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Prăbuşirea celui mai puternic rege dac, 
Burebista - întemeitorul Daciei, ucis în 

urma unui complot al aristocraţiei pentru 
că avea prea multă putere

Daniel GUȚĂ 

              A fost omul care a reuşit să unească sub stăpânirea 
sa triburile aflate în conflict şi să aducă Dacia în culmea 
puterii militare.  

urebista, numit în vremea sa „cel dintâi si cel mai mare 
dintre regii din Tracia“, a fost ucis în urma unui 
complot, iar după moartea sa, relaţiile dintre uniunile 

de triburi s-au destrămat. Istoricii îl consideră pe Burebista (82 
î.Hr. - 44 î.Hr.) întemeietorul statului dac, omul care a reuşit să 
unească sub stăpânirea sa triburile care populau în urmă cu 
peste două milenii actualul teritoriu al României şi teritoriile din 
Balcani. Cele mai cuprinzătoare mărturii din Antichitate despre 
Burebista aparţin istoricului Strabon. „Lăsând la o parte trecutul 
îndepărtat al geţilor, întâmplările din vremea noastră sunt 
următoarele: ajungând în fruntea neamului său, care era istovit 
de războaie dese, getul Burebista i-a înălţat atât de mult prin 
exerciţii, abţinere de la vin şi prin ascultare faţă de porunci, 
încât în câţiva ani a făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea 
mai mare parte din populaţiile vecine. Ba încă a ajuns să fie 
temut şi de romani”, scria istoricul antic, Strabon, în Geografia, 
potrivit autorilor volumului „Izvoare privind istoria României”, 
publicat de Editura Republicii Populare Române, în 1964. În 
vremea regelui Burebista, puterea militară a statului dac 
devenise o ameninţare pentru romani şi celţi, iar regatul se afla 
în culmea prosperităţii. În epoca sa au fost ridicate cetăţile 
dacice din Munţii Orăştiei, iar potrivit unor istorici, capitala 
regatului dac se afla la Costeşti. Aşezările din Munţii Orăştiei 
au devenit centrul politic, militar şi religios al Daciei, o ţară ale 
cărei graniţe se întindeau de la râul Morava şi Dunărea Mijlocie 
la Marea Neagră şi Bug şi de la Carpaţii Nordici la Munţii 
Balcani. Războaiele lui Burebista Potrivit istoricilor, armatele 
lui Burebista ajungeau la 200.000 de oameni. Cu ajutorul lor, 
Burebista a supus şi distrus mai multe triburi stabilite în spaţiul 
carpatic şi a reuşit să îi alunge pe celţii care ocupaseră ţinuturi 
întinse din actualul teritoriu al Transilvaniei. „Căci trecând prin 
îndrăzneală Dunărea şi jefuind Tracia până în Macedonia şi 
Iliria, a pustiit pe celţi, care erau amestecaţi cu tracii şi ilirii şi a 
nimicit pe de-aîntregul pe boii aflaţi sub conducerea lui 
Cristarsiros şi pe taurisci”, informa istoricul antic Strabon. La 
mijlocul secolului I î. Hr., Burebista a cucerit teritoriile de la 
malul Mării Negre şi vechile cetăţi greceşti disputate de greci şi 
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Prăbuşirea celui mai puternic rege dac, 
întemeitorul Daciei, ucis în 

urma unui complot al aristocraţiei pentru 
putere 

 

ȚĂ – București 

A fost omul care a reuşit să unească sub stăpânirea 
sa triburile aflate în conflict şi să aducă Dacia în culmea 

urebista, numit în vremea sa „cel dintâi si cel mai mare 
dintre regii din Tracia“, a fost ucis în urma unui 
complot, iar după moartea sa, relaţiile dintre uniunile 
au destrămat. Istoricii îl consideră pe Burebista (82 

etorul statului dac, omul care a reuşit să 
unească sub stăpânirea sa triburile care populau în urmă cu 
peste două milenii actualul teritoriu al României şi teritoriile din 
Balcani. Cele mai cuprinzătoare mărturii din Antichitate despre 

toricului Strabon. „Lăsând la o parte trecutul 
îndepărtat al geţilor, întâmplările din vremea noastră sunt 
următoarele: ajungând în fruntea neamului său, care era istovit 

a înălţat atât de mult prin 
e la vin şi prin ascultare faţă de porunci, 

încât în câţiva ani a făurit un stat puternic şi a supus geţilor cea 
mai mare parte din populaţiile vecine. Ba încă a ajuns să fie 
temut şi de romani”, scria istoricul antic, Strabon, în Geografia, 

ilor volumului „Izvoare privind istoria României”, 
publicat de Editura Republicii Populare Române, în 1964. În 
vremea regelui Burebista, puterea militară a statului dac 
devenise o ameninţare pentru romani şi celţi, iar regatul se afla 

ii. În epoca sa au fost ridicate cetăţile 
dacice din Munţii Orăştiei, iar potrivit unor istorici, capitala 
regatului dac se afla la Costeşti. Aşezările din Munţii Orăştiei 
au devenit centrul politic, militar şi religios al Daciei, o ţară ale 

se întindeau de la râul Morava şi Dunărea Mijlocie 
la Marea Neagră şi Bug şi de la Carpaţii Nordici la Munţii 
Balcani. Războaiele lui Burebista Potrivit istoricilor, armatele 
lui Burebista ajungeau la 200.000 de oameni. Cu ajutorul lor, 

i distrus mai multe triburi stabilite în spaţiul 
carpatic şi a reuşit să îi alunge pe celţii care ocupaseră ţinuturi 
întinse din actualul teritoriu al Transilvaniei. „Căci trecând prin 
îndrăzneală Dunărea şi jefuind Tracia până în Macedonia şi 

stiit pe celţi, care erau amestecaţi cu tracii şi ilirii şi a 
aîntregul pe boii aflaţi sub conducerea lui 

