fie vaccinat,
când să fie vaccinat și cu ce anume să fie vaccinat? Cine vă
credeți
ți de decideți voi ce e mai bine pentru copii, înaintea
părinților acelor copii?
Constituția României - Familia ARTICOLUL 48
(1) Familia se întemeiază pe căsătoriaa liber consimţită între soţi,
pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a
asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
"Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia
şi instruirea copiilor" sunt garantatee de Constitu
Constituție. Așa cum
vedeți
ți acolo nu scrie "Dreptul şi îndatorirea statului(?) de a
asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor"
Ați
ți încălcat deja, în mod grosolan, Constituția României care
INTERZICE la articolul 3 (4) "Strămutarea de populații
popula străine
pe Teritoriul României" - căci "să fim foarte clari" - aducerea de
populații străine din Grecia,
ecia, Turcia, Germania, Italia etc.. nu
înseamnă Azil ci Strămutare. Legea Azilului spune clar că ea se
aplică persoanei ajunse singure la grani
granița sau pe teritoriul
României persoană care îşi exprimă de bunăvoie dorin
dorința de a
cere azil.
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Acum Vă pregătiți din nou ca printr-o altă așa zisă lege să
încălcați din nou grosolan Constituția României şi nu unul ci
două articole în același timp: 26 (2) ş 48 (1).
Proiect de lege. Ce se va întâmpla cu părinții care refuză
vaccinarea
Părinții care refuză să își vaccineze copiii vor trebuie să dea
explicații în fața unei comisii din județul din care provin, iar
dacă după aceea nu consimt să vaccineze copilul, se va aplica
legea Protecției Copilului, a declarat directorul în cadrul
Ministerului Sănătății, Amelia Șerban la emisiunea „24 de
minute” de la Digi24.
„Nu se vor da sancțiuni părinților imediat. Are o perioadă de
timp de până la 18 luni în care medicul îl va chema și îl va
informa asupra riscurilor și beneficiilor, iar dacă părintele tot
refuză va fi deferit unei comisii județene. Dacă nici atunci nu
consimte să îl vaccineze se va aplica legea Protecției Copilului.
Se va ajunge în instanță”, a spus Amalia Șerban.
Noul proiect de lege prevede o mai bună ținere a evidenței
copiilor vaccinați și o implicare mai mare din partea medicilor
de familie. După ce va intra în vigoare, toți medicii care
vaccinează copii vor fi obligați să îi înregistreze în registrul
electronic al vaccinurilor.
De asemenea, chiar dacă vacinurile pentru copii sunt numite
„obligatorii” ele reprezintă doar o recomandare în prezent, însă,
dacă această lege va intra în vigoare vacinarea copilului va
deveni obligatorie cu adevărat, a atras atenția Amelia Șerban.
Totodată, potrivit acestui proiect de lege, Statul își va asuma
obligația de a asigura un stoc de vaccinuri pentru cel puțin un
an, pentru a se evita situația în care medicii rămân fără vaccin.
Amelia Șerban a declarat și că părinții vor întâmpina dificultăți
în a-și înscrie copiii la grădiniță și la școală dacă nu îi
vaccinează. Nevaccinaților li se INTERZICE DREPTUL LA
ÎNVĂȚĂTURĂ
„Copiii nu vor putea intra în colectivități dacă nu vor face
dovada vaccinării complete conform schemei. Nu va fi
restricționat accesului copilului la educație. Se va merge la
comisia județeană, iar părintele va primi termen de un an să
își vaccineze copilul”, a spus directorul din cadrul
Ministerului Sănătății.
De asemenea, Amalia Șerban a precizat că noul proiect de lege
prevede că Statul îi va despăgubi pe părinții ai căror copii au
suferit reacții adverse grave în urma vaccinării.
„Trebuie să ne asumăm că nu avem o informare corectă și
completă asupra a ceea ce înseamnă vaccinurile, care sunt
avantajele și riscurile. Statul își asumă responsabilitatea în cazul
unor reacții adverse. În cazul unor complicații, acestea vor fi
despăgubite de statul român. Șoc anafilactic, meningită,
encefalită, sunt printre riscurile care apar odată la un milion de
doze administrate. Nimeni nu spune că aceste riscuri există.
Complicațiile bolii sunt mai grave și mai serioase decât o formă
mai ușoară a bolii, cu complicații care pot fi reversibile prin
tratament”, a spus directorul din cadrul Ministerului Sănătății.
Deocamdată proiectul nu prevede pe ce criterii vor fi acordate
despăgubirile. „Legea în mod explicit nu prevede decât că
metoda de stabilire a despăgubirii va fi stabilită printr-un ordin
care va apărea după lege. Încă ne consultăm”, a spus Amalia
Șerban.
Amalia Șerban a declarat că este necesară o lege a vaccinării
deoarece într-un interval de cinci ani acoperirea vaccinală
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națională a scăzut de la 95 % la 85 %. Ea a precizat că printre
cauze se numără informațiile eronate de pe internet, campania
internațională contra vaccinului și imposibilitatea statului de a
asigura în mod constant vaccinurile necesare.
INCREDIBIL: Min 4:00: Statul Progresist Totalitar își arogă
drepturi mai mari asupra copiilor decât părinții: "Lipsa
Vaccinării neglijență parentală" - "Poate fi sesizată Protecția
Copilului"
INCREDIBIL: Min 4:30: Statul Progresist Totalitar ne
amenință cum își pot pierde părinții copii dacă NU acceptă
VACCINAREA OBLIGATORIE.
Nota Redacției publicației Fluierul
Noua Lege a Vaccinării OBLIGATORII reprezintă o încălcare
gravă a Constituției.
Guvernul Cioloș-Soroș consideră că "Vaccinarea trebuie să fie
OBLIGATORIE și că VACCINAREA ține DE SIGURANȚA
NAȚIONALĂ. Practic cine se OPUNE VACCINĂRII
OBLIGATORII atentează la SIGURANȚA NAȚIONALĂ".
Adică e un fel de terorist.
Nu contează că Vaccinurile aduse sunt cu UN TRIUNGHI
NEGRU pe ele și că sunt în perioada DE MONITORIZARE.
Nimeni nu va mai avea voie să se opună VACCINĂRII.
Să o luăm logic. Copiii sau adulții care nu doresc să se
vaccineze s-ar expune DOAR pe ei înşişi, la posibila boală de
care vaccinul i-ar apăra.
Căci cei care doresc să fie vaccinați și o vor face, vor fi protejați
împotriva bolii de către acel vaccin. Acest lucru le este garantat
de către Ministerul Sănătății și de către Guvernul României,
prin ceea ce le spun prin lege legat de vaccinuri.
Prin urmare, cei care NU doresc să se vaccineze NU PUN ÎN
PERICOL ÎN NICI UN FEL securitatea medicală a celorlalți,
deoarece toți ceilalți sunt protejați prin vaccinare. Iar această
protecție le este garantată de Guvern prin lege.
Prin urmare, "ei nu încalcă", În Nici Un Fel, "drepturile şi
libertăţile altora", ca să nu mai vorbim că nu încalcă "ordinea
publică sau bunele moravuri", care n-au legătură cu subiectul.
Și-atunci? DE CE SĂ FIE OBLIGAȚI cei care nu vor să se
vaccineze, să primească CU FORȚA un tratament medical pe
care EI NU DORESC să-l primească ?
Pe ce bază constituțională cetățeni ai acestei țări sunt obligați să
primească CU FORȚA un tratament medical pe care EI NU-L
DORESC să-l primească ?
"Repetăm", că poate nu vă dați seama ce lege vreți să propuneți.
PE CE BAZĂ CONSTITUȚIONALĂ VĂ PERMITEȚI SĂ
OBLIGAȚI cetățeni ai României să se supună cu FORȚA la
tratamente medicale pe care nu vor să le primească?
În ce dictatură fascistă sau bolşevică vă credeți, de aveți tupeul
să credeți că puteți dispune cum vreți de trupurile cetățenilor
acestei țări.
N-au trecut nici 5 luni de când sunteți la Guvernare şi veți reuși
performanța ca în doar 5 luni să încălcați cu bună ştiință, 3
articole diferite din Constituția României? Şi tot voi sunteți, zi
de zi, cu "Statul de drept" în gură?
Dincolo de ilegalitățile pe care le faceți, Problema de azi, este
că majoritatea românilor, nu toți, dar majoritatea, ar avea
încredere în vaccinuri DACĂ acestea ar fi Produse în România
la Institutul Cantacuzino sau la oricare alt Institut al Statului
Român, acolo unde lucrează medici și specialiști români.
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Faptul că lumea nu mai are încredere în vaccinuri se datoreaza
politicii duse de statul român, în ultimii 26 de ani.
În afară de cei cărora religia le interzicea să se vaccineze
(dreptul lor), pe vremea lui Ceaușescu,
șescu, nu exista absolut nici o
panică legată de vaccinuri, în ciuda numeroaselor probleme pe
care le crea de exemplu, vaccinul poliomelitic.
De ce? Simplu. Pentru căă lumea avea încredere în cei care
făceau și distribuiau vaccinurile.
De ce? Pentru că populația
ția avea atunci o anumită siguranță că
Statul Român, care făcea și care testa atunci vaccinurile, nu îi
privea pe români ca pe "cobaii de test a perioadei de
Monitorizare
orizare a vaccinurilor", perioadă de Monitorizare de
de-a
lungul căreia, unii îşi testează astăzi gratuit vaccinurile, pe to
toți
bebelușii
șii din România. Ba mai mult, le dăm noi bani,
cumpărându-le
le vaccinurile, ca ei să şi le testeze pe bebelușii
bebelu
noştri, în perioada
ada de Monitorizare a noului lor vaccin.
Astăzi, avem în țară un vaccin aflat ÎN PERIOADA DE
MONITORIZARE, vaccin cu care sunt vaccina
vaccinați la 2, 4 si 11
luni toți bebeluşii unei țări întregi.
Hexaxim-ul dat bebelușilor
șilor în mod repetat la 2, 4 și 11 luni,
estee un vaccin aflat în perioada de MONITORIZARE a
posibilelor efecte adverse, este un vaccin CU TRIUNGHI
NEGRU, este un vaccin care nu este dat, de exmplu, la scară
națională,
țională, bebelușilor din Franța sau Germania ci bebelușilor
"de categoria a doua", din România și din Kazahstan.
Drama prin care trece țara noastră este că cetățenii României
NU MAI AU ÎNCREDERE ÎN STATUL ROMÂN.
Cetățenii
țenii României nu mai au încredere în Statul Român pentru
că Statul Român şi-a bătut şi-şi
şi bate joc de ei de 26 de ani
încoace.
Statul român nu mai de fapt "român" căci așa
șa cum vedem zi de
zi el deserveşte de fapt interesele străinilor: Legea Dării în Plată
a fost jupuită la presiunile BNR şi a lui Isărescu, pentru a servi
intereselor financiare ale băncilor străine, redevențele
redeven
în mod
criminal nu au fost mărite de doi ani în detrimentul poporului
român şi în avantajul OMV-ului,
ului, industria energetică a
cărbunelui a fost pusă pe butuci, pământul țării şi pădurile țării
noastre aparțin
țin străinilor în proporții amețitoare, industria
uraniului
ui şi a metalelor rare e distrusă, se pregătește
pregăte
vânzarea
Hidroelectrica, 4 milioane de români au luat drumul bejeniei
nemaiavând ce lucra în România, natalitatea e la minimul său
istoric, sănătatea e la pământ etc
Cum bine spunea Petre Țuțea, în 1934, "Statul
atul acesta îi apără pe
străini de noi, ca-n colonii". Iată însă că acum s-aa ajuns ca Statul
să încalce drepturi constituționale fundamentale.
S-aa ajuns ca oamenii să nu mai poată dispune de propriul lor
corp deşi Constituția le garantează acest lucru.
"Art.
t. 26. (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi,"
S-a ajuns ca părinții
ții să nu mai poată decide cum să
să-şi crească
mai bine copiii lor, deși
și Constituția le garantează acest lucru:
"Art.48 (1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită
între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea
părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor."

Vreţi să-mi
mi vaccinaţi copiii? Nicio
problemă! Total de acord! Doar în
prealabil semnaţi această declaraţie…
Văzând discuţiile privind noua legii a vaccinării,
observând garanţiile oferite de medici şi specialişti precum
că vaccinurile sunt sigure şi utile pentru sănătatea copiilor
şi a noastră, a tuturor, atunci cred că cea mai bună soluţie e
să acceptăm vaccinurile.

E

cât

le nu ne fac rău – aşa ne spun specialiştii! De ce să nu
nu-i
credem? De ce tot timpul trebuie să ne îndoim de
vorbele specialiştilor, ale oficialităţilor etc.? Noi nu ştim
ştiu
ei,
aşa
că
trebuie
să
acceptăm.

N-am copii, dar, dacă
aş avea sau dacă voi
avea, i-aş vaccina fără
probleme.
O
să
spuneţi că m-am sucit
la 180 de grade,
ştiindu-mi poziţia mea
anti-vaccinare.
Nu,
nu-i aşa… Pur şi simplu, am stat şi m--am gândit şi am zis să am
încredere în specialişti şi mă conformez poziţiei lor… însă cu o
singură condiţie. Vreau ca cineva să-şi
şi asume responsabilitatea.
Adică, dacă ferească Dumnezeu s-ar
ar petrece ceva cu ai mei
copii, în urma vaccinărilor obligatorii, cineva să pplătească
pentru asta. Dar, n-ar trebui să-mi
mi fac griji, pentru că vaccinurile
sunt sigure şi sănătoase, nu?
De aceea, poate că ar trebui ca, odată cu vaccinările obligatorii
pentru copii, medicul de familie sau medicul pediatru sau
specialiştii de la Direcţiile
ţiile de Sănătate Publică să semneze şi săsă
şi asume responsabilitatea pentru siguranţa vaccinurilor,
împreună cu companiile farmaceutice producătoare. Nu-i
Nu aşa
că-ii corect? Spuneţi că vaccinurile sunt sigure? Şi ne obligaţi ca
ai noştri copii să fie vaccinaţi?
Perfect, atunci asumaţi-vă
vă responsabilitatea domnilor medici!
Garantaţi cu semnătura voastră pentru sănătatea copiilor noştri.
Asumaţi-vă
vă responsabilitatea afirmaţiilor voastre! Iar dacă
greşiţi, să plătiţi!

(sursă Fluierul.ro)
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Unii o să spună că nu-i corect să-i băgăm în această chestiune
pe medicii pediatri/specialişti, pentru că ei s-ar putea să fie
obligaţi de lege sau de Ministerul Sănătăţii să facă aceste
vaccinuri.
Însă stau şi mă
gândesc: dacă tu
ca medic ai
conştiinţă şi ai
dubii că unele
vaccinuri n-ar fi
bune, cum ar
putea conştiinţa
ta să execute un
act medical fără
să crezi în el?
Înainte de a
respecta regulile medicale, trebuie să respecţi jurământul lui
Hipocrate, care spune că trebuie să acţionezi doar în interesul
pacientului tău.
Dacă ai conştiinţă şi te îndoieşti de eficacitatea vaccinurilor şi
nu vrei să-ţi asumi responsabilitatea pentru vaccinare, atunci ori
îţi dai demisia, ori te lupţi cu sistemul şi arăţi până în pânzele
albe unde greşeşte. Dar, mulţi medici sunt laşi şi nu vor să-şi
asume nicio responsabilitate…
În America, se poartă aceeaşi discuţie şi există puternice curente
anti-vaccinare, dar şi pro-vaccinare obligatorie.
Pe site-ul preventdisease.com există un formular de 3 pagini, în
care medicii care recomandă şi doresc vaccinarea obligatorie
sunt invitaţi/rugaţi să semneze un formular în care aceştia
garantează faptul că vaccinurile făcute copiilor sunt sigure.
Am făcut un rezumat al acestui formular… foarte interesant!
Oare are curaj vreun medic din România sau din alte ţări să-l
semneze?

Garanție de medic privind siguranţa vaccinării

Eu (numele medicului, gradul) ….. sunt medic rezident /
specialist / primar în …… Specialitatea mea medicală este ……
Am o înțelegere aprofundată a riscurilor și beneficiilor tuturor
medicamentelor pe care le prescriu sau le administrez
pacienților mei.
În cazul lui (numele pacientului) ……, vârsta ………, pe care lam examinat, cred că există anumiți factori de risc care
justifică vaccinurile recomandate. Iată o listă de factori de risc
și vaccinuri care îl vor proteja pe pacient:
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Factor de risc / Vaccin ………..
Factor de risc / Vaccin ………..
Factor de risc / Vaccin ………..
Factor de risc / Vaccin ………..
Factor de risc / Vaccin ………..
Sunt conștient de faptul că vaccinurile pot conține în mod
obişnuit mai multe dintre următoarele ingrediente:
* Hidroxid de aluminiu;
* Fosfat de aluminiu;
* Sulfat de amoniu;
* Amfotericina B;
* Țesuturi animale: sânge de porc, sânge de cal, creier de
iepure etc;
* Embrion de pui, ouă de găină, ouă de rață;
* Betapropiolactone;
* Formaldehidă;
* Formol;
* Gelatină;
* Glicerol;
* Celule diploide umane (provenind din țesutul fetal uman
avortat);
* Thimerosal de mercur;
* Glutamat monosodic;
* Neomicină;
* Sulfat de neomicină;
* Fenoxietanol (antigel);
* Difosfat de potasiu;
* Monofosfat de potasiu;
* Polimixină B;
* Polisorbat 20;
* Polisorbat 80;
* Proteine MRC5 reziduale;
* Sorbitol;
* Tributilfosfat etc,
și, prin prezenta, garantez că ingrediente posibile sunt sigure
pentru injectarea în corpul pacientului meu. Am citit rapoartele
care spun că Thimerosalul ar provoca grave leziuni
neurologice și imunologice, și consider că acestea nu sunt
credibile. De asemenea, garantez că vaccinurile pe care
pacientul meu le va face nu conțin impurități dăunătoare.
Opinia mea profesională este aceea că vaccinurile ………….
sunt sigure pentru administrare la un copil cu vârsta mai mică
de 5 ani. Emit această garanţie profesională pentru siguranţa
vaccinurilor recomandate, pentru …… (numele pacientului) şi
îmi asum responsabilitatea.
Data………….. Semnătura medic….
Notar public,
P.S. OK… Vreau şi eu să văd medici şi specialişti, care susţin
cât de bune şi de sigure sunt vaccinurile, să semneze o
declaraţie asemănătoare şi să îşi asume toate riscurile. De
asemenea, aceeaşi declaraţie să o semneze şi conducerea
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companiei farmaceutice producătoare de vaccinuri.
Dacă vaccinurile sunt atât de sigure, nu văd niciun impediment
pentru care n-ar semna-o…
o… Punem pariu că nimeni nu ar dori
să-şi asume un asemenea risc?

Alimentaţia ce prezintă o frecven
frecvență de
vibrație
ție înaltă şi starea de conştiinţă

Pentru majoritatea oamenilor, alimentaţia a devenit o
banală necesitate fizică, o rutină. Aceasta rutină se numeşte
mic dejun, prânz, cină.
n cazul în care obiceiul de a mânca include
ude alimente care
afectează sănătatea organismului, acesta reacţionează,
reducându-și
și vibraţiile şi, astfel, devine din ce în ce mai
vulnerabil în fața afecţiunilor şi a suferinţei.

Î

Totul în univers vibrează. Pietrele, copacii, plantele, mineralele,
animalele, oamenii şi aşa mai departe. Energia acestora poate fi
măsurată în hertzi. Heinrich Rudolf Hertz a fost primul fizician
care a produs unde radio într-un
un mod artificial şi a demon
demonstrat
existența
ța undelor electromagnetice, unitatea de măsură pentru
frecvență
ță fiind numită, în cinstea
savantului german, hertz. Totul în
univers este energie, modulată pe o
anumită frecvenţă de vibra
vibrație. Nu
există excepţii. De exemplu, o piatră
are o vibraţie scăzută, iar un măr are
o vibraţie mult mai mare.
Atunci când consumul zilnic de
fructe şi legume proaspete va creşte,
cu siguranţă frecvența
ța vibrațională a
oamenilor va creşte într-un
un mod proporţional. Calitatea fructelor
și a legumelor este și eaa importantă. Cele crescute într-un
într
mod
cât se poate de natural oferă organismului energie cu o
frecvenţă mult mai mare. Fructele şi legumele care călătoresc pe
distanţe foarte lungi pentru a ajunge în frigiderele oamenilor îşi
pierd foarte mult din valoarea
ea lor vibraţională. În plus, aceste
fructe şi legume sunt de cele mai multe ori culese înainte ca ele
să-şi
şi atingă adevăratul potenţial energetico
energetico-vibraţional şi
nutriţional. Fructele şi legumele se află la capacitatea
vibraţională optimă atunci când sunt coapte perfect.
Cele mai multe dintre restaurantele de tip fast
fast-food şi
magazinele alimentare (atât cele mici de la scara blocului cât și
lanțurile
țurile de supermarketuri) oferă spre vânzare în cea mai mare
parte fructe şi legume de o calitate vibraţională fo
foarte scăzută.
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Aceste alimente nu stimulează vitalitatea organismului şi deci
nici frecvenţa vibraţională a organismului nostru, fapt ce poate
conduce la probleme de sănătate, stres şi obezitate.
Un trup rigid şi greoi este de nedorit, acesta fiind rezultatul
rezultat
expunerii noastre inconştiente la anumiţi factori precum stresul
şi alimentația
ția nesănătoasă şi, nu în ultimul rând, este consecința
stilului de viaţă pe care majoritatea dintre noi îl avem în marile
oraşe.
Un trup uman sănătos funcţionează între 62
62-72 de hertzi. Prin
creşterea vibraţiei trupului, bolile, virusurile, ciupercile şi
bacteriile nu pot trăi; emoţiile devin
plăcute, gândurile de asemenea.
Printre alimentele care au o frecvenţă
vibraţională scăzută se număra
alimentele procesate, faina albă,
zahărul,
ahărul,
conservele,
alimentele
congelate şi în special mâncarea de tip
fast-food.
food. De asemenea, ţigările,
băuturile alcoolice, laptele de vacă
pasteurizat şi medicamentele au o frecvenţă vibra
vibrațională
scăzută.
Alimentele care au o frecvenţă vibrațională
vibra
crescută sunt:
fructele şi legumele proaspete, apa curată pură, vegetaţia marină
şi mierea naturală. De asemenea, siropul de arţar, nucile,
alunele, seminţele crude, produsele lactate organice (nu
pasteurizate), ouăle de ţară şi uleiurile presate la rece.
Ideeaa potrivit căreia oamenii ar trebui să mănânce trei mese pe
zi a fost susţinută vreme de secole dar, de fapt, cu cât mănânci
mai puţin cu atât vei trăi mai mult. Atunci când mănânci, fă-o
fă
cu moderaţie şi consumă alimente care
care-ţi păstrează mediul
organismului mai alcalin.
Un alt aspect, adesea trecut cu vederea, se referă la
binecuvântarea mâncării, prin acest ritual ridicându-se
ridicându
vibraţia
produselor alimentare.
Atunci când mănânci, creează-ţi
ţi o ambian
ambianță liniştită. Aprinde
câteva lumânări din ceară de albine, ascultă muzică liniştită şi
nu purta discuții
ții aprinse. Mănâncă alimentele încet, mestecă
bine şi fii recunoscător în primul rând lui Dumnezeu pentru tot.
Acest lucru va permite o extraordinar de bună digestie a
alimentelor.
Pentru a găsi alimente de o înaltă
ltă frecvenţă vibraţională,
orientează-te
te către pieţele din zona în care locuieşti şi evită pe
cât posibil să cumperi legume şi fructe din supermarket.
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Alegerea pe care trebuie să o faci este clară: stai departe de fast
fastfood, mâncăruri grele, procesate, mari
ri cantităţi de sodiu şi de
zahăr. Rezultatele te vor uimi.

Somatoidele – Puntea dintre planul fizic,
suflet şi spirit
Auzim adesea vorbindu-se
se despre legătura dintre trup,
minte şi spirit. Numeroase studii au evidenţiat că starea de
sănătate este influenţată de emoţiile noastre, de modul
predominant de a gândi.
um anume poate trupul să recepteze şi să răspundă la
ceea ce se petrece în sfera imaterială a psihicului şi a
spiritului?
Somatoidele, minuscule entităţi vii elementare, par să constituie
substratul
biologic
al
acestei
legături.
Somatoidele (somatidele) sunt microorganisme descoperite în
sângele omului de către Gaston Naessens şi sunt considerate cea
mai mică particulă vie a materiei sau sursa vieţii.
Aceste microorganisme
sme au o proprietate unică de polimorfism,
lucru care înseamnă că somatoidele îşi pot modifica forma în
orice altă formă fără diviziune celulară şi instantaneu.
Gaston Naessen, nativ francez, a inventat somatoscopul, printr
printro mixare a microscopului clasic
lasic cu cel electronic. Cu ajutorul
acestui nou tip de microscop, el a reuşit să vadă mostre de sânge
proaspăt, viu, într-oo altă lumină (ultravioletă), observând că
sângele uman are în componenţa sa pe lângă globule roşii şi
globule albe şi aceste mici particule
rticule (microorganisme) denumite
somatoide, de dimensiuni de până la 50-100
100 de ori mai mici
decât
globulele.
Aceste somatoide pot lua diferite forme (polimorfism), în
număr maxim de 16 (spor, bacterie, bacil, bastonaş etc.), din
câte a observat Gaston Naessens
essens în lungile sale
cercetări
de
peste
30
de
ani.
La oamenii sănătoşi se pot observa aceste somatoide în primele
patru forme, iar la oamenii bolnavi se pot vedea toate cele 16
forme în care se pot transforma de-aa lungul ciclului somatidian.
Bazându-se
se pe această informaţie, Gaston Naessens a întreprins
studii prin care reuşea să prezică apariţia unor boli cu până la
doi ani înainte.

C

Când boala s-aa instalat deja în organism, se poate administra aşa
numitul 714-X
X (714X), care este un medicament ce conţine
azot, săruri de amoniu, clorură de sodiu, etanol şi 94% apă,
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care se administrează direct în limfă, nu are efecte secundare şi
ajută la îmbunătăţirea stării de sănătate, iar pofta de
mâncare
şi energia pe care am pierdut-o
pierdut
revin.
Alt lucru interesant
nteresant este că nu se ştie ce parte a corpului le
produce sau de unde provin, dar se ştie că nu pot fi distruse nici
pe cale chimică, nici fizică, şi sunt considerate nemuritoare.
Aceste somatoide par a fi responsabile de procesele de
vindecare, propunându-se
se deja metode de stimulare a numărului
lor
ca
alternativă
pentru
vindecarea
cancerului.
Tot acestea sunt responsabile şi de putrezirea cadavrelor,
deoarece somatoidele se transformă în bacterii care produc
procesul de putrezire. La terminarea stagi
stagiului, somatidele se
desprind de corpul fizic sub formă de
lumină.
După ce şi-aa terminat lucrul, bacteria
redevine somatidă şi se reîntoarce în
natură. Somatida este un condensator de
energie.
Ea condensează energia cosmică şi o
transmite
materiei.Acest
lucru
extraordinar a împins oamenii de ştiinţă
să emită ipoteza că somatoidele ar putea
fi
o expresie a sufletului, ele
reprezentând puntea între planul fizic,
suflet şi spirit. Legătura dintre trup şi sfera psiho-mentală
psiho
şi
spirituală a fiinţei este evidenţiată
idenţiată de impactul pe care îl au
asupra sănătăţii emoţiile, gândurile, credinţele noastre.
Factori care pot influenţa starea de sănătate şi sistemul imunitar:
1. Expunerea repetată la produse toxice (alimentare,
farmaceutice, industriale etc.), radiaţii;
i;
2. Traume fizice (contuzii, fracturi, luxaţii, arsuri etc.);
3. Traume psihice neaşteptate (decesele unor apropiaţi, divorţ,
despărţiri);
4. Traume psihice persistente (victimizare, depresii, sentiment
de neajutorare);
5. Gândurile şi credinţele noastre.
Factori care pot ameliora şi îmbunătăţii starea noastră de
sănătate:
1. Alimentaţie naturală echilibrată;
2. Pregătire teoretică în domenii cum ar fi dezvoltarea personală
sau spirituală;
3. Principii corecte de viaţă bazate pe sinceritate, respect şi
adevăr;
4. Sport sau mişcare împreună cu observarea şi reglarea
respiraţiei;
5. Conştientizarea oricăror activităţi zilnice începând de la
mâncat, până la lucru.
Suntem întotdeauna capabili să corectăm cauzele bolii
noastre
şi
prin
urmare
ne
putem
vindeca
Cei
ei capabili de autovindecare şi mai ales conştienţi de Sine, de
care este rostul omului pe pământ şi care este relaţia lui cu
sănătatea, ne îndeamnă să fim conştienţi, să părăsim fotoliul de
spectator pasiv, de victimă, să devenim responsabili de propriul
destin.
Pentru aceasta, trebuie să percepem realitatea şi să intrăm în
contact cu vocea noastră interioară. Pentru asta trebuie să fie
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linişte, să închidem radioul şi televizorul, să renunţăm la
zgomot pentru câteva zile, să ne regăsim pe noi înşine, să fim
fi
atenţi şi să ascultăm. Va apare adevărata informaţie. Se va face
lumină asupra realităţii, asupra a ceea ce nu ne convine, asupra
a ceea ce ne dorim şi asupra fricilor noastre.
Ceea ce nu ne convine şi ceea ce ne dorim provin din identitatea
noastră, din faptul că jucăm un rol pe care îl alegem clipă de
clipă. Avem posibilitatea să ne cunoaştem şi să ne
eliberăm de toate fricile şi traumele emoţionale, ceea ce
conduce automat la o stare de sănătate perfectă, însă sănătatea
nu este un scop, ci un mijloc pentru a pătrunde în profunzimile
fiinţei noastre şi a ne autorevela Adevărul despre cine suntem.
În baza Legii Rezonanţei oculte atragem spre noi ceea ce
suntem nu ceea ce ne dorim, aşa că dacă nu ne place ce
suntem şi ce am atras în viaţa noastră, să înţelegem că preţul
plătit pentru ceea ce suntem şi nu ne place a fost însă viaţa
noastră de până acum.
Un exerciţiu propus de marile tradiţii ale umanităţii celor care
vor să se descopere cu adevărat pe ei înşişi este și frecventarea
în elepţilor şi sfinţilorț,
ț, a locurilor unde amintirea lor este
prezentă, spre a ne inspira din comportamentul, din atitudinea
acelora care încarnează adevărata natură a fiinţei umane, care
manifestă ceea ce are omul mai divin şi mai uman, pe cei a
căror adevăr,
r, frumos şi bine fac semn către Dumnezeul uitat
care există în noi… Nu degeaba se spune că „„Omul sfinţeşte
locul” şi „Cunoaşte-te
te pe tine însuţi şi vei cunoaşte natura,
macrocosmosul şi zeii”.
Când devenim conştienţi de felul în care funcţionează
comunitatea
itatea de celule care alcătuieşte trupul nostru cu toate
organele şi funcţiile sale, cu toate corelaţiile și legăturile lui
nevăzute dar detectabile cu aparatura de detecţie de
biocâmpuri, putem să ne reprogramăm vibraţia, să facem alegeri
noi pentru că ştim cine suntem şi vom alege de
de-a ce să ne mai
jucăm în viaţă, nu mai luăm viaţa prea în serios, ci o
transformăm într-un
un joc cosmic unde realitatea se mulează după
conştienţa cu care facem alegeri şi perseverenţa cu care ne
urmărim
visele.
Programarea neuro-lingvistică
lingvistică este traducerea în limbajele pe
care le înţelege trupul nostru, a mesajelor pe care vrem să ni le
transmitem. Felul în care atitudinile noastre fac ca noi să avem
ceea ce ne dorim este bazat pe o „tehnologie” simplă, ce are ca
esenţială Legea Atracţiei – adică acolo unde este atenţia ta este
şi energia ta, este şi viaţa ta, aşa că fiţi atenți
ți la ceea ce se află
în câmpul atenţiei voastre cel mai mult pentru că asta sunteţi.
Exteriorul este oglinda interiorului, iar tot ceea ce vedem,
auzim,
m, simţim, de fapt tot ceea ce percepem este EU, noi înşine
– dar în 99% din cazuri suntem inconştienţi că situaţia este aşa
şi credem că ceea ce percepem este în exterior. Nu ne dăm
seama că modul în care am fost dresaţi de mici să vedem lumea
este modull defect în care cei din jur îşi trăiesc viaţa și fiind,
tocmai
de
aceea,
bolnavi
şi
nefericiţi.
Realitatea provoacă frică şi noi nu vrem să-ii facem faţă. Trebuie
să identificăm frica, să îi spunem pe nume şi să râdem de faptul
că o iluzie precum frica ne poate paraliza. Odată identificată, o
putem înfrunta. În această situaţie se pune următoarea întrebare:
„Mă
Mă voi supune fricii mele, o voi lăsa să îmi conducă viaţa, sau
voi
deveni
suveran
al
vieţii
mele?
mele?”.
Jocul de a ne programa viaţa este extrem de simpl
simplu, însă este
nevoie să ne găsim curajul de a fi sinceri cu noi înşine, nu cu
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ceilalţi, cu noi, cu fricile, fanteziile, pasiunile, traumele şi rănile
noastre pentru a ne vindeca de ele, pentru a experimenta ceea ce
ne dorim cu adevărat să experimentăm cât ssuntem în viaţă, sau
cât viaţa este în noi.

Un interviu cu un medic tibetan competent
despre vindecare, sănătate, viaţă şi moarte
Reporter: Când un pacient vine la consultaţie, cum descoperi
descoperiți
care este boala lui?
Doctorul tibetan: Observând cum se mişcă, postura sa, forma
în care mă priveşte. Nu este nevoie să-mi
să
vorbească, nici să-mi
explice ce i se întâmplă. Un
doctor de medicină tibetană
experimentat ştie de ce suferă
pacientul său imediat ce
acesta se apropie la mai puţin
de 10 metri de el.
R: Totuşi luați pulsurile
bolnavului.
Doctorul tibetan: Aşa obţin
informaţii necesare despre
sănătatea bolnavului. Prin
citirea ritmului pulsurilor se
pot diagnostica 95% din boli, inclusiv cele psihologice.
Informaţia pe care o oferă ritmul pulsurilor este la
l fel de
riguroasă ca cea a unui calculator. Citirea acestei informaţii,
însă, cere multă experienţă.
R: Şi apoi cum vindecați?
Doctorul tibetan:: Cu mâinile, cu privirea şi cu ajutorul
preparatelor din plante şi minerale.
R: Conform medicinei tibetane, care este originea bolilor?
Doctorul tibetan: Ignoranţa noastră.
R: Scuzați-mi
mi ignoranţa, dar ce înţelegeți
înţelege dumneavoastră prin
ignoranţă?
Doctorul tibetan:: Să nu ştii că nu ştii. Să nu vezi cu claritate.
Când vezi cu claritate, nu trebuie să gândeşti. Când nu vezi cu
claritate, pui în mişcare gândirea. Şi cu cât gândim mai mult, cu
atât mai ignoranţi suntem şi mai multă confuzie creăm.
R: Cum pot să fiu cât mai puţin ignorant?
Doctorul tibetan: O să-ţi
ţi dau o metodă foarte simplă:
practicând compasiunea.. Este felul cel mai simplu în care poţi
să-ţi
ţi reduci gândurile. Şi iubirea. Dacă iubeşti o persoană cu
adevărat, adică, dacă nu o vrei doar pentru tine, creşte
compasiunea ta.
R: Ce probleme vedeți în Occident?
Doctorul tibetan:: Frica. Frica este asasinu
asasinul inimii omului.
R: De ce?
Doctorul tibetan:: Pentru că îţi este imposibil să fii fericit când
îţi este teamă. Şi, de asemenea, îţi este imposibil să-i
să faci fericiţi
pe ceilalţi când ție îţi este frică.
R: Cum putem înfrunta frica?
Doctorul tibetan: Cu acceptare.
ceptare. Frica este rezistentă faţă de
necunoscut.
întâlniți mai multe
R: Şi, ca medic, în ce parte a trupului întâlni
probleme?
Doctorul tibetan:: La coloana vertebrală, în partea de jos a
coloanei vertebrale: vă aşezaţi prea mult timp în aceeaşi
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postură. Din punct
ct de vedere al vitalităţii, aveţi prea multă
rigiditate.
R: Avem multe probleme.
Doctorul tibetan:: Credem că avem multe probleme, dar, în
realitate, problema noastră este că nu avem probleme.
R: Ce vreți să spuneți cu asta?
Doctorul tibetan: Că ne-am
am obişnuit cu un nivel de necesităţi
bazale acoperite, aşa că, orice mică contradicţie ne pare o
problemă. Atunci, activăm mintea şi începem să ne învârtim în
cerc fără să găsim un răspuns, o soluţie.
R: Atunci ce recomandați?
Doctorul tibetan: Dacă
că problema are soluţie, atunci nu este o
problemă. Dacă nu are soluţie, cu atât mai puţin.
R: Şi pentru stres?
Doctorul tibetan:: Pentru a evita stresul, cel mai bine este să fii
nebun.
R: …?
Doctorul tibetan
tibetan: Este o
glumă. Deşi, nu în
totalitate. Adică, să pari
normal pe dinafară şi pe
dinăuntru să fii nebun:
este cea mai bună formă
de a trăi.
aveți cu
R: Ce relaţie ave
mintea dvs.?
Doctorul tibetan
tibetan: Sunt o
persoană normală, adică,
foarte des gândesc. Dar
mintea
mea
este
antrenată. Cu aceasta vreau să spun că nu-mi
nu
urmăresc
gândurile. Ele vin, dar nu-mi
mi afectează mintea şi nici inima.
R: Dumneavoastră râdeţi mult, aşa-i?
Doctorul tibetan:: Când cineva râde îşi deschide inima către
noi. Dacă nu-ţi
ţi deschizi inima nu poţi avea simţul umorului.
Când râdem, totul este clar. Este limbajul cel mai puternic: ne
conectează direct unii cu alţii.
ți înregistrat un CD electronic cu MANTRAMANTRA
R: De asemenea, ați
e pentru publicul occidental.
Doctorul tibetan: Muzica, MANTRA-ele
ele şi energia trupului
sunt acelaşi lucru. Ca şi râsul, muzica este un canal foarte bun
de conectare cu aproapele tău. Prin muzică putem să ne
deschidem şi să ne transformăm: aşa o folosim în tradiţia
noastră.
R: Ce v-ar mai plăcea să fiți?
Doctorul tibetan: Mi-ar
ar place să fiu pregătit pentru moarte.
R: Şi nimic altceva?
Doctorul tibetan:: Restul nu este important. Moartea este cea
mai importantă parte a vieţii. Dar înainte de moarte, trebuie să
ne ocupăm de viaţa noastră. Fiecare moment este unic. Dacă
dăm un sens vieţii noastre, ajungem la moarte cu pace
interioară.
R: Aici trăim cu spatele la moarte.
Doctorul tibetan:: Ţineţi moartea în secret. Până când vine o zi
din viaţa voastră când moartea nu va mai fi un secret: nu vă
puteţi ascunde.
R: Şi viaţa ce sens are?
Doctorul tibetan: Viaţa are sens şii nu are sens. Depinde cine
eşti. Dacă-ţi
ţi trăieşti cu adevărat viaţa, atunci viaţa are sens. Toţi
avem viaţă (suntem vii), dar nu toată lumea şi--o trăieşte. Toţi

p. 187

avem dreptul să fim fericiţi, dar trebuie să exercităm acest drept.
Dacă nu o facem, viaţa nu are sens.

Copacii – o sursă naturală de energie și
sănătate
Alina DRAGOMIR – București
Un singur copac fabrică zilnic oxigenul necesar pentru
30 de oameni timp de 12 ore, aerul pădurii este încărcat de
ioni negativi care oxigenează creierul, stimulează toate
funcțiile
țiile organelor și întârzie îmbătrânirea.

P

limbările prin pădure au efecte diferite asupra
organismului, în funcție
ție de anotimp. Nu este leac mai
reconfortant pentru o persoană deprimată, suferindă de
depresie ori nevroză ca plimbările toamna, prin păduri de arțar
ar
sau de fag. Chiar și plimbările pe alei străjuite de arbori înalți
sunt benefice dacă te simți
ți apatic și lipsit de interes. Plim
Plimbările
cu pas domol prin pădurile de brad sau de pin sunt recomandate
și pentru efortul depus la urcare care, chiar dacă nu e mare,
accelerează circulația,
ția, favorizând oxigenarea sângelui. Dacă ești
agitat se recomandă – atât vara, cât și la începutul toamnei
toamn –
plimbările lungi pe malul apelor, printre sălcii.Terapia
sălcii.
de
lumini și forme
Pe lângă culoare și frumusețe, pădurea este și o nemărginită
resursă de stimuli ce acționează
ționează benefic asupra psihicului și
asupra întregii sănătăți.
ți. Cercetătorii au descoperit că simplul
contact direct vizual cu pădurea, 30 de minute pe zi, timp de 6
zile, poate modifica cu până la 12% activitatea metabolică.
Aceasta s-ar
ar datora faptului că peste 40% din oameni de
dețin gene
ancestrale, vechi de peste 1,5 miliarde de ani, care în contact cu
stimulii oferiți
ți de pădure echilibrează automat anumite funcții
metabolice. Neurobiologii au arătat că mi
mișcarea haotică a
frunzelor verzi este unul dintre secretele silvoterapiei.
Frecvențele
țele de lumină percepute ca verde al frunzelor, mișcate
haotic
otic de adierea vântului oferă un joc de stimuli pe retină care
trimite impulsuri creierului și glandei epifize de care este legată.
Efectul este o stare de încărcare electrică a creierului, care va
lua decizii reglatoare asupra funcțiilor
țiilor endocrine în caz
cazul în care
sunt dezechilibrate. Prin acest efect, o mare parte din
problemele hormonale dispar ca prin minune și sunt reglate
70% din procesele metabolice de care depinde sănătatea
noastră. În același
și timp, privitul jocurilor haotice ale frunzelor
creează o stare specială de funcționare
ționare a celulelor din creier care
secretă hormonul vasopresină, cu un rol important în echilibrul
apei și al sărurilor din organism, dar și în reglarea tensiunii
arteriale. Se poate spune că simplul contact vizual cu pădurea
scade riscul de infarct. Jocul special de forme geometrice al
pădurii are o acțiune
țiune specială asupra creierului. Sistemul nervos
astfel stimulat dezvoltă noi căi de transmitere a informa
informației
crescând capacitatea intelectuală, cea de efort psihic, viteza de
gândire și memorizare. Cercetătorii consideră că viața în pădure
ar ascunde o parte din secretul inteligenței
inteligen
uimitoare a
majorității așa-zișilor
șilor sălbatici care trăiesc în jungla amazoniană
sau în Polinezia.
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Energia copacilor
Există și o formă de terapie bazată pe energia copacilor, fiecare
având tipul său de energie. Unii au o energie negativă (brad,
arin, platan, plop, mălin), în timp ce alții au energie pozitivă
(tei, mesteacăn, stejar, frasin, pin, arțar, salcie) și pot ceda din
vitalitatea lor. În funcție de problemele pe care vrei să le
rezolvi, alege copacul potrivit ținând cont de perioadele sale de
activitate și de cele de repaus. Lângă copacii cu energie
negativă se stă doar 1-2 minute, iar lângă cei cu energie pozitivă
cel mult 15 minute. Apropie-te de copacul ales, roagă-l să te
ajute, apoi lipește-ți spatele sau palmele de trunchiul lui, simte-i
energia, iar la sfârșit mulțumește-i că te-a ajutat. Pentru a obține
un efect maxim trebuie aleși copaci sănătoși, cu o scoarță cât
mai netedă, fără „cicatrice“.
Atenție! Potențialul energetic al copacilor scade iarna cu până la
70%, iar în cazul coniferelor – cu doar 15-25%.
Teiul: încarcă-te cu energia lui blândă între orele 1.00 și 5.00.
În apropierea sa vei simți liniște, pace interioară, căldură.
Stejarul: energia sa puternică este activă între orele 21.00 și
3.00. Fiind un copac dătător de energie pozitivă, este indicat ca
înainte de a te apropia de el să stai lângă un plop, care să-ți
elimine eventualele stări de iritare sau nervi.
Arțarul: dacă vrei să te relaxezi, să-ți echilibrezi corpul
energetic sau să scapi de deochi, stai lângă el între orele 6.00 și
9.00.
Mesteacănul: între orele 2.00 și 3.00 energia mesteacănului are
un efect liniștitor maxim. Lipește-te de scoarța lui și lasă-l să te
scape de stres!
Pinul: energia lui este puternică, permanent activă. Are
capacitatea de a prelua și neutraliza depresiile și șocurile psihoemoționale.
Frasinul: între orele 10.00 și 12.00 meditează în apropierea
unui frasin. Te va ajuta să te echilibrezi psihic și să-ți purifici
câmpul energetic.
Castanul sălbatic: deși energia sa echilibrează, nu-ți face un
obicei din contactul cu acest arbore, mai ales între orele 12.00 și
14.00, deoarece poți avea halucinații.
Salcia: pentru a scăpa de furie, oboseală sau dureri de cap și a te
relaxa, profită de energia calmantă a acestui copac între orele
17.00 și 20.00!
Plopul: dacă-l îmbrățișezi timp de câteva minute, între 14.00 și
17.00, vei scăpa de oboseală și te vei echilibra psihic. Însă nu
exagera pentru că te poți trezi cu amețeli! Dacă vrei să scapi de
stres, de energia negativă sau de orice fel de durere, stai lângă
un plop tremurător 10 minute, între orele 13.00 și 16.00.
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Arinul: eliberează-te de durerile sufletești cu ajutorul arinului,
activ tot timpul, cu excepția intervalului dintre miezul nopții și
3 dimineața. Stai în apropierea lui, dar nu te sprijini de el
fiindcă energia sa este puternic negativă. Dacă te chinuiesc
durerile reumatice, fricționează locul dureros cu frunzele
arborelui. Ca să scapi de o criză biliară pune un lemn de arin în
zona ficatului.
Silvoterapia are și contraindicații. Astfel, pe vreme umedă
plimbarea va fi evitată de reumatici, de cei suferinzi de gută,
boli contagioase, inflamații sau infecții ale aparatului urogenital, de alergici și de cardiacii cu afecțiuni grave.
Afecțiuni care răspund pozitiv la silvoterapie
Boli psihice – terapia este deplin eficientă în orice afecțiune
inclusă în această categorie, indiferent de anotimp și de tipul
pădurii.
Boli ale aparatului respirator – plimbarea prin pădure aduce
alinare și confort acestor suferinzi. Iarna e bine ca aceștia să
evite pădurile de brad sau de molid. Sunt de preferat cele de pin.
De asemenea, tot în anotimpurile reci sau când este multă
umezeală sunt contraindicate plimbările lungi prin păduri de
foioase.
Boli reumatice – hoinăreala prin pădurile de zadă, pin sau stejar
își va face simțită efectele benefice. În timpul iernii, reumaticii
se vor limita la pădurile de stejar și zadă și numai în zile
frumoase, când aerul este uscat.
Convalescența – în timpul verii sau al zilelor calde de toamnă,
pentru convalescenți nu sunt contraindicații la aplicarea acestei
terapii. Iarna însă li se recomandă să se plimbe doar prin
pădurile de pin, zadă sau stejar.
Recomandări
1. Plimbă-te relaxat prin pădure și uită total de alte gânduri. Nu
te concentra asupra unei anumite forme și lasă-ți privirea să
curgă peste ansamblu
2. Este necesar să stai sau să te plimbi prin pădure cel puțin 30
minute zilnic, timp de 6-7 zile, pentru ca efectul să devină
evident
3. Înainte de plimbare trebuie să ai ochii și creierul foarte
odihnite
4. Nu purta ochelari de soare și nici de vedere
5. Nu te concentra asupra comunicării cu persoanele din jur și
evită orice fel de poluare sonoră.(http://mistica.ro/blog/copacii-o-sursanaturala-de-energie-si-sanatate/)
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Efectele benefice ale leurdei
Daniela GHIMP
Leurdă, supranumită şi „usturoiul sălbatic”, datorită
mirosului pe care îl emană, este unul dintre primii vestitori
ai primăverii şi este o plantă extraordinar de sănătoasă,
având efecte miraculoase asupra organismului nostru.
ratează afecţiunile gastrointestinale
Purifică organismul
Frunzele de leurdă sunt într-adevăr
adevăr miraculoase, având
proprietăţi depurative şi capacitatea de a purifică sângele,
ficatul, stomacul şi intestinele.
Tratează afecţiunile sistemului nervos
Ajută la tratarea insomniei, stimulează capacitatea de
memorare, combate momentele de lapsus, stările depresive şi
stările de anxietate.
Ameliorează problemele renale
Pe lângă celelalte beneficii ale leurdei, această are şi capacitatea
de a curăţa rinichii şi vezica urinară. Totodată elimina excesul
de acid uric care este foarte dăunător bolnavilor de gută.
Tratează bolile respiratorii
În cazul afecţiunilor precum bronşita, tuberculoză pulmonară
sau infecţii la nivelul căilor respiratorii superioare, cum ar fi
gripa sau răceala, leurdă are efecte miraculoase şi este un
remediu natural extrem de folositor. De asemenea ameliorează
insuficientă respiratorie provocată de tuse. Previne apariţia
afecţiunilor la nivelul creierului
Leurdă consumată regulat poate duce la prevenirea bolii
Alzheimer
er dar şi a demenţei. Mai mul decât atât, din pricina
unor substanţe pe care le conţine ajută la sporirea activităţii
creierului,
stimulând
memoria
şi
concentrarea.
Tratează reumatismul
Folosită extern are efecte miraculoase în combaterea
reumatismului, iarr cataplasmele cu frunze sunt cele indicate.
Vindecă rănile
Tot prin uz extern, leurda tratează efectiv eczemele, herpesul,
rănile greu vindecabile, scrofuloza şi alte boli cronice de piele.
Pentru furunculi se pot folosi cataplasmele cu frunze de leurdă.
Tratează afecţiunile cardiovasculare
Ajută la curăţarea sângelui de substanţele toxice, reduce
hipertensiunea arterială, scade nivelul colesterolului şi previne
accidentele vasculare.
Înlătură efectele fumatului
Leurda este benefică şi în cazul fumatului ddeoarece poate
înlătura efectele nocive ale nicotinei din organism
organism.
realitatea.net.

Fructul minune care creste in pomul din
gradina blocului! Proprietatile sunt
miraculoase

T

Dudele, fructele care nu se vând în piaţă şi pe care,
vreme de ani buni, trecătorii le-au
au călcat în picioare, sunt o
sursă de sănătate ignorată. „Murele de copac“ au efecte
uimitoare pentru
ru organism, datorită conţinutul mare de
vitamine şi minerale.

D

udele, banalele fructe care cresc în copacii de la
marginea drumului, au beneficii nebănuite pentru
sănătate.

Fructele de culoare mov, roşie sau albă sunt bogate în vitamine
şi minerale care contribuie la menţinerea sănătăţii organismului,
la protejarea împotriva bolilor şi chiar la tratarea anumitor
afecţiuni.
Fructele de dud conţin vitamina C şi vitaminele A şi E, acid
folic şi betacaroten. Sunt bogate în grupul de vitamine B,
vitamina K şi în minerale precum calciu, fosfor, fier, magneziu,
potasiu şi mangan.
„Dudele sunt o adevărată sursa de sănătate, aflată la îndemâna
oricui. Cea mai mare importanţă a fructelor este conţinutul
bogat în antioxidanţi precum resveratrolul.
resveratrolul Acesta este un
antioxidant cu efect benefic asupra celulelor, care previne
îmbătrânirea. în plus, au în compoziţie multe vitamine şi din
acest motiv consumarea lor nu poate aduce decât beneficii”,
spune medicul de familie Radu Bulumac.
Culoarea închisă a fructelor demonstrează
trează conţinutul mare de
antioxidanţi. ”Dudele conţin şi antocianina, un antioxidant
puternic recunoscut pentru beneficii în afecţiunile neorologice”
, mai spune medicul.
Resveratrolul din compoziţia dudelor este considerat cel mai
puternic antioxidant natural.
tural. Studiile efectuate de cercetători au
arătat că resveratrolul protejează împotriva alterării vaselor de
sânge.
Graţie antioxidanţilor din compoziţie, fructele de dud sunt aliat
în lupta cu cancerul, afecţiunile neurologice, diabetul şi
infecţiile bacteriene.
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Potasiul şi manganul din compoziţie au, de asemenea, efecte
benefice pentru imunitate.
Fructele sunt adevărate energizante naturale, fiind recomandate
sportivilor nu numai pentru faptul că ajută la creşterea
rezistenţei la efort,
ort, ci şi pentru creşterea masei musculare.
Studiile au arătat că dudele ajută la tonifierea musculaturii şi în
timp, un consum regulat şi semnificativ de dude poate duce
chiar şi la creşterea masei musculare.
irect din copac, după
Fructele de dud pot fi consumate ca atare, direct
ce au fost spălate în prealabil. O cură de detoxifiere cu dud
presupune consumarea a 100 de grame de fructe dimineaţa, pe
stomacul gol timp de zece zile. (Sursă: Adevărul.ro)
.ro)

Trei zile consecutive de post pot regenera
întregul sistem imunitar
Valter LONGO
Întregul sistem imunitar al unei persoane poate fi
reîmprospătat dacă aceasta tine post timp de trei zile.
cest lucru este posibil pentru că procesul impulsionează
organismul să producă noi celule albe în sânge, potrivit
unui nou studiu. Descoperirea, descrisă ca fiind
remarcabilă, arată că regenerarea sistemului imunitar după un
post de trei zile este posibilă chiar şi în cazul persoanelor în
vârstă.
Deşi dietele de post au fost criticate de nutriţionişti pentru că
sunt nesănătoase, studiul, realizat de cercetătorii de la
University of Southern California, sugerează că înfometarea
organismului impulsionează celulele stem să producă noi celule
albe în sânge, care lupta cu infecţiile.
Oamenii de ştiinţă spun că descoperirea
coperirea ar putea fi benefică în
special în cazul persoanelor care au sistemul imunitar deteriorat,
precum pacienţii cu cancer.
De asemenea, studiul poate ajuta persoanele în vârstă, al căror
sistem imunitar devine mai puţin eficient pe măsură ce
îmbătrânesc,
esc, ceea ce îngreunează procesul de recuperare când
trebuie să lupte cu bolile comune.
Cercetătorii spun că postul “porneşte un întrerupător de
regenerare”, care solicită celulelor stem crearea de noi celule
albe în sânge, care regenerează întregul sistem imunitar.
“Procesul oferă confirmare celulelor stem, iar acestea încep
proliferarea şi reconstrucţia întregului sistem”, a explicat Valter
Longo, profesor de gerontologie şi ştiinţe biologice la
Universitatea din California.
“Vestea bună este că organismull a scăpat de părţile vechi,
deteriorate şi ineficiente ale sistemului imunitar, în timpul
postului[...] Dacă începeţi postul cu un sistem imunitar puternic
afectat de chimioterapie sau de procesul de îmbătrânire, mai
multe zile de post pot genera un nou sistem
istem imunitar”, a adăugat
acesta.
Perioadele lungi de post forţează organismul să utilizeze
resursele de glucoză şi de grăsimi şi descompune o parte
semnificativă din numărul celulelor albe din sânge.
În timpul fiecărui ciclu de post, aceasta epuizare de celule albe
din sânge induce modificări care declanşează regenerarea,
bazată pe celule stem, a unor celule noi ale sistemului imunitar.

A
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În cadrul studiului, participanţii au fost puşi să postească între 2
şi 4 zile, pe o perioadă de şase luni.
Oamenii de ştiinţă
tiinţă au descoperit că postul prelungit reduce
enzima PKA, care este asociată cu procesul de îmbătrânire şi cu
un hormon care creşte riscul de apariţie a cancerului şi a
tumorilor.
“Nu am putut prezice că postul prelungit ar putea avea aşa un
efect remarcabil
abil în promovarea regenerării, bazate pe celule
stem, a sistemului hematopoietic.”, a adăugat prof. Longo.
“Atunci când sunteţi înfometat, sistemul încearcă să salveze
energie şi principalul lucru pe care îl fac pentru a salva energie
este reciclarea celulelor
lelor sistemului imunitar care nu sunt
necesare, în mod special cele care sunt afectate”, a explicat
Longo.
“Ce am observat atât în testele pe oameni, cât şi în cele pe
animale, este că numărul celulelor albe din sânge scade în
timpul unui post prelungit. Apoi, când începeţi să mâncaţi din
nou, celulele revin. Am început să ne gândim, de unde vin
acestea?”, a adăugat Longo.
Postitul timp de 72 de ore a protejat şi pacienţii cu cancer de
impactul toxic al chimioterapiei.
“Chiar dacă chimioterapia salvează vieţi,
vi
aceasta provoacă
daune semnificative sistemului imunitar. Rezultatele acestui
studiu sugerează că postul ar putea atenua o parte din efectele
dăunătoare ale chimioterapiei”, a declarat Tanya Dorff, profesor
de medicină la USC Norris Comprehensive Canc
Cancer Center and
Hospital. “Sunt necesare mai multe studii clinice şi orice
intervenţie în dieta trebuie să fie efectuată numai sub
îndrumarea unui medic[...] Investigăm posibilitatea ca aceste
efecte să fie aplicabile la mai multe sisteme şi organe, nu numai
la sistemul imunitar”, a adăugat prof. Longo. Cu toate acestea,
unii experţi din Marea Britanie au fost sceptici în ceea ce
priveşte studiul.
Dr. Graham Rook, profesor de imunologie la University
College London, a spus că studiul sună “improbabil”.
Chris Manson, profesor de medicină regenerativă la UCL a
spus: “Avem nişte date interesante aici. Acestea arată că postul
reduce numărul şi mărimea celulelor[...] Cu toate acestea, nu
sunt sigur că postul este cea mai bună idee. Cred că este de
preferat să mâncăm în mod regulat.
“Am primit emailuri de la sute de pacienţi cu cancer care au
combinat chimioterapia cu postul, mulţi dintre aceştia
beneficiind şi de asistenta oncologilor[...] Astfel, marea
majoritate a pacienţilor a raportat o stare foarte bună şi doar
câţiva au prezentat reacţii adverse, printre care leşin şi o creştere
temporară a markerilor hepatici. În mod clar, trebuie să
terminăm studiile clinice, dar rezultatele par promiţătoare”, a
adăugat prof. Longo. (Sursă: The Telegraph)
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Singura metodă sigură de prelungire a
vieţii este înfometarea, ne asigură medicii
Claudiu PASTOR
Studiile arată că în cazul unui post în primele 24 de ore
de post se consumă glucide, apoi timp de până la două
două-trei
săptămâni, rezervele
ervele de lipide, a declarat profesorul dr.
Dafin Mureşanu.

O

rganismul uman se descurca mult mai bine să
gestioneze lipsa de alimente, decât să prelucreze
excesul de hrană. Bolile ni se trag de la excesul de
alimentaţie.
“Postul nu este periculos, mii de studii dovedesc acest lucru.
Vreau să vă dau argumente ştiinţifice. Regimul hipocaloric este
într-adevăr
adevăr o resursă terapeutică foarte bine studiată – şi postul
nu este înfometare, pentru că postul generează satisfacţia pe
care o obţii din a te abţine de laa alimentaţie -, fiindcă
organismul are mult mai multe resurse de a gestiona
problema aportului redus de calorii şi nutrienţi decât
excesul. Bolile ni se trag de la excesul de alimentaţie. Avem
dovezi foarte clare şi studii ştiinţifice în acest sens”, a sp
spus
profesor dr. Dafin Mureşanu,, preşedintele Societăţii de
Neurologie din România (SNR) şi al Societăţii pentru Studiul
Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN), la conferinţa
prilejuită de a X-aa ediţie a Şcolii Internaţionale de Vară de
Neurologie, care are loc în perioada 5-99 iulie 2015, la Eforie
Nord.
Dr. Mureşanu mai adaugă faptul că prin terapia prin post a fost
iniţiată în Rusia, la începutul secolului XX, într-o
într clinică din
Goriacinsk, şi se bazează pe principiile medicului rus Iuri
Nikolaev. În anii ’60-’70,
’70, la Spitalul Korsakov din Moscova,
postul a fost aplicat cu foarte mare succces la bolnavii cu
depresii mari şi care nu mai răspundeau la niciun fel de
tratament, iar mai târziu s-au
au tratat inclusiv boli precum
cancerul.

Prin post, se obţine un grafic de consum al resurselor
interne care nu sunt alocate biologic corespunzător. Şi
anume, în primele 24 de ore de post consumi glucide, apoi timp
îndelungat, până la două-trei
trei săptămâni, consumi rezervele de
lipide. Aproximativ 96 la sută din consumul de energie în post
se bazează pe lipide, deci pierzi lipidele, şi doar 4 la sută se
bazează pe pierderea capitalului de proteine.
proteine Asta până când
se ajunge într-un punct critic,, care nu trebuie depăşit, iar acel
punct critic este destul de individual şi pentru specia umană
nu trebuie să treacă de 40 de zile.. Nu este întâmplător”, a spus
preşedintele Societăţii de Neurologie din România.
Profesorul Dafin Mureşanu a adăugat că, potrivit unor
studii, celula tumorală nu se poate adapta la regimul
hipocaloric, iar chimioterapia este foarte mu
mult uşurată cu
post. “Există un grup de cercetare la Spitalul Charite din Berlin,
Andreas Michalsen are foarte multe lucrări ştiinţifice în reviste
importante cu privire la post, care produce o resetare, care îţi
dă un nou profil.. Jean Patrice Robbin, alt ccercetător mare, care
are foarte multe lucrări în acest sens, Institutul de Cercetare şi
Tratament al Cancerului, Norris Cancer Center din Los
Angeles, centru foarte avansat de studiu al comportamentului
celulelor tumorale în post. Celula tumorală nu se poa
poate adapta la
regimul hipocaloric şi, practic, chimioterapia este foarte mult
uşurată cu post. S-aa observat că toleranţa pacientului este
mult mai bună la chimioterapie în regim hipocaloric sau
post”, a precizat Dafin Mureşanu.
El a mai spus că omul după post
st este mult mai viguros,
capacitatea lui de reacţie este mult mai bună
bună.
“Ştiinţa ne arată că pinguinul poate să reziste fără mâncare o
sută de zile, ursul când hibernează nu mănâncă. Omul după post
este mult mai viguros, are o capacitate de reacţie mult mai
m bună.
Rămâne doar reglarea noastră de a nu consuma mai mult decât
avem nevoie, pentru că organismul se adaptează mult mai bine
la post. Putem ajunge să scriem pe pâine: «Ai grijă, dacă
mănânci prea mult, ai putea avea probleme de sănătate
sănătate!
Postul presupune
une şi un pic de voinţă. Postul nu este o problemă
controversată. Vedeţi cum poate fi folosit, ca o intervenţie în
anumite situaţii”, a mai arătat profesorul Dafin Mureşanu. Sursa:
doctorulzilei.ro

“În Germania, există o clinică sofisticată, specializată în
tratamentul prin post controlat, Clinica Buchinger,
Buchinger pe malul
lacului Konstantz. În această clinică, statul german rambursează
serviciile medicale pentru cei care fac terapie prin post. Este
foarte important, pentru căă este o terapie de comutare”, a mai
spus Dafin Mureşanu.

Din darurile naturii: verde
verdețuri de
primăvară: Loboda
Crengu ROȘU – București
Crenguța

“Singura metodă sigură de prelungire a vieţii este
înfometarea, o lozincă pe care am văzut-oo scrisă la un
simpozion în America”, a adăugat academician dr.
Laurenţiu Popescu.
Dafin Mureşanu a mai precizat că alimentele cum le consumă
oamenii acum o fac mai mult pe principiul plăcerii. ““Noi
încărcăm organismul bazat pe dorinţe cu mai multe
alimente decât este necesar, pe care nu le poate prelucra.
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„Adu primăvara în alimentaţia ta şi din nou vei fi plin de energie, proaspăt şi

optimist.”

Primăvara este anotimpul reînnoirii, al renaşterii.
Natura se trezeşte la viaţă şi odată cu ea şi organismul
nostru, care trece prin diverse modificări datorită
alimentaţiei sărace în vitamine şi minerale din timpul iernii.
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P

rimăvara este momentul propice pentru a elimina
toxinele acumulate în organism, pentru a diminua
valorile colesterolului şi a regla tranzitul intestinal.
Urmând un calendar numai de ea ştiut, generoasă, natura îşi
trimite pe rând solii: leurda, untişorul, urzicile, păpădia, ştevia,
spanacul, loboda, salata, ceapa şi usturoiul verde – toate ne
ajută din plin pentru a ne purifica și remineraliza organismul.
Ele au un rol eficient şi în combaterea asteniei de primăvară, în
întărirea
sistemului
imunitar cât şi în
creşterea
tonusului psihic.
Loboda este una
dintre cele mai
cunoscute
verdeţuri
de
primăvară, deși
ea este prea puţin
folosită în raport
cu proprietăţile
sale terapeutice. Plantă anuală din familia Amarathaceae, rudă
cu știrul, este puternică și nepretențioasă. Varianta de gradină
(Atriplex hortensis) este un aliment tipic gastronomiei esteuropene, fiind cunoscută și sub denumirea de spanac
franțuzesc sau spanac nemțesc de munte. Așa cum atestă
cercetările arheologice din nordul Europei (5300-3900 î.e.n.),
loboda este una din cele mai vechi plante folosite de om ca
aliment și medicament.
Utilizată încă de pe vremea dacilor, loboda este binecunoscută
spațiului românesc rural, făcând deliciul ciorbelor de primăvară
(cu un gust plăcut acrișor), intrând și în compoziția garniturilor,
plăcintelor etc. Dar cel mai recomandat este să fie consumată în
stare proaspătă, pentru a beneficia din plin de substanțele
nutritive pe care le conține. În salate alături de măcriș, a cărui
aciditate o domolește, împreună cu salată verde, spanac, leurdă,
păpădie, loboda este un aliment delicios și totodată o sursă de
sănătate.
Beneficiile consumului de lobodă
Loboda are remarcabile proprietăți remineralizante și
revitalizante, asemănându-se oarecum cu spanacul. Regăsim
astfel în compoziția ei cantități semnificative de vitamina K ce
fixează calciul, ajutând și la întărirea vaselor de sânge. Prezența
acestei vitamine împiedică formarea cheagurilor de sânge și
reduce astfel riscul apariției unor atacuri cerebrale.
Loboda se poate lăuda și cu un mare conținut de vitamina C, de
trei ori mai mult decât spanacul și de două ori mai mult decât
lămâia. 100 de grame de lobodă conțin 120-140 de mg de
vitamina C. Se știe că vitamina C este un antioxidant puternic
ce încetineşte procesul îmbătrânirii, favorizând procesul de
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regenerare celulară
organismului.

și

întărind

sistemul

imunitar

al

Chiar dacă este mai putin consumată decât ruda sa, spanacul,
loboda conține mai multă provitamina A (caroten) decât acesta.
În lobodă găsim mult fier (aproximativ 10 miligrame de fier la
100 de grame), cât şi un nivel ridicat de calciu, riboflavină
(vitamina B2), magneziu, potasiu, fenoli, o cantitate mare de
proteine, fibre, carbohidraţi, dar şi antocianină – un flavonoidpigment ce dă culoarea roşiatic-purpurie a frunzelor de lobodă.
Antocianina este un antioxidant puternic ce are capacitatea de a
proteja organismul împotriva radicalilor liberi, reducând riscul
apariţiei cancerului. Este şi un agent cu proprietăţi analgezice,
ameliorând efectele inflamaţiilor şi ale durerilor apărute în
sistemul periferic şi nervos, și în plus protejează structura şi
funcţionarea celulelor neuronale.
Datorită conţinutului bogat în fibre, loboda este recomandată
pentru reglarea digestiei şi prevenirea constipaţiei. Prin reglarea
tranzitului intestinal, este împiedicată apariţia hemoroizilor şi a
cancerului de colon.
Proprietăţile diuretice cât şi efectul uşor laxativ conferă lobodei
capacitatea de a curăţa sângele şi de a elimina toxinele din
organism, fiind de ajutor persoanelor care suferă de anumite
afecţiuni ale rinichilor, ciroză hepatică, sau hipertensiune.
Grație acestor caracteristici, loboda este foarte indicată în curele
de detoxifiere. În plus, datorită proprietăţilor sale mineralizante
şi vitaminizante, ea poate fi folosită cu succes pentru a preveni
sau trata astenia de primăvară.
Consumul regulat de lobodă este eficient în ameliorarea sau
chiar tratarea acneei, astmului, chisturilor ovariene ori a
alergiilor.
Sub formă de extract, sucuri, macerat din frunze sau preparate
din seminţe, loboda poate fi utilizată în tratamentul afecţiunilor
pulmonare, al durerilor de stomac și al gutei.
Sucul de lobodă poate fi folosit pentru tratarea tusei, a gâtului
inflamat şi chiar a tumorilor apărute în această zonă.
Seminţele de lobodă amestecate cu vin, oţet, muştar se foloseau
ca medicament vomitiv, pentru a ajuta organismul să elimine
anumite substanţe toxice înainte ca ele să fie absorbite.
Loboda este utilizată și extern, sub formă de comprese sau
cataplasme din frunze proaspete zdrobite, pentru a trata diferite
afecţiuni ale pielii – în special leziuni purulente, pentru a grăbi
colectarea puroiului – dar și pentru vindecarea rapidă a rănilor.
Sub formă de balsamuri, uleiuri şi unguente, loboda este
indicată pentru tratamentul regiunilor inflamate, a celor care şiau pierdut elasticitatea (scleroze), a celor întărite sau a zonelor
în care s-a acumulat sânge. În plus, unguentele pe bază de
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Medicină naturis
naturistă
lobodă scad senzaţia de mâncărime a pielii și ajută la hidratarea
ei.

rând, păpădia are darul
ul de a stimula peristaltismul întregului tub
digestiv, fiind de un mare ajutor pentru persoanele cu digestia
slăbită sau leneşă.

Contraindicaţii

Câteva recomandări terapeutice

Loboda conţine (ca şi spanacul) cantităţi destul de însemnate de
acid oxalic. De aceea, consumul ei în cantităţi mari este
contraindicat în unele cazuri de litiază renală.

Printre afecţiunile care se agravează la ieşirea din iarnă şi care
sunt eliminate cu ajutorul tratamentului
ratamentului cu frunze de păpădie
proaspătă enumeram: dischinezia biliară (fierea leneşă),
dispepsia, hepatitele de toate felurile, icterul, constipaţia atonă,
indigestia. Este un adjuvant valoros în cazurile de microlitiaza
biliară, precum şi în ciroza hepatică.

Proprietăţile detoxifiante, antioxidante, acţiunea diuretică,
depurativă,
emolientă,
calmantă,
remineralizantă
şi
vitaminizantă fac din lobodă un adevărat concentrat de sănătate.

Cura cu păpădie pentru ficat şi vezica
biliară
Este o plantă în aparenţă banală, dar care are nişte
efecte detoxifiante cu totul excepţionale.

Precauţii: La persoanele cu stomacul foarte sensibil,
subponderale sau debile, tratamentul cu păpădie crudă se poate
dovedi prea puternic, motiv pentru care va fi făcut cu prudenţă.
Sursa: bzi.ro

„Dacă albina va dispărea vreodată de pe
pământ, omul mai are de trăit doar patru
ani”

A

ceasta deoarece acum, primăvara devreme, păpădia
conţine în frunzele şi în tulpina să substanţe amare,
enzime şi fitohormoni care fac adevărate minuni pentru
ficatul obosit şi încărcat de toxine.

Roxana MARIN
M
– București

Desfăşurarea curei
Timp de 14 zile, se vor consuma câte zece frunze proaspete de
păpădie, de două-trei
trei ori pe zi, cu 10 minute înaintea meselor
principale. Recoltarea frunzelor se face în aceeaşi zi sau cu
maximum două zile înainte de a fi consumate, de la plante care
încă nu au înflorit,
it, pentru a conţine colină (un principiu activ cu
proprietăţi drenoare şi tonice hepatice foarte puternice) în
cantităţi maxime.
Unii naturişti recomanda folosirea tijelor florale de păpădie în
locul frunzelor – un sfat valabil, singurul inconvenient fiin
fiind că
aceste tije se procura greu, culegându-se
se în intervalul de timp de
dinaintea înfloririi plantei, care este de obicei foarte scurt (3
(3-4
zile).

Sănătatea noastră depinde de sănătatea mediului
înconjurător, iar albinele ne oferă indicii esențiale
esen
cu privire
la starea mediului în care trăim.

P

rin simpla lor prezență
ță ne dăm seama că în acel loc nu
există poluare, nu degeaba mai sunt numite și „farmaciștii
primăverii”.

Fizicianul Albert Einstein, laureat al premiului Nobel, spunea
încă din 1924: „Dacă albina va dispărea vreodată de pe
pământ, omul mai are de trăit doar patru ani”.
a
Savanții
ții din zilele noastre îi dau dreptate, pentru că micile
insecte de doar 12 mm polenizează peste 80% dintre pomii
fructiferi și din plantele de cultură de pe planetă, fiind astfel
„regizorii” ecosistemului nostru.
Efectele curei cu păpădie
Aceasta cură are darul de a relansa activitatea ficatului, de a
stimula puternic regenerarea celulelor hepatice şi de a favoriza
eliminarea toxinelor din acest organ extrem de important. Mai
mult, frunzele proaspete de păpădie stimulează secreţia de bila
şi, important, favorizează evacuarea acesteia. Nu în ultimul
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Apiterapia este denumirea medicală
lă a folosirii produselor
albinei melifere pentru combaterea bolilor și pentru vindecarea
rănilor. „Mai ales mierea – pentru vindecarea rănilor, propolisul
– ca antibiotic natural, dar și înțepăturile de albină ca formă a
acupuncturii, sunt metode apiterapeutice”,
eutice”, explică dr. Ștefan
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Stângaciu, președintele
ședintele societăților germane și române de
Apifitoterapie.
MIEREA
Reglează colesterolul:: Studiile clinice arată că mierea
acționează
ționează favorabil asupra metabolismului grăsimilor,
respectiv asupra nivelului colesterolului. De asemenea,
lăptișorul
șorul de matcă reduce colesterolul „rău” și chiar tensiunea
arterială.
Alungă migrenele și cârceii:: Cu fiecare lingură de miere
consumată, organismul primește
ște și mai mult magneziu – o
binefacere pentru musculatură – și este stimulată producerea
serotoninei la nivelul creierului, ceea ce anulează toate
„șansele” de migrene.
Slăbește cu miere: Mierea influențează
țează nivelul glicemiei și
producția
ția de insulină, astfel încât nu apare senzația de foame
puternică.
PROPOLISUL
Remediu pentru psoriazis și arsuri ușoare:: Cules de albine,
acesta protejează florile și mugurii firavi împotriva bacteriilor și
ciupercilor – același
și efect îl are și asupra afecțiunilor pielii, ca
psoriazisul sau arsurilor ușoare.
VENINUL DE ALBINE
Vindecă reumatismul:: Veninul de albină, folosit direct ca
înțepătură
țepătură sau ca injecție subcutanată, alină durerile acute ale
oaselor și articulațiilor care apar în cazul unor forme de
reumatism, artrită sau artroză.

Cele mai NOCIVE SUCURI de pe piață.
pia
Sunt BOMBĂ
MBĂ de substanțe
substan
CANCERIGENE
Un studiu realizat de Asociaţia pentru Protecţia
Consumatorilor din România (APC România) arată că
aceste băuturi, mai toate carbogazoase, conțin
con
doar
maximum 0,3% suc natural, în rest includ o listă lungă de
ingrediente care pot declanșa,
șa, printre altele: diferite de
cancer, Alzheimer, Parkinson, boala Basedow-Graves,
Basedow
epilepsie, scleroză multiplă, reacții
ții alergice, probleme de
respirație,
ție, hiperactivitate și lipsă de concentrare, diabet și
depresie.
APC România a achiziționat,
ționat, în vederea realizării acestui
studiu, 28 de sortimente de băuturi răcoritoare fără zahăr. 93%
din produsele analizate sunt carbogazoase, fapt ce arată obiceiul
de consum al românilor, orientat spre băuturi nealcoolice
acidulate.Conform datelor Institutului Național
țional de Statistică,
un român consumă, în medie, pe an, 150 litri de băuturi
răcoritoare.

p. 194

Lista ingredientelor care îți
ți distrug sănătate:
Ingredientele regăsite în compoziția
ția băuturilor răcoritoare fără
zahăr/dietetice analizate sunt următoarele: apă, apă
carbogazoasă, dioxid de carbon, suc de struguri (0,1%), suc de
mere (0,1%), suc natural de fructe: căpșuni,
căp
zmeură, coacăze
negre, afine, vișine
șine în proporții variabile (0,1%), maltodextrină,
concentrat de morcovi cu rol de colorare, extracte cu rol de
colorare din hibiscus și morcov, arome naturale de lămâie și
lime, aromă naturală de portocale și alte arome, cafeină, arome,
suc de portocale, antioxidanți
ți (acid ascorbic), acidifianți
(acid citric, acid fosforic, citrați
ți de sodiu), înd
îndulcitori
(aspartam, acesulfam de potasiu, ciclamat de sodiu,
zaharine), coloranți
ți (caramel cu sulfit de amoniu, albastru
patent V, albastru briliant FCF, brunt HT, azorubină, ro
roșu
ponceau, coșenilă,
șenilă, caroteni, betabeta
apo-8-carotenal,
antocianine), conservanții (benzoat de sodiu, sorbat de
potasiu), corectori de aciditate (citra
(citrați de sodiu),
stabilizatori (gumă arabică, gumă de ester, gumă de guar,
esterii colofoniului cu glicerolul, esteri glicerici ai rășinilor
ră
din lemn).
Îndulcitorii sintetici, de 200 de ori mai dulci ca zahărul!
Dintre ingredientele menționate
ționate mai sus, cele mai utilizate sunt:
– TOATE produsele analizate conțin
țin îndulcitori sintetici (aspartam,
zaharine, acesulfam de potasiu, ciclamat de sodiu), după cum urmează:
– 46% conțin TREI TIPURI DE ÎNDULCITORI
NDULCITORI SINTETICI;
– 39% conțin
țin PATRU TIPURI DE ÎNDULCITORI SINTETICI;
– 11% conțin
țin DOUĂ TIPURI DE ÎNDULCITORI SINTETICI;
– 4% conțin
țin UN SINGUR TIP DE ÎNDULCITORI SINTETICI.

Îndulcitorii sintetici au o putere de îndulcire care poate fi de
până la de 200 de ori mai mare decât zahărul. Aceștia pot
declanșa
șa o serie de afecțiuni medicale, cum ar fi: boala
Alzheimer, boala Parkinson, boala Basedow
Basedow-Graves,
epilepsie, scleroză multiplă, diabet și depresie.
depresie
82% dintre produsele analizate conțin
con
acid citric. Acesta
este un compus organic, cristalin, fără culoare, care aparține
apar
clasei de acizi carboxidici și este folosit ca acidifiant.
acidifiant.Poate
provoca dureri abdominale și ataca smalțul dinților. Acidul
citric nu este recomandat în alimentația
alimenta
copiilor. De
asemenea, nu trebuie consumate alimente ce con
conțin acid
citric de către cei care au afecțiuni
țiuni cardiovasculare sau
renale, afecțiuni
țiuni ale aparatului digestiv și diaree.
diaree
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75% dintre produsele analizate conțin
țin benzoat de sodiu,
conservant sintetic care, în reacție
ție cu acidul ascorbic,
generează benzen, substanță
ță toxică cancerigenă
cancerigenă. În urma
unui studiu realizat pe 200 de sortimente de sucuri de către
FDA (Federal Trade Commission – USA) în anul 2005, la 10
dintre acestea s-a identificat un conținut
ținut de benzen cuprins între
7 și 89 ppm (părți per milion), limita maximă admisă în apa
potabilă fiind de 5 ppm. În urma acestei constatări, marii
procesatori de sucuri din SUA au decis să nu mai folosească
acest conservant. Benzoatul de sodiu
iu poate produce reac
reacții
alergice, hiperactivitate și lipsă de concentrare la copii
(ADHD).
50% dintre produsele analizate conțin
țin coloranți sintetici
(caramel cu sulfit de amoniu, albastru patent V, albastru briliant
FCF, brunt HT, azorubină, roșu ponceau).. Coloranții
Coloran sintetici
pot provoca reacții
ții alergice, modificări cromozomiale,
tulburări de respirație,
ție, dermatite și au potențial cancerigen.
Produsele alimentare care conțin
țin coloranți sintetici nu sunt
recomandate copiilor.
36% dintre produsele analizate conțin
țin coloranți naturali
(coșenilă – colorant natural roșu
șu obținut dintr
dintr-o specie de
gândac din America de Sud, caroteni, beta- apo
apo-8-carotenal și
antocianine), în timp ce 14% dintre produsele analizate nu
conțin niciun fel de coloranți.
“Băuturile răcoritoare
oare fără zahăr sunt realizate dintr-un
dintr
amestec de apă, arome, cantități
ți infime de suc din fructe și
aditivi alimentari. Aceste produse sunt lipsite de nutrienți,
nutrien
generează impresii olfactive artificiale și nu au valoare
biologică. În baza studiilor realizate
ate în cadrul unor
universități
ți și instituții medicale de prestigiu, experții în
nutriție
ție și medicii pediatri nu recomandă folosirea acestor
produse în alimentația
ția copiilor, dar nici în cea a adulților cu
afecțiuni
țiuni medicale precum boli cardiovasculare, metabolice
met
și neurovegetative.Din păcate, aceste produse, din cauza
accesibilității
ții date de preț (in medie 47 de bani per litru),
sunt consumate în cantități
ți mari de către familiile cu
venituri situate sub salariul mediu pe economie. Având în
vedere numărul mare de substanțe
țe chimice din astfel de
produse, solicităm menționarea
ționarea pe etichetă a unui mesaj de
atenționare
ționare de tipul A NU SE CONSUMA DE CĂTRE
COPII!”,explică conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte
pre
APC România. (Sursa: Evenimentul Zilei)

România a pierdut deja în anii
capitalismului sălbatic mai mult decât în
timpul celor două războaie mondiale
Aproape că nu-ţi
ţi vine să crezi aceste lucruri, dar
potrivit unor studii făcute de către analişti americani,
România a pierdut active în valoare de peste 1600 de
miliarde de dolari.
ndustria, agricultura, infrastructura şi unele ramuri
strategice ale economiei şi industriei româneşti au fost
distruse în mare parte, toate acestea însumând peste 1600 de

I
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miliarde de dolari în doar 25 de ani. Nici măca
măcar în cele două
războaie mondiale România nu a mai suferit asemenea pierderi.
Potrivit unui studiu al specialiştilor de la academia militară, care
demonstrează cu cifre că în timpul celui de
de-al Doilea Război
Mondial, atât prin pierderile suferite prin dist
distrugeri,
bombardamente, jafurile armatelor germane şi ruse, iar mai apoi
prin despăgubirile de război plătite între anii 1945-1965,
1945
costurile totale suportate de România pentru acest război se
ridică undeva la aproximativ 500 de miliarde de dolari, valoare
echivalentă la cursul dolarului din zilele noastre. Putem spune
fără nicio frică de a ne înşela că România nu a pierdut după
două războaie mondiale, cu toate distrugerile sau despăgubirile
de război plătite, cât a pierdut în doar 25 de ani de jaf
instituţionalizat
onalizat şi sistematic din timpul aşa
aşa-numitului
capitalism sălbatic sau capitalism de cumetrie.
Cum a fost posibil ca România să piardă pe timp de pace
aproape de trei ori mai mult decât în timpul celor două războaie
mondiale? Cât o să mai lăsăm oare să continue
c
mârșavii din
fruntea ţării cu acest jaf de proporţii astronomice? Într
Într-o ţară cu
atâtea resurse naturale, bogăţii minerale, în care avem toate
formele de relief şi aproape toate resursele pe care le-a
le dat
Dumnezeu omenirii, nu avem voie să existe ssărăcie! Români,
cât o să mai îndurăm indolența
ța şi nesimţirea celor care au adus
România la sapă de lemn şi continuă să ducă o politică
sistematică de distrugere a acestei ţări şi a neamului românesc?
N-ar
ar fi fost oare, de exemplu, mai mult decât de ajuns să
s facem
Unirea cu Republica Moldova cu cele 1600 de miliarde de
dolari?

Această otravă nebănuită ne distruge
oasele, însă unii dintre noi o consumăm
zilnic!
V-aţi
aţi întrebat vreodată ce se petrece cu organismul
dumneavoastră după ce beţi o doză de Coca-Cola?

M

ulţi oameni nu se gândesc la asta şi nici nu consideră
că este important. Însă, această băutură populară, de
culoare închisă, are un impact substanţial asupra
organismului. Dr West Conner, un „farmacist renegat” a scos în
evidenţă, pe pagina lui de internet, acest impact:
Primele 10 minute
După ce aţi consumat o
doză
de
Coca-Cola,
organismul dumneavoastră
este bombardat cu zahăr.
Mai concret, doar ce aţi
consumat 10 linguriţe de
zahăr, adică doza zilnică
recomandată. Faptul că nu vi se face greață
grea din cauza dulceții
copleșitoare
șitoare se datorează acidului fosforic, care taie gustul
dulce.
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După 20 de minute
Nivelul de glucoză din sânge înregistrează un vârf, provocând o
descărcare rapidă de insulină. Ficatul răspunde la această
situație
ție convertind toată glucoza care ajunge la el în grăsimi (iar
în acest moment glucoza se găsește
ște din plin în sânge).
După 40 de minute

Nutriţionist, despre CAFEA: "Sunt 19
substanţe TOXICE care agresează
organismul"
Virgil STROESCU

Acum, cafeina prezentă în Cola a fostt absorbită total de
organism. Pupilele vi se dilată, presiunea arterială cre
crește, iar ca
răspuns ficatul elimină şi mai mult zahăr în sânge. Nu vă mai
simţiţi extenuaţi şi asta datorită blocajului receptorilor
adenozinei.
După 45 de minute
Organismul crește
ște producția de dopamină, care stimulează
centrii plăcerii din creier. Heroina acționează
ționează exact în același
mod.
După 60 de minute
Acidul fosforic ajuns în intestinul subțire
țire se leagă de zinc,
magneziu şi calciu formând compuși
și insolubili, care împiedic
împiedică
absorbția
ția acestor elemente. Situația este agravată de dozele mari
de zahăr și îndulcitori
artificiali care cresc excreția
urinară de calciu.
Tot acum îşi fac simţită
prezenţa
proprietăţile
diuretice ale cafeinei. Veţi
simţi nevoia să mergeţi la
toaletă. Veţi elimina calciul,
zincul şi magneziul care
trebuiau să vă alimenteze
oasele, dar şi apă, sodiu şi electroliţi.
Glucoza din sânge care crescuse rapid acum scade brusc și se
instalează o stare de agitație,
ție, irascibilitate şi uneori lentoare.
Apa din băutură
tură este deja eliminată, astfel că hidratarea
organismului este aproape nulă. Iar odată cu apa au fost
eliminate şi alte suplimente necesare pentru întărirea dinţilor,
oaselor sau pentru funcţionarea optimă a sistemului digestiv.
Nu în ultimul rând, suita de reacții
ții declanșate de cantitatea
enormă de zahăr conținută de Coca-Cola
Cola crește
cre
şi riscul
dezvoltării diabetului.

Nutriţionistul Virgil Stroescu a declarat la REALITATEA TV
că nu a consumat niciodată cafea şi că nu recomandă nimănui
această băutură. Acesta a spus că singurul lucru bun legat de
cafea este că aduce bani marilor companii. În rest, cele 19
substanţe precancerigene,
ncerigene, prezente în cafea, sunt un adevărat
pericol. "Chiar dacă e plăcută, nu înseamnă că e bună. Avem
minte! Cafeaua poate da cancer! Cine se atinge de cafea trebuie
să ştie că e foarte primejdios. Cu părere de rău, cafeaua nu este
o substanţă sănătoasă.
să. Fiind o substanţă extrasă din plante, ne
neam aştepta ca şi cafeaua să aibă antioxidanţi. Însă, este prăjită şi
din această cauză toxică", a spus nutriţionistul Virgil Stroescu
pentru REALITATEA TV.
Acesta a precizat că există 19 substanţe precancerigene care ne
pun în pericol sănătatea. "Noi ne minţim total în privinţa cafelei,
pentru că se câştigă milioane de lei. Din cauza cafelei, copiii
sunt hiperexcitaţi. Cafeaua nu dă linişte şi pace. Pare a fi
grozavă! Dar nu e. Cine bea cafea nu poate să înveţe bbine, nu
înţelege bine. Închipuiţi-vă
vă o şcoală în care toţi copiii sunt
iritaţi.
Şi
profesorul!",
a
spus
Virgil
Stroescu.
Cafeaua, a precizat nutriţionistul, face să crească tensiunea
sângelui şi tot din cauza ei se pierde calciul. "Consumatorii pot
face osteoporoză",
steoporoză", a spus Stroescu. "Eu nu beau cafea deloc.
Efectele nu apar imediat, ci peste 20 de ani. Fac cancer şi apoi
unii zic că i-a pedepsit Dumnezeu. Dar ei au băut 20 de ani
cafea", a precizat nutriţionistul. Cât despre cea decofeinizată,
nutriţionistul
stul spune că este mai toxică pentru inimă şi că riscul
de a face infarct este şi mai mare.

Acestea sunt efectele unei singure doze de Cola, dar imagina
imaginațivă ce înseamnă consumarea acestei băuturi zi de zi, săptămână
de săptămână.
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Cum le afectează pe femei chimicalele din
cosmetice? Un studiu amplu dezvăluie o
corelaţie alarmantă

Deşi studiul nu a indicat o relaţie de cauzalitate, ci o corelaţie
între nivelul acestor substanţe în organism şi apariţia mai
timpurie a menopauzei, rezultatele sunt îngrijorătoare din cauza
amplorii problemei. E greu să ne ferim de aceste substanţe, au
explicat specialiştii, deoarece ele sunt practic peste tot - în sol,
aer şi apă. Totuşi, există metode de micşora expunerea la ele.
Experţii fac următoarele recomandări:

•
•
•
•

în cazul încălzirii alimentelor la microunde, să folosim
ambalajee de sticlă sau hârtie, nu de plastic
să învăţăm mai mult despre ingredientele din
cosmetice, produse de igienă şi ambalaje
să reducem consumul de apă îmbuteliată în sticle din
plastic
să reducem poluarea cu plastic a mediului, în special
cea cu sticle de plastic (Sursa: Mail Online)

(Foto: Shutterstock.com)

Substanţe întâlnite în mod obişnuit în produse de
machiaj şi de igienă, precum şi în ambalajele de alimente,
afectează funcţia reproductivă a femeilor şi pot determina
apariţia menopauzei cu până la 4 ani mai devreme decât în
mod normal, avertizează specialiştii. 15 substanţe
susceptibile de a produce asemenea efecte au fost
identificate de o echipă de cercetători de la Washington
University, St Louis, SUA.

Conspirația
ia Fluorului – o substantă
extrem de toxica care ataca
ca glanda pineală,
pineală
produce cancer, distruge
struge oasele, sistemul
nervos și provoaca
rovoaca malformatii
congenitale!! Aceasta nu are niciun efect
benefic asupra dintilor !

P

rintre ele se numără două tipuri de ftalaţi, utilizaţi pentru
a face
ace plasticul mai maleabil. Sunt incluşi în compoziţia
plasticului pentru ambalajele de alimente şi diferite alte
produse, inclusiv parfumuri, ruj, gel de duş, produse pentru
îngrijirea părului şi lac de unghii.

Mihai VASILESCU – București

Alte produse care prezintă riscuri pentru sănătate,
ănătate, identificate de
cercetători în cadrul acestui studiu, sunt 9 tipuri de PCB
(policlorobifenili), trei pesticide şi un compus toxic din clasa
furanilor.
Cercetătorii au analizat nivelurile a 111 compuşi chimici din
mostre de urină provenite de la cele
le 31.575 de femei care au
luat parte la studiu şi au identificat anumite substanţe care pot
interfera cu producţia şi circulaţia hormonilor în organism –
aşa-numite disruptoare endocrine – şi care afecta astfel funcţia
reproducătoare feminină.
Femeile care
re aveau în corp niveluri mai mari din anumite
substanţe ajungeau la menopauză cu 2-44 ani mai devreme decât
femeile care aveau niveluri mai mici din compuşii respectivi.
Diminuarea funcţiei ovarelor nu numai că afectează fertilitatea,
dar poate expune femeile
ile şi la un risc mărit de a suferi de boli
de inimă, osteoporoză şi alte probleme de sănătate.
Se cunoaşte şi faptul că substanţele respective pot spori şi riscul
apariţiei anumitor cancere, a sindromului metabolic, iar la fete,
pot duce la apariţia mai timpurie a pubertăţii.
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Fluorura este un alt inhibitor al intelectului, care este
adăugat apei potabile şi pastei de dinţi. Fluorura de sodiu
este un ingredient comun din otrăvurile pentru şoareci şi
gândaci de bucătărie, anestezice, hipnotice, medicamente de
psihiatrie şi gaz de luptă militar.

A

cesta este unul dintre ingredientele de bază care intră în
compoziţia Prozacului şi a gazului de luptă Sarin folosit
în atacul terorist din metroul japonez.

Dovezi ştiinţifice independente au arătat că fluorura produce
tulburări mentale şi îndobitoceşte oamenii, transfor-mându-i
transfor
în
fiinţe docilee şi servile. Asta pe lângă scurtarea vieţii şi
distrugerea structurii osoase. Prima utilizare a apei fluorurate a
fost în lagărele de concentrare naziste, prin gigantul farmaceutic
al Iluminaţilor, l.G. Farben, aceeaşi firmă care conducea
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lagărele de concentrare gen Auschwitz şi care încă mai face
parte din mari concerne, precum Bayer. Intenţia introducerii
medicaţiei cu fluorură de sodiu în apa potabilă a fost pentru
sterilizarea prizonierilor şi supunerea lor forţată.
Charles Perkins, chimist, a scris următoarele rânduri Fundaţiei
Lee pentru Cercetare Nutriţională din Milwaukee, Wisconsin, la
2 octombrie 1954:
„In anii 1930, Hitler şi naziştii germani au avut viziunea unei
lumi dominate şi controlate de o filosofie nazistă a pangermanismului. Chimiştii germani au lucrat la un plan ingenios
şi pe termen lung de control în masă, avizat şi adoptat de Statul
Major German.

fluorată, inclusiv bere şi răcoritoare, suntem drogaţi în mod lent,
dar constant. Fluorură este un produs secundar din industria
aluminiului, iar ideea folosirii ei ca adaos la apa potabilă
provine de la familia americană Mellon, care controlează
cartelul aluminiului numit ALCOA.
Familia Mellon sunt descendenţi importanţi (reptilieni), prieteni
apropiaţi ai familiei regale britanice şi dictatori ai politicii
americane prin reţeaua Iluminaţilor. Fluorurile industriale sunt
poluanţi importanţi ai râurilor şi izvoarelor, otrăvesc pământul,
peştii şi animalele. Costurile manipulării din industria
aluminiului au fost uriaşe, dar familia Mellon au găsit o soluţie
în care reziduul toxic a devenit parte a sursei enorme de venit şi
control uman.

Aceste plan cuprindea controlul populaţiei în orice domeniu
prin medicaţie administrată prin reţeaua de apă potabilă. Astfel,
populaţia putea fi controlată pe zone mari, putea fi redusă prin
medicaţie care să producă sterilitatea femeilor şi aşa mai
departe. In această schemă de control în masă, fluorură de sodiu
ocupa un rol important…”

In 1944, Oscar Evving a fost angajat de ALCOA cu un salariu
anual de 750.000 de dolari. Imaginează-ţi cât ar însemna astăzi!
Dar a plecat în câteva luni pentru a deveni şeful Agenţiei de
Securitate Guvernamentale şi a început o campanie de adăugare
a fluorurii de sodiu în apa potabilă. Acum familia Mellon o
vinde pentru utilizare în apa potabilă şi în pasta de dinţi cu un
profit de uriaş.(oscar iau numai cei ce doresc illuminati)

Fluorul nu are niciun efect asupra dintilor in schimb produce
cancer !

Medicii Stomatologi invatati sa creada ca fluorul e benefic !

Charles Perkins relata că dozele repetate de cantităţi
infinitezimale de fluorură vor reduce în timp puterea de
rezistenţă a individului la dominare, prin otrăvire lentă şi
„narcotizarea” unei anumite zone cerebrale cu fluorură,
supunându-1 voinţei celor care doresc să-1 guverneze. El a
numit-o „lobotomie uşoară şi convenabilă”.
Adevăratul motiv din spatele fluorizării apei nu este sănătatea
dinţilor copiilor, spunea el. Dacă într-adevăr acesta ar fi
motivul, ar exista multe modalităţi mai uşoare şi mai ieftine.
Adevăratul motiv a fost reducerea rezistenţei maselor la
dominare şi control şi pierderea libertăţii lor de gândire.
Perkins spunea că în momentul în care naziştii din vremea lui
Hitler au hotărât intrarea în Polonia, Statul Major German şi cel
Rus schimbau idei militare şi ştiinţifice, planuri, chiar şi
personal, intenţionând controlul maselor prin modificarea apei
potabile, idee îmbrăţişată de comuniştii ruşi, deoarece se
potrivea perfect cu planul lor de „comunizare” a lumii:
„Acest plan mi-a fost adus la cunoştinţă de un chimist german
care era un oficial al marelui industriaş I.G. Farben şi membru
marcant al mişcării naziste de atunci. O spun cu sinceritatea
unui chimist care a petrecut aproape 20 ani în cercetarea
chimică, biochimică, fiziologică şi patologică a fluo-rurii: orice
persoană care bea apă fluorată artificial timp de un an sau mai
mult, nu va mai fi niciodată aceeaşi din punct de vedere mental
sau fizic.”
Acesta este motivul pentru care, de atunci, Iluminaţii au extins
consumul de fluorură ca mijloc optim de inhibare mentală a
populaţiei prin apa potabilă. Bând ceva care conţine apă
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Fluorură intră în apa potabilă în proporţie de o parte per milion,
dar noi bem doar jumătate de procent din apa potabilă. Restul se
scurge ca produs netoxic pentru industria chimică. Şi noi plătim
pentru asta. , Dar principalul motiv, ca întotdeauna, nu sunt
banii.
Un parlamentar din Isle of Wight, Anglia, care se numeşte Peter
Brand, face presiuni pentru adăugarea fluorurii în apa potabilă,
deoarece „face bine la dinţii copiilor”. El este doctor şi purtător
de cuvânt pe teme de „sănătate” pentru Partidul Liberal
Democrat.
De fapt, el nu ştie nimic, fiind un alt exemplu de lipsă de
informare în rândul doctorilor. Dar, pentru că sunt doctori, mulţi
cred că le ştiu pe toate. Dr. Hardy Limeback, BSc, doctor în
biochimie, şeful Departamentului de stomatologie preventivă de
la Universitatea din Toronto şi preşedinte al Asociaţiei
Canadiene de Cercetare Stomatologică a fost odată promotorul
fluorurii în apa potabilă.
Apoi însă a anunţat că s-a răzgândit, spunând că:
„Pasta de dinţi sau apa potabilă fluorată nu trebuie folosite la
copiii sub trei ani. Orice formulă pentru copii nu trebuie făcută
cu apă potabilă din Toronto. Niciodată.”
Dr. Hardy Limeback spunea că cei care continuă să promoveze
fluorura lucrează cu date vechi de 50 de ani şi cel mult
îndoielnice:
„Dentiştii nu au nicio pregătire în toxicitate. Orice dentist bine
intenţionat se bazează pe 50 de ani de dezinformare din partea
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asociaţiilor de sănătate publică şi dentiştilor. Chiar şi eu. Din
nefericire, nu avem dreptate.”
Problemele grave de sanatate produse de Fluorura de potasiu !
Un studiu al Universităţii Toronto arată că oamenii din oraşe cu
apă potabilă cu fluorura au o cantitate dublă de fluorura în
oasele şoldului în comparaţie cu oamenii din zone fără fluorura,
descoperind că fluorura schimbă „arhitectura de bază a oaselor
umane”.
Există o boală numită fluoroză scheletală, produsă de
acumularea de fluorura în oase, care devin astfel slabe şi fragile.
Primele simptome sunt dinţii fragili şi marmoraţi, iar Dr.
Limeback spunea că în Canada se cheltuie mai mulţi bani
pentru tratarea fluorozei dentare decât pentru tratarea cariilor
dentare. Dar staţi aşa.
Această otravă pusă în apă şi pastă de dinţi menţine dinţii
sănătoşi şi previne cariile, nu? După cum subliniază Limeback,
s-a adăugat fluorura în apa potabilă din Toronto timp de 36 de
ani, în timp ce la Vancouver acest lucru nu s-a întâmplat.
Atenţie: oamenii din Vancouver au carii mai puţine decât cei
din Toronto!
El spunea că rata cariilor este scăzută în toată lumea
industrializată – inclusiv Europa, care nu are fluorura în
proporţie de peste 98%. Aceasta se datorează, spunea el,
standardelor de viaţă îmbunătăţite, mai puţin zahăr rafinat,
control la stomatolog mai des, folosirea aţei dentare şi a
penajului frecvent. Acum procentajul este sub 2 carii pe copil în
Canada.
El spunea că cei care continuă să promoveze fluorura lucrează
cu date vechi de 50 de ani şi cel mult îndoielnice. „Dentiştii nu
au nicio pregătire în toxicitate. Orice dentist bine intenţionat se
bazează pe 50 de ani de dezinformare din partea asociaţiilor de
sănătate publică şi dentiştilor. Chiar şi eu. Din nefericire, nu
avem dreptate.”
Nu numai că bem fluorura de sodiu otrăvitoare, mai înghiţim şi
celelalte chimicale din industria aluminiului. Limeback afirma:
„Lovitura decisivă a fost conştientizarea că am aruncat fluorura
contaminată în rezervoarele de apă timp de 50 ani. Cei mai
mulţi aditivi fluoruraţi provin din Tâmpa Bay, Florida, din
substanţe de curăţare a fumului industrial. Aditivii sunt produse
secundare toxice din industria îngrăşămintelor super-fosfate.
Asta înseamnă că ne otrăvim nu numai cu fluorura toxică în apa
potabilă, dar şi expunem oameni nevinovaţi elementelor letale
ca plumb, arsenic şi radiu, toate cancerigene. Prin proprietăţile
cumulative ale toxinelor, efectele dezas-truoase asupra sănătăţii
sunt catastrofale.”

Boli, boli si iar Boli !
Boala Alzheimer a fost considerată ca având legătură cu
aluminiul şi aspartamul. într-o prelegere către studenţii la
stomatologie de la Universitatea Toronto, Dr. Limeback le-a
spus că a indus în eroare neintenţionat pe colegii şi studenţii săi.
Timp de 15 ani refuzase să studieze informaţiile toxicologice
disponibile tuturor.
„Otrăvirea copiilor noştri a fost ultima mea intenţie. Adevărul a
fost greu de digerat, dar l-am acceptat.”
Deşi cel mai mare susţinător al fluorurii a condamnat utilizarea
sa, Asociaţiile Stomatologilor Canadieni şi Americani
controlate de Iluminaţi, precum şi agenţiile pentru „sănătate”
publică, continuă să spună oamenilor că fluorura este bună.
Acesta este un exemplu de „cu cât este minciuna mai mare, cu
atât mai mulţi o vor crede”.
Oamenii Iluminaţilor din poziţiile administrative medicale şi
„cercetare ştiinţifică” dictează medicilor ce este „adevărat” şi ce
anume trebuie să creadă. Ei informează părinţii şi mass-media,
care preiau simplu replica oficială şi o repetă ca nişte papagali.
Şi pentru că foarte puţini cercetează personal problema,
dentiştii, doctorii, „ziariştii” sau publicul acceptă ca atare că
fluorura din apa potabilă sau pasta de dinţi este bună pentru
dinţi şi nu este toxică. Acelaşi scenariu este repetat în legătură
cu fiecare subiect zilnic şi de aceea oamenii trăiesc în propria
lor poveste fantezistă.
Această iluzie fabricată este atât de înrădăcinată în psihicul
uman, încât cei mai mulţi râd în faţa adevărului. Aici trebuie
luate măsuri de acţionare în justiţie împotriva autorităţilor şi
celor care deja au distrus sănătatea oamenilor prin fluorura,
Prozac şi aspartam. Aceasta se petrece deja în Canada, în
privinţa mercurului, un alt inhibitor cerebral din plombele
dentare.
Şi iarăşi întâlnim aceeaşi fraza care se repetă constant atunci
când sunt listate efectele adverse ale medicamentelor, aditivilor
alimentari şi altor chimicale: este un inhibitor cerebral. Cum
adevărul despre fluorura circulă acum mai mult, „noile
cercetări” au dezvăluit, în mod convenabil pentru ele, că este
bun pentru oprirea fragilizării oaselor şi reducerea riscului de
fracturi.
Această afirmaţie s-a făcut cu scopul de a genera noi presiuni
pentru extinderea fluorurii în apa potabilă. Deci fluorura nu
protejează dinţii. Aceasta este doar o scuză. Ea se foloseşte
pentru inhibarea intelectului populaţiei pentru a nu se răzvrăti,
pentru a nu întreba sau a nu gândi.
Mai multe aflam si de pe site-ul Yoga Esoteric:
„Sub pretextul combaterii apariţiei cariilor dentare, mai mult
de două treimi din apa potabilă consumată astăzi în SUA este
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fluorurată. Publicul este prea puţin conştient de efectele nocive
ale ingerării de fluoruri, atât din apa potabilă, cât şi prin
utilizarea pastelor de dinţi care conţin fluor. Un număr foarte
mare de studii demonstrează că fluorurarea nu are niciun efect
în combatarea cariilor dentare. În schimb, ea duce la creşterea
mortalităţii infantile, provoacă malformaţii congenitale,
distruge oasele şi sistemul nervos.
Un studiu care a urmărit să compare sănătatea dinţilor
locuitorilor din două oraşe americane, Los Angeles şi San
Francisco, nu a găsit nicio diferenţă între aceştia, deşi în San
Francisco apa potabilă era deja flurorată, pe când în Los
Angeles, nu.
Studii clinice realizate începând cu anii ‘90 în SUA au
demonstrat că există o strânsă legătură între consumul de apă
flurorată şi fracturi. Alte cercetări realizate începând cu 1991,
în cadrul Programului Naţional de Toxicologie american, au
arătat că există o creştere certă a cazurilor de osteosarcom, o
formă de cancer care atacă oasele, la persoanele care
ingerează frecvent fluoruri, fie din apa potabilă, fie din pasta de
dinţi.

Glanda Pineală – principala ţintă!
Glanda Pineală (Epifiza) sau cel de-al Treilea Ochi este
coordonatorul sistemului endocrin, dar şi al întregului organism,
aceasta, dacă ar fi deschisă, ar facilita legătura omului cu alte
planuri sau lumi subtile.
Glanda pineală este localizată exact în centrul geometric al
creierului. Dacă se face o similitudine între om şi Pământ,
locaţia ar fi exact în zona Marii Piramide egiptene, care este
amplasată în centrul planetei noastre fizice.
Glanda pineală este de mărimea unui bob de mazăre şi este
amplasată într-o cavitate mică, în spatele şi deasupra glandei
pituitare. Este situată chiar în spatele ochilor şi este legată de al
treilea ventricul al creierului.
Adevărata funcţie a acestei glande misterioase a fost îndelung
contemplata de către filosofi şi adepţi spirituali. Vechii greci
credeau că glanda pineală reprezenta legătura noastră cu
‘Realitatea Gandului’. Marele filosof Descartes a numit-o
‘Locul sufletului’.

Dr. Ian Packington, toxicolog la Asociaţia Naţională pentru
Apă Pură din SUA, a descoperit că în zonele în care s-a realizat
fluorurarea apei, numărul de copii născuţi morţi este mai mare
cu 25% decât în cele în care apa nu este fluorurată. O altă
analiză, realizată pentru Departamentul de Stat al Sănătăţii din
SUA, arată că în zonele cu apă fluorurată numărul de persoane
bolnave de sindrom Down este cu 30% mai mare decât în
zonele în care apa nu este fluorurată.

Glanda pineală prezintă multe caracteristici ale ochiului
exterior. Aceasta glandă conţine o hartă completă a câmpului
vizual al ochiului. Este activată de lumină şi controlează
variaţiile bioritmului natural al organismului. Glanda pineală
funcţionează într-o armonie directă cu hipotalamusul – ce
coordonează reacţiile legate de sete, foame, sexualitate, ceasul
biologic, precum şi procesul de îmbătrânire.

Cercetările realizate de dr. Albert Schatz au ajuns la concluzii
similare în America Latină: în zonele în care apa este
fluorurată, cazurile de mortalitate infantilă şi malformaţii
congenitale sunt foarte ridicate ca număr. Alte studii au arătat
că flurorarea apei nu are niciun efect asupra dinţilor, aşa cum
s-a pretins, fluorul având efect asupra acestora, doar dacă
acţionează punctual, la nivelul smalţului.

Glanda pineală secretă melatonină în stare de relaxare şi, de
asemenea, răspunde la energia câmpului electromagnetic. În
zona unei anumite frecvente a undelor cerebrale, cum ar fi
undele Theta, simţul granitei ego-ului, deseori, dispare.
Conştiinţa noastră este, în acel moment, mai puţin preocupată
de existenţa fizică. Potrivit mai multor tradiţii vechi, acest lucru
se întâmpla în momentul în care cel de-al treilea ochi începe să
manifeste puteri speciale.

În schimb, efectele secundare generate de ingerarea de fluoruri
sunt foarte periculoase. Şi atunci, de ce mai este fluorurată apa
de băut? Una dintre explicaţii este faptul că există anumite
industrii, cum ar fi cea de prelucrarea a aluminiului sau cea de
producere de fertilizatori agricoli, care generează mari
cantităţi de fluoruri.
Cum acestea sunt nişte poluanţi foarte importanţi, iar
companiile nu au voie să deverseze decât cantităţi limitate, s-a
recurs la această stratagemă, care pune în pericol atât mediul,
cât şi sănătatea populaţiei. Ea este cu atât mai perversă, cu cât
oamenii în cauză au senzaţia că fac ceva bun pentru sănătatea
lor. La fel stau lucrurile şi cu intensele campanii publicitare,
prin care sunt promovate pastele de dinţi care conţin fluor.”[1]

Multe tradiţii, practici mistice vechi şi şcoli ale misterelor
amintesc de abilitatea de a fi conştienţi de câmpurile energetice
la niveluri de vibraţii mai înalte. Aceste niveluri de
conştientizare sunt diferite de nivelurile noastre normale de
conştientizare, care tind, cel mai adesea, să fie centrate pe
propria noastră identitate materială.
Cu toate că prezenţa glandei pineale nu a fost confirmată decât
recent, tradiţiile mistice şi şcolile legate de ezoterism au
promovat mult timp faptul că această porţiune din creier este
conectată la realităţile alternative şi la niveluri mai înalte de
conştiinţă.
Potrivit tradiţiilor, când glanda pineală ‘se trezeste’ apare o
presiune la baza creierului. În momentul în care glanda pineală
este activată, se crede că aceasta devine o linie directă către stări
mai înalte ale conştiinţei. Interesant este şi faptul că, oasele din
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cutia craniană, aflate imediat în faţa celui de-al treilea ochi, au
tendinţa de a deveni mai subţiri la persoanele care practică
meditaţia de mai mult timp sau la ‘cautatorii’ serioşi.
Primul pas pentru creşterea sensibilităţii celui de-al treilea ochi
este relaxarea fizică. Vechile școli mistice apelau, pentru
dezvoltarea glandei pineale la studenţi, la procedee care aveau
ca scop distragerea atenţiei de la simţurile fizice. Apoi, studenţii
erau direcţionaţi să se concentreze mental asupra unui punct din
mijlocul frunţii. Această procedură nu se foloseşte, propriu-zis,
de muşchii ochilor. Este mai degrabă o concentrare ‘interna’.
În ceea ce priveşte instruirea undelor cerebrale, aceasta era
iniţiată prin stabilirea unei stări bune de relaxare în zona
undelor Alpha, ale creierului. Urmează, apoi, cufundarea în
starea de conştiinţa specifică undelor Theta şi retragerea
concentrării de la stimulii exteriori. După aceea, începe să se
contureze vizualizarea, foarte intensă, a esenţei energiei proprii
– bazată pe evadarea din corp printr-o ‘usa’ de la baza
creierului. În momentul în care ajungeţi în această fază, este
posibil să apară chiar un sunet, în zona glandei pineale.
Exerciţiile de vizualizare reprezintă primul pas în vederea
direcţionării energiei către sistemul nostru interior, pentru
activarea celui de-al treilea ochi. Un câmp magnetic este creat
în jurul glandei pineale, prin concentrarea atenţiei, la mijlocul
distanţei dintre glanda pineală şi cea pituitara. Imaginaţia
creativă vizualizează un anumit lucru, iar energia gândului
conferă viaţa şi direcţie acelei forme.
Dezvoltarea celui de-al treilea ochi, imaginaţia şi vizualizarea
sunt ingrediente importante în foarte multe metode vechi de
dezvoltare personală spirituală. Dar dezvoltarea acestor niveluri
de intuiţie poate fi realizată şi prin intermediul instruirii în ceea
ce priveşte ghidarea puterii minţii. Quantum Brain Gym conţine
sesiuni de instruire cu privire la undele cerebrale. Acest training
este destinat dezvoltării puterii minţii, de la experienţe de
conştiinţa înălţa până la stimularea hormonului de creştere
uman.
Încă din antichitate, anticii sumerieni şi babilonieni şi nu numai,
au făcut reprezentări ale reptilienilor Anunnaki, aceştia ţinând în
mână un con de brad, care reprezintă glanda pineală, dar şi un
şarpe, care reprezintă energia Kundalini, ce urcă şi trece de
glanda pineală, care este o a şasea chakra (AJNA), către ultima
chakra, Sahasrara. În curtea Vaticanului se regăseşte un con de
brad, fapt ce ne arată că Vaticanul cunoaşte secretul celui de-al
treilea ochi.
Glanda pineală, numită de asemenea şi epifiză sau corpul pineal
este o glandă endocrină micuţă care se află în apropiere de
centrul creierului, între cele două emisfere cerebrale. Numele
său provine de la forma să asemănătoare unui con de pin.
Taoiştii spun că glanda pineală este localizată în Locul de
Cristal, o zonă în interiorul creierului care conţine glanda
pituitară (hipofiza), hipotalamusul, talamusul şi glanda pineală
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(epifiza). Ei au convingerea că atunci când aceste glande
funcţionează optim, substanţele pe care le produc (hormonii şi
neurotransmiţătorii) susţin expansiunea conştiinţei şi permit
accesul la lumile paralele paradisiace care există dincolo de
realitatea planului fizic.
Glanda pineală este ceasul nostru intern, biologic care ajută
organismul să se integreze în ritmurile naturale ale mediului în
care trăieşte. Glanda pineală ne spune când trebuie să ne culcăm
(chiar dacă noi nu ascultăm ce zice), cum să ne adaptăm
modificărilor sezoniere, când începe pubertatea, etc.
Aspecte exterioare cum ar fi temperatura şi lumina, ca şi mesaje
interne cum ar fi emoţii, stări ghidează glanda pineală în
adaptarea biologiei organismului la mediu. În acest fel starea de
spirit, somnul, imunitatea, ritmurile sezoniere, menstruaţia şi
chiar îmbătrânirea sunt reglate. Glanda pineală reglează
integrarea organismului în ritmurile temporale prin secreţia de
serotonină şi melatonină, şi prin comunicarea sa cu
hipotalamusul.
Melatonină susţine ciclicitatea veghe-somn, creşte abilitatea de
a ne reaminti visele, păstrează libidoul, întăreşte sistemul imun,
creşte calitatea somnului, acţionează ca antioxidant, susţine
funcţiile sezoniere. Insomniile de obicei le apar între 2 şi 4
dimineaţa, perioada de timp în care de obicei se secretă
melatonină. Secreţia redusă de serotonină duce la apariţia
depresiilor.
Pentru a supravieţui variaţiilor ciclice ale mediului, organismele
de pe planetă au nevoie de mecanisme nu doar pentru detectarea
modificărilor mediului în care trăiesc dar de asemenea pentru
anticiparea lor. În absenţa unei chei explicite din mediu,
organismele au nevoie de un semnal intern asupra schimbărilor
ce urmează să apară pentru a realiza modificările adaptative din
timp la nivelul biologiei organismului. Glanda pineală este
senzorul extrem de fin pentru detectarea acestor modificări şi
iniţierea reglajelor fiziologice necesare.
Dr. Rick Strassman, autorul unei monografii despre
dimetiltriptamină (DMT) – considerată molecula spiritului, a
observat printre alte aspecte că glanda pineală produce DMT în
timpul naşterii, al morţii, în timpul experienţelor spirituale,
mistice, şi chiar din timpul morţii clinice însoţite de fenomene
NDE (near death experiences).
Această particularitate „chimică” se corelează cu ideea susţinută
de Orient că glanda pineală este un portal de legătură cu
dimensiunile spirituale, arătând faptul că glanda pineală este
implicată nu numai în adaptarea organismului fizic la mediu dar
şi a fiinţei umane în totalitate, adaptarea structurilor sale la
mediul subtil, energetic şi spiritual în care trăieşte.
În momentul naşterii şi al morţii, precum şi în fenomenele
NDE, sau în experienţele mistice fiinţa respectivă suportă sau
realizează o translaţie a conştiinţei sale în alte planuri decât era
până atunci. Şi tocmai activitatea intensă a glandei pineale,
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tradusă prin secreţia importantă de DMT pe care o realizează,
permite adaptarea fiinţei la noile planuri în care ajunge.
Când glanda pineală funcţionează armonios conferă fiinţei
starea de bine, echilibru interior, tendinţa către spiritualitate şi
atitudinea YANG în viaţă. Când această glandă endocrină nu
funcţionează armonios sau este chiar blocată, apar ataşamentul
exacerbat faţă de lumea materială şi frica de moarte.
Mai multe pe larg aici -> http://www.departamentulzero.ro/glanda-pineala-o-poarta-spre-lumile-paradisiace-pecare-o-putem-deschide-prin-trezirea-energiei-kundalini.
Mai multe informaţii despre cum fluorul ataca glanda pineală,
calcifiind-o, aflam de pe publicaţia Financiarul:
„Fluorul este promovat ca o substanţă chimică “terapeutică”
necesară pentru prevenirea cariilor, însă, această substanţă
reduce coeficientul de inteligenţă, calcifiază glanda pineală şi
afectează fertilitatea, pe lângă alte efecte adverse pentru
sănătate. Nu există nicio îndoială că fluorul scade nivelul
coeficientului de inteligenţă, din moment ce rezultatele sunt
obţinute în urma cercetării epidemiologice de înaltă calitate,
relatează Sayer Ji pentru Wakeup-world.com.
Spre exemplu, să luăm în considerare concluziile oamenilor de
ştiinţă, publicate în 2008, în urma unei cercetări al cărei
obiectiv a fost acela de a analiza dacă, în ultimii 20 de ani,
expunerea la fluor a crescut riscul, pentru copiii din China, de
a avea un IQ redus:
“Copiii care locuiesc într-o zonă cu un grad mare de expunere
la fluor au de cinci ori mai multe şanse de a avea un IQ redus,
spre deosebire de cei care trăiesc într-o zonă cu un nivel redus
al fluorului.”
Dar toxicitatea fluorului nu este specifică doar pentru un singur
tip de ţesut, ca de exemplu cel neurologic, ci se extinde de-a
lungul întregului organism uman şi a fost asociată cu cel puţin
30 de probleme de sănătate diferite, de la calcifierea ţesuturilor
moi şi a glandelor endocrine şi până la hipotiroidism.
După câte se pare, agenţiile de reglementare şi operatorii
industriali care se folosesc de această substanţă consideră că
efectele de reducere a coeficientului de inteligenţă ale fluorului
reprezintă un preţ mult prea mic pentru a avea dinţi “mai
sănătoşi” şi mai “atrăgători” (chiar dacă expunerea la fluor
duce la fluoroză, o pătare ireversibilă a danturii, adesea o
îngălbenire a smalţului dinţilor).
În spatele propagandei care a transformat un poluant industrial
într-un aditiv “terapeutic” – adăugat în apă, sare, lapte, pastă
de dinţi – stă ascunsă o problemă de sănătate şi mai serioasă:
infertilitatea şi proprietăţile avortive ale fluorului.
În 1994, un studiu a descoperit că expunerea la concentraţiile
mari de fluor din apă potabilă este asociată cu o rată redusă a
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natalităţii. Cercetătorii au revizuit literatura biomedicală
privind toxicitatea fluorului şi au descoperit un nivel redus al
fertilităţii la majoritatea speciilor de animale studiate. De aici,
a apărut întrebarea: fluorul afectează şi rata natalităţii umane?
“O bază de date americană a sistemelor de apă potabilă a fost
utilizată pentru a identifica indicii regiunilor care au înregistrat
niveluri ale fluorului de cel puţin 3ppm. Aceste zone erau
grupate în 30 de regiuni, întinse de-a lungul a 9 state. Pentru
fiecare ţinut, au fost definite două categorii diferite de
expunere, iar rata anuală a fertilităţii totale (RFT) pentru
femeile din categoria de vârstă 10-49 de ani a fost calculată
pentru perioada 1970-1988. În cele mai multe regiuni, s-a
confirmat asocierea între o RFT redusă şi nivelurile ridicate de
fluor. “
Un alt studiu, publicat în 1995, a descoperit că în rândul
muncitorilor din fabrici, expunerea la compuşii de fluor era
asociată cu un risc crescut de avort spontan:
“Riscul de avort spontan (AVS) a fost calculat în asociere cu
agenţii fizici şi chimici, în cadrul unui studiu al angajaţilor a 14
companii producătoare de semiconductori: după analiza a
peste 6000 de angajaţi, 506 lucrători actuali şi 385 de foşti
angajaţi prezentau acest risc.
Două grupuri de substanţe chimice au reprezentat 45% din
excesul de risc de AVS în rândul muncitorilor din camerele de
fabricare: solvenţi fotorezistenţi, inclusiv eter de glicol, şi
compuşi de fluor utilizaţi în gravură. Femeile expuse la niveluri
ridicate din ambii agenţi aveau un risc mai mare de a suferi un
avort spontan.”
Efectul? Din perspectiva manipulării unui număr mare de
organisme umane, miliarde dintre ele dependente de resurse
limitate, “efectele secundare”, cum ar fi contracepţia şi
infertilitatea asociată cu utilizarea substanţelor chimice precum
fluorul, ar putea fi considerate efecte colaterale benefice. Un
alt efect secundar “convenabil” este amorţeala mentală şi
calcifierea glandei pineale, ceea ce face ca populaţia expusă la
această substanţă să fie mult mai docilă şi mai uşor de
controlat şi manipulat.
În mod interesant, medicamentele “antidepresive”, cum ar fi
Prozac, conţin fluor, de aici provenind şi numele său chimic de
fluoxetină. Cei care au experimentat efectele acestui
medicament, ştiu că te poate rupe de realitate sau pur şi simplu
îţi poate anestezia emoţiile şi sentimentele.
Realitatea este aceea că un sistem guvernamental, medical,
industrial şi internaţional sprijină fluorizarea apei şi a
alimentelor, şi va fi nevoie de mulţi ani de muncă pentru a
reduce expunerea continuă la compuşii pe bază de fluor.
Până atunci avem două drumuri clare pentru reducerea
daunelor:
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1. Reducerea nivelului de expunere;
2. Consumarea unei alimentaţii bogate în compuşi care
diminuează nivelul de toxicitate a fluorului.

Ceea ce ține de margarină – totul este clar, dar știați oare că
untul cu un conținut
ținut de grăsime de 72,5% de asemenea nu este
bun pentru consum? Untul natural nu trebuie să aibă un con
conținut
de grăsime mai mic de 82,5%.

2. Îndulcitori sintetici
Există o serie de compuşi naturali al căror efect, confirmat din
punct de vedere experimental, este reducerea toxicităţii
fluorului (unele condimente,
imente, vitamine, substanţe nutritive,
minerale).
Câţiva paşi alimentari simpli, în special includerea în regimul
alimentar a unor alimente produse într-un
un mod organic, pot
avea un efect puternic în ceea ce priveşte protecţia noastră în
faţa fluorului şi a altor compuşi xenobiotici, la care suntem
expuşi în mod constant.”[2]
SURSE
1. http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=5300
2. http://www.financiarul.ro/2013/03/20/substanta-care-scade
scade-nivelulcoeficientului-de-inteligenta-adaugata-in-apa-lapte-si-sare/

Cele mai nocive 6 produse alimentare
Ioana MAROȘAN
ȘAN – București

Cei mai cunoscuți îndulcitori
itori artificiali – aspartamul, zaharina și
ciclamatul sunt extrem de dăunători pentru sănătate.
Astfel, la temperatura de 30 °C aspartamul se descompune în
formaldehidă, metanol și fenilalanină și provoacă insomnie,
tulburări digestive, dureri de cap şi palpitații.
p
Zaharină este o
substanță
ță cancerigenă ce declanșează apariția tumorilor.
Ciclamatul cauzează reacții alergice.
Băuturile carbogazoase răcoritoare, bomboanele, guma de
mestecat și dulciurile „dietetice” sunt sursa îndulcitorilor
nocivi. Dacă doriți să limitați
ți aportul de zahăr, folosiți
alternative naturale precum mierea, fructoza sau ștevia.

3. Mezeluri

Rafturile magazinelor abundă în dulciuri și bunătăți
ambalate în pachete care mai de care mai colorate. Dar
realitatea este că în interiorul ambalajelor arătoase deseori
se ascund adevărate otrăvuri.

P

roduse alimentare nocive

1. Acizi grași trans

Acizii grași
și trans sunt grăsimi nesaturate derivate sintetic din
uleiuri vegetale lichide. Prin hidrogenare, uleiurile vegetale
lichide sunt convertite în solide: margarine și alte produse de
uns pe pâine. Acest tip de grăsimi este dăunător organismului
nostru şi schimbă metabolismul la nivel celular, contribuind
astfel la acumularea de toxine.
Ca urmare a consumului sistematic de grăsimi trans se observă
creșterea
șterea riscului de a dezvolta diabet, ateroscleroză şi cancer.
Se observă de asemenea scăderea nivelului
ului de testosteron la
bărbați.

Ne este greu să rezistăm mirosului apetisant al salamurilor,
cârnaților
ților afumați, crenvurștilor, cârnăciorilor, pateurilor și
șuncii, dar din păcate acest miros este înșelător.
în
40% din greutatea acestor produse constituie grăsimi, pieli
pieliță,
organe (produse secundare) și chiar făină de oase, iar restul –
gel, care prin interacțiunea
țiunea cu produsele secundare într-un
într
aparat special se transformă într--o bucată de “carne”.
Potențiatorii de gust, potențiatorii
țiatorii de culoare, conservanții,
fumul lichid (cu formaldehidă) își
și fac treaba – carnea de porc
aromată și suculentă este gata.
Nu lăsați producătorii să facă profit de pe urma
sănătății dumneavoastră, mai bine cumpărați
cumpăra carne naturală și
preparați
ți din ea bucate sănătoase pentru familia dvs.

4. Regele gustului – glutamatul de sodiu (E-621)
(E

Produsele alimentare care conțin acizi grași
și trans sunt:
margarina, amestecurile vegetale moi, maioneza, produsele de
patiserie (fursecuri, prăjituri, torturi), alimentele congelate,
brânza topită, brânzeturi etc.
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Glutamatul de sodiu este adăugat în cantități
ți mari în cartofi
prăjiți, pesmeți, cuburi de bulion, mezeluri, arome sintetice,
care și așa sunt nocive. Pentru a vă proteja sănătatea, citiți cu
atenție
ție informația de pe ambalaj sau renunțați la achiziționarea
unor astfel de produse.

România se otrăvește
ște cu voia autorităților!
Este prima ţară europeană în care se
experimentează fungicidul cancerigen
INITIUM!

5. Produse din ciocolată și bomboane

Ciocolată de calitate este o raritate pe piața
ța noastră. În cea mai
mare parte ciocolata prezintă o compoziție
ție din diferiți
înlocuitori, grăsimi hidrogenate, emulgatori și agenți de
colorare. Un sfat bun este să alegeți
ți ciocolata neagră.
Compoziția ciocolatei naturale este: unt de cacao (nu unt de
palmier, soia sau bumbac), boabe de cacao, lecitină și pudră de
zahăr.
țin o diversitate atât de mare de esențe, că nici
Bomboanele conțin
nu este nevoie să mai vorbim despre siguranța
ța smalțului dentar.
Conținutul
ținutul mare de zahăr nu oferă bomboanelor niciun avantaj.

6. Produse procesate și fast-food

Dacă ar fi posibil să numărăm câte batoane de crab se produc și
se consumă în lume, s-ar dovedi că nu există atâția
ția crabi.
În aceste batoane nu este niciun gram de carne de crab, dar
există carne tocată de pește, apă, amidon, ulei vegetal, și o
varietate mare de agenți
ți de îngroșare, arome, precum şi
amplificatori de aromă. E alegerea fiecăruia dacă să mănânce
sau nu aceste batoane, doar că iată unele pisici refuză să
mănânce acest produs.
Tăiețeii și piureul de cartofi fast-food
food sunt alimente extrem de
des întâlnite în dieta unor persoane. Dar gândiți
ți-vă dacă aveți
nevoie de un astfel de atac chimic asupra organismului? Toate
aceste produse procesate și fast-food
food cu siguran
siguranță nu aduc
niciun avantaj sănătății dumneavoastră.
Mâncarea sănătoasă poate fi gustoasă: nu permite
permiteți
producătorilor lipsiți
ți de scrupule să vă manipuleze dorințele și
obișnuințele. Fiți sănătoși!
“Conținutul
ținutul articolului este doar informativ și nu poate fi un
substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic corect,
vă recomandăm să consultați
ți un medic specialist.” Sănătoşi.com
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Initium nu a fost testat în România. Klaus Fabritius, cercetător
la Institutul care a aprobat folosirea Intiumului, spunea că nu
are efecte nocive. România folosește
ște această substanţă nouă,
foarte toxică, pentru culturile de cartofi, roşii, castraveţi,
ceapă, cât şi pentru plantaţiilee de viţă de vie. INITIUM-ul
sporeşte până la 65% riscul de cancer de colon. BASF, un
consorţiu german de produse chimice, a men
menționat
faptul că România este prima ţară din lume care a autorizat
produsul său Initium.
Compania susţine că „produsul fungicid
fungici va ajuta viticultorii să
treacă mai repede la o producţie de înaltă calitate“.
calitate“ Un
purtător de cuvânt al companiei a afirmat că în afară de
produsul Initium pentru struguri, care este disponibil în
România începând din 2010, sub numele de Enervin, s-a
acordat
rdat de asemenea autorizaţie pentru Zampro, un produs
Initium pe bază de fungicid pentru culturile de cartofi, roşii,
castraveţi şi ceapă. Adică exact legumele de bază în
alimentaţie. Compania declară că„ambele
„ambele produse au fost
testate pe larg în teren şi au
u demonstrat selectivitate ridicată şi
eficacitate împotriva unor dăunători“.
Roland Ringel, conductorul Proiectului de Dezvoltare al Global
Initium, a declarat cu un cinism:„Din
:„Din cauza profilului foarte
favorabil de mediu al Initium, produsele au fost au
autorizate
într-un
un timp record de patru ani. Şi, de fapt, produsele Initium
au nu numai un grad ridicat de compatibilitate cu mediul, dar
ele sunt, de asemenea, foarte uşor de utilizat – se dizolvă rapid
şi în apă, economisind astfel timp“.
Michael Hess, şef al Crop Protection pentru Europa Centrală,
spunea și el că „fermierii români doresc să concureze cu
succes pe piaţa europeană. Din acest motiv, există un mare
interes în domeniul tehnologiilor inovatoare. Produsele
noastre foarte eficiente şi ecologice de protecţie a culturilor
vor permite viticultorilor şi fermierilor să producă randamente
ridicate şi culturi sănătoase cu niveluri de reziduuri minime,
în conformitate cu reglementările UE.“
Din data de 31 decembrie 2009, România este membră a
Comisiei Codexx Alimentarius. Acest fapt a stârnit multe discuţii
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contradictorii, mai ales din cauză că în conformitate
cu Codexul, ţara noastră este obligată să folosească
experimental un produs nou al companiei germane BASF, un
fungicid care conţine o substanţă chimică
că extrem de toxică,
numit INITIUM, care va fi utilizat în culturile de viţă de vie,
cartofi, roşii, castraveţi şi ceapă.
Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări
Alimentare Bucureşti, ne informează că un gram de INITIUM
care este introdus în organism are nevoie de un an pentru a fi
eliminat. Dacă îngurgitarea acestui produs se face zilnic, atunci
el nu va mai putea fi eliminat niciodată din
organism. Gheorghe Mencinicopschi merge până acolo încât
spune că pentru a putea să-ţi
ţi faci seara un ceai de tei va trebui
să iei reţetă de la medicul de familie, deoarece din toate
produsele naturiste existente acum pe piaţă nu vor mai rămâne
decât foarte puţine

Armele secrete ale României: în 1968,
Armata Romană a folosit un laser put
puternic
cu care a topit tancurile ruseşti
invadatoare ! Arma cu laser a fost
construită în baza Proiectului
„Romteleghid”, fiind o copie a „Razei
Morţii” a lui Tesla !
Regimul comunist din România (1948
(1948-1989) a reuşit
să dezvolte o serie de tehnologii despre care, puţini cei în
viaţă, accepta să vorbească, iar când o fac, prefera
anonimitatea, pentru a nu se expune diverselor pericole care
ar putea să le pună în primejdie viaţa.

același
și an, când Uniunea Sovietică și aliații săi din Pactul de la
Varșovia
șovia (cu excepția notabilă a României) au invadat țara.
De pe publicaţia Mistere în România aflam mai multe:
„Cei care ar putea să confirme existenţa lor, sunt doar cei care
au lucrat la ele (asta dacă au şi fost create), însă aşa ceva nu se
va întâmpla niciodată.

Şi-atunci
atunci nu ne rămân decât teoriile, zvonurile,
legendele…adică, nimic concret. Deşi acestea par de domeniul
SF, cel puţin atunci când ne referim la România şi potenţialul ei
ştiinţific şi militar, marile puteri ale lumii au sau dezvolta
asemenea sisteme: arma meteo, lasere extrem de performante,
arme cu microunde, arme
rme antisatelit, arma geofizica etc.
Totuşi, sporadic mai apar şi informaţii, neverificabile însă,
despre preocupările
ocupările României de dinainte de 1989, legate de
anumite sisteme şi tehnologii.
Un singur lucru, ce înainte de 1989 era considerat tabu, ni s-a
s
confirmat până acum, şi anume încercarea de a obţine o bombă
nucleară prin cercetări proprii. Programul a fost închis (oficial)
definitiv la presiunea SUA şi a Rusiei, în anul 1993, dar cert
este faptul că acesta era avansat, inclusiv realizarea unui vector
purtător pentru acest tip de încărcătură. Însă, ceea ce
considerăm a fi doar o legendă, s-aa CONFIRMAT!
O altă legendă este momentul 1968 şi aşa
aşa-zisa “invazie
sovietică” care ar fi avut şi n-ar
ar fi avut loc. Atunci (dacă întrîntr
adevăr sovieticii ne-au
au invadat), Armata Romană a folosit un
laser extrem de puternic, creaţie a lui Coandă sau a profesorului
Constantinescu.

F

aptul că regimul comunist din România a dezvoltat o
serie de tehnologii, este recunoscut şi oficial, doar că nu
se subliniază ce anume au reuşit oamenii de ştiinţă
comunişti să dezvolte. În acest articol vom avea în vedere
subiectului laserului cu care comuniştii ar fi topit tancurile
ruseşti în cadrul Primăverii de la Praga.
Primăvara de la Praga (Limba cehă: Pražské jaro, Limba
slovacă: Pražská jar) a fost o perioadă de libertate politică din
Cehoslovacia, care a început în primăvara anului 1968, când a
venit la putere Alexander Dubček și a durat până în 20 august
august,

p. 205

Conform teoriilor, acest laser a reuşit să împiedice invazia,
topind tancurile sovietice. Se spune că era enorm de mare, fiind
montat pe trailere speciale.
Greu de crezut însă, fiindcă tehnologia laser se afla la început,
iar Coandă s-a întors în Româniaa după anul 1968, deci…teorii.
O altă armă despre care au apărut zvonuri, ce ar fi fost realizată
de către cercetătorii romani între anii 1963-1967,
1963
este instalaţia
electronică de apărare antiaeriană şi antisatelit!!!
Sună SF, nu-ii aşa? Cert este faptul că aceasta era mai uşor de
realizat în acei ani, şi după unele surse, ar fi fost folosită
împotriva invadatorilor sovietici în august 1968.
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Dacă ea a existat şi a fost folosită, nimeni nu ştie cu certitudine!
Această Armă consta în anumite procedee şi instalaţii (se spune
că puteau fi folosite anumite sisteme ce intrau în compunerea
sistemului de apărare AA existent), prin care se creau atât în
straturile superioare ale ionosferei cât şi în cele inferioare ale
atmosferei, baraje de sarcini electrice.
Această armă nu putea fi detectată şi anihilată de nici un sistem
de apărare existent la acea dată, şi ar fi fost create mai multe
prototipuri.
Conform unor surse independente, cu această armă au fost
volatilizate câteva tancuri şi un avion sovietic în 1968,
dezvoltându-se printr-un procedeu neclar nouă, o temperatură
cuprinsă între 15.000-20.000 C; temperatura la care orice metal
cunoscut pe atunci ar fi trecut din starea solidă direct în cea
gazoasă!!!
În sfârşit, dacă această armă a existat (puţin probabil însă), nu
vom şti cu certitudine niciodată. Poate cândva, aşa cum s-a
întâmplat cu programul nuclear românesc, a cărui existenţă era
contestată de mulţi, vom afla realitatea. Deocamdată, ENIGME!
Greu de crezut că dacă ar fi existat, astăzi când România este
membru NATO şi UE, având parteneriat strategic cu SUA şi nu
numai, ele ar mai fi putut rămâne…secrete.”
Proiectul „Romteleghid” de construcţie a laserului extrem
de puternic !
„În acea vreme, chiar dacă regimul politic era unul comunist,
Nicolae Ceauşescu manifestă o iubire aparte pentru Româna.
Chiar dacă Rusia era o forţă din punct de vedere al armatei,
Ceauşescu îşi manifesta cu îndârjire iubirea pentru ţara pe care
o conducea şi s-a opus cu vehemenţă că armata rusească să
invadeze Cehoslovacia prin ţara noastră.
Mai mult de atât, Ceauşescu a rostit un discurs, celebru şi în
zilele noastre, prin care a criticat manevra rusească şi a ignorat
Tratatul de la Varşovia pentru a trimite trupe în ţara prietenă.
„Pătrunderea trupelor celor 5 ţări socialiste în Cehoslovacia
constituie o mare greşeală şi o primejdie gravă pentru pacea în
Europa, pentru soarta socialismului în lume! Este de neconceput
în lumea de astăzi, când popoarele se ridică la luptă pentru a-şi
apăra independenţa naţională, pentru egalitate în drepturi, ca un
stat socialist, ca state socialiste să încalce libertatea şi
independenţa unui alt stat. Nu există nici o justificare şi nu
poate fi acceptat nici un motiv pentru a admite, pentru o clipă,
numai ideea intervenţiei militare în treburile unui stat socialist”
spunea Ceauşescu.
Manevrele strategice ale lui Ceauşescu a fost unele ingenioase.
Iniţial, a organizat mai multe parade militare prin care îşi etală
forţa armată. Pentru că Moscova nu s-a intimidat, atunci a trimis
armata să invadeze Cehoslovacia, prin România.
Zvonurile din acea vreme susţin că armata română a întâmpinat
forţele ruseşti încă de la graniţă cu un laser uriaş cu care a reuşit
să topească ţevile tancurilor ruseşti. Comunişti au ţinut secret
evenimentul pentru a nu stârni o polemică generală.

p. 206

Despre ce armă era vorba? Se spune că Ceauşescu deţinea un
laser uriaş, de o putere fantastică, cu care se putea topi
instantaneu orice vehicul de luptă. Acest laser a fost realizat în
urma proiectul secret Romteleghid şi era la acea vreme o armă
devastatoare cu care România putea stopa orice invazie.
„Raza Morţii” a lui Tesla !
„Până la începutul secolului al XX-lea, energia electrică era o
curiozitatea pentru oamenii de rând și o unealtă importantă
pentru experimentele fizicienilor. Nikola Tesla a fost unul
dintre promotorii cei mai importanți ai electricității comerciale,
invențiile sale au pus bazele cunoștințelor moderne despre
curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent
alternativ, incluzând sistemele polifazice, sistemele de
distribuție a puterii și motorul pe curent alternativ, care au
determinat cea de-a doua Revoluție Industrială.
Munca să imensă a fost materializată prin nu mai puțin de 111
brevete de invenţii recunoscute în SUA și alte 300 în alte țări
ale lumii. Aceste invenții au fost care mai de care fascinante și
folositoare, dar au existat și altele care nu au fost făcute
niciodată publice în întregime. Una dintre ele se referă la
„razele morții”.
Au fost numite așa din greșeală sau pur și simplu jurnaliștii de
la The New York Times au semnat tendențios un articol apărut
în 1934: „La 78 de ani, Tesla a descoperit razele morții”. De
fapt, Tesla când le oferise ziariștilor informația le numise
„razele păcii” și era vorba despre un zid invizibil, pe care orice
țară îl putea aplica deasupra ținutului său, care putea să respingă
încă de la o distanță de 300 de kilometri orice obiect străin.
Putea să fie vorba despre un avion sau chiar o rachetă, aceste
raze cu o putere incredibilă reacționau precum un scut protector.
“Când mi-a venit ideea, am avut un şoc. Nu pot să spun
deocamdată decât că va veni dintr-o sursă complet nouă, la care
nici nu v-aţi gândi”, a adăugat savantul, fără a preciza dacă
descoperirea sa avea vreo legătură cu experimentele sale
anterioare.
Raza morții, cu un diametru infinitezimal, ar putea fi generată
de o instalaţie specială – un fel de fabrică a cărei construcţie nu
ar costa mai mult de două milioane de dolari şi ar putea fi gata
în trei luni. Dacă Statele Unite şi-ar construi o duzină de astfel
de instalaţii, în locuri strategice de-a lungul coastelor, ţara ar fi
invulnerabila în faţa oricărui atac.
„Teleforța”, cum mai este numită invenţia, ar putea topi de la
mare distanţă orice fel de motor şi ar detona muniţia aflată la
bordul avioanelor inamice. “Raza morţii” se bazează pe patru
invenţii noi, dintre care două au fost deja testate, afirma Tesla
cu acelaşi prilej.
Piesele de bază erau un mecanism de producere a unei forţe
electrice foarte mari, cu ajutorul unei uriaşe pompe de vacuum
care să “tragă” energia din atmosferă, şi o metodă de
amplificare a acestei forţe. Raza propriu-zisă urma să fie
proiectată graţie unui mecanism bazat pe o uriaşă forţă electrică
de respingere, care, potrivit indicaţiilor sale, putea să atingă un
potenţial de 80 de milioane de volţi. Presa vremii a cerut
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alocarea de fonduri pentru realizarea invenţiei lui Tesla, care era
incomparabil mai ieftină decât sumele ce se cheltuiau pentru
armele convenţionale.
Pentru că impactul asupra opiniei publice din vremea respectivă
nu a fost unul pozitiv, Tesla nu și-aa mai prezentat niciodată
invenția.
ția. Razele morții au rămas un mit, pe care atât americanii,
cât și rușii, l-au
au căutat în timpul Războiului Rece.
Potrivit unui fost ofiţer în serviciull de informaţii al armatei
americane, ideile lui Tesla au stat la baza faimosului experiment
Philadelphia din octombrie 1943, când vasul “USS Eldridge” a
fost făcut să dispară, fiind proiectat, după unele surse, într
într-o altă
dimensiune.
O parte din membrii echipajului au murit atunci deoarece, susţin
unii, experimentul a durat prea mult şi nu au mai putut fi salvaţi,
aşa cum Tesla a fost adus înapoi de asistentul său, care a
decuplat alimentarea instalaţiei înainte de a fi prea târziu.

Enigme la Cernobil si Fukushima
Georges Lochak
Multe enigme legate de catastrofa de la Cernobâl din
26 aprilie 1986 au rămas încă şi astăzi neexplicate.
rofesorul Georges Lochak, preşedinte al Fundaţiei
Louisde
Broglie,
fundaţie
franceză
pentru
cercetare fundamentală în domeniul fizicii, aduce în
discuţie unele dintre acestea.
Capacul gigantic al unui reactor, având 2000 de tone, a fost
ejectat.
Profesorul Georges Lochak spune:

P

„Prietenul meu, cercetătorul rus Urutskoiev mi--a mărturisit că
nu ştie ce forţă a propulsat capacul reactorului Elena – care
cântărea aproape 2000 de tone – şi care a căzut alături de
reactor. Nu exista nicio explicaţie rezonabilă în acestă privinţă,
iar cei care pretind că ar şti despre ce este vorba, mint.
Ipotezele vehiculate în presa ştiinţifică afirmă că
incidentul s-ar
ar fi datorat creşterii presiunii vaporilor din reactor.
Dar această explicaţie este prostească!
Dacă presiunea vaporilor ar fi fost suficient de mare pentru a
ridica un capac de o asemenea
enea greutate, cu siguranţă ea ar fi
determinat şi explozia pereţilor reactorului, iar aşa ceva nu ss-a
petrecut. Pereţii reactorului nu au fost nici măcar deformaţi.”
O diferenţă temporală enigmatică
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Profesorul Georges Lochak: „Toată lumea s-a pus de
acord asupra afirmaţiei că explozia din sala de maşini a
precedat-o
o pe cea a reactorului. Însă în ceea ce priveşte
aprecierea intervalului de timp dintre cele două explozii, ss-a
înregistrat un fapt inexplicabil. Toţi cei care se găseau la faţa
faţ
locului au estimat că acest interval a fost de ordinul a trei
secunde. Totuşi, exploziile au putut fi auzite la mulţi kilometri
depărtare de jur împrejur, iar martorii aflaţi la distanţă au
afirmat că intervalul dintre ele a fost de aproximativ treizeci
treizec de
secunde. Este o diferenţă mult prea mare între aceste aprecieri,
pentru a o pune pe seama impreciziei subiective fireşti. Ne
putem înşela cu două-trei
trei secunde, dar nu cu treizeci!”
90% din combustibilul nuclear a dispărut, 10 tone de aluminiu
au fost găsite în apropierea reactorului..
Profesorul Georges Lochak afirmă în continuare: „O
altă enigmă: măsurând magma răcită din jurul bazei reactorului,
grupul condus de Urutskoiev a estimat că după explozie nu a
mai rămas decât 10-20%
20% din combustibilul nuclear. Ce s-a
petrecut deci cu cea mai mare parte din cantitatea de
combustibil? Aceasta nu a putut fi disipată de norul de la
Cernobâl. În acelaşi timp ştim, chiar dacă aceasta nu s-a
dezvăluit niciodată publicului larg, că au avut loc tot felul de
transmutaţii în interiorul reactorului în momentul accidentului.
De exemplu, s-au găsit în jurul reactorului zece tone de
aluminiu, metal care nu are nimic de a face cu construcţia
unui reactor...”
OZN–uri deasupra centralei de la Cernobâl
Explozia
ia centralei nucleare de la Cernobâl din fosta
Uniune Sovietică a provocat o emisie de câteva tone de materii
radioactive în atmosferă. Însă această explozie de mari proporţii
nu a fost, din fericire, decât una termică. Nu a avut loc o
explozie nucleară. Reactorul
eactorul distrus conţinea 180 de tone de
uraniu îmbogăţit. Dacă s-ar
ar fi produs o explozie
nucleară,consecinţele ar fi fost mult mai cumplite.
Numeroase teorii au căutat să explice această desfăşurare
norocoasă a evenimentului. Una dintre acestea vorbeşte de
faptul că ar fi existat un ajutor venit din partea unui OZN. În
momentul în care s-aa declanşat catastrofa, matorii au putut
vedea un obiect misterios planând deasupra celui de
de-al patrulea
reactor al centralei nucleare. Sute de persoane au văzut acest
obiect
biect care a staţionat în acea arie un anumit interval de timp.

Iată ce ne spune Mikail Varitsky: „Împreună cu alte persone
din echipa mea am mers la locul exploziei noaptea. Am văzut
un glob de foc cu diamentrul de 6-8
8 metri care se mişca lent pe
cer. Când a ajuns la aproximativ 300 de metri de cel de-al
de
patrulea reactor,
eactor, două raze de lumină purpurie s-au
s
îndreptat
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către acesta. Totul a durat aproximativ trei minute. Apoi,
luminile ce porneau din acest obiect s-au stins şi acesta a zburat
în direcţia nord-vest.” După aceasta, nivelul reactoarelor a
scăzut la un sfert, fapt care, probabil, a făcut să fie evitată
explozia nucleară. Şi după aceste evenimente, în zonă au fost
observate în repetate rânduri obiecte zburătoare neobişnuite,
care au putut fi chiar fotografiate. Mărturiile, venite din partea
unor oameni a căror credibilitate nu poate fi pusă la îndoială,
vin să confirme interesul acordat de civilizaţiile extraterestre
fenomenelor care au avut loc la Cernobâl.
La ora actuală există certitudinea unei intervenţii extraterestre
ce a fost realizată pentru a atenua în mare parte natura acestei
catastrofe.
Aşa cum am amintit mai sus, deocamdată nu există nicio
explicaţie plauzibilă pe care ştiinţa contemporană să ne-o ofere
pentru a înţelege cum a fost posibilă ejectarea unui capac de
2000 de tone, fără deteriorarea pereţilor reactorului. Ar putea fi
însă vorba de o forţă antigravitaţională necunoscută oamenilor
de ştiinţă.
Această forţă misterioasă s-a manifestat în ansamblul spaţiutimp din apropierea exploziilor, influenţând curgerea timpului
local, fapt care ar putea explica modul diferit în care a fost
perceput timpul în interiorul şi în exteriorul centralei – s-a
înregistrat o diferenţă temporală de aproximativ 27 de secunde.
În plus, dispariţia a 90% din combustibil şi
descoperirea a 10 tone de aluminiu inofensiv nu pot fi atribuite
unei banale întâmplări. Şi în acest caz tentativele ştiinţei de a
explica fenomenele nu sunt convingătoare.
Însă este clar că acolo s-a produs o transmutaţie controlată ce
a blocat orice posibilitate de explozie nucleară. În plus,
mărturiile cu privire la razele de lumină purpurie orientate de un
OZN către reactorul 4 sunt asociate cu fotografii care confirmă
fără echivoc acest lucru.
De-a lungul timpului, mai mulţi membri ai armatei americane
ce se ocupau de rachete balistice nucleare au declarat că mai
multe ogive nucleare au fost neutralizate de către OZN-uri. Ar fi
foarte posibil ca în anumite cazuri încărcăturile de uraniu să fi
fost transmutate şi în locul lor să se fi găsit doar reziduuri de
aluminiu. Însă armatele Statelor Unite, ca de altfel şi cele ruse,
franceze şi israeliene nu au făcut niciodată declaraţii publice în
legătură cu acest subiect.
Activitate OZN ieşită din comun deasupra centralei de
la Fukushima
Explozia de la centrala din Fukushima este fără
nicio îndoială cel mai mare accident nuclear de pe planetă,
contaminând, teoretic, întreaga Japonie şi punând în pericol,
într-o măsură mai mare sau mai mică, viaţa din emisfera
nordică. S-a estimat că nocivitatea acestei catastrofe nucleare
este de 30 de ori mai mare decât cea de la Cernobâl.
Niciodată o cantitate atât de mare de combustibil
nuclear (uraniu, plutoniu, mox) nu s-a găsit fără control, în aer
liber.
Am vorbit mai sus despre fenomenul de transmutaţie ce a
avut loc în interiorul reactorului de la Cernobâl. Ştim că
transmutarea uraniului în aluminiu este posibilă, dar ştim noi
oare să provocăm acest fenomen? Ne îndoim de acest fapt, în
caz contrar sisteme de securitate bazate pe acest tip de
transmutaţie ar echipa toate centralele nucleare terestre.
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Fără a avea vreo explicaţie ştiinţifică viabilă şi pe baza
intervenţiei fotografiate, chiar filmate, a OZN-urilor la
Cernobâl, ideea că acest fenomen inedit de transmutaţie este
strâns legat de intervenţia extraterestră este demnă de luat în
considerare. Ca urmare a acestei intervenţii, poluarea ce a
survenit în urma accidentului nuclear de la Cernobâl a fost de
zece ori mai mică. În acest fel ne putem face o idee
despre amploarea distrugerilor ce ar fi avut loc dacă nu s-ar
fi
produs
transmutarea
combustibilului
nuclear.
Cunoscând aceste aspecte şi ţinând cont de tonele de
combustibil nuclear ce se aflau în joc în Japonia, accidentul de
la Fukushima ar fi trebuit să fie de 300 de ori mai grav decât cel
de la Cernobâl. Dar nu a fost aşa.
În numărul 53 al revistei Sortir du Nucleaire, care militează
pentru renunţarea la tehnologiile nucleare şi adoptarea unei noi
politici energetice, se menţionează că la Fukushima s-a emis de
zece ori mai puţin cesiu 137 decât la Cernobâl şi de o sută de ori
mai puţin stronţiu 90. Emisia de iod 131 de la Fukushima a fost
de asemenea inferioară celei de la Cernobâl. Luând în
consideraţie masele de combustibil, numărul de reactoare
afectate, bazinele cu uraniu de la Fukushima, aceste cifre sunt
de neînţeles. Este absurd să punem în discuţie probitatea revistei
antinucleare care a furnizat aceste cifre. Şi atunci care este
explicaţia?
Nici dispoziţiile inadecvate date de compania de
energie electrică locală (TEPCO), nici măsurile luate de
guvernul japonez nu ar fi putut avea un asemenea impact. Este
vorba de ceva cu totul diferit. Nu am fi departe de realitate dacă
am afirma că 99% din efectele nocive de la Fukushima au fost
şi continuă să fie stopate. În plus, activitatea OZN de deasupra
Fukushimei
este
extraordinar
de
intensă.
Toate acestea converg către concluzia ca aceste
fenomene nu se petrec la întâmplare, ci că ele sunt dovada unei
intervenţii masive asupra zonei sinistrate şi a împrejurimilor.
Agenţia Reuters, proprietate a familiei Rotschild,
afirma pe 6 aprilie 2012 că nucleul reactorului 4 ar fi intrat în
fuziune şi că ar fi traversat soclul reactorului. Este ceea ce se
numeşte sindromul chinezesc. Aceasta este consecinţa cea mai
gravă a fuziunii unui reactor nuclear, în care elementele
implicate în combustie străpung barierele ce le înconjoară şi se
scurg în pământ. Ţinând însă cont de nivelul contaminării
înregistrat,informaţia transmisă de Reuters, deşi poate să pară
logică şi coerentă, nu poate fi adevărată! În realitate ea ascunde
fenomene ce scapă sordizilor mondialişti „iluminaţi”.
Nu putem să nu remarcăm încă o dată că agenţiile de
presă de acest gen au rolul de a înfricoşa populaţia şi de a o
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menţine în ignoranţă, căci cine reuşeşte să inspire teamă,
controlează oamenii.
În realitate nu poate fi vorba decât de un cu totul alt
scenariu. O creştere bruscă a temperaturii nucleului se poate
datora unui fenomen de transmutaţie similar celui de la
Cernobâl. Aceasta nu indică o scurgere în pământ scăpată de
sub control a combustibilului aflat în fuziune, ci un fenomen
controlat de transmutare.
Pentru a stopa fuziunea nucleară, este foarte probabil
să regăsim în acest reactor o anumită cantitate de aluminiu,
alum
rod
al unei transmutări cu rol protector. O altă posibilitate ar fi
realizarea unei fuziuni controlate, asistată de mijloace
tehnologice extraterestre. În acest caz, fie că reactorul ar
fi găurit sau nu, nu s-ar
ar înregistra efecte negative.
Ceea ce s-ar
ar scurge în pământ ar deveni inert, vitrificat.
Toate acestea implică un control asupra transmutării moxului
(fluid nuclear), a uraniului şi a plutoniului, ceea ce depăşeşte
posibilităţile tehnologice actuale ale omenirii. Este lesne de
înţeles
ţeles de ce TEPCO, cei câţiva membri ai guvernului japonez
şi clanul Rotschild nu vor difuza o asemenea informaţie, chiar
dacă sunt la curent cu ceea ce s-aa petrecut. Aceasta ar implica
recunoaşterea existenţei unei civilizaţii extraterestre care a
intervenit
nit pentru a repara distrugerile provocate de nebunia
consorţiului transnaţional.
Totuşi, analiza incidentelor de la Fukushima nu se poate opri
aici, toate acestea neputând explica faptul că 99% din efectele
negative ale exploziei au fost stopate, fiind limitate
mitate la zona de
amplasare a centralei, la atmosferă şi la oceanul Pacific. Având
în vedere consecinţele nefaste reduse ca amploare, ne putem
gândi că a avut loc şi o curăţire a oceanului şi a atmosferei prin
transmutarea radionuclidelor. Dar cum s-a petrecut
ecut aceasta?
Misterul va continua să existe atâta timp cât
informaţiile şi explicaţiile ce ne sunt oferite poartă cenzura
sinistrei elitele planetare a iluminaţilor. Astfel, chiar dacă o
treime din suprafaţa sa a fost puternic afectată de poluarea
radioactivă, Japonia este salvată. În continuare, forţa colectivă,
disciplina şi spiritul civic al poporului japonez vor face ceea ce
este necesar pentru a redresa o ţară care părea condamnată
pentru mult timp de acum înainte.
La Fukushima a fost observat un dublu fenomen
ufologic: a fost semnalată şi prezenţa aparatelor ASTRA TR-3B
TR
şi a altor sisteme antigravitaţionale produse de forţele Noii
Ordini Mondiale. Acestea au sosit pentru a încerca să
oprească intervenţia civilizaţiei extraterestre
traterestre ce urmărea să
repare stricăciunile produse. Totuşi, în ciuda cercetărilor ce au
avut loc în ultimii 70 de ani, tehnologia consorţiului
transnaţional de care am amintit a rămas cu mult în urmă. Pe
scurt, aceştia nu au de ales decât să asiste neputincioşi
utincioşi la ce se
petrece, nedispunând de cele necesare pentru a bloca astfel
de intervenţii venite din cosmos.
Desigur, putem afirma că este vorba de un amestec în evoluţia
noastră. Dar el are loc doar în caz de riscuri majore. Strategiile
şi tehnologiile
le folosite de aceşti binefăcători necunoscuţi
depăşesc de departe tot ceea ce Noua Ordine Mondială a reuşit
să pună în aplicare cu ajutorul „exo--zbirilor” săi.
După toate aparenţele, o inteligenţă necunoscută şi o
înţelepciune cosmică ancestrală
estrală par a supraveghea şi controla
sistemul nostru solar. Oare nu ar trebui să numim Providenţă
această bunăvoinţă venind din ceruri?
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În concluzie, toate aceste informaţii întăresc ipoteza că forţe
dotate cu înţelepciune şi tehnologii extrem de avansate
veghează asupra noastră, intervenind atunci când există riscuri
majore pentru omenire şi pentru planeta Pământ. Ne putem
întreba dacă această bunăvoinţă venind din cosmos nu este chiar
mâna Providenţei ce conduce cu înţelepciune întregul univers şi
implicit sistemul nostru solar. Sufletul cunoaste rațiuni, pe care
rațiunea nu le cunoaște.

Coperta revistei elitei «iluminaţilor»
decriptată – The Economist
Coperta publicaţiei The Economist 2015 era plină cu
simboluri criptice şi predicţii cumplite.

C

operta publicaţiei The Economist 2016 prefațează şi
ea o serie de evenimente, incluzând, de asemenea,
numeroase simboluri ce transmit semnale pentru grupul
restrâns al celor care fac jocurile.
În mijlocul imaginii tronează Angela Merkel, figura centrală în
criza refugiaților
ților care au luat cu asalt Europa.
Tot în prim plan apare şi Hilary Clinton. Cel mai probabil
acesta este un semn că ea este cea aleasă de a aşa
aşa-zişii
„iluminaţi” să câştige alegerile
egerile din SUA.
Steagul SUA apare în culorile emblematice pentru comunitatea
gay. Nu este întâmplător că în SUA au început de curând să se
legifereze anumite facilităţi pentru minorităţile sexuale. Se pare
că ofensiva LGBT va continua din plin în 2016.
Pe coperta revistei apărută la sfârşitul lunii octombrie 2015
este figurată deja întâlnirea dintre Patriarhul Chiril şi Papa
Francisc care a avut loc aproximativ trei luni mai târziu, în
februarie 2016.
O imagine „premonitorie” este şi cea cu Marie le Pen, care
apare deja în această revistă jubilând de fericire. După cum
ştim, Marie le Pen a câştigat alegerile din Franţa la jumătatea
lunii decembrie. În dreapta ei figurează un obiect bizar, iar în
spate imaginea Pământului văzut din spaţiu, cu partea asiati
asiatică şi
a Indiei brăzdate de două linii. Oare ce semnifică aceste
simboluri?
De asemenea, în faţă apare prinţul moştenitor al Arabiei
Saudite, semn că va fi schimbare de tron anul acesta.
Printre simbolurile zugrăvite pe coperta revistei The Economist
este şi o farfurie zburătoare cu un steag al Chinei. În faţa navetei
spaţiale, într-un
un recipient este un creier.
Un biciclist, care pare a fi arab, flutură un steag pe care scrie:
„LDL VON mo PRE”.
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În dreapta apare o carte roşie pe care scrie ceva de genul „THE
FUTURE A Xvi”.

avioane care zboară la mare înălțime?
țime? Mai putem vorbi astăzi,
în era geoingineriei, de recolte sănătoase, crescute într-un
într
sol
natural?
Teoretic, produsele vegetale organice sunt cele crescute fără
folosirea pesticidelor, ceea ce este un lucru bun pentru noi și
pentru planetă. Dar să ne gândim puțin:
țin: culturile organice, ca și
cele convenționale,
ționale, sunt crescute în câmp deschis, sub cerul
liber. Și este foarte probabil ca distanța dintre aceste două
terenuri
enuri să nu fie suficient de mare încât particulele de substanțe
substan
chimice răspândite de curenții
ții de aer să nu ajungă la culturile
organice. Și chiar dacă terenul bio ar fi suficient de depărtat, el
nu poate fi protejat de particulele de metale grele sau tox
toxice,
cum ar fi bariul și aluminiul, sau de agenții patogeni prezenți în
aerosolii care cad din cer în fiecare zi. Pentru că geoingineria se
practică în prezent aproape în toate țările de pe glob, aceste
culturi așa-zis
zis „organice” sunt departe de ceea ce au intenționat
să fie.
Dar ce sunt aerosolii și de ce sunt ei așa de răi? Geoingineria
stratosferică cu aerosoli este un program de modificare a climei,
desfășurat
șurat de marile puteri ale lumii. Acest program recurge la

Puştiul din spatele lui Putin are pe cap un unicorn.
Pe sariul indiencei din spatele primministrului Marii Britanii,
David Cameron, pare a fi desenat un demon.
În spatele Angelei Merkel apare un robot.
De asemenea pe copertă, în dreapta sus, mai sunt desenate un
soare, un fluture şi un balon.
Ce reprezintă toate aceste simboluri vom afla, poate, la finalul
anului 2016.

Era geoingineriei stratosferice –
Chemtrails şi viitorul planetei noastre
Având în vedere multitudinea de informa
informații despre
geoinginerie și „chemtrails” (dâre chimice pe cer) care au
ajuns în ultimii ani până la noi, oamenii obișnuiți,
șnuiți, ar trebui
să începem să ne punem întrebări în legătură cu impactul
acestei tehnologii asupra sănătății
ții noastre, alimentelor pe
care le consumăm și planetei înseși.

E

ste evident că stropirea permanentă a recoltelor cu
chimicale și metale grele are consecințe negative atât
asupra sănătății
ții noastre, cât și asupra ecosistemului
planetar.
În aceste condiții,
ții, ar trebui să ne punem și următoarea întrebare:
atunci când cumpărăm „alimente organice”, chiar cumpărăm
noi ceea ce credem, adică alimente pure, bogate în nutrien
nutrienți?
Mai înseamnă eticheta „organic” ceea ce însemna nu cu mul
mulți
ani în urmă, înainte de stropirile masive și zilnice, efectuate din
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pulverizarea în atmosferă a unor particu
particule microscopice de
metale, prin intermediul unor avioane cu reac
reacție, nemarcate.
Stropirile se fac pe deasupra tuturor continentelor și au ca scop
controlul vremii și încetinirea efectului de încălzire globală.
Însă particulele de aluminiu, bariu și stronțiu
stronți conținute de acești
aerosoli sunt foarte toxice pentru organismele vii – plante,
animale și oameni.
Mai mult, stropirea cu aerosoli perturbă ciclul hidrologic al
planetei, micșorează
șorează înălțimea atmosferei, facilitează
proliferarea fungilor, duce la extincția
ția unor specii, otrăvește
oceanele, afectează ecosistemele acvatice și distruge stratul de
ozon. Pe scurt, geoingineria stratosferică distruge sănătatea
plantelor, a animalelor, a oamenilor și a planetei, în general. În
aceste condiții, e clar că omenireaa se află în pericol. Este timpul
ca noi, oamenii obișnuiți,
șnuiți, să abordăm serios problema
chemtrails-urilor și a geoingineriei. Dacă vrem să avem un
viitor, trebuie să ne unim întru stoparea acestui fenomen.
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Un nou studiu științific dedicat eva
evaluării
metodelor insidioase pentru ca opinia
publică «să accepte» manipulările
climatice!
Un procent alarmant de persoane din mediul ştiinţific şi
universitar este reprezentat de cei care sunt complet vânduţi
cabalei care controlează în prezent lumea.

C

are este principalul obiectiv al acestui nucleu al puterii
globale? Să se perpetueze cu orice preț.

Uciderea inevitabilă a gazdei, planeta Pământ, este ceva fără
valoare pentru aceștia – nu le produce nicio mustrare de
conştiinţă. Adevăratele consecinţe ale manipulării climei sunt
catastrofale dincolo de înţelegerea actuală, deşi pericolele
pentru planetăă ale acestei acţiuni nu sunt un factor de îngrijorare
pentru cei aflați la putere.
Studiul ştiinţific pe care îl prezentăm mai jos este o reflectare a
depravării morale totale a clicii criminale care conduce acum şi
controlează societatea militarizată industrială.
dustrială. Care este
principalul scop al studiului? Să determine care este cea mai
bună abordare pentru a se câştiga acceptul publicului referitor la
„injectarea stratosferei cu aerosoli”. Indivizii care sunt autorii
acestui studiu şi angajatorul lor (Institutul
itutul Kiel pentru Economia
Mondială) ar trebui consideraţi cu toții
ții complici la crimele
climatice
care
sunt
în
continuă
desfăşurare.
Vă prezentăm câteva extrase din acest studiu:

supraveghere ale acceptării injectării stratosferei cu aerosoli
(ISA).
Afectul, structura emoţională a fiinţei, este un
mediator
iator între variabilele psihologice stabile –
încrederea în guvern, valori şi atitudini – şi
Răspunsul emoţional al unei persoane este astfel
atitudinile şi de valorile sale generale.

important
cum sunt
acceptare.
ghidat de

Trăim într-o
o lume din ce în ce mai distopi
distopică, în care
structura de putere (şi legiunile de persoane din mediul
academic pe care le controlează) nu doar creează condiţii de
homicid planetar în dorinţa lor de a obţine controlul total,
dar încearcă, de asemenea, să facă publicul să accepte pasiv
acest homicid.
Introducere
Lupta împotriva modificărilor climatice este una dintre
provocările majore globale ale secolului XXI. Oricum ar fi,
reducerea drastică a gazelor cu efect de seră nu va putea limita
încălzirea globală la doar 2°C peste nivelul care era
e în epoca
preindustrială. În contrast cu aceste aspecte care caracterizează
contextul actual, noi tehnologii care ar limita încălzirea globală,
cunoscute ca tehnici de inginerie sau geoinginerie a climei, au
intrat în dezbatere ştiinţifică şi politică. T
Tehnologiile de
inginerie a climei ar putea fi o modalitate eficientă de a răci
temperaturile atmosferei şi de a preveni efectele masive produse
de modificările climei. Multe dintre aceste tehnologii prezintă
riscuri substanţiale. Injectarea stratosferei cu aerosoli (ISA), de
exemplu, ar putea modifica tipul de precipitaţii sau induce
schimbări bruşte de temperatură.
Îngrijorarea publicului în ceea ce priveşte tehnologiile de
inginerie a climei este substanţială şi a fost manifestată prin
diferite
proteste.
În studiul de faţă, noi (adică autorii studiului, vânduţi cabalei
oculte – n.n.) analizăm factorii care determină acceptabilitatea
ingineriei climei în cazul ISA.
1. Cum este influenţată acceptarea tehnologiei de către public,
prin variabilele psihologice stabile – cum sunt valorile,
atitudinile faţă de mediul înconjurător şi atitudinile de risc, şi
încrederea în guvern. Au acestea vreun rol în formarea atitudinii
prin intermediul căilor cognitive şi emoţionale?

Rezumat
Acest material analizează determinanţii pentru acceptarea
tehnologiei
iei şi interdependenţa lor. El pune în lumină rolul
afectului (emoţiilor) în formarea atitudinii faţă de noi tehnologii
şi examinează rolul influenţei variabilelor psihologice stabile în
acceptarea tehnologiei. Cu o bază formată din teorie şi dovezi
empirice
ce anterioare, a fost dezvoltat un cadru analitic pentru
formarea atitudinii. S-aa testat acest cadru folosindu
folosindu-se date de
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Schiţa de deasupra arată foarte clar obiectivul studiului: să
prezinte „injectarea stratosferică cu aerosoli” într-un mod
care va determina „acceptarea” acestui fapt de către public.

2.7.Acceptarea. Injectarea de aerosoli este puţin cunoscută iar
protestele sau comportamentul de susţinere încă nu au apărut.

2. Cadrul analitic
Modelul nostru (al autorilor studiului - n.n.) este construit pe
teorii acceptate referitoare la percepţia riscului şi formarea de
atitudine şi le combină într-un cadru mai larg. Studiul cuplează
teoria valoare - credinţă - normă şi teoria comportamentului
planificat concluzionând că acceptarea unei tehnologii este
determinată de credinţele specifice domeniului.
2.1. Percepţia riscului şi beneficiilor
Atitudinile se formează, în parte, cântărind riscurile şi
beneficiile. Prin urmare, percepţiile asupra riscurilor şi
beneficiilor unei tehnologii sunt antecedentele directe ale
acceptării.
2.3. Încrederea în guvern
Încrederea în instituţii asociate cu tehnologia este un factor de
predicție consistent pentru acceptarea tehnologiei.
2.4. Valorile egoiste şi altruiste
Valorile sunt principiile după care se ghidează în viaţă o
persoană. Ca şi caracteristici stabile, acestea direcţionează
atenţia şi formează credinţe şi atitudini într-o gamă largă de
contexte. Pentru comportament, valorile egoiste sau altruiste
sunt în mod particular relevante. În formarea atitudinii faţă de
tehnologii care au consecinţe asupra mediului, aceste valori
ghidează atenţia unei persoane şi în cântărirea riscurilor şi
beneficiilor percepute. Oamenii cu valori egoiste puternice
prezintă o preferinţă pentru puterea socială, bogăţie, autoritate şi
influenţă; ei tind să considere în principal riscurile şi beneficiile,
raportate la ei înşişi. Prin contrast, oamenii cu valori altruiste
puternice prezintă preferinţe pentru egalitate, pace mondială şi
justiţie socială şi tind să se focalizeze asupra riscurilor şi
beneficiilor percepute pentru ceilalţi.
Acest model cauzal de încredere se potriveşte în mod special
pentru stabilirea de noi tehnologii despre care oamenii au puţine
informaţii, dar în privința cărora au cunoștințe legate de actorii
implicaţi.
Modul asociativ de încredere, prin contrast, presupune că
acceptabilitatea unui fenomen/proces/acţiune ce nu inspiră
siguranţă influenţează riscurile percepute şi încrederea în
autorităţi. Modelul asociativ este potrivit în special dacă
oamenii cunosc problema, dar nu şi actorii implicaţi. De
exemplu, acceptabilitatea unui risc poate fi folosită pentru
stabilirea credibilităţii autorităţilor.
Asaltul geoingineriei globale (ISA) a produs devastarea
sistemului climatic şi a biosferei timp de multe decenii. În ciuda
decimării totale care a fost impusă pe planeta noastră prin
programele în derulare de inginerie a climei, „jucătorii”
implicaţi sunt prea angajaţi în cursa lor spre obținerea puterii
totale pentru a mai da înapoi.
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Prin proiectele de gestionare a radiaţiilor solare (SRM), o parte
din razele soarelui sunt reflectate înainte să încălzească
Pământul. Aceasta poate fi realizat, de exemplu, prin șpreierea
de particule de sulfat în atmosferă la înălţime mare.
Cei care au dorit să participe la studiu au răspuns la întrebări
referitoare la acceptabilitate, la perceperea de către ei a riscului
şi beneficiilor, precum şi la răspunsul emoţional la injectarea de
aerosoli. În final, au fost cerute valorile egoiste şi altruiste.
Riscurile ISA:
- Schimbă cantitatea de precipitaţii
- Poate inhiba motivaţia oamenilor de a-şi modifica stilul de
viaţă
- Există posibilitatea de riscuri ulterioare necunoscute şi de
neimaginat
- Creşterea abruptă a temperaturii Pământului în caz de stopare
bruscă a SRM poate conduce la probleme severe pentru oameni
şi mediul înconjurător
- Utilizarea SRM poate determina conflicte internaţionale
Beneficiile ISA:
- Încălzirea globală este încetinită mai rapid decât prin scăderea
emisiilor de gaze cu efect de seră
- Modificările masive şi ireversibile ale climei pot fi stopate
înainte de a se produce şi mai multe efecte nocive
- Este mai ieftină decât reducerea consumului de carburanţi
- Chiar dacă anumite ţări nu doresc să reducă emisia de gaze cu
efect de seră, este posibil să se stopeze schimbarea climei

„Beneficiile” citate în material pentru „injectarea cu aerosoli a
stratosferei” sunt o reflexie a mentalităţii complexului militar
industrial de dezinformare programată. Realitatea existentă
deja este că ingineria climei nu este un amănunt din cataclismul
global. Programele de geoinginerie reprezintă asaltul cel mai
mare şi mai distructiv care a fost lansat vreodată de rasa
umană asupra sistemelor de susţinere a vieţii pe planeta
Pământ.

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

dezbateri
3.3.3. Încrederea în guvern.
Încrederea în guvern a fost măsurată prin întrebarea „Cât de
mult credeţi că guvernul federal va acţiona în interesul mediului
şi al societăţii?” S-aa folosit astfel o definire largă a încrederii
generale în intenţiile bune pentru societate şi mediu.

Aceasta este lumea în care trăim, una în care marea majoritate a
oamenilor este prea dornică de a servi cancerului care consumă
această planetă atât timp cât serviciul şi obedienţa lor produce
un salariu şi o pensie. Paradigma curentă este deja într-un
într
proces
ces de colaps, iar cei ce încă refuză să creadă realitatea vor fi
forţaţi în curând să o vadă. Dacă lucrăm cu toţii împreună am
putea încă să dezvăluim adevărul teribil despre ingineria climei
înainte ca structurile de putere să încheie pregătirile pentru a o
aplica pe scară largă. Dezvăluind planurile criminale ale elitei
satanice, îi putem opri.

Golem, rezultatul proiectelor mind control
Sub regimul hitlerist au început cercetările care vizau
controlul minții
ții prin intermediul traumelor psihice. K
Kaise
Wilhelm și Mengele au condus aceste cercetări.
n SUA au fost derulate peste 146 de astfel de proiecte. John
McCarthy, fost ofițer
țer al armatei americane, a susținut că CIA
a girat toate aceste proiecte.

Î
Răspunsul
nsul conţinea patru grade de încredere: de la „Nu am
deloc încredere” la „Încredere totală”.
Oricum, relevanţa credinţelor despre capacitatea şi dreptul
omului de a domina natura părea să varieze în funcţie de
scopul interferenţei tehnologiei cu natura.
5.Concluzie
Propunem (autorii studiului - n.n.) un cadru de acceptare a
tehnologiei care prinde jocul între valori, atitudini, emoţii/afect,
perceperea risului şi a beneficiului, şi acceptarea noilor
tehnologii. Folosind date de pe o gamă largă de supraveghere,
supraveg
am testat cu succes acest cadru analizând determinanţii
acceptării ISA.
Datele noastre arată dovezi pentru ambele căi, emoţională şi
cognitivă, în formarea atitudinii. Acceptarea este direct
influenţată de emoţiile pozitive şi negative, ca şi de riscurile
ris
şi
beneficiile percepute. Oamenii sunt, oricum, mai puternic
ghidaţi de emoţii decât de perceperea riscurilor şi beneficiilor.
Mai mult, emoţiile reprezintă cel mai important mediator între
variabilele psihologice – cum sunt încrederea, valorile şi
atitudinile – şi acceptare. Toate variabilele influenţează
acceptarea în parte printr-oo evaluare emoţională colaterală. Doar
încrederea, altruismul şi starea naturii modifică efectele
percepute ale tehnologiei nu doar pe cale emoţională ci şi în
mod direct.
În studiul nostru (al autorilor vânduţi cabalei oculte – n.n.),
furnizăm informaţii grupate în mod neutru. Doar câteva
persoane care au răspuns auziseră despre injectarea de aerosoli
înainte de studiu şi nu a existat până acum un discurs public in
extenso pe acest subiect.
Aici se încheie extrasul din studiul respectiv.
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Au fost făcute experimente
inclusiv pe soldații care au luptat
în Vietnam. Aceste experimente
aveau ca scop inducerea unor
traume pentru a se obține
scindarea psihicului și instalarea
unei personalități multiple. Cartea
procurorului
John
DeCamp
dezvăluie multe din tenebrele acestor proiecte. Te
Tehnicile erau
multiple. De la pedofilie, agresiuni sexuale la torturi și folosirea
de droguri.
Conform procurorului american, astfel au fost create adevărate
hoarde de ucigași
și care se sinucideau după misiunile pe care le
aveau. Abuzurile și traumele la care erau expuși aceștia se
derulau adesea în
n cadrul unor ritualuri.
ritualuri Electroșocurile,
drogurile, hipnozele au creat victime cu personalități
personalită multiple.
Subiecții
ții acestor proiecte erau programați să pună în practică
ceea ce li se ordona în momentul în care auzeau
auzea un simplu
semnal, un cuvânt, la un anumit gest, sau atunci când vedeau o
imagine. În urma experimentelor, subiecții
subiec căpătau mai multe
personalități,
ți, numite alternative, care acționau în momente
diferite, în funcție de ce li se ordona.
Personalitățile sunt numite Alfa și sunt structurate pe mai multe
niveluri, în funcție
ție de starea subiectului. Acesta poate să fie
conștient
știent sau în transă. Numele de cod Beta însemna pentru
subiect prostituție,
ție, pedofilie. Numele de cod Delta însemna
asasinat, iar Omega însemnaa că subiectul trebuie să se sinucidă.
După realizarea misiunii, subiecții
ții reveneau la personalitatea lor
inițială.
țială. Toate acțiunile pe care le realizaseră, omoruri, violuri,
atentate, erau uitate prin inducerea unei amnezii.
Fritz Springmeier, cercetător american,
merican, a estimat că peste 2
milioane de americani, inclusiv copii, au fost victime ale
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programului Monarch. Printre victime s-au
au numărat oameni
politici, bancheri, dar și persoane din show business.
Statisticile arată că în Franța, într-un an,
n, dispar peste 800 de
copii care nu mai sunt găsiți.
ți. Comerțul cu copii ocupă poziția a
treia, după comerțul cu arme și cel cu droguri.
Practicile folosite în aceste proiecte au fost preluate de la unele
societăți
ți secrete care utilizau copiii la ritualuri în care erau
violați și agresați.
Subiecții
ții care au participat la proiecte de control al minții au
fost asemuiți cu Golem. În Cabala,, Golem este o creatură făcută
de un magician, alchimist, un rabin, din argilă, o materie inertă.
Golem este un fel de zombi,
bi, de super soldat, care ac
acționează
conform ordinelor.

O veritabila epidemie de tumori cerebrale
datorata folosirii telefoanelor mobile
George PREDA – București
Această epidemie este prevăzută să explodeze în
următorul deceniu. Mass-media
media corporatistă ne minte,
susţinând că telefoanele mobile sunt inoffensive. Numarul
persoanelor cu tumorii cerebrale va creste de cel pu
puțin 10
ori.

F

olosirea curentă a telefonului mobil implică un risc de trei
ori mai mare de a face o tumoare cerebrală
rală şi un risc de
patru ori mai mare de a avea boli grave ale urechii.
Experţii au prevăzut că numărul persoanelor afectate de tumori
cerebrale va creşte de cel puţin 10 ori în următoarea decadă,
dând naştere unei veritabile „epidemii” de tumori cerebrale
cerebrale. În
loc să se facă ceva pentru a ne proteja de acest pericol, suntem
în continuare asaltaţi de superoferte ale companiilor de telefonie
mobilă, care oferă sute sau mii de minute de convorbire la
preţuri promoţionale, inclusiv abonamente speciale pentru co
copii
şi tineri ce caută să îi „stimuleze” pe aceştia să vorbească cât
mai mult la telefon. În ultimii ani, a crescut dramatic numărul
persoanelor afectate de tumori cerebrale (de altfel, a crescut
numărul persoanelor afectate de toate formele de cancer,
precum
cum şi de autism şi alte boli foarte grave). Printre motivele
care stau la baza acestei situaţii îngijorătoare este poluarea
electromagnetică, undele radio şi microundele în care suntem
practic continuu „îmbăiaţi” şi mai ales telefonia mobilă. Copiii
sunt foarte afectaţi de aceste radiaţii. Unele statistici neoficiale
arată că tumorile cerebrale au devenit cauza nr. 1 a
mortalităţii copiilor în SUA şi Australia şi aceasta deoarece
foarte mulţi copii folosesc telefoane mobile.
Aceste adevaruri sunt musamalizate
ate de marile corporatii de
telefonie mobilă

corporatistă preferă să protejeze interesele
intere
marilor corporaţii
decât sănătatea populaţiei. În loc să se publice adevărul despre
efectele dezastruoase ale telefoniei mobile asupra sănătăţii,
suntem asiguraţi că acestea nu prezintă niciun pericol. De câte
ori răzbesc în presă cazuri zguduitoare sau
s studii despre efectele
cancerigene ale folosirii telefoanelor mobile, apar şi unii
„medici” plătiţi de aceste corporaţii care susţin, nici mai mult
nici mai puţin, decât că telefoanele mobile nu ne pot face niciun
rău!
Poate nu ştiaţi că la începutul secolului
ecolului trecut, prin anii ‘20,
când studiile medicale începuseră să dovedească faptul că
fumatul creşte riscul de cancer pulmonar, companiile
producătoare de tutun susţineau cu încăpăţânare contrariul. În
reclamele la ţigări apăreau deseori imaginile unor medici care îi
asigurau pe fumători că nu există nici cel mai mic pericol să se
îmbolnăvească de cancer pulmonar şi că, din contră, fumatul
este foarte bun pentru sănătate! În cele din urmă, deoarece a
devenit evidentă incidenţa crescută a cancerului pulm
pulmonar la
fumători, au dispărut acest gen de reclame. În prezent, aşa cum
ştim, producătorii de tutun sunt obligaţi să afişeze pe pachetele
de ţigări avertismente privind efectele nocive ale fumatului.
Acest exemplu şocant ar trebui să ne dea tuturor de gândit
gân de
câte ori mai auzim pe cineva care încearcă să ne convingă că nu
există niciun fel de pericol să folosim telefoane mobile. Şi nu
este singurul exemplu! În secolul trecut se folosea deseori în
comerţul de încălţăminte un aparat cu raze X pentru picioa
picioare,
denumit fluoroscop (foto). Ideea era de a stabili mărimea cea
mai adecvată de pantofi pe baza osaturii picioarelor. Acum,
când ştim că razele X sunt foarte periculoase şi cancerigene,
pare de necrezut faptul că aceste aparate au fost folosite
extensiv timp de peste trei decenii, doar dintr-o
dintr comoditate –
practic, un moft. În anii ’50 medicii au început să avertizeze
privind pericolul acestor aparate, dar ele au fost folosite în
continuare. A fost nevoie de un caz evident extrem de grav – un
model căruia i-aa fost amputat un picior – pentru ca aceste
aparate să fie scoase din uz.

Telefonia
a mobilă ne afectează tuturor sănătatea
să
Telefonia mobilă ne afectează tuturor sănătatea, chiar şi celor
care nu au telefoane mobile. Turnurile şi antenele care au o
putere
re foarte mare emit radiaţii electromagnetice. Nu există
niciun fel de legislaţie care să interzică amplasarea acestora pe
blocuri, lângă şcoli sau spitale. Anumite stări proaste precum
dureri de cap, ameţeli, oboseală, tulburări ale vederii şi auzului,
datorate
torate radiaţiilor electromagnetice, pot să ne afecteze chiar şi
în această clipă, dar să nu ştim care este adevăratul motiv. Toate
aceste efecte sunt desigur mult amplificate dacă vorbiţi mult la
telefon, dar este bine să ştiţi că ele apar chiar şi dacă folosiţi
f
un
„hands-free”
free” sau dacă vă ţineţi telefonul aproape de trup (în
buzunar, atârnat la gât, pe birou, lângă capul patului etc.). În
cazul copiilor, deoarece oasele craniene sunt mult mai fragile
până la vârsta de 14 ani, efectele sunt devastatoare.

Diferite studii medicale serioase au căutat să semnaleze
pericolul folosirii telefoanelor mobile. În mod consecvent, ele
au fost muşamalizate sau minimalizate. Mass
Mass-media
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traducerile discuțiilor purtate în limba
ba engleză pre
prețul este mai
mic", arată sursa citată.

Genocid cu premeditare!!
Enrico Grani, un australian care este pe moarte din cauza unei
tumori cerebrale pe care este convins că a făcut-o
făcut pentru că
vorbea foarte mult la telefonul mobil, militează pentru a aduce
la cunoştinţa cât mai multor oameni pericolele la care se expun
zi de zi, de bunăvoie, numai pentru că li se pare că telefonul este
inofesiv şi pentru că le-aa devenit indispensabil. El consideră că
marile corporaţii de telefonie mobilă ar trebui acuzate de
genocid şi crime cu premeditare.
are. El mai consideră şi că
obişnuitele campanii publicitare ale companiilor de telefonie
mobilă, care oferă avantaje şi multe convorbiri gratuite în
primele luni de abonament, sunt asemenea tacticii vânzătorilor
de droguri care deseori oferă primele doze pe gratis, contând pe
dependenţa
care
va
apare
ulterior.
Sursa:
http://www.steauadivina.com/medicina-naturista/63/

Suntem INTERCEPTAȚI
ȚI pe BANI grei. Cât
COSTĂ un minut pentru ÎNREGISTRAREA
GISTRAREA
unei convorbiri telefonice
Anca APOSTOL – București

Transcrierea interceptărilor făcute în mod direct de SRI se
realizează printr-o aplicație
ție software specializată, în bloc, iar
fișa
șa text a interceptării este dată apoi, la cerere, procurorului
solicitant.. Acesta din urmă o dă ofițerului
ofi
judiciar pentru
redarea ei consecventă și în raport cu obiectul dosarului, într
într-o
notă de interceptare a comunicațiilor
țiilor telefonice, potrivit b1.ro.
Serviciul Român de Informații
ții nu pune la dispoziție, din rațiuni
de securitate, costurile efective ale interceptarilor realizate,
rea
astfel că această activitate adesea nu poate fi imputată
inculpaților
ților în cadrul costurilor dosarelor penale.

Operaţiunea secretă «ochiul şi timpanul»
revine. SRI ascultă de două ori mai multe
telefoane decât FBI
Raportul de activitate al SRI pe anul 2014 a scos la
iveală faptul că România a devenit un stat poliţienesc ce se
îndepărtează de standardele democratice, iar primul
exemplu este dat de faptul că în România, cu o populaţie de
16 ori mai mică decât Statele Unite, SRI ascultă pe motiv
moti de
„securitate naţională” de două ori mai multe telefoane decât
FBI.

C

oncret, în 2014, SRI a făcut 2.469 de interceptări pe
securitate naţională la o populaţie de 20 de milioane de
locuitori (luăm în calcul că unii sunt plecaţi la lucru în
străinătate), în timp ce FBI a făcut 1.416 interceptări pe o lege
similară la o populaţie de 319 milioane.

FOTO: realitateadorohoiana.ro
Interceptarea comunicațiilor
țiilor telefonice costă aproape
5,5 de lei pe minut. Poate depăși
și însă și 10 lei minutul, în
funcție de complexitatea activității, adică modul de stocare,
limba în care se vorbește și transcriere.
otrivit unor surse, citate de News.ro, din rațiuni
ra
de
securitate, SRI nu pune la dispoziție
ție costurile efective ale
interceptărilor făcute.

Acest raport de activitate al SRI ar fi trebuit să stârnească
dezbateri publice aprinse în presă şi audieri în comisiile
parlamentare de specialitate, însă până în
î prezent nu s-a petrecut
nimic, potrivit coalitiaromanilor.org.

24 de ore de supraveghere tehnică în care sunt incluse
interceptări telefonice, filaje, filmări sau înregistrări ambientale
costă între 7.000 și 8.000 de lei. Ceea ce ar însemna 5,5 lei un
minut de înregistrare simplă, respectiv a convorbirii purtate
între doi cetățeni
țeni români, simpla stocare a discuți
discuției pe mediile
optice ale serverelor SRI și ale celorlalte servicii de informații și
transcrierea acesteia.

Datele furnizate de rapoartele SRI arată că în ultimii 10 ani
totalul interceptărilor făcute de SRI a crescut cu 700%. Aici
includem atât interceptările pe securitate naţională, cât şi cele
cerute
erute de DNA, parchete şi alte instituţii, astfel că de de la
6.370 de interceptări, în 2005,
s-a ajuns, în 2014, la 44.759
de interceptări.

Nu există liste tarifare fixe pentru astfel de servicii, ci totul ține
de complexitatea înregistrării, iar la nivelul serviciilor de
informații pentru
ru 24 de ore de interceptare factura a ajuns și la
15.000 de lei. Complexitatea apare atunci când discuțiile
discu
se
poartă în limbi străine, pe segmentul de lucru fiind necesară și
expertiza unui traducător, sau când convorbirile au loc în regim
de conferință sau între mai multe persoane.

Creşterea
cu
700%
a
interceptărilor pe o perioadă
de 10 ani ar trebui dacă nu să
îngrijoreze, cel puţin să
preocupe
atât
societatea
civilă, cât şi presa din
România. Vorbim, totuşi,
despre o societate care a fost ţinută captivă timp de 45 de ani de
un sistem opresiv ce s-aa folosit din plin de tehnica „ochiul şi
timpanul”.

P

"O pagină de traducere, respectiv 2.000 de semne, costă între 30
și 50 de lei. Astfel de sume se adaugă atunci când există
interceptări ale unor discuții
ții purtate în limbă straină. Pentru
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În analiza datelor au atras atenţia şi numărul de interceptări
făcute de SRI pe motiv de „securitate naţională”. Aceste
interceptări sunt făcute în baza Legii 51/1991 şi au ca obiect
infracţiuni ce intră în categoria spionaj, trădare, ameninţări
teroriste (a se veda art. 3 din lege).
În perioada 2005-2013
2013 numărul interceptărilor pe „securitate
naţională” făcut de SRI a crescut cu 265%. Pentru a înţelege
evoluţia acestui tip de interceptări făcute de SRI e binevenită o
comparaţie cu numărul de interceptări similare făcute de FBI în
SUA.
O simplă comparaţie a cifrelor arată ca SRI interceptează de
două ori mai mult decât FBI, în contextual în care România nu
este nici pe departe expusă la risc de spionaj şi atac terorist.
Dacă la aceste date adaugi faptul că România are o populaţie de
166 ori mai mică decât SUA, este lesne să ne întrebăm cine sunt
cei interceptaţi de SRI pe motiv de „securitate naţională” în
contextul în care, matematic, nu pot fi mai mulţi spioni şi
potenţiali terorişti în România decât în SUA.

Preşedintele Klaus Iohanniss a promulgat
vineri Legea privind prelucrarea datelor
cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor
electronice
Camera Deputaţilor a adoptat, pe 23 septembrie 2015, cu
187 voturi "pentru", 12 "împotrivă" şi 22 abţineri,
proiectul legii privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice.

Accesarea datelor se va putea face într
într-un cadru precis
delimitat, de către
ătre instanţa de judecată sau cu autorizarea
prealabilă a judecătorului.
Legea mai stabileşte că atunci când sunt transmise în format
electronic, solicitările şi răspunsurile se semnează cu semnătură
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de
un furnizor de servicii de certificare acreditat, pentru asigurarea
integrităţii datelor.
Cea mai importantă şi contestată prevedere stabilieşte că, la
solicitarea instanţelor de judecată sau la solicitarea organelor de
urmărire penală ori a organelor
ganelor de stat cu atribuţii în domeniul
apărării şi al securităţii naţionale, cu autorizarea prealabilă a
judecătorului stabilit potrivit legii,, furnizorii de reţele publice
de comunicaţii de reţele electronice destinate publicului pun la
dispoziţia acestora,
ora, de îndată, dar nu mai târziu de 48 de ore,
datele de trafic, datele de identificare a echipamentului şi datele
de localizare, în conformitate cu prevederile referitoare la
protecţia informaţiilor cu caracter personal.
Cu toate acestea, actul normativ, care vine după ce Curtea
Constituţională a desfiinţat legile privind retenţia şi accesul la
date cu caracter personal, pe motiv că aduc atingere vieţii
private, preia o serie de prevederi din legi declarate
neconstituţionale. Este vorba de acele normative care
reglementau prelucrarea datelor în cazul cartelelor pre pay, dar
şi accesul, în general, la datele personale.
Noile reglementări asumate la Cotroceni arată că „„la solicitarea

P

roiectul

de

lege,

asumat

de

liderii

partidelor

parlamentare în baza unor consultări care au avut loc la
Cotroceni în mai, prevede că datele de trafic referitoare

la abonaţi şi utilizatori, prelucrate şi stocate de către furnizorul
unei reţele publice de comunicaţii electronice sau de către
furnizorul unui serviciu de comunicaţii electronice desti
destinat
publicului vor fi şterse sau transformate în date anonime atunci
când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar
nu mai târziu de trei ani de la data efectuării comunicării.

instanţelor de judecată sau la solicitarea organelor de
urmărire penală ori a organelor de stat cu atribuţii în
domeniul apărării şi securităţii naţionale, cu autorizarea
prealabilă a judecătorului stabilit potrivit legii, furnizorii de
reţele publice de comunicaţii electronice destinate publicului
şi furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice pun
la dispoziţia acestora de îndată, dar nu mai târziu de 48 de
ore, datele de trafic, datele de identificare a echipamentului
şi datele de localizare, în conformitate cu prevederile
referitoare la protecţia datelor cu caracter personal”.

Potrivit legii, prelucrarea datelor de trafic, în scopul stabil
stabilirii
obligaţiilor contractuale ce privesc abonaţii serviciilor de
comunicaţii cu plata în avans va fi permisă până la împlinirea
unui termen de 3 ani de la data efectuării comunicării.
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De asemenea, proiectul asumat de liderii tuturor partidelor
prevede că solicitările care sunt făcute de organele de stat cu
atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale - SRI, SIE,
SPP, MApN, MAI şi MJ, prin structuri specializate - sunt
„supuse dispoziţiilor articolelor 14, 15, 17-23
23 dinlegea
din
51/1991
privind siguranţa naţională”. Acestea fac însă referire la
articolul 13 din legea 51/1991, care prevede că pentru
informaţiile tehnice ale comunicaţiilor, exclus fiind astfel
conţinutul lor, şi în cazuri de urgenţă sau pericol, serviciile
şi structurile de siguranţă pot solicita aceste date la liber,
fără mandat.
O formulare similară a picat la Curtea Constituţională odată cu
legea 82/2012.

„Curtea
Curtea mai constată că, potrivit art.13 lit.e) din lege, organele
cu atribuţii înn domeniul securităţii naţionale pot, în condiţiile
existenţei unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale a
României, astfel cum sunt definite acestea la art.3 din Legea nr.
51/1991, să solicite obţinerea datelor generate sau prelucrate
de către furnizorii
orii de reţele publice, de comunicaţii electronice
ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului, altele decât conţinutul acestora, şi reţinute de către
aceşti a potrivit legii, fără ca acest articol ori art.14 din lege să
prevadă
adă că această solicitare trebuie să fie autorizată de către
judecător”, se arată în motivarea judecătorilor constituţionali.

F

ostul colaborator al Agenției
ției de Securitate Națională a
SUA, Edward Snowden, cunoscut pentru dezvăluirea
unor programe globale de spionaj electronic ale
serviciilor secrete americane, a subliniat într-un
într
interviu acordat
postului spaniol de televiziune La Sexta că spionajul, inclusiv
cel care vizează populația, a devenit astăzi mai agresiv și mai
invaziv față de cum era odată, consemnează luni agenția
agen EFE,
conform Agerpres.
În interviul dat din Rusia, unde i s-aa oferit refugiu pentru a nu
ajunge pe mâna justiției
ției americane, Snowden a menționat că nu
doar serviciile
ile secrete ale SUA apelează la metode de
supraveghere masivă, la fel procedând și altele, cum ar cele din
Marea Britanie, Franța,
ța, Germania sau Spania, pentru că acest
spionaj este ieftin, ușor și util.
În opinia fostului agent american, terorismul este doar pretextul
pentru a justifica această supraveghere pe scară extinsă. Este
vorba de manipulare diplomatică, spionaj economic și control
social. Este vorba de putere și nu există nicio îndoială că
supravegherea în masă sporește
ște puterea guvernului,
guvernului explică
Edward Snowden.
În acest context el a amintit că rezultatul unei investigații
investiga cerute
chiar de președintele
ședintele Barack Obama a relevat că acest tip de
supraveghere nu a fost eficient în combaterea terorismului.
terorismulu
“Și-au
au dat seama că acest tip de programe nu au împiedicat
vreodată un atac terorist. Mai mult decât atât, niciodată nu au
evidențiat
țiat (…) ceva diferit în vreo investigație teroristă în
SUA”, a mai argumentat
umentat Snowden, subliniind că atunci când
culegi toate (informațiile)
țiile) nu mai înțelegi nimic.

Din 2009 au fost promovate mai multe variante ale legii privind
datele personale -aşa-numita
numita Legea Big Brother
Brother-acestea fiind
însă respinse de Curtea Constituţională pe motiv că încalcă
drepturile şi libertăţile individului.
De altfel, fost şef al SRI Liviu Maior a demisionat în ianuarie,
susţinând ulterior că motivul demisiei sale a fost respingerea
legilor Big Brother de către CC.

Avertismentul lui Edward Snowden:
Terorismul este doar un pretext!
Guvernele vor altceva: manipulare
diplomatică, spionaj economic și control
social

Întrebat despre posibilitatea de a se întoarce în SUA, el a spus
că a încercat să ajungă la un acord cu autoritățile
autorită
americane
pentru a i se garanta un proces corect. Dar răspunsul primit din
partea guvernului de la Washington a fost o scrisoare în care
promit că nu o să mă tortureze, a susținut
ținut fostul agent american.
sursa: Activenews.

Nu doar serviciile secrete americane spionează la
scară largă, ci și europenii. Sub pretextul “terorismului”,
agențiile
țiile speciale din Marea Britanie, Spania, Franța și
Germania folosesc aceleași
și tehnici de supraveghere în masă,
susține
ține fostul colaborator al NSA, Edward Snowden.
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eficient creierele celor ce se află în preajma acestor monitoare
sau televizoare.

Manipularea nebănuită a sistemului
nervos de către câmpurile
electromagnetice de la monitoare (TV)

Supravegherea globală a populaţiei, aarmă
redutabilă a elitei mondiale

Cu siguranţă toţi am auzit diverse afirmații
afirma cum că
televizorul a devenit dăunător şi este practic o armă în
mâna celor care doresc să ne controleze.

See vizează instaurarea insidioasă a statului fascist unic,
planetar, ce are drept consecinţă distrugerea vieţii intime a
fiinţelor umane

P

utem obiecta că în mare parte acestea erau doar
presupuneri, sau cel puţin aşa doreau unii să ne facă să
credem. Lipsea, de fapt, o dovadă concretă a acestui
fapt, deşi efectul îl putem observa fiecare dintre noi în societate.
Dar ce probă poate fi mai bună decât brevetul unei inven
invenții?
Vă oferim în celee ce urmează rezumatul patentului US 6506148
B2, al invenției: Manipularea sistemului nervos de către
câmpurile electromagnetice de la monitoare (TV), care a fost
înregistrat la 1 iunie 2001.
„Efecte fiziologice au fost observate la subiec
subiecți umani, ca
răspuns
puns la stimularea pielii cu câmpuri electromagnetice slabe
care pulsează cu anumite frecvențe
țe apropiate de ½ Hz sau 2,4
Hz, pentru a excita o rezonanță
ță senzorială. Multe monitoare de
calculator și tuburi TV, atunci când afișează imagini în
impulsuri, emit câmpuri electromagnetice pulsate de
amplitudini suficiente pentru a provoca o astfel de excita
excitație.
Prin urmare, este posibil ca sistemul nervos al unui subiect să
fie manipulat prin pulsarea imaginilor afișate
șate pe un monitor de
calculator sau televizor din apropiere.

Pentru televizoare, pulsarea imaginilor poate fi înglobată în
materialul programului, sau
poate fi suprapusă prin
modularea unui flux video,
fie ca un semnal RF sau ca
un semnal video. Imaginea
afișată pe un monitor de
calculator poate fi făcută să
pulseze în mod eficient
printr-un
program
de
calculator simplu. Pentru
anumite
monitoare,
câmpurile electromagnetice
pulsate capabile să excite
rezonanțe
senzoriale
la
subiecții din apropiere pot fi
generate chiar și dacă
imaginile afișate sunt pulsate
te cu intensitate subliminală.”
Mai pe înţelesul tuturor

n ultimele decenii și mai ales în ultimii ani a fost declanșat
declan
de către forțe
țe obscure, sub acoperirea conceptului de stat
democratic, chiar sub ochii noştri, un straniu și aberant
proces de atacare a intimității
ții și de imixtiune în viața privată a
cetățenilor, sub pretextul siguranței
ei personale şi a luptei
împotriva terorismului. Progresul foarte rapid al tehnicilor de
monitorizare și de supraveghere din era digitală în care trăim în
prezent cu toţii (camere video, dispozitive de ascultare, sisteme
GPS etc.), transformă autoritățile Statului într-un
într
veritabil
comando polițienesc,
țienesc, după modelul faimosului și totodată
oribilului Big Brother. În aceeaşi măsură, la fel de rapidul
progres al tehnicilor de comunicare (internet, re
rețele de
socializare, motoare de căutare) generează o în
înșelăciune a
transparenţei. Camerele video, instrumentele de geolocaţie
prezente şi trecute, amprentele digitale, genetice şi oculare,
evidenţele bancare, istoricul medical, desfăşurătoarele apelurilor
telefonice, mesajele noastre de pe internet şi urmele lăsate de
d
peregrinările noastre pe internet formează o varietate de
instrumente și modalități abile de control și de evidență care,
puse cap la cap, permit autorităţilor să pătrundă aproape ne
neștiute
în viaţa intimă a fiecăruia dintre noi.

Î

Pe de altă parte, folosindd Google, Facebook şi Twitter, noi,
utilizatorii, oferim cu credulitate gestionarilor acestor sisteme
informatice și stăpânilor lor din umbră, care le poruncesc ce să
facă clipă de clipă, informaţii care le permit să deducă
obiceiurile noastre de consumatori și o multitudine de date
intime. Aceste tendințe
țe de control, care cunosc o dezvoltare
exponenţială în ultimii câţiva ani, merg toate în aceeaşi direcţie:
aceea a unei societăţi așa-zis
zis transparente, în care nu mai ştim
exact unde şi când se trage linia (ce devine din ce în ce mai
puţin perceptibilă) între viaţa noastră privată şi viaţa publică.
Aceasta este o anomalie majoră şi constituie chiar o răsturnare a
termenilor firești
ști ai civilizaţiei. Asistăm şocaţi, mai mult sau
mai puţin conştienţi, la punereaa în scenă a unui plan dement de
dominație
ție colectivă transpus literar, încă de la începutul
secolului XX, de trei celebri scriitori – Kafka, Huxley şi Orwell,
doi dintre ei fiind în mod cert acoliți
acoli ai clicii de la vârful
Francmasoneriei mondiale, iar celălalt
celă
un notoriu
socialist/troţkist. Acest plan nebunesc al monitorizării tuturor
oamenilor de către un grup de plutocrați
plutocra sataniști se referă în
principal la înrobirea fiecăruia dintre noi și la aducerea noastră
sub controlul total al „ochiului luciferic“ al așa-zișilor
„iluminați“,
ți“, sub pretextul (deja naiv, în acest context al)
progresului și al evoluției către mai bine al întregii lumi.

Prin acele imagini, sau doar acel câmp electromagnetic emis de
aceste aparate, se pot reprograma într-un
un mod foarte lent dar
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Vorbim despre o combinaţie de factori ce are o încărcătură
deosebită, fiind plină de semnificaţii, mai ales în cazul statelor
moştenitoare ale unei tradiţii totalitare, cum ar fi cazul Chinei şi
al Rusiei. Această chestiune aberantă, ce a luat recent un avânt
covârşitor, ridică multe întrebări chiar şi în aşa-zisele democraţii
cu tradiţie. Până unde poate şi cât de departe trebuie să meargă
puterea statului în ceea ce priveşte invadarea vieţii private?
Partizanii mai mult sau mai puţin conştienţi ai acestor practici
invazive argumentează: „Din moment ce nu am nimic să-mi
reproşez, de să ce nu dau acces liber la datele referitoare la
mine, la ceea ce sunt şi la ceea ce fac?“
Există şi sugestii mincinoase ale aceloraşi susţinători ai ideii de
control, care prezintă şi reversul, aparent benefic nouă, celor
supravegheaţi, al utilizării tuturor acestor tehnologii şi mijloace
de supraveghere şi control: întrucât, vezi Doamne, şi cetăţenii
pot folosi ei înşişi tehnicile de supraveghere pentru a demasca
abuzurile de putere, noua şi îndelung aclamata transparenţă
acţionează în aceste condiţii ca un factor de echilibru.
Viaţa noastră intimă nu mai are niciun viitor în contextul
supravegherii globale constante a fiecărei mişcări pe care o
facem
Pentru unii jurişti şi avocaţi, cât şi pentru noi toţi, omeni de
bun-simţ, care ne preţuim drepturile de cetăţeni liberi, situaţia
este evidentă: extinderea practicilor de supraveghere este atât de
vertiginoasă şi de abil manipulată, încât apare aproape inutil să-i
mai opunem orice formă de rezistenţă. Totuşi, această
renunţare, atât de mult dorită (aşteptată şi chiar impusă) de
promotorii lipsiţi de creier ai acestor tehnici malefice de
supraveghere non-stop a întregii populaţii, are la bază o idee
greşită despre valoarea vieţii private şi a aşa-zisei democraţii.
Imperativ pentru noi este să ne protejăm cât mai bine împotriva
oricăror utilizări ale acestor informaţii ce privesc viaţa noastră
privată, păstrându-ne mereu cât mai bine şi mai corect informaţi
şi fiind foarte prudenţi cu împărtăşirea informaţiilor personale,
indiferent de pretextele sub care ne sunt cerute.
Pentru susţinerea acestor tehnici abjecte de invadare a vieţii
private a tuturor fiinţelor umane, susţinătorii lor au mereu la
îndemână cazuri specifice, care, în viziunea lor aberantă asupra
realităţii, ar justifica intervenţiile lor ilegale şi lipsite de orice
urmă de respect şi decenţă faţă de intimitatea oamenilor. Totul
se desfăşoară sub acoperirea mantiei stranii a nebuneştii „lupte
împotriva terorismului” şi a aşa-zisei protecţii şi siguranţe a
persoanelor, o găselniţă pusă la cale şi regizată în mod abject de
aceleaşi elite.
Un exemplu în această direcţie îl constituie cazul în care
anchetatorii Poliţiei Federale din Districtul Columbia, SUA, lau suspectat pe Antoine Jones, proprietarul controversat al unui
club de noapte, de trafic de droguri. În septembrie 2005, fără a
avea un mandat de percheziţie valid, ei i-au instalat un sistem
GPS în maşină şi l-au urmărit 24 de ore din 24, timp de patru
săptămâni. Această supraveghere a dus la descoperirea unor
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cantităţi importante de cocaină. Jones a fost găsit vinovat şi
condamnat la închisoare pe viaţă.
Curtea de Apel a Districtului a decis că acest filaj prin GPS,
realizat fără un mandat, constituie o încălcare a
Amendamentului al patrulea şi a anulat
sentinţa
pronunţată.
Ca
urmare,
administraţia Obama a făcut apel la Curtea
Supremă de Justiţie, susţinând că printr-o
astfel de supraveghere nu se încalcă
dreptul la confidenţialitate şi viaţă privată
şi, prin urmare, nu este necesară nici
existenţa unui mandat, nici invocarea unui
„motiv legal plauzibil“ (conform cu
Constituţia) şi nici chiar existenţa unei
suspiciuni cu privire la comiterea unei infracţiuni. Pe 8
noiembrie 2011, Curtea a audiat argumentele de apel, iar pe 23
ianuarie, Curtea a decis împotriva Administraţiei, considerând
că instalarea unui GPS pe un vehicul privat a constituit o
„intruziune“ comparabilă cu o percheziţie, care cerea existenţa
unui mandat.
Tehnologiile disponibile în prezent dau statului capacitatea
orweliană de a urmări obsesiv aproape fiecare mişcare a
cetăţenilor săi şi fiecare acţiune realizată, în mod particular de la
tastatura unui calculator. Dacă toate acestea s-ar petrece pe
scară largă aşa cum îşi doreşte, în mod aberant, administraţia
Obama, atunci Guvernul SUA şi omoloagele sale din întreaga
lume ar putea desfăşura oricând astfel de supravegheri ilegale
fără să dea socoteală cuiva. În aceste condiţii, respectarea
intimităţii poate deveni, aşa cum îşi doresc aceşti sceleraţi, o
noţiune „învechită“ şi „depăşită“.
Cazul Jones se înscrie în cadrul „războiului împotriva
drogurilor“, care a transformat Statele Unite în campion
mondial la rata de încarcerări pe cap de locuitor, determinând o
diminuare considerabilă a măsurilor de protecţie oferite de al
patrulea amendament şi de Constituţie, în general. De fapt,
privind în culisele tuturor acestor cazuri, descoperim că în
realitate nu s-a făcut mai nimic pentru eliminarea realei
infracţionalităţi, în vederea asigurării unui trai liniştit, sigur şi
liber cetăţenilor, dar în schimb s-au deturnat sume imense,
cheltuite din fondurile contribuabililor, sub pretextul luptei
pentru limitarea, de exemplu, a cantităţii de droguri disponibilă
pe piaţă. Aceleaşi întrebări precum cele ridicate de acest caz
oferit drept exemplu, sunt, de asemenea, esenţiale în legătură cu
celălalt „război“, care continuă să îi ţină ocupaţi pe diriguitorii
malefici ai SUA, în ciuda faptului că administraţia Obama a
abandonat formula atât de îndrăgită de administraţia anterioară,
respectiv „războiul împotriva terorismului“.
În cazul Europei, de exemplu în Franţa, conform unei legi din
2004, operatorii de telefonie mobilă şi furnizorii de servicii de
internet sunt obligaţi să ţină evidenţa apelurilor utilizatorilor de
telefoane mobile şi a mesajelor e-mail timp de un an. Aceste
date sunt comunicate pe baza unui rechizitoriu judiciar „în
contextul prevenirii actelor de terorism“. Ca şi în cazul
vecinilor de peste Ocean, aşa-zişii „iluminaţi“ îşi întind
tentaculele otrăvite în acelaşi mod şi tind să acapareze întreaga
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planetă, sufocând-o. Legea în cauză stipulează în continuare că
în timpul unui control de identitate efectuat asupra cuiva „cu un
motiv plauzibil“, agenţii de poliţie pot consulta toate fişierele
centralizate referitoare la acea persoană, chiar şi în absenţa unei
infracţiuni.
Există, de asemenea, date centralizate ce conţin informaţii
despre identitatea, permisul de conducere şi eventualele
infracţiuni comise în trecut ale cetăţenilor francezi. Un raport
parlamentar publicat în decembrie 2011 arată că poliţia
operează cu optzeci de baze de date diferite, din care pentru
45% se aşteaptă încă legalizarea (conform unui raport realizat
de deputaţii Delphine Batho şi Jacques-Alain Benisti). Dacă ne
referim doar la fişierul centralizat al amprentelor genetice
(ADN), acesta acoperă informaţii despre 1,5 milioane de
persoane! În ceea ce priveşte fişierul cu amprentele digitale, în
mod normal, acesta este consultat doar ca parte a unei anchete
judiciare, dar cu toate acestea există, în mod straniu,
aproximativ 400 de oficiali din Ministerul de Interne şi din
cadrul Jandarmeriei care au acces la acesta. Pe 6 martie 2012,
Parlamentul francez a adoptat o lege cu privire la o pretinsă
„protecţie a identităţii“, care are drept urmare crearea unei noi
cărţi de identitate (şi a unui paşaport nou) dotată cu un cip ce
conţine amprentele digitale. Un articol din această lege permite
poliţiei şi jandarmeriei să aibe acces la amprentele digitale,
inclusiv pentru cazul presupuselor „nevoi de prevenire“ a
infracţiunilor. Această dispoziţie a fost abrogată totuşi pe 22
martie 2012 de către Consiliul Constituţional, stabilindu-se că
afectează grav „dreptul la respectarea vieţii private, fiind
disproporţionată în raport cu scopul urmărit“. De asemenea,
serviciile fiscale şi vamale au în mod nefiresc acces la
informaţii private referitoare la conturile bancare ale cetăţenilor.
Cerinţa de bază a celui de al patrulea amendament din
Constituţia SUA şi a articolelor similare din Constituţiile
statelor lumii cere poliţiei să obţină un mandat bazat pe un
„motiv plauzibil“ înainte de efectuarea unei percheziţii, iar
acesta este tocmai ceea ce protejează intimitatea caselor noastre,
a gândurilor noastre şi a relaţiilor noastre intime împotriva
privirilor intruzive ale autorităţilor şi ale forţelor întunecate din
spatele lor. Dar această prevedere este o provocare atât pentru
politica antidroguri, cât şi pentru
cea antiterorism. Noţiunea de
„motiv plauzibil“ este, în general,
definită ca fiind o „convingere
motivată“, adică se crede că o
persoană a comis un delict sau că
sunt pe cale de a fi găsite dovezi
ale unei infracţiuni. Pentru că
drogurile sunt relativ uşor de
ascuns şi atât traficanţii, cât şi
teroriştii se străduiesc constant să
nu lucreze la vedere, misiunea
autorităţilor aflate în căutarea unui
astfel de „motiv plauzibil“ se complică. Atunci când un
„război“ este declarat, intimitatea devine mai curând un lux.
Haos legislativ şi legi interpretate de agenţii autorităţii după
bunul lor plac
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Constanta şi aproape integrala supraveghere a noastră
restructurează din temelii însăşi definiţia vieţii private în
contextul actual al erei digitale.
Faptul că operatorul nostru de telefonie cunoaşte şi înregistrează
în permanenţă locaţia noastră înseamnă că statul poate cere
comunicarea acestor informaţii fără a îndeplini cerinţele legale
prevăzute în drepturile noastre protejate de Constituţie? Puterea
pe care poliţia o are de mult timp de a percheziţiona o persoană
în stare de arest, autorizează de asemenea şi examinarea tuturor
SMS-urilor şi a mesajelor e-mail stocate în smartphone-ul
respectivei persoane? Autorizaţia funcţionarilor vamali de a
inspecta bagajele se extinde şi asupra laptopurilor, care conţin
cu mult mai multe informaţii personale decât oricare altele
dintre obiectele noastre personale şi care au devenit susceptibile
de percheziţie în cazul călătoriilor atunci când această „măsură
de siguranţă” a intrat în vigoare?
Înainte de apariţia GPS, pentru a fi la curent cu mişcările unei
persoane timp de o lună era necesară postarea de echipe timp de
24 de ore din 24 pentru a încerca să o supravegheze din punct
de vedere fizic, o sarcină aproape imposibilă şi care implica
nişte costuri prohibitive. În prezent, totul se rezumă la a instala
un dispozitiv pe vehiculul persoanei de urmărit, asigurându-ne
că este dotat cu baterii rezistente. Pentru că este atât de ieftin şi
funcţionează fără intervenţie umană, GPS-ul permite acum
realizarea filajelor pe termen lung.
Curtea Supremă a SUA nu a fost suficient de rapidă pentru a se
adapta la evoluţiile tehnologiei de control. A fost nevoie de
circa cincizeci de ani pentru a decide că interceptarea
convorbirilor telefonice constituie o „percheziţie sau sechestru”,
în conformitate cu al patrulea amendament. Curtea a considerat
mult timp că acest fapt nu era comparabil, deoarece nu exista
nicio intruziune fizică. Totuşi Curtea s-a răzgândit în 1967: în
timp ce al patrulea amendament protejează „persoanele, nu
locurile”, aceasta a concluzionat că orice intervenţie a
autorităţilor ce zădărniceşte „aşteptarea rezonabilă de respect
pentru viaţa privată” a fost asimilată cu o „percheziţie sau
sechestru”.
De atunci, cu toate acestea, instanţa a luat de multe ori o poziţie
dificil de interpretat în ceea ce priveşte ce reprezintă de fapt o
„aşteptare rezonabilă de respect pentru viaţa privată”, făcând
cel de al patrulea amendament din ce în ce mai inaplicabil în
contextul avidităţii statului de a colecta informaţii şi înjosind
complet oamenii. De asemenea, formulările ambigue din corpul
legilor, special concepute pentru a fi interpretate în funcţie de
context şi de avantajele obţinute în urma unui mod sau al altuia
de interpretare, este o practică din ce în ce mai răspândită în
momentul actual peste tot în lume.
În exemplul prezentat, cel al infractorului Jones, Curtea de Apel
a Districtului Columbia a ajuns la concluzia că există o
diferenţă de natură între a urmări o maşină pentru o zi de la
punctul A la punctul B şi faptul de a monitoriza fiecare mişcare
a sa 24 de ore din 24, timp de patru săptămâni: „O persoană
informată de toate mişcările unei alte persoane poate şti dacă
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aceasta este un practicant asiduu, un beţiv inveterat, un
obişnuit al sălii de sport, un soţ infidel, un pacient ce urmează
un tratament la un spital, dacă este familiar unor persoane sau
grupuri politice specifice – şi această persoană nu află doar
una dintre aceste detalii specifice, ci pe toate deodată“.
Cazuri precum cele prezentate anterior au deja implicaţii
halucinante şi pentru dezvoltarea şi realizarea altor operaţiuni
de supraveghere ce exploatează intensiv tehnologiile avansate
din acest domeniu. În urmă cu ceva vreme, Curtea Supremă de
Justiţie a SUA a estimat, de exemplu, că noi, oamenii, am
renunţat deja la aşteptările noastre legate de drepturile ce ni se
cuvin în acest domeniu cu privire la informaţiile pe care le
împărtăşim cu terţe părţi. Astfel, urmând această logică
nebunească, instanţa a autorizat poliţia să inspecteze resturile
menajere, să examineze evidenţele bancare şi să-şi doteze
informatorii cu dispozitive ascunse de înregistrare, fără a avea
motive obiective de suspiciune şi fără a se exercita un control al
procedurii aplicate.
În contextul actual al omenirii, acest principiu are implicaţii
importante pentru viaţa intimă. Pentru că, dacă nu trăim precum
un pustnic, suntem în mod constant obligaţi să facem schimb de
informaţii cu o terţă parte – fie că e vorba despre o companie
emitentă de carduri de credit, un furnizor de acces la internet, o
companie de telefonie, o bancă sau o farmacie. Calculatoarele
permit acestor entităţi să ţină evidenţe exacte şi uşor accesibile
ale acestor operaţiuni şi facilitează autorităţilor colectarea şi
analiza datelor.
S-ar putea crede, pornind de la decizia Curţii Supreme a SUA în
cazul Jones, că nu se pot extrage informaţii dintr-un calculator
fără o autorizaţie judiciară prealabilă. Cu toate acestea, statul
utilizează fără scrupule mijloace tehnologice avansate pentru a
aduna cantităţi mari de informaţii neprotejate în vederea
obţinerii unei imagini exacte a activităţilor private ale unui
individ. La fel, căutarea în laptopurile celor ce trec graniţa,
precum şi utilizarea de către poliţie a dispozitivelor de urmărire
a telefoanelor mobile, cât şi urmărirea desfăşurătoarelor
comunicaţiilor, pot intra, în mod similar, sub incidenţa legilor
ce protejează drepturile persoanelor. Dar, în prezent suntem
confruntaţi cu riscul ca aceste legi să fie depăşite (deja) de
progresul tehnologic, care este încurajat şi îndreptat într-o
direcţie malefică, grotescă şi care contravine oricărui drept la
intimitate şi la liberă exprimare a oamenilor. Iar această
chestiune atrage din ce în ce mai mult, cu paşi mici dar siguri,
atenţia avocaţilor, a cadrelor universitare, a reprezentanţilor
legii şi a jurnaliştilor, pregătiţi să-şi apere drepturile şi să se
desprindă din strânsoarea otrăvită a intrigilor satanice
francmasonice, desfăşurate abil, simultan, peste tot în lume.
Bolnava nevoie de putere şi de control a aşa-zişilor
„iluminaţi“
În cartea sa, One Nation Under Surveillance (Naţiune sub
supraveghere), Simon Chesterman susţine că noţiunea de viaţă
privată este de acum deja o literă moartă. El propune prin
urmare, ca statul să caute să reglementeze utilizarea
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informaţiilor pe care este strict necesar să le colecteze, mai
degrabă decât să se încerce în zadar un control al supravegherii
propriu-zise şi dezvoltarea unor măsuri în această direcţie, ce
pot conduce la crearea falsei percepţii că statele, în mod special
cele aflate la vârful ierarhiei ocultei satanice, pot ignora legile
oricând doresc aceasta, obligând celelalte state să li se supună
fără să riposteze în vreun fel. Din această perspectivă, nu există
„o intervenţie umanitară ideală”, acest concept fiind cel mai
adesea folosit cu rea intenţie pentru a justifica intruziunea în
chestiunile altor state, folosind eventual forţa fizică şi creând un
întreg sistem de propagandă cu ajutorul mass-media care să
ofere „praful în ochi”, necesar justificării de formă în faţa
cetăţenilor a acestor acţiuni demente.
Pretinsa teamă de atacuri teroriste de mare amploare au creat
iluzia unei nevoi halucinante, exacerbate de control; în plus,
progresele tehnologice permit, de asemenea, colectarea şi
analiza unor cantităţi importante de informaţii, care până acum
erau private; şi, într-o cultură transformată de către reţelele de
socializare, în care oamenii îşi dezvăluie gândurile şi acţiunile
cele mai intime de bunăvoie, confidenţialitatea tinde să fie deja
considerată la fel de anacronică precum cavalerismul.
În ceea ce priveşte Statele Unite ale Americii, aceste temeri sunt
fondate. În 2010, The Washington Post a arătat că 1271 de
agenţii guvernamentale şi 1931 de subcontractori privaţi
lucrează pentru securitatea naţională, şi mai mult de 854.000 de
persoane au autorizaţii la zone şi documente calificate drept
„top secret”. Toţi aceştia acţionează, în întregime sau parţial, în
mod discret, dar putem fi siguri că sunt obsesiv cu ochii pe noi.
Ei lucrează, susţinuţi de minţile întunecate de la cele mai înalte
niveluri ale elitei pentru a concepe şi a utiliza tehnologia cea
mai sofisticată destinată supravegherii. Aceste servicii şi
metode de operare sunt popularizate din ce în ce mai des, mai
ales prin intermediul industriei cinematografice de la
Hollywood, urmărindu-se mereu ca toţi cei implicaţi în aceste
operaţiuni malefice de supraveghere a populaţiei să fie
prezentaţi într-o aură de mister şi aventură, ce face să crească
subit pulsul privitorilor sau să trezească în aceştia reacţii false
de susţinere a acţiunilor denaturate şi intruzive în viaţa intimă a
noastră. Apoi când, de exemplu, cineva precum preşedintele
Bush autorizează în secret Agenţia Naţională de Securitate
(NSA) să plaseze sub supraveghere, fără mandat, telefoanele şi
e-mailurile tuturor cetăţenilor americani, încălcând o lege
penală concepută pentru a proteja viaţa privată, populaţia este
deja prea ameţită de intoxicaţia la care a fost supusă în mod
repetat prin toate mijloacele de propagandă aflate la dispoziţia
oribilului aparat guvernamental american, pentru a mai
reacţiona şi a îşi apăra drepturile. NSA a utilizat un software
foarte sofisticat pentru a verifica automat milioane de forme de
comunicare, căutând cuvinte, fraze sau link-uri suspecte.
Dezvăluit de către The New York Times în 2005, programul a
fost suspendat. Dar a fost reactivat rapid după modificarea de
către Congres a Legii de Supraveghere Externă, care a autorizat
instanţele abilitate să permită astfel de practici groteşti.
Noi norme ar trebui să permită, de asemenea, în curând
agenţilor FBI accesul la pubelele americanilor, să caute prin
bazele de date şi să desemneze echipe speciale pentru a fila
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persoane, fără nicio dovadă obiectivă care să permită
suspectarea persoanelor în cauză de a fi comis infracţiuni, şi
toate acestea pe o perioadă nedeterminată, înjosind cetăţenii
americani şi reducându-i la statutul de simple marionete în
mâna păpuşarilor satanişti.
Convins deja în mod fals de abilităţile malefice ale statului de a
dori şi a urmări cu orice preţ să colecteze vaste cantităţi de date
asupra vieţii noastre personale şi considerând în mod penibil,
din această cauză, că ar fi inutil să se opună colectării de către
stat a tuturor acestor informaţii, Chesterman ne propune ca mai
degrabă să inventăm un nou „contract social”, care defineşte în
mod clar condiţiile în care autorităţile pot exploata aceste
informaţii. Activităţile de informare, în opinia sa, ar trebui să
respecte trei principii: să fie efectuate de către instituţiile
publice, mai degrabă decât de către subcontractanţi privaţi, să se
bazeze pe lege, şi responsabilitatea statului pentru utilizarea
informaţiilor. Aparent nu este nimic rău în asta, dar un astfel de
„contract“ ar rezolva cu adevărat problemele de
confidenţialitate ridicate în epoca tehnologiei de supraveghere?
Practic, dacă nu reuşim să limităm la maxim colectarea de date,
ce ne mai rămâne din viaţa noastră privată? Încălcarea acesteia
apare atunci când serviciile statului au acces la informaţiile pe
care noi considerăm că nu trebuie să le cunoască; felul în care
sunt folosite ulterior este mai puţin o chestiune de a păstra
confidenţialitatea, decât de a împiedica alte acţiuni de tipul
discriminării, represaliilor, încălcare a drepturilor persoanei etc.
Şi alţi autori împărtăşesc îngrijorarea în ceea ce priveşte soarta
vieţii noastre intime dacă nu se limitează totuşi accesul statului
la informaţiile pe care cu obstinaţie doreşte să le colecteze.
Metodele abile de a invoca necesitatea colectării de către stat a
unei cantităţi atât de însemnate de date se desfăşoară la
adăpostul concepţiei nebuneşti şi deplin denaturate că „nimeni
nu are de ce să se teamă dacă nu are nimic de ascuns”. Acesta
este argumentul cel mai des invocat, al cărui efect devastator a
fost dispariţia aproape completă a vieţii private. Respectul faţă
de sfera intimă este un aspect esenţial al existenţei umane şi a
unei ideale democraţii liberale sănătoase – un drept care
protejează în primul rând nevinovatul, nu doar vinovatul. Fără
un sanctuar în care să ne regăsim singuri cu noi înşine, nu ne
putem bucura pe deplin de intimitatea necesară pentru o viaţă
împlinită, nici nu vom fi capabili să menţinem tipurile de relaţii
şi de schimburi confidenţiale necesare pentru o critică politică
puternică, de exemplu. Folosind termenii problemei ridicate de
judecătorul Breyer, cu ocazia pledoariilor din cadrul procesului
Jones, putem să ne întrebăm cu legitimă îngrijorare „ce ar fi o
societate aşa-zis democratică, în cazul în care un număr mare
de oameni ar crede într-adevăr că guvernul le monitorizează
fiecare mişcare pe perioade lungi de timp”?
În 1956, sociologul Edward Shils scria, în The Torment of
Secrecy (Supliciul secretului), că o democraţie liberală necesită
respect pentru viaţa privată a cetăţenilor şi transparenţă din
partea guvernului. Populaţia nu-şi poate exprima în mod liber
opoziţia sa dacă statul nu încetează să o monitorizeze, iar
deciziile sale nu vor fi informate în mod corespunzător în cazul
în care puterea continuă să acţioneze sub vălul secretului.
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Dar astăzi, viaţa cetăţenilor este voit din ce în ce mai
transparentă, în timp ce acţiunile statului sunt învăluite în
secrete.
„Aşteptări rezonabile“ – conceptul fantasmagoric care
batjocoreşte dreptul fundamental al omului la viaţă privată
Critica tranşantă a legislaţiei haotice, făcută de tot mai mulţi
specialişti în domeniu, solicită căutarea unui răspuns mai bun.
O abordare mai nuanţată ar trebui să
păstreze preocuparea instanţelor
abilitate să asigure conformitatea cu
„aşteptarea rezonabilă de respectare
a intimităţii“, dar acest concept este
de altfel înjositor şi degradant în
contextul informaţiilor pe care
guvernul nu ar putea să le obţină
decât dacă ar recurge la tehnologii
care permit monitorizarea pe scară
largă, fără intervenţie umană.
În mod similar, faptul că navigând pe internet sau prin
trimiterea de e-mail-uri împărtăşim informaţii cu Google, nu ar
trebui să implice în mod automat că suntem de acord ca acestea
să fie împărtăşite cu oricine le vânează, în speţă cu statul.
Acesta, spre deosebire de Google, ne poate priva de libertate, şi
este capabil de a suprima opoziţia, la orice semn neconform cu
planurile satanice pe care este obligat să le urmeze. Astfel,
reformularea contractului social de care vorbeau mai sus unii
specialişti nu trebuie să treacă prin abandonarea completă a
noţiunii de respect pentru viaţa privată, ci prin continua sa
actualizare.
Aceasta este exact ceea ce a fost decis de către un judecător al
Districtului Columbia, Nicholas Garaufis, pe 22 august 2011:
chiar dacă utilizatorii de telefoane mobile transmit automat
locaţia lor operatorului, a decis el, nu se poate deduce din
aceasta faptul că respectiva informaţie nu este în sfera privată,
din care rezultă că serviciile de securitate trebuie să aplice
pentru un mandat dacă doresc obţinerea de înregistrări.
Judecătorul Garaufis a scris: „Noi trebuie să respingem
ficţiunea conform căreia marea majoritate a americanilor sunt
de acord că Administraţia are acces fără mandat la informaţii
cu privire la multe dintre acţiunile lor, implicate de alegerea de
a avea un telefon mobil. În lumina evoluţiilor tehnologice
considerabile, teoria jurisprudenţei referitoare la al patrulea
amendament trebuie să evolueze pentru a menţine drepturile
utilizatorilor acestor dispozitive în ceea ce priveşte respectarea
vieţii private a acestora.“
Dincolo de dizertaţiile pe marginea unor noi concepte de drept
propuse de diferiţi specialişti în domeniul juridic, preţul dorinţei
acerbe şi obsesive de a ne ţine sub control cu orice preţ se
dovedeşte a fi inacceptabil.
David Shipler este un jurnalist la The New York Times care ne
povesteşte într-o carte a sa, într-o manieră foarte realistă, cum
respectul pentru viaţa privată a fost sacrificat. Unele dintre
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cazurile menţionate de el sunt cunoscute în linii mari, aşa cum
este cel al arestării arbitrare a avocatului musulman Brandon
Mayfield, ale cărui amprente digitale se „potriveau” în mod
eronat cu cele găsite în atentatele cu bombă de la Madrid din
2004. Shipler relatează aceste
poveşti cu o bogăţie de detalii
noi şi inedite, dându-ne impresia
că trăim cu membrii familiei
Mayfield, care se confruntă cu
coşmarul vizitelor repetate ale
oficialilor
administraţiei,
interceptarea
convorbirilor
telefonice şi, în cele din urmă,
tatăl avocatului este arestat pe
nedrept. Guvernul a folosit
pretextul oferit de cazul Mayfield
pentru a repune în vigoare
Patriot Act (lege adoptată de
Congresul SUA în 2001, care permite agenţilor federali accesul
la informaţii personale despre cetăţeni, fără mandat; USA
PATRIOT este acronimul pentru Unity and Strengthening
America by Providing Appropiate Tools Required to Intercept
and Obstruct Terrorism).
Dreptul european, supravegherea populaţiei prin GPS şi
ceea ce mai rămâne din viaţa noastră privată
Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să respecte
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. La articolul 8 se
prevede că, dacă un mijloc de probă folosit de către serviciile de
securitate constituie o ingerinţă în dreptul la respectarea vieţii
private, aceasta trebuie să fie în mod explicit prevăzută de lege,
cu condiţii specifice de aplicare. Două cazuri similare cu cazul
Jones din SUA au fost obiectul unor cercetări penale în
Germania şi Franţa.
Totuşi, prin prisma aceluiaşi haos legislativ, în 2010, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat în privinţa
cazului german, în care timp de trei luni, la comanda unui
procuror, organele de anchetă, fără o hotărâre judecătorească, au
colectat şi stocat în mod sistematic date care indicau locul şi
deplasările în public ale persoanei vizate şi le-au utilizat pentru
a urmări toate mişcările acesteia, pentru a efectua investigaţii
complementare şi pentru a aduna alte probe suplimentare în
locurile prin care reclamantul a trecut, elemente care au fost
ulterior utilizate în procesul penal.
La momentul faptelor (această situaţie s-a modificat de atunci),
nicio lege germană nu prevedea în mod explicit posibilitatea de
a plasa un GPS pe o maşină pentru a monitoriza conducătorul
auto. Cu toate acestea, Curtea a fost de acord cu Poliţia
germană, argumentând că această tehnică este mai puţin
deranjantă pentru confidenţialitate decât alte practici de o natură
diferită şi pe care Curtea le-a mai judecat, cum ar fi
interceptările telefonice sau „sistemele de sonorizare“ (acţiunea
de a plasa microfoane).
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În Franţa, în conformitate cu un articol foarte general din Codul
penal, este necesară aprobarea unui judecător de instrucţie
pentru a permite poliţiei să plaseze un GPS sub acoperire. Dar
nu există niciun articol de lege referitor la această situaţie. Întrun caz judecat în noiembrie 2011 de către Curtea de Casaţie, un
judecător de instrucţie a permis astfel anchetatorilor să
urmărească o maşină folosită de persoane suspectate, ca şi în
cazul american, de trafic de droguri. Curtea a respins recursul
pe motiv că ingerinţa în viaţa privată a fost proporţională cu
scopul legitim, pentru că declaraţia anchetatorilor a implicat o
importantă reţea de trafic de droguri ce submina în mod grav
ordinea publică.
Încălcarea vieţii private – o practică masonică ce
îndobitoceşte fiinţa umană
Obiectivul nostru nu este de a rescrie acum regulile de drept, ci
de a sesiza limitele dincolo de care normele încetează să mai
aibă un curs firesc. Observăm şocaţi că trăim într-o lume în
care, de exemplu, un judecător federal ajunge să spună cu
resemnare: „Eu cred că nu a mai rămas mare lucru din al
patrulea amendament din dreptul penal.“
Dacă există încă o speranţă pentru o trezire a conştiinţelor şi o
mai clară delimitare a sferei de acţiune a intruziunii statului în
viaţa noastră intimă, este deoarece protecţia drepturilor se
dezvoltă mereu în proporţie directă cu gradul de conştientizare a
abuzului. Revoluţia internaţională a
drepturilor omului a fost parţial o
reacţie la ororile celui de al Doilea
Război Mondial; de exemplu,
egalitatea drepturilor a fost definită
în SUA, ca răspuns la sclavie, la
războiul de secesiune şi la segregare.
Reforma are loc numai atunci când
opinia o solicită, şi opinia o solicită
numai atunci când mişcările sunt
făcute publice – aşa cum am văzut în
anii 1970, atunci când o comisie a
Congresului, prezidată de senatorul Frank Church a arătat că
guvernul satanic spiona grupurile de pacifişti şi de activişti
pentru egalitatea rasială. Astfel, prin exemplele prezentate ne
obiectivăm pentru a descoperi şi a diagnostica problema. Apoi
este rândul nostru să solicităm şi să găsim o soluţie.
Dacă dreptul la respectarea vieţii private trebuie să
supravieţuiască, aceasta se va produce deoarece cetăţenii,
revoltaţi de afaceri de genul celor relatate de Shipler, au înţeles
că nu este suficient să ridici din umeri şi să spui, „nu am nimic
de ascuns”.
În concepţia francmasonilor, suntem tot timpul suspecţi şi avem
ceva de ascuns! Acesta este refrenul preferat al promotorilor
satanişti ai supravegherii: dacă nu aveţi nimic să vă reproşaţi,
nu aveţi de ce să vă temeţi de incursiuni ale autorităţilor în viaţa
voastră privată. Statul protejează cetăţenii care respectă legea şi
ameninţă doar criminalii. Un argument simplist şi mai periculos
decât pare.
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Mulţi oameni spun că nu sunt preocupaţi de faptul că
autorităţile colectează informaţii cu caracter personal despre
viaţa lor. „Nu am nimic de ascuns, spun ei. Numai cei care au
ceva să-şi reproşeze au motive să fie alarmaţi, şi nu merită ca
acţiunile lor să fie păstrate secrete.“ Acest argument pătrunde
întreaga dezbatere cu privire la viaţa privată. Potrivit expertului
în securitatea datelor, Bruce Schneier, acesta este „răspunsul cel
mai frecvent, opus părerii apărătorilor respectului pentru sfera
personală“. Acest raţionament minimizează atât de mult
importanţa vieţii private încât, în cazul în care suntem
confruntaţi cu anumite probleme de securitate, acest aspect al
vieţii private pierde teren. Argumentul conform căruia nu avem
„nimic de ascuns“ este peste tot.
În Marea Britanie, guvernul a instalat milioane de camere de
supraveghere în locurile publice ale oraşelor, mari şi mici, ale
căror imagini sunt revizuite de către ofiţerii de poliţie prin
intermediul unui sistem de televiziune cu circuit închis. Din
nou, „dacă nu ai nimic de ascuns, nu ai de ce să te temi”,
declară unul dintre sloganurile nebuneşti ale campaniei
guvernamentale în favoarea acestui program. Diferite variante
ale acestui argument apar în mod regulat pe blog-uri, în scrisori
către editor, talk-show-uri şi alte forumuri de discuţii. Oameni
lipsiţi de discernământ, căzuţi în plasa perfidă a propagandei
francmasonice care susţine supravegherea globală a întregii
populaţii „pentru protecţia individului“, ajung să declare cu
inconştienţă: „Nu-mi pasă că oamenii caută informaţii despre
mine, nu am nimic de ascuns! Din această cauză sprijin
eforturile [guvernului] de demascare a teroriştilor prin
ascultarea apelurilor noastre telefonice!“. Scopul mârşav al
supraveghetorilor nu este nou. Scriitorul Henry James a scris
încă din 1888 despre un personaj cu idei tiranice din nuvela sa
Reverberator: „Ideea lui era că, dacă aceste persoane au comis
fărădelegi, ar trebui să le fie ruşine de ele însele şi nu este cazul
să avem milă pentru ele, nu trebuie să le trecem cu vederea ce
au făcut ca şi cum nu s-ar fi petrecut nimic, şi nu au nici dreptul
să facă atâta tapaj pentru că s-a vorbit despre ele“.
Intimitate versus supraveghere
Cu toţii avem preocupări şi aspecte intime, asupra cărora dorim
să păstrăm secretul, chiar dacă nu suntem secretomani. „Dacă
nu ai nimic de ascuns, aceasta înseamnă literalmente că eşti de
acord să te fotografiez nud oricând vreau eu? Şi că, din moment
ce deţin toate drepturile de proprietate asupra acestei
fotografii, pot să o arăt şi duşmanilor tăi?“, punea la un
moment dat cineva problema, la modul ironic. David Flaherty,
un expert canadian în acest domeniu, exprimă o idee similară
atunci când spune: „Nu există în lumea occidentală nicio fiinţă
raţională care să nu ţină, mai mult sau mai puţin, la viaţa sa
privată. Întrebaţi despre anumite aspecte intime ale existenţei
lor, cei ce pretind că nu au nimic de ascuns ar protesta
împotriva caracterului indiscret al anumitor întrebări după
primele cinci replici.“
Cele mai multe încercări de a defini ideea de viaţă privată caută
să identifice esenţa acesteia – caracteristicile sale fundamentale
sau numitorul comun al diferitelor elemente pe care noi le
punem în această categorie. Dar conceptul este mult prea
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complex pentru a fi redus la o idee simplistă. Intimitatea noastră
poate fi pur şi simplu încălcată prin divulgarea unor aspecte pe
care noi le considerăm de natură intimă. Există însă multe alte
forme de invadare a vieţii private, cum ar fi şantajul sau
utilizarea necorespunzătoare a datelor personale. Aceasta poate
fi, de asemenea, încălcată şi în cazul în care autorităţile
întocmesc fără consultarea şi ştirea noastră un dosar informativ
complet despre noi. Cu alte cuvinte, fenomenul acoperă mai
multe realităţi pe care este imposibil să le reduci la o simplă
idee.
Respectarea vieţii private este de cele mai multe ori subordonată
de autorităţi intereselor politice şi economice. În plus, atât
justiţia, cât şi legiuitorul, se eschivează şi nu recunosc că viaţa
intimă este încălcată prin aceste măsuri de supraveghere
globală.
Pentru a descrie dificultăţile ridicate de colectarea şi de
utilizarea datelor cu caracter personal, mulţi comentatori
folosesc o parabolă inspirată de celebrul roman 1984 al lui
George Orwell. Scriitorul descrie o societate totalitară
guvernată de o entitate numită Big Brother, care îi
supraveghează pe cetăţenii săi într-un mod obsesiv şi le impune
acestora o disciplină tiranică. Metafora lui Orwell, axată pe
efectele nocive ale monitorizării (cum ar fi limitarea
individualităţii şi controlul social), este probabil, adecvată
pentru a descrie supravegherea cetăţenilor de către stat. Dar cele
mai multe dintre informaţiile colectate în bazele de date, cum ar
fi rasa, data naşterii, sexul, adresa sau starea civilă, nu par a fi
deosebit de deranjante. Mulţi oameni nu văd niciun motiv
special pentru a ascunde numele hotelurilor unde se cazează,
marca maşinii pe care o conduc sau băutura lor preferată. De
cele mai multe ori, dezvăluirea unor astfel de informaţii nu
produce nici jenă şi nici inhibare.
Există şi o altă parabolă ce permite o mai bună înţelegere a
problemei: cea a Procesului lui Kafka. Intriga romanului
halucinant cu acest nume se învârte în jurul unui om care a fost
arestat pentru o infracţiune neprecizată. Acesta caută cu
disperare să descopere motivele încarcerării lui şi ceea ce îl
aşteaptă. El află că un tribunal misterios îl anchetează şi are un
dosar despre el, dar nu poate afla mai multe. Procesul descrie o
birocraţie stranie, cu obiective impenetrabile, care utilizează
informaţiile pe care le deţine pentru a lua în mod tiranic decizii
importante cu privire la viaţa oamenilor, cărora în schimb le
interzice accesul la informaţiile în cauză. Controlul şi
monitorizarea exercitată de o autoritate tiranică şi absurdă
asupra informaţiilor personale scufundă individul în depresie şi
neputinţă şi creează premisele unor relaţii aberante cu
instituţiile care îi guvernează viaţa.
Dezbaterile derizorii din presă nu fac decât să dezinformeze
publicul
Argumentul că nu ar trebui să avem „nimic de ascuns“ este
subiectul unor lungi dezbateri sterile şi inutile în presă.
Problema acestui argument cretin este tocmai prezumţia de
vinovăţie care stă la baza sa şi care echivalează din capul
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locului viaţa privată, intimă cu ascunderea unor fapte mai mult
sau mai puţin condamnabile. Aşa cum observă pe bună dreptate
unii comentatori, logica lui „nimic de ascuns“ se bazează pe
„presupunerea eronată că viaţa privată se rezumă la
sustragerea de la orice vină“. Monitorizarea poate, de
asemenea, afecta şi chiar împiedica unele activităţi absolut
legitime, cum ar fi libertatea de exprimare, de asociere şi toate
celelalte drepturi fundamentale propovăduite de avocaţii
democraţiei.
Dacă noi concepem respectul pentru viaţa privată ca fiind o
problemă cu mai multe dimensiuni, legate între ele, divulgarea
delictelor este văzută ca fiind doar una din multiplele dificultăţi
cauzate de politicile de securitate. Programele guvernamentale
pentru colectarea de informaţii sunt îngrijorătoare. În romanul
lui Kafka, problema nu este comportamentul inhibat al eroului,
ci sentimentul de neputinţă şi de vulnerabilitate care este
provocat de folosirea datelor personale de către instanţa de
judecată, combinată cu neacordarea dreptului de a afla care este
procedura de judecată.
Daunele cauzate de aceste modalităţi discreţionare de
monitorizare sunt imense şi le resimţim actualmente cu toţii –
indiferenţa autorităţilor, abuzurile flagrante, frustrarea, lipsa de
transparenţă şi tirania.
Un prejudiciu de natură birocratică rezultă din punerea cap la
cap a unor fragmente de date inofensive la prima vedere, dar
foarte semnificative atunci când sunt coroborate. Prin colectarea
de informaţii care, individual, nu sunt protejate, autorităţile pot
culege totuşi anumite informaţii despre noi asupra cărora noi
am prefera să păstrăm discreţia. De exemplu, să presupunem că
am cumpărat o carte despre cancer. Prin ea însăşi, această
achiziţie nu dezvăluie mai mult decât interesul nostru pentru
studiul acestei boli. Dar să presupunem că aţi cumpărat, de
asemenea, şi o perucă. Există multe motive pentru a face
aceasta. Dar este suficient să fie coroborate aceste două
elemente pentru ca autorităţile să concluzioneze că avem cancer
şi că facem chimioterapie. Probabil că nu vedem niciun rău în
accesul autorităţilor la astfel de informaţii private, dar cu
siguranţă că ar trebui să avem dreptul de a decide în privinţa lor.
Un alt pericol ce rezultă din colectarea datelor cu caracter
personal este ceea ce se numeşte excludere. Excluderea constă
în a împiedica persoanele fizice să ia la cunoştinţă modul în care
sunt folosite informaţiile lor, în a li se refuza accesul la aceste
informaţii şi posibilitatea de a corecta eventualele erori. O mare
parte a măsurilor naţionale de securitate implică menţinerea
unei baze de date gigantice, complet inaccesibile pentru
cetăţeni. Într-adevăr, existenţa însăşi a acestor programe este de
multe ori ţinută secretă din cauza aceleiaşi probleme de
securitate pe care o reprezintă. Acest mod de a exclude subiecţii
implicaţi este o formă de negare a drepturilor lor. Aceasta este o
problemă structurală, care afectează modul în care instituţiile
tratează oamenii şi introduce un dezechilibru între conducători
şi cei conduşi. Ce justifică acordarea unei astfel de puteri a
autorităţilor asupra cetăţenilor? Problema aici nu este legată de
informaţiile pe care oamenii preferă să le ascundă, ci este legată
de putere şi de structura statului.
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O problemă asemănătoare este reprezentată de utilizarea
derivatelor din informaţiile colectate, adică folosirea acestora
pentru un alt scop, fără acordul persoanei în cauză, a datelor
obţinute pentru un singur scop. Cât timp este prevăzut să se
păstreze informaţiile personale? Cum vor fi acestea folosite? La
ce vor fi folosite? Fără a impune o limită sau o răspundere
juridică în acest sens, populaţia poate evalua cu greu riscurile
asociate cu deţinerea acestor informaţii de către guvern.
Colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către stat
prezintă o altă problemă: cea a denaturării. Deşi aceste
informaţii private pot dezvălui o mulţime de aspecte despre
personalitatea şi activitatea persoanelor fizice, acestea reflectă
rareori integralitatea unei fiinţe. Ele pot oferi o imagine
deformată, parţială din cauza naturii simpliste a arhivelor, care
înregistrează adesea informaţii într-un format standardizat, care
omite multe detalii.
De exemplu, să presupunem că autorităţile află că cineva a
cumpărat cărţi despre fabricarea de metamfetamină. În
consecinţă, persoana respectivă, va deveni suspectă de a fi
încercat să îşi dezvolte un laborator de sinteză pentru a produce
acest drog. Dar le lipseşte o parte din poveste: persoana în
chestiune scrie un roman în care un personaj foloseşte
amfetamină. Pe moment nu i-a venit ideea, atunci când a
cumpărat aceste cărţi, că ar putea trezi suspiciuni şi că datele
stocate în ce îl priveşte nu dezvăluie motivul real al achiziţiilor
sale. Ar fi putut el să se gândească la felul în care caracatiţa
francmasonică din spatele guvernului îi monitorizează
îndeaproape fiecare mişcare? Ar fi trebuit să ia măsuri de
precauţie ca să nu apară pe o listă de persoane suspecte? Chiar
dacă nu comite infracţiuni, el poate dori să sustragă controlului
din partea autorităţilor informaţiile ce sunt de natură să atragă
concluzii eronate.
Această persoană ar putea să nu dorească, în mod legitim, să se
îngrijoreze cu privire la modul în care şi cele mai mărunte dintre
acţiunile sale vor fi percepute de către febrilii ofiţeri de poliţie,
avizi să găsească infracţiuni acolo unde nu există. În mod
legitim, această persoană ar putea să nu dorească să fie raportată
ca fiind suspectă de către un calculator, pe motiv că ar avea un
comportament neobişnuit.
Argumentul lui „nimic de ascuns” se concentrează în mod
eronat şi limitativ pe una sau două probleme legate de
conservarea vieţii private – în acest caz, divulgarea de
informaţii cu caracter personal şi supravegherea – şi le exclude
pe toate celelalte. Rezultă de aici o definiţie foarte specifică a
vieţii private, excluzând alte puncte de vedere, mult mai clare şi
la obiect.
O idee infantilă şi distructivă din perspectiva drepturilor
fundamentale ale fiinţei umane: „Statul nu îmi vrea răul”
Este important să se distingă aici între două moduri de a
justifica un program de securitate naţională ce solicită acces la
informaţii cu caracter personal. Primul este de a nu recunoaşte
existenţa unui motiv de îngrijorare. Astfel, funcţionează
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argumentul lui „nimic de ascuns“.
“. Al doilea este de a
recunoaşte problema, în timp ce pretindem că beneficiile
prezentate
zentate depăşesc cu mult sacrificiile făcute în domeniul vieţii
private. Prima strategie o influenţează oarecum şi pe cea de
de-a
doua, pentru că minimalizarea importanţei aspectelor personale
este fundamentată pe o viziune îngustă asupra mizei problemei.
Şi marea neînţelegere provine din faptul că argumentul „„nimic
de ascuns““ se bazează pe această concepţie atât de particulară şi
de limitată asupra vieţii private.
La o privire mai atentă asupra acestui argument deja celebru,
vom vedea că acesta vizează
izează un fel unic şi brutal de prejudiciu.
În mod ironic, această viziune este împărtăşită, uneori, de cei
care militează pentru o mai bună protecţie a sferei personale.
Ann Bartow, profesor de drept la Universitatea din Carolina de
Sud, susţine că pentru a avea un ecou real în rândul populaţiei,
problemele legate de viaţa privată trebuie să „afecteze
afecteze în mod
nefast fiinţele umane în integritatea lor corporală, şi nu doar să
le provoace un sentiment de disconfort“.
“. Ea susţine că această
cauză a respectării intimităţii are nevoie de „cadavre“
„
şi că
„lipsa
lipsa de sânge şi de morţi, sau cel puţin de oase rupte, precum
şi sumele gigantice de bani alocate implementării la scară
globală a măsurilor de monitorizare, reliefează încălcarea
vieţii private în raport cu altee categorii de daune individuale
individuale“.
Este adevărat, oamenii au o reacţie mai puternică la vederea
sângelui şi a cadavrelor, decât la probleme mai abstracte. DintrDintr
o perspectivă spirituală însă, este absurd ca totul să depindă
doar de declanşarea unor evenimente
ente tragice pentru ca o
problemă să fie conştientizată... Încălcarea vieţii private este
rareori rezultatul unui act singular, dăunător, ci cel mai adesea
este acumularea lentă şi insidioasă de intervenţii relativ minore.
Din acest punct de vedere, procesul
ul este destul de mult
comparabil cu unele daune aduse mediului înconjurător, care
apar în timp, printr-oo succesiune de gesturi mărunte, realizate de
către personaje diferite. Chiar dacă societatea este mult mai
probabil să răspundă la o scurgere de petrol,, poluarea treptată
printr-oo multitudine de protagonişti este adesea cauza unor
dificultăţi mai grave.
Rareori viaţa privată se pierde dintr-oo singură lovitură. Aceasta
se erodează în timp, se dizolvă aproape pe nesimţite, cu paşi
mici, înainte de a începe să ne dăm seama de gradul de
deteriorare. Atunci când statul a început să controleze numerele
de telefon apelate de către cetăţeni, mulţi au ridicat din umeri:
„Nu este nimic, doar numere de telefon“.
“. Şi apoi a început să
asculte unele conversaţii: „Nu este nimic, doar câteva
conversaţii“.
“. Ulterior, se instalează camere noi de supraveghere
în locurile publice: „Şi
Şi ce? Câteva camere suplimentare pentru
a filma mai multe locuri. Nu are rost să facem tam
tam-tam din
atâta lucru“.
Proliferarea acestor dispozitive
ve creează o reţea video elaborată.
Acesteia i se adaugă monitorizarea prin satelit, pentru a urmări
mai bine mişcările unei persoane. Guvernul va revizui apoi
extrasele de cont. „Sunt
Sunt doar câteva dintre depozitele mele şi
unele dintre facturile mele. Mare lucru!““ Apoi va veni rândul să
fie analizată situaţia cardului de credit, navigarea pe internet,
beneficiile medicale, fişele de salariu etc. Fiecare pas poate
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părea banal, dar, de la un moment dat, statul va monitoriza şi va
şti fiecare mişcare a noastră,, datorită acestor acţiuni constante şi
insidioase de intruziune în viaţa noastră intimă şi a „adormirii”
în care suntem intenţionat ţinuţi cei mai mulţi dintre noi,
folosindu-se
se varii mijloace pentru aceasta.
Gruparea ocultă a aşa-zişilor
zişilor „iluminaţi“ are în prezent dosare
voluminoase de înregistrări ale activităţilor, centrelor de interes,
obiceiurilor de lectură, finanţelor şi stării de sănătate ale noastre
ale tuturor. Şi dacă ar fi dezvăluite aceste informaţii? Dacă
autorităţile, date fiind activităţile pe care le desfăşurăm în mod
obişnuit, în mod greşit ne-ar
ar suspecta de a fi implicaţi în
activităţi criminale? Dacă, în cazul în care tranzacţiile financiare
făcute sunt considerate suspecte – chiar dacă nu am făcut nimic
greşit – decid să ne îngheţe conturile?
urile? Dacă nu ar fi protejate
informaţiile personale aşa cum ar trebui şi un hoţ de identitate
le-ar
ar folosi pentru a ne înşela? Chiar dacă nu avem nimic de
ascuns,, autorităţile ne pot provoca daune extrem de mari şi ne
pot face cu adevărat foarte mult rău.
„Statul nu vrea să-mi facă rău“,
“, insistă unii. Acest lucru poate
fi adevărat în unele cazuri, dar autorităţile pot, de asemenea,
prejudicia persoanele fizice, din greşeală sau din neglijenţă.
Odată analizat argumentul „nimic
nimic de ascuns“,
ascuns odată examinate
şi respinse ipotezele care stau la baza acestuia, vom vedea cum
este adus în dezbatere acest argument şi ce avantaje nedrepte îşi
trage puterea de aici. Aceasta poate fi o capcană, deoarece
forţează discuţia să graviteze in jurul unei concepţii înguste şi
limitate asupra vieţii private. Dar, confruntat cu multitudinea de
probleme ridicate de colectarea şi utilizarea de date de către stat,
cu mult dincolo de problema supravegherii şi a divulgării de
informaţii, argumentul „nimic
nimic de ascuns“
ascuns nu ne mai spune
nimic, în cele din urmă. (Articol
Articol preluat din Programul Taberei yoghine
de vacanță Costinești 2012, publicat la Editura Shambala
Shambala, tipărit la Ganesha
Publishing House.)

Piramida bogăției:
ției: Jumătate din averea
lumii e controlată de 1% din populația
popula
global
Constantin PESCARU
Jumătate din averea mondială se află în mâinile a doar
1% din populația
ția globală, arată un nou studiu.
lasa de mijloc a avut de suferit după declan
declanșarea crizei
din 2008, în timp ce bogații
ții au devenit și mai înstăriți,

C

potrivit
analizei
informează The Guardian.

realizate

de Credit

Suisse,

Studiul citat mai arată o premieră. Pentru prima dată, chinezii
au o clasă de mijloc mai numeroasă
asă decât S.U.A.: 109 milioane
de oameni, comparativ cu 92 de milioane.
„Averea celor care aparțin
țin clasei de mijloc a crescut într-un
într
ritm mai scăzut decât cea a bogaților,
ților, astfel că ss-a inversat
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tendința înregistrată înainte de criză”, susțin
țin specialiștii de

oameni să crească vertiginos, așa
șa cum se prefigurează în acest

la Credit Suisse.

studiu realizat de Credit Suisse.

Potrivit raportului, o persoană are nevoie de o avere de 3.210 de
dolari pentru a se afla în prima jumătate a clasamentului celor
mai înstăriți oameni de pe planetă.

Jocuri murdare: Umanitatea e controlată
prin războaie
George Friedman

Pentru a te afla în primii 10%, trebuie să deții
ții active în valoare
de 68.800 de dolari, în timp ce cei ultra-bogați
ți (1%) au peste
759.900 de dolari.

Filmul numit Jocuri murdare: Umanitatea e controlată
prin războaie. Europa e destinată conflictelor! format din
secvențe
țe din conferința de presă susținută de George Friedman,
la 4 februarie 2015, la
Chicago, în Statele
Unite ale Americii.
Despre
acest
film,
cârcotașii au spus că
este contrafăcut, că
sunetul e adăugat peste
imagine, că de fapt în
înregistrarea
rarea originală se discuta cu totul altceva. Nici cei mai

La polul opus, în jur de 3,4 miliarde de oameni, adica 70% din
populația
ția de peste 18 ani a Globului, au o avere mai mică de

înfocați
ți susținători ai strategiei americane nu au putut crede că
ceea ce se dezvăluie în acest film este cu adevărat modul în care

10.000 de dolari. Un alt miliard de persoane au o avere între
10.000 şi 100.000 de dolari.

acționează S.U.A.

383 de milioane de adulți – adică 8% din popula
populație – au o avere
mai mare de 100.000 de dolari, 34 de milioane fiind din S.U.A.

Cei care vor să verifice autenticitatea acestei înregistrări pot
accesa link-ul către versiunea integrală prezentată pe canalul
oficial al Chicago Council on Global Affairs (Consiliul de
Afaceri Globale de la Chicago).

Dintre aceștia, 123.800 de persoane – adică 0,026% din
populaţia adultă – au mai mult de 50 de milioane de dolari, iar

George Friedman, fondatorul și președintele companiei de

45.000 – 0,009% din populaţia adultă – dețin
țin bunuri care
valorează mai mult de 100 de milioane de dolari.

analiză strategică Strategic Forecasting (Stratfor), a prezentat la
Consiliul de Afaceri Globale de la Chicago strategia geopolitică
globală și față de Europa a Statelor Unite ale Americii.

Un alt aspect interesant este că printre scopurile noii agende
ONU (Agenda 2030) se numără şi acela de rredistribuire a
averilor între state şi în interiorul statelor. Credeţi că cei afla
aflați în
vârful piramidei vor fi dispuşi să își
și diminueze averile fabuloase
pentru ajutorarea celor săraci? Istoria ne--a dovedit de
nenumărate ori că nu. Oricât de sclipitoare şii aparent nobile ar fi
scopurile expuse cu mare emfază şi aplomb în septembrie anul
acesta la summitul ONU, cu siguranță
ță calculele organizației nu
s-au referit nicio clipă la marii magnați
ți ai lumii finaciare. Într
Într-o
societate în care cei câțiva în mâinile cărora se concentrează
puterea financiară fac regulile jocului, nu ne putem aștepta
a
decât ca decalajul dintre cei ultrabogați
ți și marea masă de
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Declarațiile șocante
ante ale lui Friedman ne fac să ne întrebăm care
este oare, pentru americani, înțelesul
țelesul cuvântului „umanitate”?
„
Acesta este folosit de ei într-un
un sens distorsionat, care
presupune ca fiind normal ca populația
ția globului să treacă prin
războaie.
Și oare ce înțeleg
țeleg americanii prin democrație? Cu siguranță, cu
totul altceva decât definiția
ția originală a acestui cuvânt.
Friedman renunță
ță să mai ascundă acțiunile S.U.A. în spatele
așa-zisei
zisei lupte contra terorismului și expune cu cinism
adevăratele interese ale americanilor.
anilor. De fapt, întregul discurs
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spune pe șleau umanității că Statele Unite instigă și sprijină

Cu această ocazie, cei care încă mai sunt fascinați de

(politic, financiar, cu armament etc.) diferite conflicte, iar apoi
intervine în mod direct, doar în scopul de a-și păstra supremația

„strălucirea visului american” vor înțelege ce se ascunde de fapt
în spatele așa numitei lupte antiteroriste.

economică și militară.
Secvențele selectate în acest film vorbesc de la sine și puteți
trage singuri concluziile.

Mulți spun că suntem o adevărată civilizație, că suntem o rasă
evoluată din acest univers, dar din păcate se dovedește că
gândim în termenii războiului. Adică suntem încă, din nefericie,
foarte primitivi.

Civilizația umană este împiedicată să înflorească prin aceste
planuri diabolice. O civilizație veritabilă nu poate acționa în
termenii războiului, nu se poate structura având la bază acest

Cei care s-au întrebat dacă astă vară caravana militară care a
traversat România a fost o caravană NATO sau una militară

concept. Tocmai de aceea, jocurile murdare desfășurate la nivel
global de America și expuse cu cinism și aroganță de Friedman

americană,
vor
afla
răspunsul
în
acest
film.
Și foarte posibil ca România să fie iar marele perdant din toate

nu fac deloc cinste speciei umane.

aceste combinații și alianțe...

În absența acestor manevre diabolice, am fi putut să ne bucurăm
de o lume a abundenței pentru fiecare, a armoniei și a iubirii
necondiționate. În schimb, avem o lume a terorii, a jafului, a
sabotajului și violențelor, iar noi suntem orbi și de multe ori
chiar aplaudăm năuci aceste practici.
Este evident faptul că în zilele noastre umanitatea e condusă de
interese malefice! Se cheltuiesc sume imense pentru industria
războiului și infime pentru a eradica foametea, se distruge tot ce
se mai poate pe această frumoasă planetă, doar pentru ambițiile
bolnave a câtorva indivizi.
Aceștia distrug țări, distrug destine, distrug vieți, nimic nu stă în
calea acțiunilor lor, nimic nu e mai presus de țelul lor de
supremație, dominare și control. Întreaga populație a lumii e

Statul ateu norvegian desparte abuziv
copiii de părinții lor
Vedeți la ce duce noua ideologie de extremă stăngă
agresiv atee care are ca scop ca influența părinților în
educația copiilor să dispară? Așa cum știți ideologia asta are
și la noi mai nou, foarte mulți susținători.

C

azul familiei Bodnariu, rămasă fără cei cinci copii luați
de autoritățile norvegiene, a declanșat un val de
susținere fără precedent. Reacția miilor de oameni care
s-au solidarizat cu familia Bodnariu le-a dat curaj și altor
români din Norvegia, care trec, prin același coșmar. Dumitru și
Mihaela Nan, o familie de credincioși ortodocși, originară din
Maramureș, a rămas fără doi copii. MAE confirmă cazul.

doar carne de tun în jocurile lor murdare.
Discursul lui Friedman este unul zeflemitor și sfidător la adresa
tuturor statelor lumii, adesea presărat cu zâmbete sarcastice
atunci când prezintă acțiuni total imorale. Un discurs în care se
vede clar că populațiile zonelor de conflict sunt doar cifre întrun recensământ. Se spune pe șleau că S.U.A. provoacă teribile
distrugeri prin atacuri (spoiling attacks) asupra tuturor celor
care încearcă să-și dezvolte capacități industriale.
Ni se arată clar, fără menajamente, că Statele Unite controlează
tot prin strategia „Dezbină și cucerește”, datorită legitimității pe
care o primesc acțiunile lor criminale de la populațiile naive și
oarbe, care se lasă manipulate și încă mai cred în bunele intenții
americane.
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Marius și Ruth Bodnariu, familia rămasă fără copiii luați de
Serviciul de Protecția Copilului din Norvegia nu sunt singurii
care trăiesc acest coșmar. În mass-media au apărut informații și
despre alte cazuri, dar părinților le-a fost teamă să-și facă
publică situația. Familia Nan, Mihaela (37 de ani) și Dumitru
(44 de ani), care a rămas fără copii în 27 octombrie, înainte de a
se declanșa cazul Bodnariu, a tăcut până acum. Cei doi soți,
creștini ortodocși originari din Maramureș, s-au mutat în
Norvegia în urmă cu cinci ani. Dumitru Nan a povestit pentru
"Adevărul" că el și soția sa au muncit din greu, dar au reușit să
își cumpere o casă și un apartament pe care l-au închiriat la un
preț de 1.500 de euro pe lună. Cu venituri care se apropie de
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10.000 de euro pe lună și doi copii Bianca (7 ani) și Dragoș (un
an și jumătate), familia Nan a reușit
șit să realizeze în Norvegia
cam tot ce și-ar dori un om de la viață.
ță. Tatăl povesteșe că și
și-a
dorit să-i ofere fetiței
ței sale tot ce e mai bun. A dus
dus-o la înot, la
balt, la handbal. A venit,
t, însă, ziua de 27 octombrie 2015, când
cei doi soți
ți au pierdut tot ce au mai scump pe lume. Cei doi
copii ai familiei Nan au fost preluați
ți de Serviciul de Protecție a
Copilului – Barnevernet și plasați într-oo familie surogat.

pe Dragoș (n.r. frățiorul ei)". "Mi-aa spus și mie soția episodul
ăsta, dar nu am băgat în seamă. Cine s-a
s gândit că se ajunge
aici", a spus Dumitru Nan. Familia de români aașteapta ca pe 20
ianuarie cazul să fie judecat din nou de o comisie din cadrul
Serviciului de Protecție
ție a Copilului. Dumitru Nan a întâmpinat
greutăți
ți și în alegerea unui apărător, fiind la al treilea avocat
după ce unul dintre avocații
ții pe care i-a
i avut nici nu i-a mai
răspuns la telefon.

Scene desprinse dintr-un film de groază

Reîntâlnirile dramatice cu copiii

Dumitru Nan povestește că în data de 27 octombrie, în timp ce
era la serviciu, a fost sunat și chemat la Poliție. A sunat-o
sunat pe
soție,
ție, de la care a aflat că și ea a fost chemată la Poliție, unde
cei doi soți au fost interogați timp de șase ore și lăsați să plece.
Afară i-au așteptat
șteptat doi angajați ai Serviciului de Protecție a
Copilului, în vârstă de aproximativ 30 de ani fiecare. Asisten
Asistenții
sociali le-au spus părinților,
ților, care nu au aflat nici până în prezent
cine i-a denunțat, că fetița
ța a declarat că a fost bătută și nu mai
au dreptul la copii. "Când am auzit asta, m-am
am clătinat pe
picioare", povestește
ște Dumitru Nan. Românul a mai declarat că
în momentul în care au fost luați
ți copiii, soția sa a început să
plângă și să țipe, iar asistenții sociali i-au
au spus că dacă are
nevoie de un psihiatru, o pot ajuta ducând--o la psihiatru.

Din prima săptămână din care au rămas fără copii, Dumitru și
Mihaela Nan au primit dreptul de a-ii vedea pe Bianca și Dragoș,
aflați
ți la o distanță de 300 de km de casă, câte două ore pe
săptămână. Potrivit lui Dumitru Nan, întâlnirile au loc într
într-o
cameră de hotel, în prezența
ța asistențilo
asistenților de la Serviciul de
Protecție
ție a Copilului, care își iau notițe. Momentele întâlnirilor
cu copiii descrise de Dumitru Nan sunt dramatice. "La prima
întâlnire de la o săptămână când au luat-o,
luat am mers să îi vedem.
Bianca nu a avut nicio ezitare. A sărit direct
di
în brațe la mine. În
astea două ore, mai mult de o oră a stat în brațe
bra la mine și o mai
pupam. Am fost acuzat că a fost foarte jenant că am ținut fetița
la mine în brațe și am pupat-o.
o. La despărțire,
despăr
Bianca țipă, se
ține de mână că vrea la noi. A durat
dura jumătate de oră să ne
despărțim.
țim. Plângeau să vină la mine în brațe",
bra
a mai povestit
Dumitru Nan. "Când am fost să îi vedem, îl țineam pe Dragoș,
în brațe,
țe, așa pe șold. Dacă putea să intre în mine, ar fi făcut-o.
făcut
De ce traumatizează copiii fără să se gândească o secundă că
le distrug viitorul? Ei chiar nu pot să vadă că distrug familia și
copiii?", a declarat și Mihaela Nan. Tatăl copiilor a mai declarat
că este creștin ortodox și i-a învățat
țat pe copii să se roage, iar la
întâlnirea din preajma Crăciunului
lui a cântat colinde alături de
Bianca, în camera de hotel în care s-au
au întâlnit.

"Le-am
am spus că le dau tot ce am, casă, apartament. Nu îmi
mai trebuie nimic. Să îmi dea copiii și plec din țară"
țară",
povestește Dumitru Nan. "Pur și simplu îți iau sufletul
s
din
tine și pleacă cu el", a declarat și Mihaela Nan. La fel ca în
cazul Bodnariu, acuzația
ția adusă familiei Nan este că și-a
și lovit
copiii. Dacă Marius Bodnariu a recunoscut că s--a mai întâmplat
să le mai dea o palmă la fund copiilor sau să îi mai ttragă de
urechi, Dumitru Nan susține
ține că niciodată nu a lovit fetița "Am
avut o slăbiciune foarte mare pentru ea. I-am
am făcut totul pe
plac. Tot ce am făcut a fost să o mai pun la col
colțul de rușine,
unde nu a stat mai mult de cinci minute",, poveste
povestește Dumitru
Nan.
Interogatoriul fetiței
Românul stabilit în Norvegia a declarat că toate documentele
adunate în acest caz, de la școală și de la medici îi sunt
favorabile, totul bazându-se pe declarațiile
țiile fetiței, obținute într
întrun interogatoriu înregistrat video, fără știrea lor. Părinților li ss-a
pus la dispoziție
ție înregistrarea cu fetița interogată în timp ce se
juca. Dumitru Nan a declarat că din înregistrări se vede că în
timp ce se joacă, fetița
ța spune tot felul de lucruri, inclusiv că
atunci când este întrebată cine a mai bătut-o,
o, feti
fetița spune că a
fost bătută de bunică, dar nu știe să spună în ce fel. "Cum putea
să o bată bunica din România, care o vede foarte rar și atunci
când o vede, nu știe cum să o iubească mai mult? Dacă Bianca
spunea că mă duce în fiecare zi cu mașina
șina la serviciu sau că eu
conduc o navă cu 400 de oameni, o credeau? Dacă Poli
Poliția nu a
găsit niciun indiciu că mi-am
am bătut copiii, de ce să mi
mi-i iei?", se
întreabă Dumitru Nan, care spune că până la a i se lua copiii nu
i-a semnalat nimeni, nici de la școală, nici din altă parte, că nu
ar fi un părinte bun. După ce au rămas fără copii, so
soții Nan și-au
adus aminte de un episod petrecut cu câteva săptămâni înainte,
când fetița le-a spus părinților
ților că "se duce în altă casă și îl ia și
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Dumitru Nan a mai spus că pentru a ajunge la locul în care se
întâlnesc cu copiii, părinții
ții trebuie să meargă cu feribotul, iar tot
drumul, până la feribot sunt însoțiți
țiți dde asistenții sociali. Cu
toate acestea, spune Dumitru Nan, a fost acuzat că urmărește
urmăre
mașina
șina cu care pleacă copiii. Bărbatul susține că în momentul în
care a demonstrat că nu face asta, fiind însoțit
înso de asistenții
sociali, i s-a spus că i s-aa testat reacția.
reac
Ministerul Afacerilor
Externe a confirmat pentru "Adevărul" preluarea copiilor din
familia Nan, fără a oferi alte detalii, cei doi soți
so cerând
categoric, înainte de a se hotărî să vorbească despre cazul lor, să
nu fie facut public cazul. Atât soții
ții Nan, cât și soții Bodnariu au
declarat că știu mai multe familii de români care au plecat din
Norvegia în regim de urgență.

Aberațiile
țiile de neconceput ale secolului: în
Norvegia părinții
ții nu au voie nici să ridice
tonul la copii iar minorii își
î pot da în
judecată
tă părin
părinții
Oricât vor comenta corecții
ții politici spălați pe creier de atâta
europenism, libertăți
ți și drepturi absurde ale copiilor, Norvegia,
ca și multe alte țări așa-zis
zis civilizate din occident, a construit
legi prin care să poată manipula destinul
destin copiilor, chiar și
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împotriva propriilor părinți.
ți. O metodă eficientă de a prelua
controlul asupra vieții lor încă de la câțiva ani.
Este una să funcționeze
ționeze instituții menite să protejeze copiii de
abuzurile unor animale bipede care trăiesc printre noi și alta să
ajungi ca părinte în situația
ția în care să nu îndrăznești nici măcar
să îți
ți cerți copilul pentru vreun lucru rău pe care ll-a făcut, de
teamă că statul va considera că acest lucru este un abuz și o să
vină să ți-l ia.
Haideți
ți să ne imaginăm un scenariu: un copil rebel se dă cu
fundul de pământ, țipă și nu vrea să se ridice de pe jos, în plină
stradă. Dacă într-o astfel de situație
îl cerți sau îl ridici cu forța,
conform
legilor
norvegiene,
acțiunea ta ca părinte reprezintă un
abuz iar vânătorii de copii de la
Barnevernet s-ar putea să vină să
ți-l ia. Vă puteți imagina o așa de
mare aberație? Pur și simplu
părinții din Norvegia sunt lipsiți de
orice instrument de coerciție
împotriva propriilor copii, fie și o
dojană pe un ton aspru, ca nu
cumva copilul să fie „lezat”.
Mai mult decât atât, legea norvegiană te obligă ca părinte să iei
foarte în serios părerile copilului încă de la șase
se ani. Dacă nn-o
faci, iar copilul este tras de limbă la școală sau la grădiniță și se
află că părinții nu i-au dat sau nu l-au
au lăsat să facă nu știu ce,
Barnevernetul o să fie cu ochii pe tine pentru că, evident, ești
e un
părinte rău. Mai mult decât atât, de la 15 ani, adolescen
adolescenții pot și
sunt încurajați
ți de stat să te dea în judecată ca părinte, pentru
orice aspect care ține de educația și viața lui socială și care este
în contradicție cu înțelegearea adolescentului.
Cu alte cuvinte, legile norvegiene îi leagă
agă de mâini pe părin
părinți și
îi pun cu totul la cheremul capriciilor și iresponsabilității
propriilor copii. Iar în acest fel, statul norvegian le controlează
oamenilor maturi viața, într-un
un anumit fel, pentru că oricând un
copil poate fi manipulat de un psiholog
holog să declare lucruri care
să îi decadă din drepturi pe părinții
ții care deranjează statul
norvegian.
Datorită ziarului Evenimentul zilei,, care îl citează pe un jurnalist
de la Deutsche Welle,, autor al unei investigații
investiga în legislația
norvegiană, vă putem oferi
feri un articol din legea care le permite
vânătorilor de copii de la Barnevernet să țină sub teroare mii și
mii de familii norvegiene: „Copilul
Copilul nu poate fi supus violen
violențelor
și nici altor tratamente de natură să-ii afecteze sănătatea fizică
sau mentală. Această interdicție
ție are în vedere inclusiv violența
aplicată în scopul educării copilului. Recurgerea la violen
violență și
la acte supărătoare sau menite să inducă spaima sau la alte
conduite lipsite de delicatețe față
ță de copil este interzisă
interzisă.”
(Capitolul 5, Secțiunea 30).
Cu alte cuvinte, nu poți
ți nici să te uiți dojenitor la un copil
pentru că, potrivit legii, ar fi un act lipsit de delicate
delicatețe!
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În concluzie, sistemul norvegian pare mai degrabă un
experiment social prin care se exersează atomizarea familiilor
tradiționale,
ionale, preluarea controlului asupra viitoarelor genera
generații,
pe care statul le poate îndoctrina fără ca părin
părinții să poată
interveni. În același
și timp, același stat norvegian pare hotărât să
le dea tot mai multe drepturi pedofililor (prin coborârea vârstei
pentru accept sexual) și zoofililor (care au în Europa nordică
chiar și bordeluri cu animale).
Experimentul norvegian trebuie cu atât mai mult în
înțeles și
contracarat, cu cât nu va trece mult timp până când se va dori
introducerea lui și în alte țări, inclusiv în România. Nu uitați
uita că
în spatele Barnevernet se află și un membru Bilderberg,
suedezul Jacop Wallenberg. Iar asta ne spune multe!

Este uluitor, dar este adevărat: companiile
din occident au început să implanteze
microcipuri în trupurile angajații
angaja lor
Oare ce ne rezervă viitorul? Vom fi urmăriți
urmări pas cu pas,
zi de zi, nu vom mai avea libertatea de a exista fără a fi
controlați?
ți? Cine și de ce ne controlează? Problema majoră
este aceea că... mulți
ți dintre noi se lasă controlați fără a se
gândi la repercusiuni.

C

ompaniile din occident au început să implanteze
microcipuri în mâinile angaja
angajaților lor. Microcipul
respectiv este puțin
țin mai mare decât o boabă de orez și
conține informații strict personale.
ți” oferite de aceste microcipuri ar fi
Principalele „facilități”
următoarele: se pot deschide ușile
șile fără a avea nevoie de o cheie
sau de un card de identificare, pot servi drept card bancar atunci
când mergi să cumperi ceva, fără să mai fi nevoit să porți
por cu
tine bani cash.
400 de angajați ai companiei suedeze Epicenter au deja acest
microcip implantat în mână, iar campaniile de promovare a
implantării cipurilor continuă.

Implantarea microcipurilor în cadrul companiei Epicenter din
Suedia
Postul de televiziune NBC News a prezis că până în anul 2017
toți
ți americanii vor primi un astfel de microcip. Greu de crezut
că acest lucru s-ar
ar putea petrece până anul viitor, dar este
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evident că autoritățile
țile vor să convingă populația să accepte
implantul cu cip RFID. Mulți
ți dintre americani sunt speriați de
gândul că prin acest sistem de urmărire, guvernul va avea o
totală putere asupra întregii populații.
ții. Se vor putea oare opune?

Studiile anterioare au arătat că oamenii care nu se pot lipsi de
internet au un somn insuficient, obiceiuri alimentare
nesănătoase şi fac abuz de alcool şi tutun. Aceşti factori conduc,
de asemenea, la o imunitate redusă.

Aceste vremuri par să fi fost anticipate de textul biblic unde se
spun următoarele, în Apocalipsa lui Ioan:
16. Şi ea (FIARA sau, altfel spus, gruparea satanică a aașazișilor ILUMINAȚI – n.n.) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei
mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei
robi, ca să-şi pună semn fie pe mâna lor cea dreaptă fie pe
frunte.
17. Pentru ca astfel nimeni să nu poată cumpăra sau vinde,
decât numai cel ce are în trupul său semnul, adică numele
fiarei, sau numărul numelui fiarei.
18. Aici este înţelepciunea dumnezeiască. Cine ar
are pricepere să
socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul
ei este şase sute şaizeci şi şase (666 – puțini
țini știu că, de fapt,
CODUL CU BARE cuprinde deja NUMĂRUL FIAREI 666 –
n.n.).

Folosirea excesivă a internetului ne
afectează apoi CONSIDERABIL
ERABIL sistemul
imu nitar: un studiu edificator

Oamenii de ştiinţă de la Universităţile din Swansea şi
Milano au descoperit că persoanele care petrec mult timp pe
internet suferă mai frecvent de gripă şi răceli,
relatează informing.ru.

C

ercetătorii au examinat modul de viaţă al persoanelor
dependente de internet, cu vârsta cuprinsă între 18 şi

100 de ani şi au constatat că folosirea excesivă a
reţelelor de socializare le-aa afectat semnificativ sistemul
imunitar.
Dependenţa de internet acţionează
ionează asupra nivelului hormonului
cortizol, care, la rândul său, are efecte negative asupra funcţiei
imunitare a trupului. Persoana dependentă de internet suferă
când nu are acces la reţea, iar când îl obţine, se simte mai bine.
În aceste situaţii, cantitatea
tatea de cortizol se modifică, ceea ce
deteriorează starea imunităţii.
În plus, experţii susţin că imunitatea slabă a utilizatorilor
înverşunaţi de internet depinde şi de faptul că aceşti oameni ies
foarte rar în aer liber şi interacţionează foarte puţin ccu alte

WiFi-ul ne poate deteriora și ADN-ul
Suntem înconjuraţi de câmpuri electromagnetice pe
tot parcursul zilei, zi de zi, iar odată cu progresul şi
răspândirea tehnologiei, câmpurile devin din ce în ce mai
puternice.

E

fectele pe care acestea le au asupra sănătăţii au creat
îngrijorări din ce în ce mai mari, deoarece ss-a arătat că
ele nu afectează numai indivizii, ci sunt dăunătoare şi
ADN-ului
ului pe care îl transmitem apoi copiilor.
Routerele Wi-Fi,
Fi, telefoanele mobile, telefoanele fixe,
monitoarele, păturile electrice,, ceasurile cu alarmă, toate aceste
echipamente sunt dăunătoare, ne spune Larry Gust, un inginer
electrician şi consultant în probleme privind protecţia mediului.
El a discutat pericolele la care se expun oamenii şi cum se pot
proteja singuri în cadrului unei
nei prezentări recente a
Electromagnetic Health.
În continuare urmează o
descriere
a
efectelor
asupra stării de sănătate,
nivelurile maxime de
expunere
recomandate,
nivelurile la care sunt de
obicei oamenii expuşi,
precum şi o serie sfaturi
care ne vor aju
ajuta să ne
protejăm singuri.
O privire de ansamblu a efectelor sale nocive asupra stării
de sănătate
Doctorul
Martin
Blank,
cercetător
al
radiaţiilor
electromagnetice la Universitatea Columbia, a arătat că
deteriorările produse ADN-ului
ului dereglează producţia de
proteine şi creşterea normală a celulelor. El a citat studii care au
evidențiat că afectarea ADN-ului
ului a condus la cancer. Explicând
impactul acestui câmp emanat zilnic de un singur aparat, acesta
a menţionat şi faptul că păturile electrice pot creşte exponenţial
e
şansele unei femei de a pierde sarcina.
Efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătăţii:
- agravarea alergiilor;
- somn tulburat;
- transpiraţie nocturnă;
- palpitaţii ale inimii;
- dureri ale muşchilor şi terminaţiilor nervoase;
- te trezeşti obosit;

persoane.
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- iritabilitate pe timpul zilei;
- copiii pot uda patul.
Efectele frecvenţelor radio asupra sănătăţii:
- dureri de cap;
- iritabilitate;
- probleme de memorie;
- scăderea capacităţii de concentrare.
Expunerea la câmpurile electrice şi magnetice
Recomandările privind expunerea maximă la câmpurile
electrice
variază
între 3 volţi pe 30 de
cm
la
nivelul
maxim, şi 1,5 volţi
sau mai puţin pe
aceeaşi
suprafaţă,
nivelul minim. Întrun dormitor obişnuit
se înregistrează între
3 şi 9 volţi pe 30 de
cm.
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a raportat că nivelul maxim al
unui câmp magnetic într-oo casă trebuie să fie între 3 şi 4
miliGauss.
În oraşul Marin, California, o fetiţă de 4 ani avea un câmp de 80
miliGauss în jurul patului său şi la locul de joacă pe care îl
frecventa, aminteşte Gust. Era letargică, nu avea apetit şi
prezenta sângerări ale rectului. Imediat ce câmpul magnetic din
mediul ei a fost adus în limite admise, simptomele au dispărut.
Recomandările maxime privind nivelul de expunere la
frecvenţele radio, de la diferite centre de cercetare, raportate în
MicroWatts pe 900 de cm2:
- Comisia Federală pentru Comunicaţii a Statelor Unite în anul
1997 – 3.100.000;
- Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 1998 – 2.800.000;
- Toronto, Italia în anul 2000 – 3100;
- Raportul BioInitiativa în anul 2012 – 31;
- Building Biology în anul 2008 – mai puţin de 3.
The BioInitiative Report a fost produs de un grup activ de
doctori cu contribuţia dr. David Carpenter, directorul
Institutului pentru
tru Sănătate şi Mediu al Universităţii din
Albany, NY. The Building Biology Report a fost eliberat de
Institutul Internaţional Building-Biology
Biology & Ecology, o instituţie
non-profit pentru cercetare şi consultanţă.
Nivelurile obişnuite de expunere la frecvenţele
ţele radio în
MicroWatts pe 900 de cm2:
- La casele din suburbii, frecvenţele radio provenite de la
sursele exterioare – între 3 şi 1.500;
- La casele din zonele urbane, frecvenţele radio provenite de la
sursele exterioare – de la 150 la peste 6.000
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- La o distanţă de 60 de cm de laptop – aproximativ 1.000;
- La 120 de cm distanţă de un router wireless – între 600 şi
4.600;
- La 90 de cm distanţă de sursa unui telefon fără fir – între
3.000 şi 22.500;
- La 120 de cm distanţă de telecomanda unui sistem – 1.800.

Smartphone-ul,
ul, un mare pericol pentru
copii şi nu numai
Alexander Markowetz
De dimineaţa până seara cu telefonul în mână. Ne
îmbolnăveşte acest lucru?

D

a, spune profesorul şi autorul Alexander Markowetz
într-un
un interviu acordat cunoscutului cotidian german
Deutsche Welle.. Alexander Markowetz, profesor
universitar doctor la Universitatea din Bonn, propune şi metode
de prevenire, utile mai ales copiilor din zilele noastre.

Deutsche Welle: Se pare că avem de-a
de face cu o simbioză, o
conexiune aproape romantică între smartphone şi utilizatorul
său. Acest obiect ne însoţeşte de-a
a lungul întregii zile, ne
aminteşte lucruri importante, ne sfătuieşte ce să mâncăm,
mâncăm ba
chiar ne atrage atenţia
când nu facem suficientă
mişcare. Seara, la culcare,
tot în ecranul telefonului
ne uităm. Cât este de
dăunător un asemenea
comportament?
Alexander Markowetz:
Într-un
un smartphone se găsesc o mulţime de aplicaţii, menite să
ne facă viaţa mai uşoară. Fără agenda personală electronică,
admit că nici eu nu m-aş
aş descurca. Trebuie doar să învăţăm cum
să ne raportăm la smartphone. Vorbim la telefon în medie 7
minute pe zi şi interacţionăm cu smartphone
smartphone-ul nostru
aproximativ două ore şii jumătate. Prin urmare este vorba, în
medie, de 55 de procese de „trezire” a telefonului – scoaterea
din standby, deschiderea unei aplicaţii şi tastarea. 10% dintre
utilizatori fac acest lucru de peste 90 de ori pe zi. Această cifră
arată că nu pot fi luate
te mai mult de 90 de decizii importante pe
baza acestui lung proces raţional. Pur şi simplu, nu putem
procesa atât de multe decizii într-o
o singură zi din viaţa noastră.
Prin urmare vorbim despre mici automatisme care au loc la
nivel subconştient. Probabil că doar 10% din interacţiunea
noastră cu smartphone-ul
ul este conştientă. Dacă analizăm acest
lucru din perspectiva unei zile de lucru de 8 ore, constatăm că
folosirea telefonului mobil ne răpeşte o treime din timp.
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Deutsche Welle: Spuneţi, aşadar, că acest fel de a petrece
timpul liber, cu telefonul în mână timp de două ore şi jumătate
pe zi, este dăunător.
Alexander Markowetz: Problema nu o reprezintă cele două ore
şi jumătate, ci numărul întreruperilor. La fiecare 18 minute
facem ceva cu telefonul. În plus, mai există şi alte feluri de
întreruperi, precum apelurile telefonice, mesajele scrise pe care
le primim, ba chiar şi întreruperile cauzate de televizor. Iată,
deci, că ne întrerupem permanent printr-un „multitasking” autoindus. Astfel, ni se fragmentează întreaga zi. Noi, oamenii, nu
suntem capabili de „multitasking”. Practic, ne determinăm
subconştientul să facă mai multe lucruri simultan. Când apare
plictiseala, ne apucăm să facem altceva. Pe termen lung, acest
du-te-vino generează stres. Productivitatea noastră scade, la fel
şi percepţia bucuriei. De ce? Pentru că nu avem niciun „workflow”.
Deutsche Welle: Care sunt consecinţele faptului că suntem
permanent deranjaţi în timp ce încercăm să ne concentrăm?
Alexander Markowetz: De pildă: când facem yoga, adoptăm o
poziţie corectă din punct de vedere ortopedic, încercând să ne
concentrăm din punct de vedere spiritual. Dacă am face în
fiecare zi o jumătate de oră de yoga, am deveni o persoană
relaxată după vreo 7 ani. Când folosim smartphone-ul, poziţia
noastră, tot ortopedic vorbind, este profund incorectă, iar mental
încercăm să ne dispersăm într-o mulţime de direcţii. Se poate
aşadar spune că practicăm cu toţii un fel de anti-yoga timp de
două ore şi jumătate pe zi. Suntem stresaţi, depresivi, iar atenţia
noastră se pulverizează. Oamenii de ştiinţă încă nu au analizat
posibilele efecte ale acestor lucruri asupra societăţii în următorii
ani, asta şi pentru că smartphone-urile nu au apărut în lume cu
foarte mult timp în urmă. De asemenea, în zilele noastre lipsesc
aşa-numitele micro-pauze „obligatorii”: aşteptarea autobuzului
sau a unei persoane la o întâlnire. Am eliminat din vieţile
noastre aceste „goluri”, în pofida faptului că ne ajutau să ne
relaxăm pentru scurt timp. Aceste momente sunt esenţiale în
terapia antidepresivă, în cadrul căreia este exersată atenţia –
practic, o formă de pasivitate pozitivă.
Deutsche Welle: Aceste perspective
îmbucurătoare. Putem să ne apărăm?

nu

sunt

deloc

Alexander Markowetz: Trebuie să evităm întreruperile.
Problema rezidă în noi înşine şi în mediul înconjurător. Avem
nevoie să conştientizăm acest comportament şi să îl combatem.
Ne-ar fi utilă o dietă digitală, iar pentru a ne întrerupe reciproc
mai rar am avea nevoie de o etichetă comunicaţională. O dietă
digitală presupune schimbarea obişnuinţelor, coordonare
personală şi adaptarea la mediul înconjurător într-un mod care
să ne ţină departe de telefon. De exemplu, util ar fi să ne uităm
la ceasul de mână, în loc să activăm ecranul telefonului pentru a
afla ora exactă.
Deutsche
Welle: Cum putem
comunicaţionale despre care vorbiţi?
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Alexander Markowetz: Omul nu este o fiinţă autarhică şi nu
poate decide singur cât de des poate fi întrerupt de surse externe
de comunicare. Problema este una de natură socială şi culturală.
Trebuie să începem să ţinem cont unii de ceilalţi şi să ştim că
fiecare dintre noi este responsabil de sănătatea mintală a
aproapelui său. De asemenea, ar trebui să ne gândim în mod
conştient când anume şi dacă ceea ce vrem să comunicăm are
un scop precis. Ar trebui să scriem mai degrabă email-uri mai
lungi, în loc de a trimite permanent mesaje scurte. Când eram
copii am învăţat că după ora 20, nu sunăm pe nimeni. Şi nici
între 12 şi 15, în timpul pauzei de prânz. Aceste etichete s-au
pierdut nu doar în familie şi în cercul de prieteni, ci şi la
serviciu. Nimeni nu poate rezolva această problemă de unul
singur. În schimb am putea face primii paşi. De pildă, 80% din
contactele noastre se reduc, de fapt, la cinci persoane. Ar fi un
bun început dacă, măcar la acest capitol, am reînvia etichetele
comunicaţionale.
Deutsche Welle: Dacă adolescenții petrec două ore și
jumătate, zi de zi, cu programe de tip „anti-yoga”, înseamnă că
generația actuală este depresivă şi neproductivă din pricina
lipsei de concentrare. Cum pot combate părinţii aceste lucruri?
Alexander Markowetz: Problema centrală este că tinerii din
ziua de astăzi nu ştiu ce înseamnă să fii „offline”. Un tânăr de
15 ani forţat să părăsească spaţiul „online”, se va simţi pierdut.
El nu poate pierde nimic. La fiecare 15 minute ar trebui să se
petreacă lucruri cu adevărat importante. Dacă însă acest tânăr
observă că în aceste 15 minute, lumea n-a păţit nimic, că ea încă
există – ar fi mare lucru! În psihoterapie, acest aspect se
numeşte terapie prin expunere, care poate începe chiar la şcoală,
locul în care putem promova dietele digitale şi etichetele de
comunicare. Problema este că nu avem, încă, răspunsuri
definitive.
Deutsche Welle: Copiii percep smartphone-ul ca pe ceva
firesc, cresc cu el şi urmează exemplul nostru. Cum putem să îi
ajutăm?
Alexander Markowetz: Părinţii pot stabili împreună ca toţi
copiii din clasă să lase din mână smartphone-ul începând cu ora
20. În acest fel, nu ar mai avea loc nici petreceri pe Whatsapp.
Fiecărui copil i-ar fi clar că asta este regula. Chiar dacă unul
dintre ei ar fura telefonul unuia dintre părinţi, el nu ar avea cu
cine să stea de vorbă la acea oră. Trebuie, deci, creată o cultură
care să îi împiedice pe copii să se îmbolnăvească şi să se facă
nefericiţi unii pe ceilalţi.
Sursa: dw.com

etichetele
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Este oare Gregorian Bivolaru inamicul
numărul 1 al serviciilor secrete române?
Mihai VASILESCU – București
Intoxicarea mediatică – nu doar în ultimele zile, ci în
ultimii 25 de ani – încearcă să ne convingă că Gregorian
Bivolaru este inamicul numărul 1 al românilor și al
României.
ărțuit
țuit asiduu de autorități, împroșcat cu ură și insulte
cam pe toate canalele
analele mediatice, în presa scrisă, la radio
și mai ales la televizor, urmărit din umbră 24 de ore din
24 de serviciile secrete române încă de la vârsta de 17 ani,
profesorul de yoga a continuat în acest timp cu o consecven
consecvență
supranaturală să facă ceea ce și-aa propus: să predea yoga. O
bună parte din activitatea sa este legată de spiritualitate. El a
învățat
țat zeci de mii de oameni să practice yoga și a scris cursuri
și cărți despre yoga și alte subiecte spirituale. Dar Gregorian
Bivolaru nu a ținut conferințe și nu a scris cărți doar pe teme
spirituale. O parte considerabilă a activității
ții sale publicistice a
abordat frontal subiecte fierbinți
ți și tabu pentru presă: crimele
francmasoneriei, faptul că francmasoneria este o sectă satanică,
intrigi și conspirații politice, otrăvirea copiilor români cu
vaccinuri, chemtrails etc. De ce? Pentru că el consideră că
oamenii au dreptul să afle adevărul și, dacă nu ar spune ceea ce
știe despre toate acestea, ar fi complicele celor ce săvârșesc
aceste crime.

H

Gregorian Bivolaru
Deși
și presa din România a făcut din Gregorian Bivolaru
subiectul său nr. 1 din 1990 și până în prezent, ea nu a scris mai
nimic adevărat nici despre activitatea și nici despre viața și
personalitatea sa. Subiect predilect al presei, Gregorian
Bivolaru este în continuare necunoscut marii majorită
majorități a
românilor, care își
și imaginează însă că știu totul despre el. Presa
a încercat să ne convingă, printr-oo asiduă intoxicare mediatică,
că el este dușmanul
șmanul cel mai mare al românilor și cauza tuturor
relelor care se petrec în țara aceasta. De peste 25 de ani presa a
publicat un volum imens de informații
ții false, adeseori
contradictorii, despre Gregorian Bivolaru, ignorând aproape în
totalitate să îi ceară și lui punctul de vedere (sau distorsionândudistorsionându
i grosolan spusele).
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Acuzele fantasmagorice care i se aduc lui Gregorian Bivolaru în
presă sunt atât de variate și abominabile, încât probabil nu una,
ci zeci de minți
ți bolnave se află în spatele fiecărei campanii de
presă. Unele acuzații de acest gen s--au regăsit și în dosarele
penale care i-au fost fabricate – incoerența
incoeren acuzelor, lipsa de
probe și inconsistența dosarelor au fost scoase în evidență în
instanță,
ță, dar presa nu a spus nimic despre asta. Deși două
instanțe
țe de judecată, la Sibiu și la Cluj, au arătat că nu există
nimic
imic real în acuzele formulate în dosare, presa a tăcut mâlc
despre verdictele favorabile lui Gregorian Bivolaru și a
continuat să vehiculeze în disperare acuzații
acuza
fără niciun
fundament precum „trafic de minori”.
Dacă cineva ar vrea să își
și facă o impresie despre valoarea
profesională a jurnaliștilor
știlor din România, cazul Bivolaru este
edificator. Prin dimensiunea care i s--a acordat în presă, cazul
Bivolaru nu are egal, iar prin lipsa de profesionalism cu care
este tratat spune totul despre minciuna și denigrarea
instituționalizată
ționalizată practicată în mass-media
mass
românească,
obedientă până la anihilarea valorilor.
Cine sau ce forțe
țe se află însă în spatele acestei uriașe campanii
mediatice? Cine a comandat-o?
o? Cine o finanțează
finan
și o
controlează? Cine îl urăște într-atâtt pe Gregorian Bivolaru încât
să investească atâta timp, bani și resurse umane împotriva unui
singur om? În 2005 s-aa aflat că suma cheltuită de autorități
autorită în
anchetele asupra lui Gregorian Bivolaru și MISA era la
momentul respectiv de 2 milioane de euro. Cu
C aceste cheltuieli
s-aa fabricat dosarul în care Gregorian Bivolaru a fost acuzat în
mod mincinos de „act sexual cu o minoră”. Cu siguranță,
siguran
această scorneală a procurorilor români este cea mai costisitoare
fantasmă sexuală din istoria planetei.
Probabil până acum suma cheltuită de autorită
autorități pentru
anchetarea mișcării
șcării de yoga și a lui Gregorian Bivolaru a ajuns
deja undeva pe la 5 milioane de euro. Numai site
site-urile de
propagandă împotriva Școlii de yoga MISA sunt finanțate cu
30.000 de euro lunar. Cine este
ste responsabil de faptul că aceste
sume imense de bani sunt cheltuite, pe spinarea românilor, întrîntr
o vendetă dementă împotriva unui profesor de yoga care s-a
s
retras oficial din activitatea publică încă din 1996?
Răspunsul trebuie căutat cu zeci de ani în urmă, în perioada
comunistă, când Securitatea l-aa declarat pe Gregorian Bivolaru
cel mai periculos disident al regimului comunist. La momentul
respectiv yoga era deja scoasă în afara legii în România. Pe de o
parte, profesorul de yoga era considerat periculos
peric
pentru că
preda multor oameni yoga (avea, chiar și în ilegalitate, un
număr foarte mare de cursanți),
ți), iar ideile promovate de yoga
erau considerate periculoase pentru ideologia comunistă. Este
interesant faptul că documentele Securității
Securită nu menționează
explicit și continența sexuală ca opusă ideologiei comuniste (în
acea perioadă obsedată de procreație,
ție, în care toate metodele
contraceptive erau interzise), dar cu siguran
siguranță și aceasta deranja
foarte mult. Supravegherea, urmărirea, acuzarea lui Gregorian
Bivolaru de către Securitate ar putea fi încadrate în peisajul
bizar al epocii comuniste și, dacă la mijloc ar fi fost doar atât,
poate că reprimarea mișcării
șcării de yoga în România s-ar
s
fi oprit
odată cu încheierea regimului comunist. La aceasta însă ss-au
adăugat și unele intrigi politice. Ambiția
Ambi dementă a unor lideri
ai Securității
ții de a fi promovați în funcție i-a
i făcut să speculeze
obsesiile paranoide ale lui Nicolae Ceaușescu,
Ceau
convingându-l pe
acesta că Gregorian Bivolaru punea la cale un complot
împotrivaa lui personal. Prin încarcerarea lui Bivolaru, sperau să
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câștige favorurile lui Ceaușescu. Gregorian Bivolaru a fost însă
singurul care a reușit să evadeze din arestul Securității – o
palmă usturătoare pentru torționarii lui, care și la zeci de ani de
zile după celebra evadare încearcă să o nege sau să inventeze
teorii absurde care să dea o altă explicație. Și totuși, faptele sunt
fapte: în ciuda îndârjirii cu care era hăituit de Securitate,
Gregorian Bivolaru a continuat să predea yoga cât s-a aflat în
libertate. Când a fost arestat chipurile pentru complot împotriva
regimului comunist a reușit să evadeze, dar apoi a fost prins din
nou și închis pentru evadare, deși nu a avea nicio condamnare
inițială. După episodul evadării, ura obsesivă a Securității față
de Gregorian Bivolaru nu a făcut decât să crească de la an la an,
ca și resursele investite pentru urmărirea lui, în încercarea de a-i
înscena infracțiuni de drept comun.
Evident că și acum mai sunt unele personaje, în cotloanele SRIului, care îl urăsc de moarte pe Gregorian Bivolaru nu numai
pentru că a reușit să evadeze din arestul Securității, ci și pentru
că și-a continuat neobosit activitatea, în ciuda tuturor atacurilor
la adresa lui: amenințări, atentate, bătăi, închisoare, denigrare
mediatică ce aduce a linșaj public, șicane continue pe toate
căile, fabricarea de dosare pentru infracțiuni de drept comun,
urmărire și supraveghere etc. Ne putem imagina ura acestor
„profesioniști” ai Serviciilor secrete care, având la dispoziție
bani, oameni, resurse materiale, aparatură de supraveghere de
ultimă generație, arme, și care controlează presa – și se cred
atotputernici – împotriva unui om care rezistă netulburat de
peste 45 de ani la toate atacurile împotriva lui și reușește să
clădească o școală de yoga valoroasă care atrage zeci de mii de
oameni către idealuri spirituale. Eșecul tuturor atacurilor la
adresa lui Gregorian Bivolaru nu a făcut, probabil, decât să
crească îndârjirea și ura celor care le-au pus la cale.
Această ură obsesivă este dublată de teama că el ar putea din
nou evada. După acel episod rușinos pentru Securitate, de câte
ori au mai reușit, prin tot felul de manevre flagrant ilegale, să îl
închidă pe profesorul de yoga, l-au păzit cu sute de jandarmi
înarmați. Brutalitatea cu care l-au tratat în arest pe Gregorian
Bivolaru își are de asemenea originea în această ură dementă,
căci el nu a făcut niciodată nici cel mai mic gest violent.
Pe vremea comunismului, Securitatea avea o secție care se
ocupa de supravegherea practicanților yoga și plănuia diferite
strategii de acțiune împotriva lor – inclusiv prin înscenarea de
infracțiuni de drept comun. În zilele noastre, un întreg
departament al SRI-ului se ocupă de supravegherea
practicanților yoga, de campania de dezinformare și discreditare
a lui Gregorian Bivolaru și pune la cale diferite strategii
împotriva lui și a Școlii de yoga. După 1989, Gregorian
Bivolaru a fost continuu urmărit, așa cum au fost supravegheați
și sute de practicanți yoga. Motivul invocat a fost siguranța
națională. Rezultatul acestor cheltuieli imense? Nu a fost
obținută nici măcar o singură probă pentru săvârșirea vreunei
fapte penale. Gregorian Bivolaru a fost condamnat la 6 ani
închisoare pentru „act sexual cu o minoră”, iar minora
respectivă a negat, chiar în cadrul procesului respectiv, că ar fi
avut o relație cu el. Evident, nu a existat nicio probă pentru acea
acuzație și totuși instanța coruptă a ÎCCJ a emis o condamnare
pentru 6 ani. Iată deci cum SRI-ul, vajnic continuator al
Securității, urmărește ani de zile un cetățean în ideea că pune în
pericol siguranța națională (și în speranța de a descoperi vreo
faptă penală de drept comun), dar nu găsește NIMIC și se
ajunge la un proces pentru „act sexual cu o minoră”, faptă de
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altfel inexistentă. Dacă ASTA înseamnă siguranța națională
pentru SRI, sperăm ca niciodată România să nu se afle într-o
situație de potențial conflict. Chiar este nevoie ca SRI-ul să aibă
un întreg departament, cu specialiști antrenați de CIA, pentru a
înscena fapte de drept comun unui profesor de yoga?
Ceea ce au însă din plin, în lipsa competenței, serviciile secrete
românești este simțul dramatic. Chiar era nevoie de 300 de
jandarmi și procurori într-o acțiune împotriva unor practicanți
yoga (în 2004)? Chiar era nevoie ca Gregorian Bivolaru să fie
păzit de sute de jandarmi înarmați după ce a fost arestat abuziv,
când nu exista nicio acuzație oficial formulată împotriva lui, în
2004? Chiar era nevoie ca autoritățile române să pună
Europolul pe urmele unui om acuzat în mod fals de „relații
sexuale cu o minoră”? Chiar era cazul ca peste o sută de polițiști
francezi să fie implicați într-o acțiune de proporții împotriva
unui om care nu a făcut în toată viața lui nici cel mai mic gest
de violență și care este acuzat în mod aberant și mincinos de
„relații sexuale cu o minoră”? Chiar era cazul ca pentru o
acuzație atât de derizorie, care nu intră în domeniul de
preocupare al Europolului, Gregorian Bivolaru să fie închis întro închisoare de maximă securitate?
Dezvoltarea disproporționată, paranoică de forțe împotriva lui
Gregorian Bivolaru, arată atât ura serviciilor secrete române, cât
și teama lor obsesivă că el ar putea evada încă o dată.
Rezistența yoghinilor în fața represiunii Securității este,
conform cercetătorului Gabriel Andreescu, un fenomen unic în
perioada comunistă a României. Această rezistență tenace a
yoghinilor se datorează în mare parte calităților pe care practica
yoga le trezește în ființa umană: demnitatea, forța interioară,
curajul, răbdarea etc. Din păcate, întrucât condițiile pentru
practica yoga în România nu s-au îmbunătățit prea mult în
prezent, yoghinii au fost nevoiți să își demonstreze din nou și
din nou aceste calități de-a lungul anilor, când s-au confruntat
cu nedreptăți, abuzuri ale autorităților, dar și atacuri pline de ură
din partea presei. Iar ceea ce descoperim în spatele întregului
fenomen, dacă îl analizăm cu atenție, sunt tocmai uneltirile
Securității și ale urmașului său direct, SRI. Într-un regim
aparent liber, yoghinii au devenit din nou, prin forța
împrejurărilor, un grup de rezistență, iar consecvența lor a
început să trezească admirația unor oameni inteligenți – care
reușesc să vadă dincolo de aparențe.
Dosarul lui Gregorian Bivolaru întocmit de Securitate poate fi
accesat de cercetători și jurnaliști în arhivele CNSAS. Cei care
vor avea minima curiozitate să îl consulte vor descoperi
eforturile făcute de torționarii Securității pentru a-i înscena
infracțiuni de drept comun. Ceea ce i-a îndârjit cumplit pe
securiști este faptul că deși aveau informatori la toate grupele de
yoga coordonate de Gregorian Bivolaru, nu au reușit practic să
„documenteze” nicio faptă ilegală, exceptând practica yoga, pe
care însăși Securitatea o declarase ilegală. Descinderile,
arestările, interogatoriile brutale, represaliile la serviciu,
amenințările nu au reușit să smulgă de la practicanții yoga
declarații false, incriminatoare la adresa profesorului lor de
yoga. Efortul Securității s-a îndreptat atunci spre fabricarea de
probe (declarații care corespundeau scopurilor urmărite,
fotografii trucate etc.), dar nici acestea nu au fost suficiente
pentru o condamnare.
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În ceea ce-l privește pe Gregorian Bivolaru, documentarea
Securității arată limpede viața introvertită pe care o ducea,
pasionat de studiu, cărți, practică yoga. În urma perchezițiilor
repetate la domiciliu (de fiecare dată îi erau confiscate lucrările
de yoga pe care reușea să le găsească sau să și le copieze) a ieșit
la iveală faptul că Gregorian Bivolaru întreținea o
corespondență cu Mircea Eliade, considerat pe atunci „dușman
al regimului”. Totuși, nici atunci Securitatea nu a optat pentru o
condamnare politică. Nereușind să găsească altceva, a încropit o
acuzare bazată pe „răspândirea de materiale pornografice”. Era
vorba de câteva reviste Playboy descoperite la locuința sa –
reviste pe atunci ilegale – dar ancheta nu a putut avansa prea
mult, din cauză că atunci când a fost interogat, Gregorian
Bivolaru a declarat că primise acele reviste de la un ofițer al
Securității.
Obsesia unor membri marcanți ai Securității de a dovedi că
Gregorian Bivolaru punea la cale un atac pe cale paranormală la
adresa lui Ceaușescu. Totul era o scorneală menită să le obțină
promovarea și aprecierea dictatorului. Închis și interogat brutal
pentru a recunoaște „complotul”, Gregorian Bivolaru a evadat.
Conform propriei sale declarații, a făcut aceasta pentru că era
singura formă de protest care îi era accesibilă, dar și pentru a-și
informa prietenii despre ce i se petrecuse, ca nu cumva securiștii
să își poată imagina că îl pot închide, tortura sau ucide fără să se
afle despre asta. Până la urmă, Gregorian Bivolaru a fost prins
din nou și închis pentru evadare din arestul Securității, iar de
data aceasta a fost legat cu lanțuri de 10 kg la picioare. Iată că,
deși în acte nu există nicio acuzație formală la adresa lui care să
explice de ce a fost închis (ca să aibă de unde să evadeze),
Gregorian Bivolaru a făcut închisoare pentru „evadare”. Acesta
este doar unul dintre nenumăratele paradoxuri aberante ale
cazului juridic Bivolaru.
O perioadă de cotitură a acestor evenimente dramatice a venit
odată cu decizia ca, în loc de înscenarea unor infracțiuni, să fie
declarat bolnav psihic și închis alături de alți deținuți politici
(care nu se numeau așa pe atunci), la Poiana Mare. Comuniștii
au fost măcar consecvenți din punct de vedere juridic, ceea ce
nu se poate spune despre regimul de acum: odată ce l-au
declarat abuziv pe Gregorian Bivolaru ca fiind un bolnav psihic
periculos, nu l-au mai acuzat de fapte penale deoarece, conform
legii, bolnavii psihic nu pot fi făcuți responsabili în fața legii
pentru faptele lor. Marea șansă a lui Gregorian Bivolaru a fost,
în 1989, că medicul psihiatru de la Poiana Mare l-a ajutat să
disimuleze că ar urma tratamentul și astfel să treacă cu bine de
perioada de detenție în „sanatoriul” psihiatric care era de fapt o
închisoare pentru deținuții politici, mascată în ospiciu, în care
aceștia erau forțați să ia medicamente care să îi facă să ajungă
niște „legume”.
Revoluția din 1989 l-a găsit pe Gregorian Bivolaru la Poiana
Mare, de unde a fost imediat eliberat, însă fără niciun fel de act
doveditor, pentru că medicilor le era teamă să nu fie ulterior
acuzați de malpraxis și abuzuri. Având în vedere povestea
impresionantă a disidenței lui Gregorian Bivolaru în timpul
regimului comunist, era de așteptat ca el să fie, după 1989,
exonerat de toate acuzațiile absurde aduse de Securitate și să
poată duce o viață normală, în care să se bucure de toate
drepturile cetățenești pe care teoretic le garantează Constituția
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statului român: dreptul la viața privată, dreptul la asociere,
dreptul de a-și alege propriile credințe etc. Din păcate, deși
pentru alții (mult mai puțin încercați de regimul comunist) așazisa revoluție din 1989 a marcat o nouă libertate, pentru
Gregorian Bivolaru aceasta nu a adus nici dreptatea, nici
recunoașterea abuzurilor și nicio tentativă de compensare a
tuturor suferințelor îndurate.
Dacă mai există în România naivi care își imaginează că în
1990 țara noastră a spus adio regimului și mentalității
comuniste sau că s-au desființat structurile represive ale
comunismului, o scurtă analiză a dosarului Bivolaru le va arăta
cât de mult se înșală. Există însă o diferență notabilă: ceea ce
atunci se făcea în umbră, acum se desfășoară la lumina zilei.
Autoritățile de acum au reușit nu doar să fabrice și să
documenteze cu declarații false o infracțiune de drept comun, ci
și să obțină o condamnare pentru „act sexual cu o minoră” în
situația în care nu există victimă!
Prima mare nedreptate de care autoritățile regimului postcomunist se fac vinovate în cazul Bivolaru este faptul că nu au
recunoscut natura politică a internării sale psihiatrice. Conform
declarației profesorului de yoga, când a cerut să se clarifice
această problemă și să primească un act doveditor
privind starea sa de sănătate mentală, răspunsul (verbal) pe care
l-a primit a fost nu doar o negare vehementă, ci asigurarea plină
de venin primită de la cei care îl anchetaseră și înainte de 1989
că „toată viața lui va rămâne în acte nebun”. În aceste condiții,
în care autoritățile române „postdecembriste” au refuzat să
anuleze cumplitul abuz al regimului ceaușist, nu putem să nu
remarcăm o altă bizarerie a acestui caz: Gregorian Bivolaru este
singurul român care este simultan, cu acte „legale” emise de
statul român, iresponsabil psihic, dar și condamnat la
închisoare, ca și cum nu ar exista acel certificat. Această dublă
ipostază (de bolnav psihic și condamnat penal) este un alt
paradox absurd al cazului Bivolaru.
Continuitatea represaliilor la adresa yoghinilor, și în special a
lui Gregorian Bivolaru, înainte și după 1989, arată totodată
continuitatea funcționării Serviciilor secrete române, care după
restructurarea din 1990 au primit un nou nume, SRI în loc de
Securitate, dar asta e cam tot ce s-a schimbat la ele. Serviciile
secrete sunt cele care se află în spatele campaniei de
discreditare a lui Gregorian Bivolaru și sunt totodată
responsabile de hăituirea lui continuă de către organele juridice
și polițienești: după 1990, diferite ziare ale căror legături cu
serviciile secrete sunt deja dovedite au fost cele care au dat
tonul campaniei împotriva sa. Cam toți ziariștii implicați „trup
și suflet” în campania împotriva lui Gregorian Bivolaru s-au
dovedit a fi informatori, colaboratori, angajați sau chiar ofițeri
superiori SRI. Aceste dovezi au apărut ulterior și ne permit ca
acum privind în urmă să înțelegem cine a pornit această
campanie, cine a întreținut-o și cine a furnizat material pentru
ea. În 1992 și 1993, înainte de înființarea CNSAS, înainte ca în
mod legal să se poată consulta dosarul lui Gregorian Bivolaru,
fragmente din acest dosar apăreau în presă: este vorba exact de
înscenările de documentare a unor infracțiuni de drept comun.
Foarte fățiș, SRI-ul este responsabil de inocularea ideii că
MISA ar fi o „sectă”, și chiar mai mult, o „sectă periculoasă”.
SRI-ul a supravegheat mai mult sau mai puțin legal (sau de-a
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dreptul ilegal) activitatea MISA de la înființțare și până în
prezent și l-aa urmărit continuu pe Gregorian Bivolaru. Prin
urmare, dintre toți
ți „actorii” în cazul Bivolaru, SRI-ul
SRI
este cel
care știe mult prea bine faptul că acesta nu se face vinovat de
nicio faptă penală (căci nu are niciun fel de dovezi împotriva
lui), dar este și cel mai activ în inventarea de acuzații la adresa
lui – exact așa
șa cum a făcut, la vremea respectivă, și Securitatea.
În timpul comunismului, securiștii
știi au dus o luptă inegală,
îndârjită, împotriva „yoghinilor lui Bivolaru” și au făcut din
Gregorian Bivolaru inamicul nr. 1 al regimului comunist.
Acum, SRI-ul
ul este cel care încearcă cu disperare să facă din ura
și îndârjirea proprie împotriva unui profesor de yoga o cauză
națională.

Glifosatul, un element din ierbicidul
idul Roundup, a
fost acuzat pentru cauzarea autismului la copii iar
acum, de provocarea cancerului
Stephanie Seneff
O cercetătoare de la MIT (Massachusetts Institute of
Technology) a făcut afirmaţia îndrăzneaţă că jumătate
dintre toţi copiii din Statele Unite vor fi autişti până în 2025
datorită expunerii la toxicitatea glifosatului din produsele
modificate genetic.

S

tephanie Seneff, o cercetătoare de la Laboratorul pentru
Ştiinţa Calculatoarelor şi Inteligenţa Artificială din cadrul
MIT, a declarat într-oo conferinţă recentă pe tema
organismelor modificate genetic (OMG) că această cifră şocantă
este o estimare bazată pe „rata
prezentă”.
Seneff a evidenţiat cum glifosatul
se află în multe produse datorită
creşterii răspândirii porumbului
modificat genetic şi a aditivilor din
soia.
„Toţi participanţii la conferinţă sau agitat deoarece au început să
aibă dubii serioase în a-şi mai
hrăni copiii, sau pe ei înşişi, cu orice produs care conţine
porumb sau soia, care sunt aproape în întregime modificate
genetic şi, astfel, contaminate cu erbicidul Roundup (produs de
gigantul Monsanto) şi glifosatul său”,
”, a declarat unul dintre
speakeri la conferinţă.
Seneff a declarat că, în ciuda afirmaţiilor făcute de Monsanto
(principalul producător mondial de produse modificate genetic)
că propriile sale chimicale nu ajung în organismul uman, flora
noastră intestinală deţine platforma necesară ca Roundup să
treacă de bariera intestinală și să pătrundă în organism. De
asemenea, ea a notat că unele dintre chimicalele af
aflate în
Roundup nu sunt testate.
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„În
În opinia mea, situaţia este aproape dincolo de a mai putea fi
remediată”,
”, a declarat dr. Seneff după prezentarea sa. „„Trebuie
să luăm măsuri drastice.”
Totuşi, afirmaţiile lui Seneff au fost puternic criticate.
„Există o subcultură ideologică care este motivată să
învinuiască toate bolile lumii pe factorii de mediu şi pe
abuzurile corporaţiilor sau guvernelor. Deseori acest lucru
serveşte unei tendinţe ideologice mai profunde, care se opune
vaccinurilor, OMG-urilor sau
care promovează acţiunile
ecologiste extreme. Cel mai
recent element luat în vizorul
acestei tendinţe este glifosatul,
care este învinuit pentru autism.
Glifosatul este ingredientul
activ al erbicidului Roundup”, a
scris dr. Steven Novella pe
blogul său.
„Glifosatul a fost larg folosit de
aproape 40 de ani şi după
introducerea
culturilor
modificate genetic, care rezistă erbicidului Roundup, utilizarea
acestuia a crescut semnificativ în ultimii 20 de ani. Prin
urmare, a devenit o ţintă populară pentru campaniile
campan
antiOMG.”
Steven Novella a declarat că afirmaţiile lui Seneff au la bază
doar „pure
pure speculaţii, date ştiinţifice incorecte şi o logică
greşită”.
”. Acesta a spus acelaşi lucru despre afirmaţiile dr.
Seneff în privinţa copiilor autişti, respingându-le
respingându
ca fiind „o
extrapolare rudimentară a unei aparente creşteri a cazurilor de
autism în anii recenţi”.
Pe de altă parte, dr. Mercola a subliniat faptul că cercetările
anterioare ale dr. Seneff asupra erbicidului Roundup şi a
glifosatului au arătat că reziduurile,
le, care pot fi găsite în
majoritatea alimentelor populare din Occident, „„sporesc efectele
dăunătoare ale altor reziduuri chimice conţinute în diverse
alimente şi ale toxinelor din mediu, ducând la situaţia în care
funcţiile normale ale organismului uman ssunt subminate şi
facilitează apariţia bolilor”.
Lucrările dr. Seneff au evidenţiat răspândirea utilizării
glifosatului în Occident, precum şi creşterea numărului de
potenţiale efecte secundare legate de această chimicală toxică:
numărul tot mai mare de cazuri
uri de copii cu IBD (boală
inflamatorie a intestinului) sau a cazurilor de insuficienţă renală
la lucrătorii în agricultură.
„Ea
Ea a colectat în mod meticulos statistici asupra utilizării
glifosatului şi a diverselor boli şi afecţiuni, incluzând autismul.
Este
te greu de imaginat o potrivire mai perfectă decât cea între
utilizarea glifosatului şi creşterea numărului de cazuri de
autism”, a adăugat dr. Mercola.
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Experienţe ştiinţifice au provocat o
revenire în forţă a bolii Zika
În 2012, cercetătorii lucrau la crearea de ţânţari
modificaţi genetic pentru a opri transmiterea unei maladii –
boala Dengue. Unii dintre ei consideră că aceste
experimente au fost la originea cazurilor actuale legate de
virusul Zika, în America.

Î

n Brazilia
ilia a fost creat un grup de ţânţari cu gene modificate,
în anul 2012, pentru a lupta împotriva anumitor boli
periculoase, a anunţat site-ul Mirror.

Subspecia de ţânţari Aedes aegypti este exact cea care transmite
astăzi virusul Zika. Această subspecie a fost ţinta unor ac
acțiuni
de modificare a codului genetic cu scopul de a se reduce
reproducerea acestui tip de ţânţar. Atunci când acest program a
fost lansat, experţii şi-au
au exprimat îngrijorarea în privința
privin lui şi
au subliniat necesitatea de a studia mai în profunzime
consecinţele posibile.
În prezent, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) este foarte
preocupată de epidemia cu virus Zika.
Ţânţarii care transmit virusul Zika sunt foarte răspândiţi în ţările
tropicale. Dintr-o aşa-zisă
zisă întâmplare, reparti
repartizarea acestor
ţânţari în lume ar putea să accelereze în mod considerabil
răspândirea maladiei. În regiunile cu climat moderat sau rece,
virusul poate fi adus prin intermediul celor care călătoresc în
sud.
Virusul Zika, reperat pentru prima dată în Uganda în 1947, îşi
trage numele de la o pădure situată la sud de Kampala, capitala
acestei ţări. Până în 2007, doar 15 cazuri de contaminare cu
acest virus au fost înregistrate în Africa centrală şi australă, în
insulele Microneziei, în insulele Fiji, pe insula Vanuatu şi în
Australia. În 2014, virusul a fost detectat în Polinezia Franceză,
iar apoi, din 2015, pe tot continentul american.

Aşa-zisa
zisa epidemie cu virus Zika este o
făcătură
Există din ce în ce mai multe semnalări referitoare la
faptul că mass-media
media încearcă din nou să creeze imaginea
unei false epidemii – de această dată cu virusul Zika, despre
care se spune că ar fi provocat numeroasele cazuri de
microcefalie apărute în lume în ultima perioadă.
(Microcefalia este o malformație
ție congenitală caracterizată
de o dimensiune mică a capului însoţită de afectarea
creierului, la nou-născuţi.)
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n 27 ianuarie 2016, Associated Press relata că în Brazilia
erau 270 de cazuri de microcefalie confirmate, dintr
dintr-un
număr de 4180 de cazuri suspecte. Asta deși
de inițial se
anunţase cu mare zarvă că ar fi... 4180 de cazuri de
microcefalie! Ulterior, însă, doar 270 dintre acestea ss-au
confirmat.

Î

În continuare, Associated Press anunța
anun că oficialii brazilieni
hotărâseră ca nou-născuţii
născuţii la care se confirmase microcefalia şi
mamele lor să fie testaţi pentru a se vedea dacă sunt infectaţi cu
virusul Zika. Totuși,
și, din toate cazurile de microcefalie
examinate, virusul Zika s-a depistatt doar la șase. Aceasta nu
dovedește
ște că acest virus este cauza microcefaliei.
De fapt, în spatele acestei presupuneri se află mai mulți
mul
cercetători independenţi. Ei susțin
țin că există dovezi ale
„epidemiei” de microcefalie-Zika.
Zika. Cu toate acestea, dacă există
exist
într-adevăr
adevăr vreo dovadă, deocamdată nu poate fi găsită. Dar ne
putem imagina ce se va petrece în continuare.
Primul pas: autorităţile din
domeniul
sănătă
sănătății
şi
reporterii
vor
menţiona
cazuri de microcefalie în
ţările lor şi le vor corela
automat cu virus
virusul Zika, sau
vor sugera că există o
corelaţie. Aceste declaraţii
fără susţinere vor face parte
din operaţiunea de construire a minciunii şi de răspândire a
fricii. În realitate, microcefalia poate fi cauzată de orice factor
care afectează creierul fătului în timpul dezvoltării intrauterine.
Al doilea pas: vor apare mai multe articole despre graba de a se
dezvolta un vaccin împotriva virusului Zika, de
deși nu există nicio
dovadă că acesta ar afecta serios sănătatea oamenilor.
Al treilea pas: unii cercetători independenţi vor continua să
insiste că virusul Zika este de fapt o armă biologică. Ei vor
ignora faptul că, deocamdată, nu s-aa demonstrat că acest virus
determină microcefalie.. Sau vor arăta cu degetul către ţânţarii
modificaţi genetic şi către vaccinul Tdap,
T
ca şi cauze ale
epidemiei Zika – deși, de fapt, nu există nicio dovadă că această
epidemie ar exista.. Da, vaccinurile sunt periculoase pentru
sănătate, la fel și ţânţarii, dar nu există niciun motiv pentru a se
anunţa epidemie de virus Zika ce determi
determină microcefalie, când
nu există dovezi concrete în acest sens.
Al patrulea pas: absenţa dovezilor. Pe de o parte, CDC (Centrul
pentru Controlul Bolilor, SUA) şi OMS (Organizaţia Mondială
a Sănătăţii) vor afirma cu înverşunare că ar fi util să se adune
dovezi
ezi clare care să coreleze virusul Zika cu microcefalia. Pe de
altă parte, autoritățile
țile din domeniul sănătății vor crea o
adevărată psihoză care să le preseze pe femeile însărcinate, vor
elabora sfaturi de călătorie şi vor cere fabricarea unui vaccin.
Apoi, după tot tam-tam-ul
ul făcut pe aceste subiecte, publicul va
uita că nu există suficiente dovezi care să coreleze virusul Zika
cu microcefalia.
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Al cincilea pas: cercetătorii vor ignora faptul că, de foarte mult
timp, în Brazilia există o adevărată
tă criză de sănătate. Utilizarea
excesivă de pesticide toxice, sărăcia în creştere, apa
contaminată,
lipsa
condiţiilor
sanitare
elementare,
supraaglomerarea, preluarea terenurilor fermelor de către marile
corporaţii, campaniile de vaccinare cu vaccinuri to
toxice – toţi
aceşti factori determină foarte multe cazuri de îmbolnăvire,
suferinţă şi moarte în Brazilia.

aceste cazuri. Este într-adevăr
adevăr o epidemie, şi este
es determinată
de virusul Zika. Este o adevărată pandemie. Susţinem ceea ce
afirmă OMS. Ne trebuie un vaccin împotriva virusului Zika, cât
de repede posibil. Este necesar ca femeile să nu mai rămână
însărcinate. Faceţi ceea ce vi se spune.”

Fenomen terifiant
nt descoperit la 11.000 de
metri adâncime, în Groapa Marianelor

Revenind la ideea că se va da vina pe ţânţarii modificaţi genetic,
reamintim: eliberarea de ţânţari modificaţi genetic în Brazilia,
fără realizarea unor
nor studii medicale prealabile, este o crimă. Dar
aceasta nu înseamnă că putem da vina pe aceşti ţânţari pentru o
aşa-zisă epidemie de microcefalie – deoarece nu sunt dovezi că
acum există o epidemie de Zika. Epidemia înseamnă extinderea
unei boli contagioase într-un
un timp scurt, prin contaminare, la un
număr mare de persoane dintr-oo anumită zonă. Iar acest lucru nu
s-a petrecut deocamdată.
În ultimii 30 de ani, au fost voci în presa alternativă care au
semnalat că unele așa-zise
zise epidemii nu erau reale.
Pentru
tru a descoperi dacă o epidemie este reală trebuie făcute
două lucruri, printre altele. În primul rând este necesar să se
ceară/caute dovada faptului că acea cauză declarată a epidemiei,
chiar este adevărata cauză. Apoi, este necesar să se descopere
dacă numărul
umărul de persoane bolnave raportat de autorită
autorități și de
presă este cel real.
Până acum nu avem nicio dovadă că virusul Zika ar fi provocat
îmbolnăvirile de microcefalie din Brazilia. Iar recenta
reevaluare a cazurilor indică faptul că de fapt există cu mult
mu mai
puţine îmbolnăviri de microcefalie în Brazilia decât se anunţase
inițial cu surle şi trâmbiţe.
Al şaselea lucru care se poate petrece: cum rămâne cu
cercetătorii brazilieni care au reevaluat propriile studii şi nu au
găsit nici de această dată nicioo dovadă pentru o epidemie de
microcefalie şi nicio corelaţie tip cauză-efect
efect cu virusul Zika?
OMS şi CDC ar putea interveni şi manifesta o mare presiune
afirmând: „Uitaţi
Uitaţi băieţi, aţi consumat mult timp degeaba. Avem
o epidemie deoarece așa spunem noi. Iar Zika este cauza,
fiindcă noi spunem asta. Acum, cercetați
ți din nou şi veniţi cu
răspunsul pe care îl vrem. Noi facem regulile jocului. Voi
sunteţi insignifianți.
ți. Dacă vreţi cariere, veţi face ceea ce vi se
cere. Aţi înţeles?”
Şi apoi, la alt nivel, Departamentul
amentul de Stat pentru Sănătate al
SUA va exercita o presiune pe baza programelor de ajutor
pentru Brazilia. „Vreţi
Vreţi bani să vă continuaţi activităţile? Vreţi
să vă bucuraţi în continuare de binefacerile pe care le
generează prezenţa companiei Monsanto în Brazilia?
razilia? Vreţi să
continuăm să vă sprijinim pentru a putea asigura securitatea
pentru jocurile olimpice? Treceţi de partea noastră şi «jucaţi»
cum trebuie!”.
”. Iar apoi, dacă brazilienii se supun, veţi auzi de la
cercetătorii lor ceva de genul: „Când am revenit
nit asupra celor
peste 3000 de posibile cazuri de microcefalie am descoperit cu
uimire că de fapt în realitate chiar erau, marea lor majoritate,
cazuri de microcefalie! Iar virusul Zika era prezent în toate
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Ana Maria LUPEA

Groapa Marianelor rămâne o lume plină de mistere, care
a fost foarte puțin
țin cercetată. Acum, un fenomen teribil
uimește oamenii de știință

Z

gomote terifiante au fost înregistrate de către oamenii de
știință în Groapa Marianelor,, cea mai mare adâncime
de pe Pământ,, cu ocazia unor cercetări efectuate în
Oceanul Pacific, potrivit Techo Buffalo.
V-ați întrebat vreodată ce sunete se aud în cele mai profunde și
mai întunecate adâncimi ale oceanului?
oceanului În timpul expediției
oceanice desfășurate în Groapa Marianelor
Marianelor, oamenii de știință
au făcut ă serie de înregistrări terifiante la aproximativ 11.000
de metri adâncime sub suprafața
ța oceanului.
Probabil mulți
ți oameni cred că acolo este o liniște deplină, dar ei
se înșeală.
șeală. Cercetătorii au trimis o capsulă specială, un
hidrofon, timp de 23 de zile să înregistreze zgomotul ambiental.
La întoarcerea la suprafață
ță a mini-submersibilului
mini
descoperirea a fost teribilă.
”Câmpul de zgomote ambientale sunt dominate de sunetele
cutremurelor, atât de aproape și atât de departe, precum
gemetele distincte ale balenelor și larma taifunurilor de
categoria a 4-a,
a, care au trecut pe la suprafața
suprafa oceanului”, a
declarat Robert Dziak
k de la Administrația
Administra
Atmosferică și
Oceanică Națională (NOAA) din Statele Unite
Unite.
Expertul american a explicat faptul că undele sonore călătoresc
pe distanțe
țe lungi în oceanele Pământului, astfel încât
înregistrările sunt dificil de efectuat. Însă, ceea ce a fost
extrem de greu, a fost construirea unei capsule marine care să
poată rezista unei presiuni de 16.000 de pounds pe inchi pătrați
(1.125 kgf/cm² sau 1.103 bari –n.a),
n.a), la aproximativ 11.000 de
metri adâncime sub suprafața
ța oceanului.
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Mai multe înregistrări au fost postate pe Internet
Internet, de la
gemetele balenelor până la sunetele înfricoșătoare
șătoare provocate
de huruitul Pământului. Înregistrările audio ale cutremurelor
sunt deosebit de stranii, deoarece ele se aud teribil față de cele
de pe suprafața Pământului.
Oamenii de știință speră să se întoarcă în adâncurile din
Groapa Marianelor pentru o nouă expediție în anul 2017, dar
de data asta pentru o mai lungă perioadă de timp. Ei vor
beneficia atunci și de o cameră de filmat,, care va lua imagini
de la cea mai mare adâncime de pe Pământ.. Groapa Marianelor
este situată în vestul Oceanului Pacific,, fiind în vecinătatea
Japoniei, Filipinelor și insulelor Papua Noua Guinee.
ro.blastingnews.com.

Por Bazhyn, cetatea misterioasă din
Siberia care dispare treptat sub ape
Alin Motogna

Primele excavaţii au avut loc de-abia
abia după 60 de ani. Atunci,
coordonatorul şantierului, arheologul rus S.I.Vainshtein,
susţinea că a identificat în săpături elemente arhitecturale
chinezeşti caracteristice Dinastiei Tang (618-907
(618
d.Hr.). Mai
mult decât atât, cercetătorul era de părere
p
că cetatea fusese
construită de către cel de-al
al doilea conducător al Imperiului
Uighur, Boyan-Chur,
Chur, în anul 750 d.Hr.
În anul 2007, specialiştii Academiei Ruse de Ştiinţe, împreună
cu cei ai Muzeului Oriental de Stat şi cei ai Universităţii de Stat
din
in Moscova, au întreprins un amplu proiect de cercetare a
cetăţii Por Bazhyn. Ei au găsit atunci mai multe tăbliţe din lut,
fragmente de zidărie şi de lemn ars, dar şi câteva porţi gigantice.
Rezultatele analizelor cu radiocarbon au arătat că fortăreaţa
fusese
sese construită în perioada cuprinsă între anii 770 şi 790,
adică în timpul domniei fiului lui Boyan-Chur,
Boyan
Byogyu-Kagan.
Starea cetăţii Por-Bazhyn
Bazhyn este una din ce în ce mai precară.
Datorită faptului că structura se află pe un strat de permafrost,
care se topeşte pe zi ce trece, şansele ca zidurile acesteia să fie
înghiţite de ape devin in ce în ce mai mari. Conform
cercetătorilor ruşi, acest dezastru va fi definitivat în următorii
80 de ani. (Sursa: amusingplanet.com)

Se presupune că fortăreaţa a fost construită în urmă cu
peste 1200 de ani. Pe o insulă izolată din lacul siberian Tere
TereKhol, aflat la graniţa cu Mongolia, se află ruinele unei
structuri cunoscută sub numele de "Por Bazhyn" ("Casa
din pământ, în limba Tuvan).

E

a a fost descoperită în secolul al XVIII
XVIII-lea, însă
explorarea ei a început mai târziu, în veacul al XIX
XIX-lea.
De atunci, cetatea nu încetat să îi fascineze pe experţi,
care nici până în momentul de faţă nu îşi pot da seama cine a
construit-o şi de ce.
Fortăreaţa a fost explorată pentru prima dată în anul 1891, de
către un arheolog rus. Acesta şi-aa dat seama că ea prezintă
numeroase similitudini cu cetatea Kara-Balgasun,
Balgasun, prima
capitală a Imperiului Uighur, care şi-aa exercitat influenţa în
această zonă în perioada secolelor VIII-IX
IX d.Hr. Prin urmare,
cercetătorul a considerat că Por Bazhyn a fost construită tot
atunci.
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Un orașș gigant ce este necunoscut a fost
filmat cum plutea undeva pe cer în China
În ziua de 7 octombrie 2015, mii de oameni au văzut pe
cerul localității
ții Guangdong din China un oraș plutitor.
venimentul a creat o isterie de proporții
propor și a făcut
înconjurul lumii.
Din neant, un orașș plutitor a apărut pe cer. Martorii
oculari au rămas șocați atunci când au privit în sus și au văzut
cum un întreg oraș,
ș, cu blocuri și străzi plutește în voie prin aer
aer.
A fost numit „orașul
șul misterios” pentru că nu se știa de unde a
apărut și nici ce căuta pe ceruri.
Evenimentul a dat naştere la numeroase controverse. Mul
Mulți au
fost cei care au încercat să găsească o explica
explicație logică. Inițial sa spus că este vorba despre
re efectul de Fata Morgana. Acesta
este un fenomen optic datorat devierii razelor de lumină la
trecerea printr-un
un mediu neomogen, în particular prin straturi de
aer aflate la temperaturi diferite. Dar oare acest fenomen se
poate filma sau fotografia? Bineînțeles
țeles că nu și atunci această
explicație pare fără logică.

E

Lohanul nr. 37, aprilie 2016

mistere
Înţelegeam
legeam perfect ceea ce voia să spună. În cele trei cărţi scrise
anterior, care tratau despre experienţele la graniţa dintre viaţă şi
moarte, identificasem deja lobul temporal drept ca amplasament
al acestui punct focar de contact între Dumnezeu şi om.
Aici se pare că sălăşluieşte, în fiecare dintre noi, într-o
într zonă cu
potenţial nelimitat dar neexplorat încă, ceea ce a fost numit
„punctul focar al lui Dumnezeu” sau „focarul
focarul Divin”.
Divin

Interesant este faptul că martorii oculari au declarat că orașul
ora
plutitor părea cât se poate de real și era înconjurat de un fum
extrem de subțire.
țire. Pornind de la aceste declarații, s-a vehiculat
că ar aparține extratereștrilor.
Acest eveniment nu este singular, de nenumărate ori au fost
semnalate apariții
ții stranii pe cer, care includeau orașe plutitoare.
De exemplu, în 2011, locuitorii din Darazo, Nigeria, au văzut
cum un oraș gigant plutea pe cer.
șul ar aparține unei
Atunci, ca și acum, s-a vehiculat ideea că orașul
civilizații
ții extraterestre. De asemenea, o altă ipoteză este că două
lumi paralele s-au intersectat și din această cauză astfel de orașe
misterioase şi-au făcut apariţia în diferite
ferite zone ale Globului.

Punctul focar al lui Dumnezeu
dr. Melvin Morse
„O
O minune nu este nici o rupere a legilor naturale, nici nu este un fenomen
care este străin acestor legi. Sunt însă legile care, rămânând încă neînţelese,
ele sunt în aparenţă miraculoase.”
Gurdjieff

Neurologii de la Universitatea din San Diego,
California, au anunţat în 1997, cu mult curaj, că au
descoperit o zonă în creierul uman „care a fost concepută
special pentru a auzi vocea dumnezeiască a Cerului”.

P

rin cercetări
ări elaborate anume pentru a testa această zonă,
medicii au stabilit că unele părţi ale creierului, mai exact
lobul temporal drept, se armonizează cu noţiunea de
„Fiinţă Supremă” şi cu experienţele mistice…
Au botezat, deci, această zonă „punctul
punctul focar al lui Dumnezeu”,
precizând că ea seamănă cu un adevărat organ specializat pentru
trăirile religioase şi mistice.
Dacă oamenii de ştiinţă au fost încântaţi de această descoperire,
unul dintre ei, Craig Kinsley, neurolog la Universitatea din
Richmond, Virginia,, a făcut chiar această remarcă plină de bun
simţ: „Problema
Problema este că nu ştim dacă creierul nostru este cel
care l-aa creat pe Dumnezeu, sau dacă nu cumva Dumnezeu a
creat creierul. Fără îndoială, această descoperire îi va zgudui
cu adevărat pe oameni”.

El permite atât vindecarea trupului, cât şi declanşarea viziunilor
mistice, a capacităţilor telepatice şi a experienţelor spirituale
extraordinare. Este limpede că lobul temporal drept ne permite
să interacţionăm direct cu Universul.
Deşi evenimentele trăite în cursul unei experienţe la graniţa
dintre viaţă şi moarte (EGVM) sunt co
considerate astăzi ca
ultimele noastre comunicări şi interacţiuni cu viaţa, se pare că
lucrurile nu stau chiar aşa. EGVM este o experienţă spirituală
care
se
declanşează
când murim.
Studiind
însă
aceste
experienţe, am
înţeles
că
fiecare
fiinţă
umană posedă
acest potenţial
biologic de a
interacţiona cu
universul,
pe
care îl poate utiliza în orice moment al vieţii. Pentru aceasta,
este suficient să învăţăm să ne activăm lobul temporal drept,
zona unde „locuieşte” Dumnezeu în fiinţa umană.
Ca pediatru, am văzut ceea ce se petrece când această zonă este
activată la copiii care au trecut „de cealaltă parte”. Am
remarcat, de asemenea, că ecourile acestor experienţe se fac
resimţite toată viaţa. Aceşti copii au devenit mai echilibraţi, nu
numai la nivel fizic şi mental,
tal, ci chiar şi la nivel spiritual!
Consumă o hrană mai sănătoasă, obţin rezultate şcolare mai
bune şi sunt mai maturi decât colegii lor. Sunt conştienţi de
legătura lor cu Universul, în timp ce marea majoritate a
colegilor lor ignoră până şi existenţa acestuia.
ac
Ei au sentimentul cert că au o menire de îndeplinit pe pământ.
Ei nu se tem de moarte. Mai mult chiar, îşi urmează în
permanenţă intuiţia şi ştiu că pot regăsi acea prezenţă divină
întâlnită în EGVM în orice moment, fără să fie obligaţi să
moară din nou.
„Odată
Odată ce aţi văzut lumina de dincolo, dacă aspiraţi intens, o
puteţi revedea”, mi-aa spus unul dintre tinerii mei pacienţi. „Ea
„
este mereu acolo pentru noi”.
Unde se găsește
ște punctul focar al lui Dumnezeu?
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Nu-l căutaţi într-o carte de anatomie. Ştiinţa medicală
contemporană nu-ll recunoaşte, ca de altfel nicio altă parte a
trupului nostru, ca fiind al Domnului. Cărţile clasice de
neurologie descriu lobul temporal drept ca fiind pur şi simplu
un „decodor” al amintirilor şi emoţiilor noastre.
Lobul temporal drept funcţionează mai mult ca o zonă
„supranaturală”, procurând capacităţi de auto
auto-vindecare, de
telepatie şi mai ales de comunicare cu divinitatea. Dar cum
aceste capacităţi sunt „paranormale”, ele sunt, bineînţeles,
controversate.

Lumânarea – o antenă ce ne pune în
legătură cu Dumnezeu
Cuviosul Paisie Aghioritul

Dar cum este posibil aceasta? Cum putem noi să ignorăm, de
mii de ani, o problemă de o asemenea însemnătate, ca aceea de
a comunica cu Dumnezeu?
Cel mai simplu răspuns ar fi următorul: „Suntem
Suntem în Evul Mediu
al spiritualităţii şi trebuie să mai evoluăm încă,
ă, pentru a ieşi
din el”. Într-adevăr,
adevăr, istoria omenirii conţine nenumărate cazuri
de orbire intelectuală. De pildă, chinezii sunt cei care au
inventat busola. Dar nu ca să navigheze. Ei utilizau acest
instrument remarcabil pentru a poziţiona casele lor conform
con
anumitor reguli religioase.
Mayaşii au inventat roata, ca o jucărie pentru copiii lor. Doar
după mulţi ani, alte culturi au ajuns să descopere posibilităţile
suplimentare ale acestui instrument şi să-ll utilizeze, ceea ce a
dus la schimbarea cursului istoriei.
În consecinţă, ne va mai trebui încă mult timp până când
medicina occidentală va recunoaşte o zonă a creierului ca fiind
interfaţa noastră cu Universul, în pofida cercetărilor riguroase
realizate de unele instituţii ştiinţifice dintre cele mai res
respectate.
Cu toate că medicii se folosesc zilnic în practica lor de intuiţie,
cea mai mare parte dintre ei consideră această legătură „trup„trup
spirit” mai mult ca pe un concept teoretic, decât ca pe o realitate
concretă.

iune divină de dr.
Fragment din lucrarea Uluitoarea conexiune
Melvin Morse, publicată la Editura Firul Ariadnei
Ariadnei.

– Părinte, atunci când aprindem o lumânare, să spunem că o
facem în cutare scop?
– O aprinzi. Dar unde o trimiţi? N-o
N trimiţi undeva? Prin
lumânare cerem ceva de la Dumnezeu. Când o aprinzi şi spui:
,,Pentru cei ce suferă trupeşte şi sufleteşte şi pentru cei ce au
mai mare nevoi,”, în aceştia sunt cuprinşi şi vii şi morţii. Ştiţi
câtă odihnă
nă simt cei adormiţi când aprindem o lumânare pentru
ei? Astfel dobândeşte cineva comuniune duhovnicească şi cu
cei vii şi cu cei adormiţi. Lumânarea, în puţine cuvinte, este o
antenă ce ne pune în legătură cu Dumnezeu, cu cei bolnavi, cu
cei adormiţi.
– Părinte, dar tămâia de ce o ardem?
– O aprindem spre slavoslovirea lui Dumnezeu. Îl slăvim şi Îi
arătăm recunoştinţă pentru marile Lui faceri de bine săvârşite în
toată lumea. Tămâia este şi ea un prinos. Şi după ce o oferim lui
Dumnezeu şi Sfinţilor tămâind
nd icoanele, tămâiem după aceea şi
icoanele vii ale lui Dumnezeu, adică pe oameni. Să puneţi inimă
în toate, fie că cereţi ceva lui Dumnezeu, fie că Îi mulţumiţi.
Prin lumânare spun: „Dumnezeul meu, Îţi cer cu toată inima
mea să-mi împlineşti o cerere”. Iarr prin tămâie spun: „Iţi
mulţumesc, Dumnezeul meu, cu toată inima pentru toate
darurile Tale. Îţi mulţumesc că-mi
mi ierţi multele mele păcate şi
nerecunoştinţa lumii şi nerecunoştinţa mea cea multă!” (Din
Cuviosul Paisie Aghioritul,, Trezire duhovnicească, Editura
Ed
Evanghelismos,
2003, p. 162)
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Toţi aceia pe care îi numim astăzi „morţi”
nu sunt deloc morţi
Haralambie K. Skarlakidis
Toţi cei care au plecat din această viaţă, fie în zilele
noastre, fie în trecutul îndepărtat, sunt cu adevărat vii, mult
mai vii decât suntem noi.
umea morţilor nu este a lor, ci a noastră, deoarece omul
care trăieşte fără valori şi idealuri, fără dragoste şi
virtute, este în esenţă un viu mort. Dim
Dimpotrivă, lumea
lor, lumea celor păruţi morţi este
ste plină de viaţă şi lumină.

L

În ziua cea slăvită a celei de a Doua Veniri a lui Hristos, va avea
loc învierea tuturor morţilor, pentru ca după aceea să urmeze
Judecata cea de Apoi a întreg neamului omenesc. Aşa cum a
înviat Hristos împreună cu Trupul Său, tot astfel şi morţii vor
învia împreună cu trupurile lor. Însă aceste trupuri nu vor mai fi
supuse niciunei stricăciuni, pentru că vor avea ca model Trupul
lui Hristos cel Înviat.
morţi” nu sunt deloc morţi.
Toţi aceia pe care îi numim astăzi „morţi”
Toţi cei care
are au plecat din această viaţă, fie în zilele noastre, fie
în trecutul îndepărtat, sunt cu adevărat vii, mult mai vii decât
suntem noi.

aud foarte clar. La fel şi tânguirile şi suspinele care atunci când
sunt prelungite şi necurmate, îi fac să sufere.
Locul în care se află este întotdeauna corespunzător şi potrivit
potr
cu faptele lor şi după ce trec printr-oo primă judecată, aşteaptă
Judecata de Apoi, care va fi şi pentru ei şi pentru noi şi se va
petrece la a Doua Venire a Domnului nos
nostru Iisus Hristos.
Atunci toţi drepţii vor fi răsplătiţi din nou.
Mormântul fiecărui
rui mort constituie, în esenţă, o uşă prin care
omul trece de la moarte la viaţă. Şi în acest fel viaţa dobândeşte
un sens diferit.
Nu ne-am
am născut ca să murim şi nu trăim ca să murim, ci
trăim ca să participăm, după moarte, la o viaţă veşnică.
Trăim ca să
ă dobândim o moştenire nestricăcioasă care se
păstrează în Ceruri. Pentru că omul nu moare niciodată, ci
călătoreşte de la moarte spre adevărata viaţă. (Haralambie K.
Skarlakidis, Sfânta Lumină. Minunea din Sâmbăta Mare de la Mormântul lui
Hristos, traducere
re din limba greacă de Ierom. Ştefan Nuţescu, Schitul Lacu –
Sfântul Munte Athos, Atena, 2011, pp. 271-272)
272)

O căsnicie fericită
Episcopul Alexandru MILEANT
M

Lumea morţilor nu este a lor, ci a noastră, deoarece omul care
trăieşte fără valori şi idealuri, fără dragoste şi virtu
virtute, este în
esenţă un viu mort. Dimpotrivă,
potrivă, lumea lor, lumea celor păruţi
morţi este plină de viaţă şi lumină.
După moarte, trupul omului se descompune şi elementele lui
materiale se întorc în pământ, însă sufletul lui călătoreşte tocmai
în direcţie opusă.. Continuă călătoria lor şi ucenicia lor în
următoarea clasă a şcolii care se numeşte Viaţă.
Aşa cum sămânţa este îngropată în pământ ca să răsară o nouă
plantă, tot astfel şi omul venind pe lume „este îngropat” ca să
răsară după moartea lui un om nou nestricăcios
ricăcios în Cer.
Cel mort plecând din această viaţă nu are dreptul să ia cu el
absolut nimic, ci le lasă pe toate aici. Numai un lucru ia cu el:
faptele lui.
Aceste fapte vor constitui „materialele” din care se va construi
viitoarea sa locuinţă. De aceea şii Iisus îi îndeamnă pe oameni
să-şi facă vistierii în ceruri: „Nu vă adunaţi comori pe pământ,
unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci
adunaţi-vă
vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le
strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este coco
moara ta, acolo va fi şi inima ta” (Matei 6. 19-21).
21).
În locul unele sunt duşi „morţii” după moartea lor, ei continuă
să înveţe şi să lucreze duhovniceşte şi, desigur, să mijlocească
pentru cei rămaşi pe pământ. În acest loc cceresc există
„difuzoare” foarte bune şi gândurile noastre îndreptate spre ei se
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1. Să nu fiţi niciodată supăraţi amândoi în acelaşi timp;
2. Să nu ridicaţi niciodată vocea unul la celălalt (cu excepţia
cazului când arde casa);
3. Dacă unul dintre voi trebuie neapărat să iasă învingător din
dispută, cedează tu;
4. Dacă trebuie să mustri, fă asta cu dragoste;
5. Niciodată să nu aminteşti greşelile din trecut;
6. Nu mergeţi la culcare
care fără să vă fi împăcat;
7. Străduiţi-vă,
vă, cel puţin o dată pe zi, să vă spuneţi unul celuilalt
o vorbă bună;
8. Dacă ai făcut ceva greşit grăbeşte-te
te să-ţi
să recunoşti greşeala şi
să-ţi ceri iertare;
9. În contradictoriu discută doi, însă cel ce n-are
n
dreptate
vorbeşte întotdeauna mai mult;
În esenţă, aceste sfaturi şi altele de acelaşi fel reprezintă o
repovestire a ceea ce ne învaţă credinţa
dinţa creştină. Ca atare, dacă
amândoi soţii se vor strădui să devină creştini mai buni, vor fi
înlăturate toate neînţelegerile,
elegerile, iar înţelegerea şi dragostea
reciprocă dintre ei vor creşte. (Extras din Cum să întemeiem o familie
ortodoxă, 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi soţie de la sfinţi şi mari
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duhovnici, Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas,
Vlas, Editura Cartea
Ortodoxă, Bucureşti, 2011, p. 90)

Adevărul ultim divin
Prof. George BIANU – București
În viziunea celor înţelepţi, nu se poate vorbi
niciodată despre un Adevăr divin (ultim) care să fie străin
de Principiul Suprem.

P

entru a înţelege această afirmaţie, este necesar să
enunţăm succint ce este în realitate Principiul Suprem.
Principiul Suprem este Originea originilor, Unitatea cea
fără început, Eternul Absolut sau, altfel spus, Dumnezeu Tatăl,
care se află atât dincolo dee Manifestare, cât şi dincolo de
Nemanifestare. Principiul Suprem este o ipostază a lui
Dumnezeu Tatăl, care se situează dincolo de orice înţelegere
obişnuită şi care, totodată, este non-dual
dual (lipsit de dualitate) și
în viziunea marilor înţelepţi, el are o importanţă metafizică
fundamentală.
Prin urmare, se poate spune că Principiul Suprem este ceea ce
înţelepţii Orientului numesc BRAHMAN (Dumnezeu), sau
Principiul Suprem care există dincolo de orice distincţie, fiind
în mod absolut necondiţionat. Principiul
ul Suprem este Originea
tuturor originilor, Unitatea misterioasă cea fără început, Eternul
Absolut sau, altfel spus, ceea ce există atât dincolo de
Manifestare, cât şi dincolo de Nemanifestare și care există
dincolo de orice înțelegere obișnuită, reprezentând
ând ceea ce este
non-dual (Unul cel Unic fără al doilea).

Atunci când se vorbeşte despre Adevărul divin ca atare, se face
întotdeauna, în mod inevitabil, referinţă directă la Principiul
Suprem, căci în afara Principiului Suprem, nimic – fără excepţie
– nu deţine propriul său fundament. Această referire la
Principiul Suprem primar implică, în mod necesar, că orice
relaţie a noastră cu Adevărul ultim, divin, primar trebuie să
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treacă prin recunoaşterea subordonării noastre la imperativele
obiective, tainice ale imuabilelor legi principiale şi supraumane.
Iată pentru ce se spune că numai Adevărul ultim, atunci când
este revelat în propriul nostru univers lăuntric, ne face cu
adevărat să devenim liberi din punct de vedere spiritual. Acest
aspect fundamental este
ste subliniat de apostolul Ioan în
Evanghelie, unde el afirmă citându-l
citându pe Iisus: „Cunoaşteţi
Adevărul, şi atunci Adevărul vă va elibera“.
elibera
După cum ştim, Principiul Suprem este Unul şi el este Unic.
Aşa cum ne putem da seama cu uşurinţă, în realitate nu po
pot să
existe niciodată două Principii Supreme, căci, chiar dacă, prin
reducere la absurd, am presupune că ar putea exista o asemenea
alternativă, atunci unul l-ar
ar exclude fără îndoială pe celălalt.
Pentru aceleaşi raţiuni, se înţelege aproape de la sine că nu este
cu putinţă să existe două „Absoluturi“ sau două „Toturi“. Tot
aşa, este absolut imposibil să existe două sau mai multe
„Infinituri”. În conformitate cu aspectele pe care le
le-am
prezentat anterior, ne putem da astfel seama, chiar şi intuitiv, că
şi Adevărul
devărul ultim sau, altfel spus, Adevărul divin este
întotdeauna Unul şi tocmai de aceea se poate vorbi de caracterul
unic al Adevărului ultim, căci, în esenţa sa, el este fără încetare
absolut identic cu Principiul Suprem, care este nediferenţiat de
această Unitate originară.
Cei înţelepţi afirmă că, de fapt, Adevărul ultim nu a fost şi nu
va fi vreodată o creaţie a minţii umane. Adevărul divin deține
de
în
veşnicie o existenţă enigmatică ce există prin ea însăşi,
independentă de noi. Rolul nostru, care totodată
totod este una dintre
menirile noastre fundamentale (pe primul loc fiind cunoaşterea
directă şi nemijlocită, în propriul nostru univers lăuntric, a
realităţii lui Dumnezeu Tatăl), implică prin urmare să
cunoaştem prin revelaţie directă şi nemijlocită Adevăru
Adevărul ultim
divin. Este, de asemenea, esenţial să ne dăm seama că, în afara
acestei cunoaşteri (prin revelaţie, directă şi nemijlocită) în
propriul nostru univers lăuntric a Adevărului ultim divin, în
fiecare dintre noi nu subzistă decât eroarea.
Pentru unele fiinţe umane, acest aspect este dificil de înţeles la
prima vedere, dar dacă analizăm cu atenţie ceea ce am expus
anterior, ne putem da seama cu uşurinţă că numai cunoaşterea
directă şi nemijlocită în propriul nostru univers lăuntric prin
revelație a Adevărului
ărului ultim divin este singura modalitate care
face într-adevăr
adevăr să înceteze starea de eroare în care ne aflăm cu
toţii, fără excepţie, atâta timp cât nu am ajuns să cunoaştem prin
revelaţie directă şi nemijlocită Adevărul ultim divin. Abia
atunci când în fiinţa noastră începe să se reveleze în mod gradat
Adevărul ultim divin, noi ieşim totodată din starea de eroare,
pentru că în fiinţa noastră apare pentru prima oară sclipirea
mirifică, esenţială a „Luminii
Luminii eterne a Adevărului ultim divin”,
divin
care ne conferă accesul la adevărata cunoaştere, ce ne permite
să înţelegem realitatea, atât cea lăuntrică, cât şi cea
înconjurătoare, din perspectiva tainică a Adevărului ultim divin
al lui Dumnezeu Tatăl. Prin urmare, cunoaşterea Adevărului
ultim divin în propriul nostru
ru univers lăuntric face să apară o
esenţială transformare a viziunii şi a perspectivei asupra
realităţii.
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În locul viziunii personale şi eronate asupra realităţii (atât
asupra realităţii fiinţei noastre, cât şi asupra realităţii
înconjurătoare) în care ne-am aflat, fără îndoială, până atunci, în
fiinţa noastră se instalează şi rămâne pentru totdeauna o nouă şi
fundamentală viziune, care aparţine Adevărului ultim divin.
Această transformatoare viziune a Adevărului ultim divin ne
oferă jaloanele divine de care avem nevoie pentru a privi aşa
cum trebuie, cu înţelepciune, atât asupra realității fiinţei noastre,
cât şi asupra întregii realități înconjurătoare. Prin urmare,
cunoaşterea Adevărului ultim divin face să apară în noi o
fundamentală transformare a viziunii care înlocuiește viziunea
eronată, egotică de dinainte cu o nouă viziune adevărată, divină,
care este lipsită de eroare.

intelectuală supramentală (atunci când este trezită suficient de
mult) ne permite să intrăm cu uşurinţă în contact cu sfera
supraumană care este în mod precis domeniul propriu al
Principiului Suprem. Principiul Suprem este, am putea spune,
perceput în universul nostru lăuntric prin ceea ce se numeşte
„cunoaşterea cea misterioasă a inimii“ – aşa cum o numesc
înţelepţii Orientului.
Este evident că Adevărul ultim divin ne este transmis în
conformitate cu ordinea sa şi după natura sa. Este însă esenţial
să reţinem că: „Numai Adevărul ultim este acela care face să fie
atras în universul nostru lăuntric Adevărul ultim care există în
Macrocosmos“.

Este evident că această cunoaştere a Adevărului ultim divin în
propriul nostru univers lăuntric,
despre care a vorbit Iisus, nu
numai că ne ajută să ne
eliberăm din punct de vedere
spiritual, ci totodată ea ne
eliberează de această viziune
eronată care există în noi,
înainte de revelarea directă şi
nemijlocită a Adevărului ultim
divin în fiinţa noastră. Acesta
este secretul fundamental care
este criptat în cuvintele pline de
înţelepciune ale lui Iisus:
„Cunoaşteţi Adevărul şi atunci
Adevărul vă va elibera“.
Toţi marii înţelepţi şi toţi marii sfinţi care au atins suprema
realizare divină au reuşit într-o anumită etapă a evoluţiei lor
spirituale să-şi reveleze în propriul lor univers lăuntric Adevărul
ultim divin. Numai în felul acesta, prin revelarea Adevărului
ultim divin în propria lor fiinţă, ei au reuşit cu adevărat să-L
cunoască pe Dumnezeu Tatăl şi totodată au reuşit să-şi
transforme viziunea personală, eronată într-o nouă şi
fundamentală viziune divină, eternă şi universal valabilă.
Cunoașterea Adevărului ultim divin în propriul nostru univers
lăuntric face să dispară eroarea. Este evident că acolo unde
există doar eroare, ființei umane în cauză îi lipsește Adevărul
ultim și această lipsă o face să nu cunoască deloc care este
Adevărul. Atunci când ființa umană cunoaște Adevărul ultim
divin, ea încetează să mai existe în eroare. Începutul cunoașterii
Adevărului ultim divin în propriul nostru univers lăuntric prin
revelație directă și nemijlocită marchează, de fapt, începutul
sfârșitului stării de eroare în care am trăit până atunci. Iată de ce
unii înțelepți afirmă că „Orice început este un sfârșit și orice
sfârșit este un nou început”.

În lumina acestor revelaţii, ne putem da seama că pentru aceasta
este foarte important să ne punem într-o stare lăuntrică de
perfectă disponibilitate şi deschidere faţă de el sau, altfel spus,
să intrăm într-o stare de inefabilă rezonanță ocultă care face ca
Adevărul ultim divin să fie imediat atras în noi prin intermediul
Adevărului ultim divin care deja a fost trezit (revelat) în
universul nostru lăuntric. Pentru a atrage în universul nostru
lăuntric Adevărul ultim divin trebuie, înainte de toate, să
abandonăm mai ales acele mecanisme care se bazează pe
convingerile noastre limitate ale „vechiului om”, pentru a ne
deschide, cât mai repede şi aşa cum se cuvine, manifestării
„luminii tainice şi clare” a Adevărului ultim divin.

Cei înţelepţi spun că, de fapt, Adevărul ultim divin „aparţine
sferei gigantice, misterioase a înţelepciunii pure a lui
Dumnezeu”.

Atât ştiinţa înţelepciunii orientale, cât şi întreaga cunoaştere
metafizică fundamentală nu au, nu au avut şi nu vor avea o altă
sursă. Toate acestea nu sunt alimentate de un alt canal în afara
canalului Adevărului ultim divin. Adevărul ultim originar sau
Adevărul Adevărului reprezintă Adevărul ultim divin asupra
originilor. El este Adevărul ultim divin asupra a ceea ce este în
realitate Principiul Suprem.

Despre el (Adevărul ultim divin) se poate spune că este propriul
„obiect“ al înţelepciunii veritabile. Este, de asemenea, necesar
să știm că prin percepţie esenţială, spirituală, fundamentală,
imediată şi directă ajungem la Adevărul ultim. Numai intuiţia

Adevărul ultim divin este cel mai profund nucleu, este Adevărul
Esenţial sau Adevărul Total în cazul căruia toate adevărurile
parţiale nu sunt decât nişte firimituri și ne apar ca fiind nişte
sclipiri palide. Fiind un sinonim al Absolutului, Adevărul ultim
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divin transcende şi totodată depăşeşte toate aporiile şi limitările
contingenței
ței lumii manifestate (aporie = dificultate de ordin
raţional care, cel mai adesea, este foarte greu sau chiar
imposibil de rezolvat). Atemporalitatea Adevărului ultim ddivin
îi conferă întotdeauna un statut enigmatic de universalitate, care
îi permite să lumineze toate epocile şi toate tradiţiile. Adevărul
ultim divin luminează acele tradiţii care se deschid preluării şi
asimilării luminilor suverane ale Realităţii Esenţiale
Esenţi
Misterioase.

în termenii ezoterismului occidental, o „anabază“) prezintă o
profundă semnificaţie iniţiatică pentru cel sau cea care o
realizează, deoarece ea constituie în realitate o ascensiune a
conştiinţei fiinţei respective
ve pe un nivel de vibraţie superior,
corespunzător sferei sublime de manifestare în care are loc
această ascensiune subtilă. Totodată, fiinţa accede pe o anumită
treaptă a cunoaşterii divine, precum şi la un anumit grad de
profunzime a purificării ei sufleteşti
teşti sau, altfel spus, a stării ei
de catharsis.

Ştiind toate acestea, ar merita să ne întrebăm acum câţi, mai ales
printre aceia care păstrează o orientare spirituală tradiţională şi
autentică, iau în considerare Adevărul ultim divin prin el însuşi,
într-un mod complet dezinteresat, situându-se
se dincolo de toate
ataşamentele afective şi de spiritul îngust de grup? Din
nefericire, putem observa cu uşurinţă că răspunsul la această
întrebare indică cel mai adesea că este vorba de un foarte mic
număr, care constituie cercul extrem de închis al prietenilor cei
sinceri ai Adevărului ultim. Un asemenea grup spiritual este
grupul celor puţini şi aleşi, în cadrul căruia este păstrată şi
transmisă comoara inestimabilă a Eternei Înţelepciuni. Acesta
este, am putea spune, depozitul
zitul cel atemporal şi universal al
Adevărului ultim divin.

Translaţia extatică a iniţiatului poate fi realizată în mai multe
moduri. Spre exemplu, ea este efectuată (mai ales în cadrul
tradiţiei tantrice) cu ajutorul imaginaţiei creatoare a yoghinului /
yoghinei, care este însă indefinit mai mult decât o simplă
plăsmuire sau imaginare sterilă cu ajutorul minţii; în tradiţia
tantrică sau în tradiţia şivaismului, imaginaţia creatoare
(BHAVANA) este un instrument spiritual deosebit de puternic,
ce permite transformareaa radicală a conştiinţei yoghinului şi
accesul la un nivel existenţial net superior.

Aspecte inițiatice
țiatice esențiale referitoare la
translațiile
țiile extatice în dimensiunile subtile
ale universului astral
Nicolae
olae CATRINA
Translaţiile extatice sau aşa-numitele
numitele călătorii spirituale
sunt cunoscute şi menţionate explicit în aproape toate
tradiţiile spirituale ale umanităţii.
xpresia „călătorie spirituală“ desemnează fie o proiecţie
iniţiatică în alte dimensiuni sau tărâmuri misterioase ce
există în universurile subtile paralele,
ralele, fie o experienţă
simbolică a dimensiunilor superioare ale Manifestării („Cerurile
superioare“, „sferele sublime“ etc.). Pe de altă parte, la modul
general vorbind, călătoria spirituală sau iniţiatică într-un
într
loc
îndepărtat, cel mai adesea mitic, situat într-oo cu totul altă
dimensiune a realităţii, care există simultan (şi paralel) cu
dimensiunea fizică, materială, în care trăim cu toţii,
simbolizează adesea nu doar etapele cardinale şi probele majore
ale iniţierii spirituale, ci evocă, în termeni si
simbolici, natura
holografică a Universului şi relaţiile de corespondenţă sau
legăturile tainice (care sunt fundamentate de Legea universală
rezonanţei oculte) între diferitele lumi subtile paralele.

E

În cadrul ezoterismului occidental, translaţia extatică a
conştiinţei iniţiatului în sferele subtile spirituale mai este
cunoscută şi sub numele de „anabază“, termen care provine de
la cuvintele greceşti „ana“ („în sus“) şi „basis
basis“ („bază“).
Anabaza desemnează deci ascensiunea „bazei“ (sau cu alte
cuvinte a predominanţei)
minanţei) conştiinţei (sau a Spiritului) fiinţei
umane fie spre „Ceruri“ (lumile cereşti) sau paradisuri (sferele
sublime ale Manifestării, care sunt mereu pline de armonie şi de
Lumină divină), fie chiar în Împărăţia lui Dumnezeu.
Întotdeauna, o astfel de ascensiune (sau translaţie) extatică (ori,
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În alte cazuri, translaţia extatică sau „anabaza“ este realizată
prin intermediul unor ritualuri speciale în care sunt riguros
omologate aspecte concrete, fizice – de exemplu, ascensiunea
pe un munte ce este considerat a fi sacru (spre exemplu,
muntele Kogaion în tradiţia spirituală dacică) sau construirea
unei MANDALA-e ori a unei
YANTRA-e etc. – cu aspecte
macrocosmice, divine. La fel,
există numeroase procedee şi
tehnici care ţin de şamanism,
prin intermediul cărora este
atinsă o ascensiune spirituală
(translaţie extatică) ce îi
permite
iniţiatului
sau
oficiantului să obţină fie o
vindecare şi o purificare
sufletească
deplină,
fie
transcenderea
(totală
sau
parţială), pe o anumită
perioadă de timp, a condiţionărilor şi limitărilor specifice
planului fizic (şi, implicit, trupului) şi aşa mai departe.
Trebuie să menţionăm aici şi faptul că opusul ascensiunii
spirituale (sau al „anabazei“) – „catabaza“ sau coborârea
conştientă
ntă a spiritului în anumite tărâmuri inferioare – nu are
întotdeauna conotaţii negative, aşa cum ne-am
ne
putea aştepta.
Într-adevăr, „catabaza“ – termen care provine din cuvintele
greceşti „kata““ („sub, dedesubt“) şi „basis“
„
(„bază“) –
desemnează un proces dee coborâre a „bazei“ (sau a nivelului
predominant) de conştiinţă, în vederea obţinerii unei anumite
transformări sau purificări în sfera subtilă respectivă unde are
loc coborârea conştiinţei acelei fiinţe. Această coborâre – care,
subliniem, atunci când este
te integrată din punct de vedere
spiritual constituie un act iniţiatic transformator şi purificator –
poate fi atât o coborâre rituală (spre exemplu, coborârea în grota
sacră de la Eleusis), cât şi o coborâre realizată, prin intermediul
imaginaţiei creatoare
re (BHAVANA), în anumite planuri ale
astralului, sau o coborâre în aşa-numita
numita lume de dincolo sau
împărăţie a morţilor (aşa cum, de exemplu, a realizat marele
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model divin Iisus Hristos înainte de momentul Învierii Sale), ori
chiar o coborâre în tărâmurile infernale (aşa cum menţionează
toţi iniţiaţii care au descris iadurile sau infernurile – spre
exemplu, genialul poet şi iniţiat Dante), ori un periplu în Infern,
precum cel al lui Orfeu în căutarea iubitei sale Euridice etc.
Întotdeauna, scopul acestei coborâri iniţiatice („catabază“) este
unul superior: salvarea sufletelor anumitor fiinţe din lumea de
dincolo, vindecarea spirituală, purificarea sau transformarea
profundă a unei zone, a unei colectivităţi umane sau (în cazul
marelui model divin Iisus Hristos), chiar a unei întregi planete,
graţie sacrificiului spiritual ce este conştient asumat şi apoi
împlinit de acel iniţiat. Cele mai importante asemenea coborâri
iniţiatice sunt, desigur, aşa-numitele coborâri cereşti (sau
încarnări divine) – „AVATARA“, în limba sanscrită.

reprezentat fie de sufletul cel viu, JIVATMA, al fiinţei umane,
fie, în cazul translaţiilor extatice iluminatoare şi eliberatoare, de
Sinele Divin Nemuritor al făpturii, ATMAN), iar transcenderea
propriu-zisă este descrisă adesea (inclusiv în cadrul tradiţiei
creştine) ca o tainică trecere prin „poarta cea strâmtă“ care
eliberează fiinţa umană respectivă de toate condiţionările
inerente existentei profane. Este evident, în această direcţie, că
această „poartă strâmtă“ nu este altceva decât vidul beatific
median, care unifică şi totodată transcende orice formă de
dualitate şi care poate fi conştientizat de către yoghin în orice
moment de trecere de la un aspect la altul (spre exemplu, între
două respiraţii succesive, între două senzaţii sau percepţii
succesive, între două gânduri succesive, între două trăiri
succesive etc.).

Din această perspectivă iniţiatică, se poate spune că între
anabază şi catabază există o relaţie de complementaritate:
„anabaza“ şi „catabaza“ constituie polii opuşi – de tipul Cer şi
Pământ, sus şi jos etc. – ai unei aceleiaşi realităţi spirituale.

În urma acestei ascensiuni sau translaţii extatice, iniţiatul care
parcurge o astfel de călătorie
spirituală ajunge adesea – după
cum menţionează diferitele tradiţii
ezoterice – în aşa-numitul „Paradis
ceresc“, care este descris ca fiind o
realitate divină esenţială, mai
presus de diferitele paradisuri
subtile astrale şi chiar de lumea
sublimă a zeilor, SVARGA LOKA.
În cadrul creştinismului ezoteric,
„Paradisul ceresc“ este identificat
cel mai adesea cu Realitatea Divină
Supremă
(Împărăţia
lui
Dumnezeu), apoteoza Păcii Divine
şi a Splendorii şi Gloriei nesfârşite a lui Dumnezeu. Aceasta
este împlinirea tuturor translaţiilor extatice, deoarece ea îi oferă
iniţiatului (care este atunci total dăruit şi „dizolvat“ în mod
plenar identificator în Dumnezeu) „cheia marilor mistere
divine“ sau accesul deplin şi nelimitat la Atotputernicia lui
Dumnezeu.

Mai mult decât atât, în numeroase descrieri mitologice şi
iniţiatice, „anabaza“ şi „catabaza“ sunt privite de fapt nu ca
două aspecte cu totul diferite, opuse, ci ca două jumătăţi ale
unui acelaşi întreg. Astfel, ciclul „anabază“-„catabază“
caracterizează călătoria periodică a unor zei (Persefona,
Dionisos etc.) în lumile subterane (aceasta fiind „catabaza“ lor)
şi revenirea lor (prin ascensiune sau „anabază“) în lumile subtile
superioare.
Din punctul de vedere al translaţiei propriu-zise, se poate spune
că o călătorie spirituală autentică sau o translaţie extatică a
conştiinţei este caracterizată întotdeauna de o anumită unificare
a contrariilor, care provoacă mai întâi disoluţia stării sau
condiţiei existenţiale iniţiale (această etapă corespunde
procesului alchimic de „dizolvare“ sau solve) şi apoi
cristalizarea condiţiei existenţiale superioare care este atinsă în
urma translaţiei (această etapă corespunde procesului alchimic
de „coagulare“ sau coagula). Cu alte cuvinte, translaţia
conştiinţei de la o stare la alta (de la o condiţie existenţială la
alta) implică întotdeauna o trecere printr-o stare neutră,
atemporală, ce este specifică Nemanifestării. Aceasta este starea
de vid beatific median (SANDHI sau MADHYA, în termenii
tradiţiei tantrice). Translaţia propriu-zisă este realizată deci, de
fapt, în afara timpului-durată – şi astfel, în afara Manifestării
sau a dualităţii. Se poate spune aşadar că, pe lângă valenţele
spiritualizante şi purificatoare ale translaţiei extatice propriuzise, mai există, în orice formă de translaţie sau de „călătorie
spirituală“, şi posibilitatea transcenderii directe şi imediate în
condiţia divină primordială, cea care se află mai presus de timp
şi de spaţiu şi care corespunde originii divine şi necreate a
oricărei manifestări.
Mai putem adăuga aici faptul că orice anabază sau ascensiune a
yoghinului către stări de conştiinţă şi condiţii existenţiale
superioare – sau, altfel spus, orice translaţie de la nivel
microcosmic (fiinţa umană individuală) la nivel macrocosmic
(la nivelul întregii Manifestări) – mai poate fi descrisă şi ca
„moartea“ simbolică a aşa-numitului om vechi (egoul, cu toate
limitările sale) şi „învierea“ aşa-numitului om nou (care este
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Menţiuni şi dovezi sau relatări simbolice foarte elaborate cu
privire la translaţiile extatice pot fi întâlnite deosebit de
frecvent, şi din cele mai vechi timpuri, în tradiţia taoistă. Există,
spre exemplu, în acest sens descrieri dintre cele mai evidente în
scrierile marelui gânditor şi înţelept Chuang Tzu, precum şi în
faimoasele Cântece (sau elegii) ale regatului Chu („Chu Ci“),
antologie de poeme datând din secolele IV-III î.H. Întâlnim în
aceste lucrări, de exemplu, personaje care străbat fulgerător
Universul de la un capăt la altul, care urmează cursul Soarelui,
care ajung pe pământuri mitice unde se odihnesc şi apoi
întâlnesc diferite entităţi divine sau zei. Ele „se recreează în
regiunile celor patru mări“ (mări ce se întind până la marginile
Universului“ şi „pot călări (pot avea drept vehicul) Soarele şi
Luna“. Înţelepţii şi poeţii din timpurile străvechi i-au atribuit
Omului cosmic (Fiinţa Divină primordială) aceste călătorii
îndepărtate sau celeste, însă detalii precise cu privire la metoda
pe care Omul cosmic o folosea pentru a realiza aceste translaţii
spirituale au început să fie date de-abia în taoismul ulterior (spre
exemplu, în textele şcolii taoiste din Shangqing, apărute în
secolul al IV-lea d.H.).
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O bună parte din meditaţiile taoiste asociate tehnicilor secrete
de translaţie extatică în paradisurile subtile sunt bazate, ca şi
numeroase tehnici echivalente din cadrul tradiţiei tantrice sau
şivaite, pe integrarea imaginaţiei creatoare BHAVANA, în
termenii tradiţiei şivaismului) şi pe conştientizarea şi chiar
vizualizarea interioară a diferitelor etape ale acestei „călătorii“,
în fiinţa (din ce în ce mai mult transfigurată, macrocosmizată şi
îndumnezeită graţie acestor procedee) iniţiatului sau iniţiatei.
Astfel de metode de vizualizare creatoare sunt realizate, de
pildă, de preotul taoist în timpul oficierii ritualurilor, sau de
iniţiatul care acţionează în scopul desăvârşirii operei sale
alchimice, sau de cuplul angrenat plin de iubire în practicile
alchimice erotice, ori de ascetul care meditează în solitudine.
Toate aceste forme de meditaţie taoistă fac deci apel la
imaginaţia creatoare (şi totodată realizatoare), care ne oferă
accesul la dimensiunile subtile ale realităţii, precum şi la
domeniul misterios care se situează între realitatea
nemanifestată şi cea a formelor perceptibile (sau Manifestarea
propriu-zisă). Ele îi permit în felul acesta practicantului să
perceapă fenomenele Manifestării în starea lor iniţială, subtilă:
de exemplu, sub forma unor efluvii luminoase, a unor
eflorescenţe, a unor esenţe subtil-vibratorii, a unor sufluri
subtile sau a unor energii luminoase în „forma lor veritabilă“
etc., toate aceste aspecte vizibile nereprezentând însă decât o
„urmă“ a aspectului invizibil, nemanifestat al acestui domeniu.
Acest domeniu misterios situat între Nemanifestare şi
Manifestare este cel în care, afirmă tradiţia taoistă, „se
spiritualizează trupul şi se întrupează Spiritul“, sau în care
există aşa-numitele corpuri subtile, care nu sunt nici doar Spirit
divin transcendent şi nici doar materie. El îşi întemeiază
existenţa pe corespondenţa şi pe întrepătrunderea tainică dintre
diferitele niveluri sau substraturi ale Universului, precum şi pe
analogia fundamentală dintre fiinţa umană (care este privită ca
fiind un Microcosmos), întregul Univers (sau Macrocosmos) şi
domeniul transcendenţei, propriu Sinelui Divin (ATMAN).

menţionăm aici faptul că toate aceste tehnici de catalizare a
translaţiilor extatice nu au nimic de-a face cu activităţile onirice
şi nici cu stările de transă mediumnică. Aceasta înseamnă că nu
divinităţile respective pun stăpânire pe el, ci el este cel care le
invocă, le face să vină şi să se manifeste în fiinţa sa, sau merge
în căutarea lor. Yoghinul este întotdeauna cel care ghidează şi
orientează foarte precis „călătoriile“ sau translaţiile extatice ale
conştiinţei sale, el cunoscând totodată suficient de exact
itinerariile călătoriilor sale subtile, şi din această cauză nu
pierde niciodată controlul asupra desfăşurării respectivelor
translaţii. Pe de altă parte, aceste călătorii spirituale nu pot fi
realizate decât cu ajutorul unei iniţieri şi a unei ghidări
competente, care include (în cadrul tradiţiei taoiste) şi diferite
„hărţi“ ale lumilor subtile, precum şi anumite talismane care
sunt transmise aspirantului de către Ghidul său spiritual şi care
îi asigură atât protecţia divină, cât şi integrarea justă,
armonioasă, în energiile divine fără de care aceste translaţii
extatice ar fi imposibile.
Iniţiatul taoist zboară (se proiectează) dincolo de cele patru mări
care delimitează spaţiul lumii materiale, către aşa-numitele
regiuni exterioare: tărâmurile neobişnuite de la „capătul“ lumii
fizice, care sunt populate cu minunăţii, polii axei lumii, ce sunt
locuiţi de diferite entităţi divine, cei patru „stâlpi“ ai
Pământului, care sunt guvernaţi de patru împăraţi legendari,
cunoscuţi în mitologia chineză sub numele de „Stăpânii celor
patru direcţii“. Aceşti patru împăraţi ai direcţiilor cardinale ale
spaţiului, la care se adaugă şi împăratul din Centru, sunt în
legătură cu cele cinci viscere (ficatul, inima, splina, plămânii şi
rinichii) şi cu cele cinci Elemente subtile: Pământul, Apa,
Focul, Lemnul şi Metalul, energiile fundamentale care
dinamizează întregul Univers şi îi imprimă un anumit ritm
evolutiv.

În timpul acestor tehnici spirituale ce declanşează translaţiile
extatice, toate fiinţele din planurile subtile ale realităţii,
enigmaticii locuitori ai polilor Pământului, zeii, oamenii,
animalele etc., sunt sintetizate în fiinţa iniţiatului, într-o dublă
incluziune: atât el este cuprins de Universul exterior, cât şi
Universul este în întregime cuprins în fiinţa iniţiatului, care
poate, din această cauză, să ajungă cu uşurinţă, fulgerător, până
la marginile extreme ale acestuia.
Aceste meditaţii speciale îi permit adeptului să-şi spiritualizeze
deopotrivă trupul şi celelalte corpuri subtile, făcând în felul
acesta să fie prezente şi tot mai active în fiinţa sa entităţile
divine care corespund, la nivel macrocosmic, diferitelor zone
ale trupului său. Astfel, divinităţile celeste (zeii, îngerii de
lumină, diferitele puteri divine etc.) vor ajuta atunci yoghinul să
„zboare“ (să ascensioneze) fulgerător, într-o anabază (sau
translaţie) extatică, dincolo de lumea obişnuită, către divinităţile
care populează paradisurile subtile ori celeste. El este îndrumat
în aceste călătorii de textele revelate care i-au fost transmise de
către Ghidul lui spiritual şi care descriu în detaliu locurile şi
formele pe care le va întâlni şi le va vedea, cu ajutorul
clarviziunii, în acele tărâmuri subtile. Este foarte important să
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În cadrul acestor metode taoiste, adeptul este antrenat şi pregătit
gradat să „vadă“ (să perceapă la nivel subtil, prin clarviziune)
din ce în ce mai departe, în fiecare direcţie cardinală, succesiv,
munţii, fluviile, plantele, animalele şi divinităţile care populează
acele tărâmuri îndepărtate. El ajunge apoi în insulele legendare
ale nemuririi, ce sunt situate în marea orientală. Plimbările lui îl
conduc şi în munţii cei sacri care delimitează şi mărginesc
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Pământul şi care sunt în număr de cinci (câte unul în fiecare
direcţie cardinală şi Centrul), cel mai celebru şi mai important
dintre ei fiind muntele Kunlun, considerat în tradiţia chineză ca
fiind axa fundamentală a lumii şi centrul iniţiatic suprem –
tărâmul nemuririi spirituale şi al Paradisului ceresc. Aceste
translaţii celeste extatice înspre cele patru colţuri ale lumii sunt
însă numai prima etapă a căutării Adevărului Suprem Divin de
către iniţiatul taoist. Ele sunt completate de călătoriile sale între
Cer şi Pământ, iar apoi de călătoriile sale în stele.
Într-adevăr, practicantul însoţeşte, cu conştiinţa sa
îndumnezeită, Soarele şi Luna în cursul lor sideral şi vizitează
opririle acestora la „marginile lumii“: „Poarta de aur“ la Est,
prin care trece Soarele în prima zi a primăverii, „Palatul
YANG-ului universal“ la Sud, care reprezintă locul lui de
apogeu, „Puţul occidental“ la Vest, care constituie totodată şi
„Poarta Lunii“ şi prin care Soarele trece în prima zi de toamnă
(momentul echinocţiului de toamnă) şi, în sfârşit, „Palatul
Marelui frig“ la Nord, punctul de apogeu al Lunii. Toate aceste
„palate“ sunt în realitate tărâmuri subtile paradiziace de o
frumuseţe extraordinară. În Puţul occidental, de exemplu, se
spune simbolic că există un copac înalt de patru mii de picioare,
ale cărui ramuri acoperă trei mii de li (unitate de măsură folosită
in China: 1 li = 0,5 km). El produce fructe şi flori care îl fac să
trăiască o întreagă eră cosmică pe cel care se hrăneşte din ele.
La baza lui curge „apă de jad“, care îi conferă starea de
nemurire celui care bea din ea. Adeptul se hrăneşte astfel din
aceste fructe, bea din aceste ape divine şi se scaldă în apa în
care împăratul de aici şi toţi nemuritorii vin cu regularitate să se
purifice.
Într-un car de nori purpurii, tras de nouă dragoni, cu care cei
cinci Împăraţi ai Soarelui şi ai Lunii au venit să-l caute, el
zboară către Soarele şi către Luna pe care le descriu textele
simbolice ale tradiţiei taoiste. Soarele (Li) este format, se spune,
dintr-o materie luminoasă care străluceşte la exterior şi dintr-o
substanţă apoasă (fluidă) la interior. El răspândeşte un suflu
subtil de culoare roşie, iar razele sale sunt purpurii. În interiorul
Lunii (K’an) străluceşte o substanţă apoasă alcătuită din lapis
lazuli şi din argint. Lumina ei subtilă este de culoare galbenă,
iar razele sale sunt albe. În fiecare dintre aceşti aştri, Împăraţii
Soarelui şi Doamnele Lunii păstrează registrele nemuririi şi sunt
omologii celeşti ai Împăraţilor de la polii tereştri. Aceste
călătorii spirituale (translaţii extatice) pe cei doi aştri sunt
însoţite de absorbţia în fiinţa iniţiatului a efluviilor lor
luminoase şi ele se încheie într-o apoteoză de lumină, în care
întreaga fiinţă a adeptului este adusă la o stare de incandescenţă
subtilă (altfel spus, el realizează o adevărată alchimizare şi
trans-substanţializare a trupului şi a corpurilor sale subtile). În
toate aceste exerciţii, Soarele (Li) şi Luna (K’an) – manifestările
fundamentale ale yin-ului şi ale yang-ului – sunt inseparabili
unul de celălalt. Acesta este aspectul dual şi complementar, sau
acţiunea concertată şi unificată a celor două forţe dinamice
esenţiale, care fundamentează şi practicile secrete ce permit
realizarea la voinţă a translaţiilor extatice. Soarele şi Luna
reprezintă totodată energiile oculte care „măsoară“ întregul
Univers – de la ritmul zilelor şi al anotimpurilor la dublul mers
determinat de bipolaritatea Universului, care revelează însă
mereu şi oriunde, pentru cel iniţiat, coincidenţa beatifică a
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tuturor contrariilor. Sferele subtile planetare pe care călătoreşte
adeptul corespund şi ele celor cinci elemente, celor cinci munţi
sacri şi celor cinci viscere. Aceste corespondenţe sunt: Jupiter –
Lemn (ca Element subtil) – direcţia Est – anotimpul primăverii;
Marte – Foc (ca element subtil) – direcţia Sud - anotimpul verii;
Venus – Metal (ca element subtil) – direcţia Vest – anotimpul
toamnei; Mercur – Apă (ca element subtil) – direcţia Nord –
anotimpul iernii; Saturn – Pământ (ca element subtil) – Centrul
direcţiilor cardinale. Sferele subtile planetare mai prezintă
fiecare şi un anumit număr de porţi, ce este determinat de
numărul atribuit fiecăreia dintre cele cinci direcţii prin care trec
razele energiilor subtile planetare şi fiecare este guvernată de
către un împărat ce este descris simbolic ca fiind îmbrăcat în
culoarea corespondentă elementului fundamental cu care ea este
corelată.
Punctul culminant al acestor călătorii spirituale (translaţii
extatice) este realizat în sfera subtilă de forţă a constelaţiei Ursa
Mare, care este considerată în tradiţia chineză a fi constelaţia
cea mai importantă a cerului, ea reprezentând simbolic atât
centrul întregului Univers, cât şi unitatea esenţială a acestuia. Ea
este formată din nouă stele (numărul nouă simbolizează în
tradiţia chineză starea de desăvârşire pe toate planurile), dintre
care două nu sunt vizibile decât cu ochiul înţelepciunii sau
AJNA CHAKRA în termenii tradiţiei yoghine şi tantrice (altfel
spus, deşi ele sunt invizibile vederii fizice, pot fi totuşi
percepute prin clarviziune), dar, odată percepute (prin
clarviziune), ele conferă o mare longevitate celui care le-a
perceput astfel. Constelaţia Ursa Mare este situată, din
perspectiva tradiţiei chineze antice, chiar în centrul cerului,
exact deasupra muntelui sfânt Kunlun. Pentru înţelepţii taoişti,
această constelaţie este reşedinţa Unicului Divin Suprem, a
cărui mişcare de rotaţie asigură dinamismul, evoluţia şi ordinea
întregii lumi. Direcţiile cardinale, care jalonează mişcarea de
rotaţie a deplasării ei de-a lungul anotimpurilor, sunt cele către
care se îndreaptă, succesiv, iniţiatul în timpul meditaţiilor de
catalizare a translaţiilor extatice. Tărâmul subtil care
corespunde la nivel fizic constelaţiei Ursa Mare este în acelaşi
timp un loc al judecăţii şi al transcenderii. Un judecător suprem,
menţionează tradiţia taoistă, „păstrează aici toate înregistrările
acţiunilor – bune sau rele – ale tuturor făpturilor“. În plus,
virtuţile exorcizante ale influenţelor subtile specifice
constelaţiei Ursa Mare sunt foarte puternice. Din această cauză,
adeptul se acoperă simbolic cu stelele ei ca într-o manta, care îl
fereşte de toate influenţele rele. Tot ei (constelaţiei Ursa Mare),
adeptul îi cere iertare pentru greşelile pe care le-a făcut în
trecut, deoarece ea este cea care face ca fiinţele umane să treacă
din „registrele“ morţii în cele ale vieţii – sau, altfel spus, să
translateze de la moarte la nemurirea spirituală. Constelaţia
Ursa Mare mai este considerată, din punct de vedere tradiţional,
ca fiind „carul triumfal al Împăratului Universului
(Dumnezeu)“. Ea îl transportă pe adept în tărâmurile divine ale
nemuririi şi se roteşte cu el în Ceruri, făcându-l să treacă de
porţile celeste, care sunt păzite de dragoni zburători, de animale
veninoase şi de câte trei mii de uriaşi.
În baza acestor credinţe străvechi, chiar şi în zilele noastre se
mai practică ritualul „mersului pe stelele din Ursa Mare“, ritual
care îşi are originea probabil în primele secole d.H. şi în care
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iniţial adeptul chiar păşea, în mod ceremonial, pe stelele
constelaţiei,, ce erau desenate în prealabil pe o bucată de pânză.
Variantele acestei ceremonii sunt numeroase şi destul de
complicate. În plus, ea trebuie să fie realizată într
într-o stare de cât
mai mare puritate mentală şi de sacralitate, de calm lăuntric şi
de centrare cât mai profundă în vidul inefabil şi misterios al
Inimii. Dar, înainte de aceasta, iniţiatul păşeşte în mod ritual pe
stelele din Ursa Mare, stele despre care se mai spune tradiţional
că emană o tainică „lumină neagră““ către constelaţiile din jur.
Ansamblul
lul acestei practici rituale constituie un fel de mers
labirintic, la sfârşitul căruia adeptul realizează efectiv o
translaţie extatică, în care el se roteşte în vidul beatific median
şi „pluteşte apoi pe nori““ (cu alte cuvinte, după ce a intrat mai
întâi în starea de vid beatific median, el translatează efectiv în
dimensiunile subtile celeste la care aspiră). Acest mers ritual
este integrat într-un
un fel de dans, care va fi realizat în pasul lui
„Yu cel Mare“ – fondatorul primei dinastii chinezeşti, ce se va
reîncarna la sfârşitul ciclului temporal actual pentru a salva
lumea de apele disoluţiei, după ce mai întâi o va străbate în lung
şi-n lat, şchiopătând şi târându-şi
şi piciorul în ritmul unei legănări
ce induce o anumită stare de transă superioară. Iniţiatu
Iniţiatul se
identifică în felul acesta cu arhetipul marelui înţelept, care
ordonează întregul Univers cu ajutorul unei hărţi sacre şi al
talismanelor protectoare şi armonizatoare care i--au fost date de
către Cer. Pasul de dans care îi poartă numele („pasul Yu“) se
s
realizează începând cu piciorul stâng, dar fără ca vreun picior
să-ll depăşească pe celălalt. În acest mod, trei paşi vor lăsa nouă
urme, trei fiind primul număr YANG, iar numărul nouă (trei la
pătrat), ultimul din seria primelor numere (numerele de la 1 la
10), simbolizând desăvârşirea şi starea de plenitudine [pentru
mai multă claritate, acest pas de dans ar putea fi schematizat
astfel: stângul – dreptul – stângul; apoi iarăşi stângul – dreptul –
stângul etc.]
Mersul ritual pe stelele din
in Ursa Mare a constituit mai întâi
obiectul unor practici solitare realizate în camera de meditaţie,
iar apoi el a fost integrat în cadrul unei ceremonii spirituale în
care joacă un rol foarte important.
O altă tehnică din cadrul tradiţiei taoiste, având efecte relativ
similare în ceea ce priveşte catalizarea în fiinţa iniţiatului a
translaţiilor extatice, constă în ridicarea acestuia la Cer, însoţit
de trei Întemeietori ai lumii, care sunt totodată şi cei trei
Suverani divini ce au revelat textele sacre înaintea formării
lumii şi ale căror sufluri subtile vitale se află la originea Cerului
şi a Pământului. Ei sunt prezenţi în fiinţa umană sub aspectul de
Tri-Unitate
Unitate (sau, cu alte cuvinte, ca o triadă care este în realitate
o perfectă şi indisolubilă unitate spirituală, asemeni Sfintei
Treimi din tradiţia creştină), fiecare avându-şi
şi reşedinţa (la
nivelul fiinţei umane) în câte unul dintre cele trei Câmpuri de
cinabru (sau tantien-i)
i) în care sunt realizate transformările
t
alchimice fundamentale pentru atingerea stării de desăvârşire şi
de îndumnezeire. În cadrul acestei metode, adeptul trebuie să
vizualizeze atât aceste divinităţi esenţiale, cât şi multitudinea de
zeităţi protectoare ce veghează şi ajută la de
desfăşurarea
proceselor alchimice, în special în momentele de solstiţiu şi de
echinocţiu (momentele cardinale ale traiectoriei Soarelui).
Urcând pe o rază de culoare purpurie (purpuriul fiind culoarea
Centrului Celest, în timp ce culoarea Centrului terestru este
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galbenul) care coboară din Cer (şi asigură astfel rolul de punte
de legătură), el ajunge, în cele din urmă, până la sfera subtilă a
constelaţiei Ursa Mare, Centrul absolut al întregii Manifestări şi
poarta esenţială de acces în Împărăţia lui Dumnezeu.Â
Dumnezeu.

Spiritul iniţiatic
Prof. George BIANU – București
Motto:„ Atunci când aspirantul este pregătit, ghidul apare.”
apare
Iniţierea autentică spirituală nu este niciodată un scop în
sine. Ea nu ne arată de fapt decât Calea cea adevărată care
trebuie să fie urmată.

D

acă în timpul vieţii terestre, iniţiatul a atins cu adevărat
puterea de a intra în legătură (rezonanţă) cu ssferele de
manifestare mai elevate şi subtile ale Universului, dacă
el deja respiră cu o anume uşurinţă în atmosfera eterată a
acestor tărâmuri, ori chiar dacă a fost primit de entităţi vizibile
sau invizibile într-o
o confrerie sau într-o
într grupare ocultă, el va
intui sau va şti cu siguranţă că nu se află decât în pragul
anticamerei unui templu vast şi misterios. Ceea ce, înainte de
toate, un iniţiat a realizat, este însă Spiritul Iniţiatic, fără de care
nicio iniţiere spirituală nu este posibilă.
Eliminarea definită a oricărui scop
Prima învăţătură, care poate părea paradoxală sau cel puţin
surprinzătoare pentru un neofit la începutul drumului său
iniţiatic, este eliminarea aproape completă a oricărui scop
precizat cu rigiditate în unele cazuri, în mod definitiv
defini şi fix.
Cel ce caută doar rafinamentul pentru a „câştiga” adevăratul
Spirit Iniţiatic trebuie să se obişnuiască cu ideea că Universul
este atât de vast şi Adevărul Absolut este aşa de mare şi de
complex încât el nu va reuşi niciodată să îl cuprindă pe de-a
întregul cu mintea obişnuită, într-o
o căutare pur raţională, ci doar
prin acea cunoaştere tainică, directă ce transcende în totalitate
principiul mental. Pentru el, călătoria spirituală este, printre
altele, o creştere şi o înflorire continuă.
Aceastăă învăţătură fundamentală nu este pentru cei slabi,
meschini, fantasmagorici şi egoişti. Ea nu este nici pentru acela
care caută doar o recompensă pentru o viaţă morală, nici pentru
aceia naivi, care pândesc „cu pioşenie” câştigul.
Leneşii ce nu se gândesc decât la un somn liniştit în lumea de
„dincolo”, timizii care speră că pe lumea cealaltă nu va mai fi
nevoie de nicio luptă, aceia care cred în mod habotnic într-un
într
rai ipotetic unde vor avea totul fără a da în schimb nimic, nu
sunt altceva decât nişte neputincioşi
putincioşi sau aiuriţi ce ignoră în
totalitate această învăţătură primordială a spiritualităţii. Înainte
de angrenarea pe calea iniţierii spirituale, trebuie să luăm în
considerare faptul că ea ne conduce încă de la început spre o
muncă asiduă, plină de dăruire
ruire către Dumnezeu, ce are drept
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consecinţă, printre altele, mărirea forţei interioare care, la rândul
său, antrenează după aceea responsabilităţi uriaşe, dar minunate.

Stăpânirea iniţiatică a elementelor Pământ, Apă, Foc, Aer şi
Eter

Iniţiatul recunoaşte „cerurile” despre care vorbesc atât creştinii
cât şi musulmanii sau budiştii ca fiind nişte etape elementare ale
evoluţiei sale spirituale, dar, dincolo de asta, el aspiră mai
departe la al şaptelea cer al Sfântului Pavel, la al nouălea cer al
Sfântului Ioan, la alte sfere divine de manifestare, la universuri
paralele sublime dar necunoscute, la epoci îndepărtate care îi
oferă exemple luminoase.

A putea şi a şti să găseşti cu adevărat elementul tainic, central şi
ultim ce există în spatele oricărei aparenţe înseamnă, înainte de
toate, a avea un curaj neţărmurit. Pentru a obţine cât mai repede
starea de curaj imens, iniţiaţii se angrenează într-o veritabilă
luptă cu ei înşişi pentru a ajunge la stăpânirea în fiinţa lor a
elementelor Pământ, Apă, Foc, Aer, Eter despre care se vorbeşte
în marile tradiţii secrete ale omenirii.

El aspiră, de asemenea, cu detaşare, să devină una cu Dumnezeu
în ierarhia cosmică. Această realizare a continuităţii efortului
constant şi ferm angrenat în realizarea divinului este primul pas
pe calea trezirii a ceea ce numim Spiritul Iniţiatic.

Ei ştiu că imperativele să vrei şi să poţi nu-şi au adevărata lor
valoare dacă lipseşte curajul şi voinţa. Probele iniţiatice de
acum ca şi cele din toate timpurile nu şi-au schimbat deloc
natura ci, eventual, doar forma. Luptele fizice de pe vremea
Cavalerilor Mesei Rotunde erau doar o reflexie a unor lupte
mentale şi spirituale. Dar, întotdeauna, s-a considerat necesară,
ca o chezăşie a realizării spiritului iniţiatic, controlul asupra
celor cinci elemente tainice care erau privite atât în aspectele lor
fizice şi subtile, precum şi în ceea ce priveşte semnificaţia lor
ezoterică.

Armonizarea forţelor
Cea de-a doua învăţătură fundamentală vorbeşte despre o
echilibrare a forţelor în universul nostru lăuntric. Forţa iniţiatică
este bazată în esenţă pe o puritate totală. Forţa personală a unui
iniţiat provine din puterea sa de a vedea dincolo de ceea ce este
temporar şi superficial, de a se identifica profund, de a înţelege
şi de a realiza principiul tainic, fundamental existent în toate
lucrurile, de a înlătura neesenţialul, de a întrezări scânteia divină
ce este prezentă în fiecare creaţie a Naturii. Iniţiatul ajunge
astfel să recunoască forţa misterioasă din spatele formei şi
străpungând platoşa lumii materiale, el reuşeşte să nu fie
împiedicat în gândirea lui vastă şi profundă de nicio aparenţă
exterioară.

În primul rând se urmăreşte stăpânirea aproape deplină a
elementului tainic Pământ, sau, cu alte cuvinte, în această etapă
aspirantul trebuie să devină stăpânul vieţii sale terestre. Aceasta
înseamnă că el trebuie să ştie să îşi câştige viaţa prin muncă, să
trăiască într-un mod demn, să nu fure etc, dar trebuie să fie în
acelaşi timp perfect detaşat de lumea terestră, lui nefiindu-i
deloc permise grijile inutile şi stresante pentru afaceri, nici
temerile pentru felul în care se va derula viitorul, nici
ataşamentul faţă de bogăţie sau câştig.

Dacă priveşte cu atenţie un om, el poate pătrunde fulgerător în
adâncul sufletului său, dacă priveşte cu marea sa putere de
transfigurare un chip el descoperă în primul rând ceea ce este
frumos şi nobil, sesizând ceea ce face, sau ceea ce ar putea face
acea fiinţă receptivă la evoluţia sa spirituală.
În antrenamentul său spiritual, neofitul învaţă că nu trebuie să
vâneze doar greşelile, căci astfel el nu ar face decât să intre în
rezonanţă cu ideile impure şi cu energiile subtile ale răului care
pot să apară pe oricare plan, fizic, astral, mental al manifestării.
Când propriile sale gânduri se găsesc prinse în mrejele răului,
ele trebuie să fie imediat depistate şi eliminate.
Caracterul egoist, ataşamentul exacerbat pentru forma
materială, gelozia, posesivitatea, bârfa, toate acestea sunt
impurităţi ale minţii şi sufletului nostru care trebuie să fie
prompt identificate şi apoi transcense.
Doar în acest moment neofitul devine astfel prietenul adevărului
care l-a ajutat să iasă din falsitate, plasându-l pe orbita binelui,
abia atunci aceeaşi sabie care era până în acea clipă îndreptată
spre inima sa devine acum, prin sublimarea superioară a
energiilor sale, o spadă puternică ce se află acum în propria sa
mână.
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Pe de altă parte, este greşit să ne gândim că neofitul trebuie să
fie un ignorant sau un incompetent în afacerile materiale, din
contră, el trebuie să ştie să le controleze, dar cu toate acestea va
trebui să le transceandă.
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Următorul element care se urmăreşte a fi stăpânit în urma
iniţierii este elementul tainic Apă. Aspirantul trebuie în această
etapă să fie stăpânul emoţiilor sale. Integrându-se în mod
armonios în societate, el trebuie să ştie să fie un fiu bun, un
bărbat exemplar, să-şi iubească ţara şi fraţii, să fie plin de
credinţă şi dăruire autentică faţă de Dumnezeu.
El nu trebuie, pe de altă parte, să se lase niciodată robit de
iubirea carnală şi nici să se lase angrenat în manifestări gregare
cum ar fi moda, muzica rock, politica (sunt exceptate situaţiile
speciale – de exemplu Gandhi – caz în care interesele personale
sunt în mod clar transcense), sau în orice altă acţiune care ar
putea să îi perturbe echilibrul interior.
Dar să nu ne gândim că neofitul trebuie să fie neapărat un ascet,
sau un celibatar, neglijent şi indiferent cu prietenii şi cu colegii
săi, sau rece, închis faţă de ceilalţi. Persoanele foarte emotive ce
se află destul de jos ca nivel de conştiinţă şi trăiesc pe planuri
mai puţin elevate, cel mai adesea nu vor putea înţelege controlul
şi calmul său şi vor avea tendinţa să îl acuze, probabil, că nu are
suflet, aspect care este absolut fals.
Iniţiatul are emoţii sublime, mai puternice, mai intense, dar cel
mai adesea cu un caracter impersonal. El priveşte astfel totul
dintr-o perspectivă mai înaltă şi şocurile emoţionale nu îl mai
clatină deloc pentru că el le domină.

apoi să dobândească subtilitate şi continuitate în percepţii şi
receptivitate la inspiraţiile divine, superioare.
În faza controlului elementului tainic Eter, aspirantul va învăţa
cum să-şi folosească mai mereu supraconştientul şi etajele
elevate ale fiinţei sale. Aici se dezvoltă intuiţia spirituală,
clarviziunea, domeniul existenţei şi preocupărilor sale
extinzându-se mai mult, în sferele de manifestare rafinate,
subtile ce există, cel mai adesea nebănuite, în Macrocosmos.
El capătă aici o uluitoare forţă de transcendere faţă de tot ceea
ce este limitat şi efemer. El nu va trece proba Eterului înainte de
a fi un stăpân absolut asupra acestor domenii.
Aceia care adeseori se laudă cu puterile lor intuitive sau psihice,
mediumii, vindecătorii sau profeţii, nu sunt încă stăpâni asupra
acestui element.
Odată cucerit controlul asupra celor cinci elemente, neofitul
demonstrează cu adevărat că este înzestrat cu un mare curaj. El
a atins astfel această putere personală pe care cel mai adesea noi
o numim „tărie de caracter”, căci aşa cum forţa superioară se
bazează pe puritate, tot aşa şi curajul se bazează într-o mare
măsură pe tărie de caracter şi pe nobleţe.

Urmează apoi stăpânirea elementului tainic Foc. La această
etapă neofitul trebuie să-şi domine mentalul, voinţa. Pentru el
este esenţial să înveţe acum tot ceea ce îl ajută să meargă zi şi
noapte pe drumul său către lumina divină, pentru a deveni cu
adevărat un mare erudit şi apoi un înţelept. Pentru înţelegerea
amplă şi profundă a tainelor lumii aspirantul trebuie să
cunoască mai ales ştiinţele naturale, fizica, chimia, psihologia,
religia comparată, tradiţiile spirituale.
Este greşită supoziţia că iniţiatul a dobândit această înaltă
poziţie a sa trăind în singurătate, departe de studiul domeniilor
ştiinţifice şi oculte. Pornit pe calea spirituală, el trebuie prin
urmare să fie erudit, logic, drept, cu o personalitate puternică,
rămânând stăpânul unei atitudini care implică cutezanţă, pe de o
parte, dar şi respect şi stimă, pe de alta, care la el trebuie să fie
în perfect echilibru.
A patra probă ce trebuie trecută este cea a controlului
elementului tainic Aer. Acesta este printre altele spaţiul iubirii
şi al puterilor psihice. Este necesar deci ca neofitul să controleze
perfect şi aceste forţe, ce uneori se trezesc spontan în el.
Prin meditaţii, luciditate şi vigilenţă el va face totdeauna
distincţie între conştient şi subconştient, pentru a înnăbuşi
elementele disonante ce au tendinţa să irupă din subconştient.
El va trebui să depăşească cu rapiditate şi pentru totdeauna
tentaţiile ce ţin de etapele intermediare care cuprind
experimentările psihice inferioare şi spiritismul, etape ce nu au
nicio valoare spirituală ci constituie chiar piedici. Este însă util
aici studiul astrologiei, forma exoterică şi ezoterică. El trebuie
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Adevărata iniţiere
Cel care caută iniţierea spirituală acţionează principial mereu în
acelaşi mod. Tocmai de aceea se spune că înţelepţii au o lume
comună. Acela care nu ajunge să domine lumea materială, acela
care se află prins încă în capcana emoţiilor, care nu şi-a învins
gândurile rele şi nu şi-a îmblânzit dorinţele, acela care nu are
controlul deplin asupra conştientului său şi asupra tendinţelor
sufletului, nu este pregătit pentru MAREA INIŢIERE. Ceasul
iluminării sale divine nu a sunat încă.
Natura iniţierii spirituale rămâne aceeaşi fie că ne aflăm într-o
şcoală ocultă, într-o grupare de yoga sau într-o mănăstire. Când
vom înţelege adevăratul fundament, sau, cu alte cuvinte, esenţa
iniţierii, vom vedea cu claritate valoarea celor cinci probe ale
elementelor.
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În esenţă, rezumată într-un
un singur cuvânt, iniţierea spirituală
este calea cea rapidă şi adevărată ce ne duce către Dumnezeu.
Ea este calea care permite iniţiatului să avanseze cu paşi siguri
spre evoluţie, mult mai rapid decât alte persoane din epoca sa,
deoarece ea îi oferă o metodologie adecvată care îi facilitează
elevarea conştiinţei şi un impuls subtil direct.
Iniţierea spirituală este o evoluţie rapidă care este condensată în
timp, dar mărită în intensitate. Iniţiatul realizează
izează astfel în câţiva
ani ceea ce rasa umană va realiza per ansamblu în sute de vieţi.
Este însă evident că, până la sfârşit, aproape toată lumea va
ajunge în punctul unde iniţiatul deja se află acum. Tocmai de
aceea iniţiatul afirmă: „Ce sunt eu vei fi şi tu, ce eşti tu am fost
şi eu”.
Iniţiatul urmăreşte astfel să realizeze cu abnegaţie şi detaşare un
salt înainte pentru a putea apoi instrui şi ajuta cu dragoste
lumea, dar mai ales pe cei pregătiţi pe calea evoluţiei spirituale
pe care el însuşi deja a parcurs-o.
o. Apreciaţi sau nu de către
oamenii obişnuiţi, de multe ori bârfiţi, huliţi sau batjocoriţi,
iniţiaţii au fost întotdeauna şi vor fi mereu la datorie pentru a-i
a
lumina, ajuta şi impulsiona pe cei aleşi.
„Mai presus de cei care nu ştiu se află cei care au cunoştinţe
sau citesc.
Mai presus de cei care au cunoştinţe sau citesc se află cei care
memorează.
Mai presus de cei care memorează se află cei care înţeleg.
Mai presus de cei care înţeleg se află cei care aplică.
Mai presus de cei care aplică se află cei care obţin rezultate.
Mai presus de cei care obţin rezultate sunt cei care dobândesc
puteri paranormale (SIDDHI).
Mai presus de cei care dobândesc puteri paranormale
(SIDDHI) se află cei care atingând Absolutul dobândesc
înţelepciunea prin care totul e cu putinţă.” (Tantra
Tantra Sara
Sara)

Lecţia semnificativă a iertării – tribul
Babemba, Africa
Există un trib în Africa a cărui perspectivă asupra
iertării este atât de completă, încât tradiţia lor oferă tuturor
o lecţie de smerenie.
n tribul Babemba, când
cineva din sat încalcă o
regulă, o lege sau face ceva
incorect din punct de vedere
moral – întregul sat se adună
pentru a participa la repararea
acelui rău. Valoarea unei singure
inimi umane este atât de mare
încât
necesită
participarea
întregii comunităţi.

Î

Toţi bărbaţii, femeile, copii şi
bătrânii îşi lasă deoparte viaţa
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obişnuită şi formează un cerc uriaş. În centru se află acuzatul.
Mai întâi, se povesteşte în detaliu fapta; încălcarea este adusă la
lumină în timp ce acuzatul stă în faţa tuturor, expus faţă de
gravitatea propriei sale fapte.
Apoi, unul câte unul, fiecare sătean începe să dezvăluie toate
faptele bune şi generoase pe care acuzatul le
le-a făcut în viaţa lui.
Ei descriu în detaliu minunatele calităţi, atribute şi puncte forte
ale acuzatului, dând exemple concrete şi relatând acţiunile sale
reale.
Fiecare faptă bună este reamintită cu o mare iubire şi un
profund respect. Uneori ceremonia continuă timp de zile în şir –
cât este necesar. Este ca şi cum întregul sat ar spune: „Tu nu eşti
ceea ce ai făcut. Tu eşti o fiinţă minunată.”
minunată La sfârşit, cercul se
rupe, iar persoana din centru este întâmpinată cu braţele
deschise şi reprimită în comunitate. Apoi sărbătoresc.
Când iertăm, ne conectăm cu adevărul a ceea ce este acea
persoană
oană cu adevărat. Recunoaştem că deşi actul încălcării nu
este acceptabil, totuşi, în interiorul ei, persoana este un suflet
minunat.

"Viaţa noastră pe pământ este doar o mică
parte din ceea ce avem de trăit"
Dumitru Constantin D
DULCAN – București

Este medic neurolog şi psihiatru, cercetător în domeniul
conştiinţei, o fire curioasă şi temerară, ce a îndrăznit să
caute răspunsuri despre om în teritorii ale cunoaşterii încă
neexplorate.

D

istinse cu premii şi declarate bestsellers, cărţile
domniei sale au schimbat viziunea ştiută despre
univers, punând pe gânduri o întreagă comunitate
ştiinţifică. Cea mai recentă apariţie, Mintea de dincolo, nu e
doar rodul unor lecturi extrem de vaste, ci şi expresia unei
inteligenţe ieşite din comun, ce a reuşit performanţa absolut
originală de a pune cap la cap concluziile fizicii cuantice, ale
psihologiei transpersonale şi ale ştiinţelor neurocognitive, cu
experienţele religioase şi ale morţii clinice, pentru a ne oferi o
descriere cât mai aproape de realitate
itate a lumii de dincolo. Un
demers impresionant, ce reafirmă originea noastră divină şi
importanţa
de
a
trăi
după
legi
spirituale.
"Moartea clinică este o trecere între două lumi"
- Domnule Constantin Dulcan, tocmai a ieşit de sub tipar
cartea dvs. cea mai recentă, care adună şi sintetizează studii şi
mărturii ale experienţei morţii clinice. De ce aţi ales tocmai
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acest subiect? Poate experienţa morţii clinice să dezlege unele
mistere ale existenţei umane?
- Nimic din ce am scris până acum n-a fost premeditat. M-a
mobilizat de fiecare dată curiozitatea de a şti ce este dincolo de
noi. Aş putea spune că, scriind, mi-am răspuns singur la multe
întrebări. Am scris întâi Inteligenţa materiei, pentru că am vrut
să argumentez ştiinţific intuiţia că în spatele tuturor lucrurilor se
află o Raţiune universală care ordonează şi coordonează totul.
Şi că această Raţiune e Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există,
atunci şi noi, oamenii, trebuie să avem un sens. Cea de-a doua
carte, În căutarea sensului pierdut, a fost motivată de faptul că
lumea actuală se înscrie din punct de vedere moral pe o curbă
descendentă. Am pierdut legătura cu Sursa şi am uitat de ce
suntem aici. Singuri, fără o busolă spirituală, am alunecat în
marele impas moral, social şi economic în care ne aflăm. Acum,
ceea ce am încercat în cartea Mintea de dincolo a fost să arăt că
experienţa morţii clinice vine să susţină cu argumente clare
originea noastră spirituală - idee pentru care pledează descoperirile fizicii cuantice, religiile, psihologia transpersonală,
ştiinţele neurocognitive şi nu numai acestea. Toate sursele
discutate ne spun că viaţa noastră pe pământ e doar o mică parte
din ceea ce avem de trăit, o lecţie pe care trebuie să ne-o
însuşim pentru evoluţia noastră spirituală. Scriind această carte,
simt că am încheiat un ciclu fundamental al adevărului despre
noi. Suntem şi materie, suntem şi spirit, a reduce existenţa lumii
doar la dimensiunea ei fizică înseamnă a ne întemeia viaţa pe un
adevăr incomplet.
- Ce înseamnă concret, din punct de vedere medical, moartea
clinică?

lor trece prin corpul acestora fără să fie percepută. Într-un caz
citat de Kenneth Ring, un soldat american mutilat în războiul
din Vietnam şi-a văzut corpul de deasupra sa. A văzut
elicopterul american care l-a transportat la spital şi, spune el,
"m-am întrebat unde sunt dus şi am zburat după el". Cei mai
mulţi indivizi vorbesc apoi de imaginea unui tunel, prin care
sunt obligaţi să treacă, singuri sau însoţiţi de ghizi - rude decedate sau îngeri. Este trecerea dintre două lumi, din lumea
noastră fizică în lumea spiritelor, în lumea de dincolo.
- În cele mai multe cazuri, indivizii se întâlnesc cu o Fiinţă de
Lumină. E chiar Dumnezeu?
21 aprilie 1981. O mică parte din rândul imens de persoane care
aşteaptă să participe la lansarea cărţii "Inteligenţa materiei"
- Dincolo de tunel, toţi martorii acestor experienţe văd o lumină
vie, de o strălucire foarte intensă, care nu orbeşte totuşi. E o
lumină feerică, învăluitoare şi caldă, ce oferă mângâiere şi
bucurie. Cei care au trăit aceste experienţe spun că e Fiinţa
Supremă, Iisus, Buddha sau Allah, în funcţie de apartenenţa
religioasă a fiecăruia. O fiinţă pe care o descriu mai degrabă ca
pe o impresie trăită, decât ca pe o figură concretă. Se şi spune că
Dumnezeu este aşa cum şi-l imaginează fiecare dintre noi, dar
în realitate nu este ca în niciuna din închipuirile noastre. Aşa
cum mărturisesc cei care au experimentat moartea clinică,
Dumnezeu îi întâmpină cu o iubire copleşitoare, o pace
profundă şi o stare de beatitudine despre care toţi spun că nu au
mai trăit-o niciodată. Nici urmă de Dumnezeul dur, ameninţător
şi acuzator, cum e descris tradiţional.
- ...care în plus ne va supune la Judecata de Apoi.

- Moartea clinică este acea experienţă în urma căreia individul
traversează toate etapele morţii biologice, dar nu definitiv,
fiindcă e resuscitat, readus la viaţă spontan sau prin intervenţie
medicală, iar funcţiile sale vitale sunt reluate. Ce trăiesc aceste
persoane în timpul morţii clinice e însă tulburător. Studiul experienţelor de moarte clinică demonstrează că există un tipar
comun la toată lumea, indiferent de rasă, origine sau moment al
istoriei.
- Sunt cunoscute cazurile celor care s-au reîntors la viaţă şi au
avut, în timpul morţii clinice, o seamă de revelaţii. Ce "văd" de
fapt aceste persoane?
- La început, chiar în momentul morţii, subiecţii sunt confuzi,
nu înţeleg ce li se întâmplă. Durerea, în cazul celor foarte
bolnavi, încetează brusc. Apoi conştientizează că au murit şi
încep să-şi vadă din afara lor corpul bolnav, rănit sau
abandonat. Se miră că nu pot fi văzuţi şi nu pot fi auziţi de
nimeni; sunt uimiţi să-i audă pe cei din jur că-i declară morţi.
Decorporalizaţi, îşi caută rudele, vor să le îmbrăţişeze, dar mâna
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- Există şi în mărturiile acestor oameni un soi de judecată. Este
filmul vieţii pe care îl văd cei ajunşi în faţa Fiinţei de Lumină,
un film panoramic cu amănunte în detaliu. Aceasta este, cred,
expresia Judecăţii De Pe Urmă, cu care ne-au obişnuit religiile.
Nu ne judecă nimeni, ne judecăm singuri, fiindcă, văzând acest
film, trăim, în toată cruzimea sa, efectul acţiunilor noastre asupra altora. Dannion Brinkley, un caz celebru de moarte clinică,
mercenar angajat în armată, mărturiseşte că a simţit durerea
provocată de gloanţele trase pe front în soldaţii armatei inamice,
dar şi durerea şi disperarea copiilor, mamelor şi soţiilor celor
ucişi în timpul misiunilor lui. A mărturisit că a simţit inclusiv
durerea propriului câine, pe care îl lovea, enervat că îi roade
covorul. La filmul vieţii nu eşti, deci, un simplu spectator, ci
trăieşti aievea durerea şi tristeţea pe care le-ai produs altora, dar
şi bucuria şi recunoştinţa celor pe care i-ai ajutat sau i-ai iubit.
- Există, deci, o plată în ceruri a tuturor faptelor noastre?
- Nu Dumnezeu ne pedepseşte, ne pedepsim singuri, aici, pe
pământ. Există o lege cosmică, după care tot ce facem altora se
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repercutează asupra noastră, mai devreme sau mai târziu, prin
boală, necazuri şi nefericire. Iadul e mai degrabă o stare de
spirit, o stare a conştiinţei noastre încărcate de rele. Toţi cercetătorii acestor fenomene afirmă cu convingere că nu există
dincolo o pedeapsă divină fără sfârşit, pentru nimeni.
- Să revenim la experienţa propriu-zisă a morţii clinice. Ce se
întâmplă mai departe?
- După ce filmul vieţii îi face să înţeleagă unde au greşit şi unde
au procedat corect, celor aflaţi în moarte clinică li se arată o barieră, o punte sau un râu, şi li se interzice să treacă. E semnul
distinctiv dintre cele două lumi. "Nu este încă timpul" e ceea ce
aud cei mai mulţi dintre ei. Altora li se spune, într-o formă sau
alta, "Du-te înapoi şi spune lumii ce ai văzut". Toţi cei care au
trecut prin aşa ceva spun deschis că nu mai au niciun fel de frică
faţă de moarte. Pentru cei care trăiesc aceste experienţe e atât de
covârşitor, încât rămân conştienţi şi după aceea de existenţa
unei dimensiuni spirituale în univers, dedicându-se, pe mai
departe, unei vieţi spirituale sau unei vieţi puse în slujba binelui.
"Nu creierul generează conştiinţa, ci conştiinţa are în primire un
creier de care se foloseşte"
- Domnule Dulcan, vă provoc să discutăm şi din punct de
vedere ştiinţific. Cum se împacă toate aceste descoperiri cu
formaţia dvs. de medic neurolog?
- Tocmai pentru că sunt medic neurolog şi am studiat creierul
pot să afirm cu tărie că mintea omenească nu se reduce la
reacţiile biochimice care au loc în creier. S-au făcut măsurători
ale momentului în care sunt activate diferite arii din creier şi ele
demonstrează că aceste activări preced cu câteva miimi de
secundă conştientizarea lor. Cu alte cuvinte, decizia de executare a unei mişcări pare a fi luată înainte de a fi informat
creierul. Şi atunci, dacă iniţiativa creierului precede, oarecum,
voinţa noastră de a acţiona, ne întrebăm firesc: gândim sau
suntem gândiţi? Nu avem încă o teorie coerentă referitoare la
conştiinţă. Experienţa morţii clinice pledează pentru
independenţa conştiinţei faţă de creier. Nu creierul generează
conştiinţa, aşa cum încă se crede la modul general, ci conştiinţa
are în primire un creier, de care se foloseşte de-a lungul unei
vieţi, pentru a se informa, a experimenta şi a evolua.
- S-a imputat acestor viziuni avute în timpul morţii clinice că ar
fi rodul anestezicelor sub care se află majoritatea pacienţilor.
- Da, s-a adus argumentul că ar putea fi halucinaţii sau expresia
unui creier în suferinţă, că ar fi rezultatul ischemiei sau al unor
crize epileptice. Sunt doctor neurolog şi pot aduce oricând
argumente medicale împotriva acestor ipoteze. Despre efectul
anestezicului nu poate fi vorba, căci sunt şi mulţi oameni care
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au avut aceste experienţe spontan, fără nicio influenţă chimică.
Apoi, există oameni care şi-au dezvoltat capacitatea de a
călători extracorporal, ei sunt cât se poate de lucizi şi de
sănătoşi, iar mărturiile lor se mulează perfect pe viziunile celor
care au trăit o moarte clinică. Nu e vorba de nicio influenţă
exterioară. E pur şi simplu o altă stare a creierului, pe care, vrea
nu vrea, ştiinţa va trebui să o accepte. Există studii făcute pe
sute de oameni, de vârstă, sex, religie şi provenienţă diferite.
Viziunile lor sunt asemănătoare, fie că e vorba de Sfânta Tereza
de Avila, de Platon sau de persoane din zilele noastre.
- Aduce studiul morţii clinice argumente concrete în favoarea
realităţii lumii de dincolo?
- Unul din cele mai puternice argumente este faptul că în timpul
morţii clinice, nevăzătorii din naştere văd prima oară ce se
întâmplă în jur. Ei văd cu ochii spiritului, ai corpului de energie.
Este o dovadă că nu avem doar corp fizic, ci şi corp subtil, care
este însoţit de o conştiinţă detaşată de creierul nostru anatomic
şi care are o altă percepţie asupra timpului şi a spaţiului. Experienţa este a acestei conştiinţe, nu a creierului. Vederea se face
într-un unghi de 360 de grade şi poate explora instantaneu la
orice distanţă. Această vedere panoramică apare nu numai la cei
care au o moarte clinică, ci şi în stările de extaz mistic sau în
experienţa unor maeştri spirituali ai Orientului. Un creier traumatizat poate genera, desigur, şi halucinaţii, dar ele n-au
coerenţă, n-au logică. Tot ceea ce se petrece în experienţa morţii
clinice are o coerenţă, un sens moral, o filosofie profundă, cu
referire la viaţa persoanei implicate. În urma lor, învăţăm
întotdeauna o lecţie. Un alt argument extrem de important este
memoria noastră de dincolo. Filmul retrospectiv al vieţii, care li
se prezintă tuturor celor care ajung dincolo, demonstrează că
nimic nu se uită din ceea ce am trăit aici. Se reţin şi cele mai
mici amănunte, pe care credeam că le-am uitat de mult, pe care
şi le amintesc chiar şi indivizii bolnavi de Alzheimer. În timpul
vieţii noastre, nu memoria se pierde, ci instrumentul de redare,
neuronul se atrofiază. Memoria rămâne în câmpul conştiinţei,
care se extinde dincolo de noi în acelaşi timp cu matricea
corpului nostru subtil. Argumente există cu duiumul, dar probabil cele mai puternice sunt mărturiile celor reîntorşi la viaţă.
- Din toate cazurile pe care le-aţi întâlnit şi studiat, care vi se
pare cel mai spectaculos?
- Cred că cel mai impresionant este cazul Anitei Moorjani, pe
care l-a şi relatat într-o carte autobiografică. Era de patru ani
bolnavă de cancer limfatic când, intrată în comă profundă,
terminală, începe să perceapă lumea dincolo de limitele
obişnuite. Deşi are ochii închişi, fiindcă e supusă reanimării, îl
vede pe fratele său în avionul cu care venea din India la Hong
Kong, pentru a fi prezent la ultimele sale clipe de viaţă. Aude
discuţiile între medici şi soţul său, deşi ele aveau loc pe un
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coridor îndepărtat. Şi nu doar că îi aude şi vede, dar le aude şi
gândurile.

Se eliberează din trupul fizic şi constată, cu uimire, că poate fi
în mai multe locuri în acelaşi timp. Vede toate manevrele de
reanimare pe care le fac medicii, înţelege disperarea soţului şi ar
vrea să-i spună fratelui să nu se grăbească, fiindcă nu va muri
până nu va veni. Însă nimeni nu o aude. După o vreme,
ataşamentul ei faţă de oameni se estompează şi intră într-o lume
minunată, guvernată de bucurie şi de iubire necondiţionată. Îşi
revede tatăl, care murise cu zece ani înainte, cu care stă de
vorbă şi care o anunţă că nu a venit încă timpul să rămână
acolo. Îşi vede filmul vieţii şi înţelege misiunea pentru care a
sosit pe pământ şi ceea ce mai are de făcut pentru a o împlini.
Nu se bucură la gândul revenirii în corpul bolnav, dar înţelege
că trebuie să se întoarcă să transmită lumii un mesaj. La ieşirea
din comă, le zâmbeşte medicilor şi le spune că a fost vindecată
şi va trăi. Nimeni n-o ia în serios. Şi totuşi, peste câteva zile, la
analizele efectuate, medicii constată semne certe de vindecare.
Însă Anita Moorjani a mai spus ceva în cartea ei autobiografică,
şi anume că, în spaţiul de dincolo, în timpul filmului panoramic,
i s-au revelat şi vieţile pe care le-a avut până atunci.
"Suntem cu adevărat «lumină din Lumină»"
- Atingeţi o chestiune extrem de controversată, tema
reîntrupării, respinsă, de altfel, de religia creştină. Avem
motive să credem în aşa ceva?
- Ideea reîntrupării e motiv de mare controversă între creştini şi
susţinătorii ei. Există însă argumente ce ţin de impresia
fiecăruia dintre noi, de acel sentiment de déjà vu pe care îl
avem, uneori, când întâlnim o anumită persoană. Din nou,
mărturiile oamenilor sunt cele care ar trebui să ne pună cel mai
tare pe gânduri. Cercetătoarea Sandra Anne Taylor aduce în discuţie un caz foarte interesant, al unui tânăr arab, care s-a născut
în munţi, în Liban, şi nu şi-a părăsit casa până la 20 de ani. S-a
întâmplat să fie dus ocazional într-o altă localitate, la sute de km
distanţă, pe care a recunoscut-o imediat ca fiind cea în care a
trăit anterior.

Ba mai mult, dintr-un impuls, a mers direct la casa în care se
născuse, i-a identificat pe nume pe cei care o locuiau, le-a arătat
locul în care şi-a amintit că a ascuns nişte bani şi i-a găsit.
Familia respectivă era atunci într-un proces de stabilire a unui
hotar între pământuri. El şi-a amintit unde era vechiul hotar. A
fost atât de convingător, încât şi justiţia i-a acceptat mărturia. Se
născuse în acelaşi anotimp în care, în urmă cu 20 de ani, vechea
persoană fusese ucisă. Reîncarnarea lui a fost, deci, imediată.
Mai e şi cazul lui Rand Jameston Shields, care în timpul unei
morţi clinice retrăieşte 68 de evenimente din vieţile anterioare.
A reţinut locul unde a trăit şi cine a fost. A făcut 8 vizite în acel
oraş, a inventariat 114 dovezi care atestau acea viaţă şi a
recunoscut 35 de clădiri. Cazul lui e celebru şi e studiat de dr.
Jim B.Tucker, la secţia de medicină psihiatrică din
Universitatea Statului Virginia. Dar detaliul care naşte cele mai
multe întrebări e chiar cazul Anitei Moorjani. Acolo, sus,
Cineva i-a spus să stea liniştită, că va fi vindecată şi i-a arătat şi
celelalte vieţi pe care le-a avut. Dacă ştiinţa a putut confirma
vindecarea ei miraculoasă, anunţată în lumea de dincolo, de ce
n-am crede şi în celelalte lucruri văzute de ea acolo? Este o
întrebare ce nu poate fi evitată.
- Suntem, deci, nemuritori. Murim, dar continuăm să trăim sub
altă formă.
- Continuăm să trăim în corpul subtil, care e format din lumină
de înaltă frecvenţă. Cei care au văzut corpul subtil, ceea ce numim în mod tradiţional "suflet", în timpul experienţelor extracorporale, l-au descris ca fiind format din milioane de puncte
luminoase. Dacă în ceea ce priveşte trupul nostru s-a spus că
"pământ suntem şi în pământ ne vom întoarce", în ceea ce priveşte sufletul, "lumină suntem şi în Lumină ne vom întoarce".
Suntem cu adevărat "lumină din Lumină". E valabil şi dacă extrapolăm la nivel macro. Universul, spune David Bohm, este o
hologramă gigantică. Între lumea de aici şi lumea de dincolo e
doar o diferenţă de frecvenţă. Ceea ce nu vedem nu înseamnă că
nu există. De pildă, noi percepem sunetele a căror frecvenţă se
situează între 16.000 şi 20.000 Hz. Liliacul emite şi receptează
ultrasunete cu frecvenţa până la 150.000 Hz. Iar delfinii
comunică pe frecvenţe situate peste 150.000 Hz. La fel şi cu
lumina. Sub un anumit prag al frecvenţei, lumina se
condensează în materie fizică, iar deasupra acestuia, lumina
devine energie invizibilă. Suntem aici, pe pământ, limitaţi de
zidul unei frecvenţe care ne obturează vederea. Însă Dumnezeu,
în mărinimia Lui, ne-a aşezat într-o fereastră cosmică, din care
putem vedea universul, din care ni se oferă deschiderea.
- Vreţi să spuneţi că Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu pentru că
El Însuşi vrea să fie cunoscut?
- Universul nu face lucruri gratuite. În vremurile noastre au
explodat o serie de preocupări ştiinţifice care nu fac decât să
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confirme această dimensiune spirituală
tuală a universului, să
demonstreze că istoria universului
sului şi a omului e scrisă de
aceeaşi mână, că om şi univers au aceeaşi origine spirituală.
Experienţa morţii clinice
nice a fost un mare dar pe care Dumnezeu
ni l-a dat, pentru a ne îndemna să schimbăm drumul greşit pe
care am mers până acum şi să ne însuşim lecţia cu
cunoaşterii şi a
iubirii, care e adevăratul sens al vieţii. Avem o singură şansă de
ieşire din criza în care întreaga
ga omenire este implicată: să optăm
pentru o adevărată renaştere
re spirituală. Cu alte cuvinte, să trăim
în armonie
nie cu Dumnezeu, cu noi înşine, cu semenii şi cu natu
natura.
Nu întâmplător, Iisus a spus: "Eu sunt Calea, Ade
Adevărul şi
Viaţa". Ni s-a arătat Adevărul, ni s-aa arătat Ca
Calea, e rândul
nostru să răspundem chemării Lui.

Viaţa începe acolo unde se termină frică
Indiferent de situaţie, dacă eşti prezent, dacă eşti
atent, mereu ai ceva de câştigat, mereu ai ceva de învăţat!

D

singuri, frică de ceea ce nu ştim dar şi frica de ceea ce ştim şi
lista continuă.

Dar de ce atâta frică?? De unde vine acest sentiment profund şi
tulburător? Personal cred că o mare parte din frică, în special
cea care ne împiedică să trăim la adevăratul nostru potenţial,
vine din ataşamentele puternice pe care le avem. Ataşamente
care ne sunt induse
use încă de când suntem mici. Suntem învăţaţi

eşi profund dezamăgitor, mă bucur că am văzut

atât acasă cât şi la şcoală că trebuie să avem, că trebuie să

ultimul film al lui Will Smith (After earth) pentru că

acumulăm lucruri şi oameni. Şi dacă ne uităm bine, cu cât avem

m-am îmbogăţit cu următoarea idee:

mai multe cu atât frica este mai mare. La un moment dat

“Fear îs not real. The only place that fear can exist îs in our
thoughts of the future. It îs a product of our imagination,
causing uş to fear things that do not at present and ma
may not
ever exist. That îs near insanity. Do not misunderstand me
danger îs very real but fear îs a choice.”

ajungem să fim ceea ce avem. Ajungem să fim ceea ce facem.
Oamenii când văd o maşină scumpă se uită să vadă şi cine
coboară din ea, te identifica cu maşina, cu casa , cu costumul,
cu ochelarii , cu ceasul , cu bijuteriile, te identifica cu meseria
ta. Şi de aici frică, pentru că dacă toate lucrurile cu care eşti
identificat se pierd tu ajungi să nu mai Fii.
Fii

“Frică nu este reală. Singurul loc în care frică poate există este
în gândurile noastre despre viitor. Este un produs al propriei
noastre imaginaţii,, ce ne face să ne temem de lucruri care nu
exsta în prezent şi este posibil nici în viitor. Asta este nebunuie.
Nu mă înţelege greşit, pericolul este ceva foarte real, frică însă
este o alegere.”
Îmi amintesc că cineva a spus odată că toate alegerile pe ccare le
faci din frică sunt alegeri greşite. Şi când mă gândesc câte
alegeri facem din frică în viaţa noastră, alegeri făcute pe baza a
ceva ce nu există!
Viaţa noastră este condusă de frică. Şi oricum ai da
da-o tot nu este
bine. Avem frică de success dar avem şi frică de eşec,
avem frică de a muri dar avem şi frica de a trăi, frică de a iubi
dar şi frica de a fi iubiţi, frică de colectivitate dar şi frica de a fi

Nu este rău să acumulezi. Însă depinde ce acumulezi. Dacă
acumulezi spre exemplu, ceva ce nu îţi poate lua nimeni? Cum
ar fi dragoste, iubire, recunoştinţă, fapte pure şi frumoase. Dacă
acumulezi spre exemplu zâmbete, momente de fericire,
mângâieri, linişte, pace, răsărituri, apusuri şi triluri de păsări?
Crezi că îţi va fi frică că ţi le poate lua cineva? Nu ţi le poate
lua nimeni şi atunci frică se transformă în pace, în lliniste. Unei
păsări în zbor puţin îi pasă de pământul pe care îl are pe aripi.
Este prea preocupată de cer şi de frumuseţea lui de nepătruns.
Antidotul la frică este curajul. Se spune că de fiecare dată când
îţi este frică de ceva trebuie să ai curaj şi să înfrun
înfrunţi acel lucru.
Dacă vei încerca să fugi şi să te ascunzi nu vei putea nicicum să
scapi de frică. Majorităţii oamenilor îi este frică să trăiască şi
astfel cred că dacă se ascund le va fi bine. Şi astfel au devenit
maeştrii în a se ascunde de viaţă prin tot felul de metode. Prin
mâncare, prin băutura, prin ţigări, prin dulciuri, prin droguri,
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prin agresivitate, prin răutate, prin bârfa , prin invidie, prin
aroganta, prin bani şi bunuri materiale, prin sex, prin televizor
prin tot felul de metode prin care îşii amorţesc simţurile şi se
păcălesc neîncetat .Frica nu există, este doar un rod al
imaginaţiei noastre. Aşa că trăiţi-vă
vă viaţa liberi, fără frică.

Patriarhul Diodor I a fost hirotonit diacon la Ierusalim, în anul
1944 şi a deţinut vrednicia
cia de patriarh între anii 1981-2000.
1981
La
Paştile anului 1998, cu puţine zile înainte de Sâmbăta Mare, a
dat un interviu profesorului danez, Niels Christian Hvidt,
referitor la ceremonia Sfintei Lumini. Interviul a fost publicat în
ziarul danez Berlingske Tidende, precum şi în cartea lui Hvidt
cu titlul: Miracles – Encounters
ters Between Heaven And Earth
(Minuni – Întâlniri
tâlniri între Cer şi Pământ).

Lăsaţi viaţa să curgă asemena unei ape line şi clare. Şi atunci
viaţa voastră va fi la fel.

“Viaţa începe acolo
olo unde se termină frică” Osho.

Umilința
ța în fața Domnului Dumnezeu – ne
ajută enorm să-L simțim
țim și să-I
să
experimentăm măreția
ția
Omraam Mikhaël Aïvanhov
Cel care are excesul de multă încredere în sine îi
provoacă pe ceilalți:
ți: el își face dușmani, iar o parte din timp
și-l va petrece în confruntări și reglări de conturi
conturi.
ste necesar ca el să se analizeze și să-și
și spună: „„Eu nu
sunt nici atât de înțelept,
țelept, nici atât de bun, nici atât de
puternic. Așadar,
șadar, nu în mine trebuie să am încredere, ci
în Acela care este atotștiutor,
știutor, atotiubitor și atotputernic
atotputernic”.
Astfel, în fața
ța acestei atitudini și datorită încrederii sale în
Dumnezeu, el Îi va permite Domnului
ului Dumnezeu să pătrundă în
el, Dumnezeu va începe să se exprime prin el, și oriunde va
merge, el va fi un factor de liniște și armonie.
Când veți
ți învăța să fiți umili în fața Domnului Dumnezeu, El se
va manifesta prin voi și atunci veți obține adevărata putere, ce
este puterea spirituală. Mântuirea voastră constă în
conștientizarea
știentizarea că prin voi înșivă nu reprezentați mare lucru,
măreția
ția voastră venind de la Domnul. Puteți crede în voi, cu o
condiție:
ție: dacă, prin această ființă pe care o numiți „eu”, credeți
în Dumnezeu.

E

Sfânta Lumină iese din placa Sfântului
Mormânt
Haralambie K. Skarlakidis

Din miezul pietrei pe care a stat Trupul lui Hristos o
Lumină nedefinită iese înspre afară. De obicei,
cei, are o nuanţă
albastru-deschis, dar culoarea se poate
ate schimba şi să ia
multe nuanțe diferite.

N

u se poate descrie în cuvinte omeneşti. Lumina iese din
piatră ca şi cum ar ieşi dintr-un
un lac. Placa Mormântului
seamănă ca şi cum ar fi acoperită cu un nor umed, dar
este Lumină.
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Patriarhul Diodor, până la adormirea sa din septembrie 2000, a
deţinut rangul de patriarh vreme de 19 ani şi a fost prezent la
ceremonia Sfintei Lumini 63 de ani neîntrerupţi. În interviul
inter
său
acordat profesorului danez, patriarhul menţionează următoarele:
„După ce se sting toate luminile, mă plec şi intru în prima
încăpere a Mormântului. De acolo merg încet prin întuneric spre
cealaltă încăpere a Mormântului, unde a fost pus Trupul lui
Iisus. Acolo îngenunchez cu frică sfântă şi… rostesc rugăciunile
consacrate, care ni s-au
au transmis de
de-a lungul veacurilor; iar
după ce le citesc, aştept. Uneori, e posibil să aştept câteva
minute, dar, de obicei, minunea se săvârşeşte îndată ce citesc
rugăciunile.Din miezul pietrei pe care a stat Trupul lui Hristos o
Lumină nedefinită iese înspre afară. De obi
obicei, are o nuanţă
albastru-deschis, dar culoarea se poate
ate schimba şi să ia multe
nuanțee diferite. Nu se poate descrie în cuvinte omeneşti.
Lumina iese din piatră ca şi cum ar ieşi dintr
dintr-un lac. Placa
Mormântului seamănă ca şi cum ar fi acoperită cu un nor umed,
dar este Lumină. Această Lumină se comportă diferit în fiecare
an. Uneori acoperă numai placa de pe Mormânt, în tim
timp ce
alteori
ori umple de lumină tot baldachinul, încât oamenii care stau
în afara Mormântului şi privesc înăuntru văd cum este plin de
Lumină.
mină. Această Lumină nu arde. Niciodată nu mi
mi-a ars barba
în cei 16 ani de când sunt patriarh în Ierusalim şi am primit
Sfânta Lumină. Lumina are o compoziţie diferită de cea a unei
lumini obişnuite care arde într-oo candelă. Într
Într-un anumit loc,
Lumina se ridică
idică în sus şi formează un stâlp, a cărui flacără are
o natură diferită, astfel încât îmi este cu putinţă să aprind
lumânările mele de la ea. În felul acesta, după ce iau flacăra în
lumânările mele, ies şi dau Lumina mai întâi patriarhului
armean şi apoi celui copt. După aceasta împart Lumina tuturor
celor care se află în Biserică… Trăim multe minuni în bisericile
noastre şi minunile nu sunt ceva străin pentru noi…, însă nici
una din aceste minuni nu are puterea şi simbolismul pe care le
are minunea Sfinteii Lumini. Minunea este ceva ca o taină
dumnezeiască. Preschimbă Învierea lui Hristos în ceva atât de
viu pentru
tru noi, ca şi cum ea [Învierea] s-ar
s fi petrecut cu câţiva
ani în urmă… Mă aflu în Ierusalim din 1939 şi am venit aici la
vârsta de 15 ani. Am urmărit
ărit ceremonia Sfintei Lumini în toţi
aceşti ani şi astfel am fost martor ocular al minunii de 61 de ori.
Pentru mine nu se pune întrebarea dacă eu cred în minune au
nu. Ştiu că ea este adevărată.” Aceasta este mărturia pe care a
depus-o Patriarhul Diodor I la Paştile anului 1998. Descrierea ei
este atât de analitică şi revelatoare, încât nu suportă niciun
comentariu. (Haralambie
Haralambie K. Skarlakidis, Sfânta Lumină. Minunea din
Sâmbăta Mare de la Mormântul lui Hristos, traducere din limba greacă de
Ierom. Ştefan Nuţescu, Schitul Lacu – Sfântul Munte Athos, Atena, 2011, pp.
259-261. Articol relatat de portalul doxologia.ro)
doxologia.ro
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