Cristarsiros şi pe taurisci”, informa istoricul antic Strabon. La 
mijlocul secolului I î. Hr., Burebista a cucerit teritoriile de la 

ul Mării Negre şi vechile cetăţi greceşti disputate de greci şi 

romani. „Burebista se năpusteşte pe la 55 î.e.n. asupra oraşelor 
pontice. Prima cetate atacată e Olbia, aşezată la gurile Bugului. 
Cu ajutorul altor triburi (probabil bastar
elementelor nemulţumite (sclavi, sărăcime exploatată) din 
interior, Burebista cucereşte şi pustieşte cetatea ce îndrăznise să 
i se împotrivească. Tyras suferă aceeaşi soartă. Histria a fost 
asediată, după cum mărturiseşte decretul în cinstea lui 
Aristagoras, zidurile i-au fost distruse, teritoriul rural ocupat 
timp de trei ani şi mulţi dintre cetăţeni au fost făcuţi prizonieri, 
trebuind să fie răscumpăraţi cu mari sume de bani.Despre 
Tomis se ştie că a suferit un greu asediu şi că mulţi cetăţeni au 
părăsit oraşul, fugind de primejdie. La Callatis n
tot de pe urma distrugerilor provocate de atacul lui Burebista să 
fi fost necesară refacerea unor edificii ruinate despre care 
vorbeşte o inscripţie. Cetatea Odessos cunoaşte o pribegie în 
masă; o inscripţie din Mesembria îi cinsteşte pe câţiva din 
strategii oraşului care s-au distins în luptele împotriva lui 
Burebista, vorbind şi de gărzile de zi şi de noapte înfiinţate 
pentru a feri cetatea de vreun atac prin surprindere. Mesembria 
a trebuit, desigur, să recunoască în cele din urmă autoritatea 
regelui dac, şi acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Apollonia. De la 
Olbia până la Apollonia, litoralul pontic se afla în mâinile lui 
Burebista, care până în anul 43 îşi completează cuceririle, 
ducându-şi cetele victorioase la poalele Balcanilor şi în Illiria. 
Numai oraşul Dionysopolis a fost cruţat”, relata istoricul 
Hadrian Daicoviciu, în volumul „Dacii”. Cel mai mare rege al 
Daciei Burebista l-a sprijinit apoi pe generalul Pompei în 
războiul civil purtat cu Cezar, asigurându
hotarelor extinse ale Daciei. Istoricii susţin că generalul Cezar a 
ajuns să se teamă de puterea regelui Burebista, cele care avea să 
fie numit, potrivit unei inscripţii greceşti din vremea sa, "cel 
dintâi si cel mai mare dintre regii din Tracia". „Spre a ţine în 
ascultare poporul, el şi-a luat ajutor pe Deceneu, un şarlatan 
care rătăcise multă vreme prin Egipt, învăţând acolo unele 
semne de proorocire, mulţumită cărora susţinea că tălmăceşte 
voinţa zeilor. Ba încă de un timp fusese socotit şi zeu, aşa cum 
am arătat când am vorbit despre Zamolxis. Ca o dovadă pentru 
ascultarea ce i-o dădeau geţii, este şi faptul că ei s
înduplecaţi să taie viţa de vie şi să trăiască fără vin”, arăta 
Strabon, în Geografia, potrivit autorilor volumului „Izvoare 
privind istoria României”. Moartea fulgerătoare Burebista a fost 
înlăturat însă, potrivit istoricilor, de aristocraţia nemulţumită de 
creşterea puterii acestuia. Ar fi fost victima unui complot. După 
moartea sa, survenită morţii duşmanului său Cezar, regatul dac 
s-a destrămat în patru şi apoi cinci uniuni de triburi. „Cât despre 
Burebista, acesta a murit din pricina unei răscoale, mai înainte 
ca romanii să apuce a trimite o armată asupra lui. Urmaşii 
acestuia la domnie s-au dezbinat, fărâmiţând puterea în mai 
multe părţi. De curând, când împăratul August a trimis o armată 
împotriva lor, puterea era împărţită în cinci state. Atunci însă 
puterea se împărţise în patru. Astfel de împărţiri sunt 
vremelnice şi se schimbă când într

istorieistorieistorieistorie    
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romani. „Burebista se năpusteşte pe la 55 î.e.n. asupra oraşelor 
pontice. Prima cetate atacată e Olbia, aşezată la gurile Bugului. 
Cu ajutorul altor triburi (probabil bastar-nice), poate şi cu al 
elementelor nemulţumite (sclavi, sărăcime exploatată) din 
interior, Burebista cucereşte şi pustieşte cetatea ce îndrăznise să 
i se împotrivească. Tyras suferă aceeaşi soartă. Histria a fost 
asediată, după cum mărturiseşte decretul în cinstea lui 

au fost distruse, teritoriul rural ocupat 
timp de trei ani şi mulţi dintre cetăţeni au fost făcuţi prizonieri, 
trebuind să fie răscumpăraţi cu mari sume de bani.Despre 
Tomis se ştie că a suferit un greu asediu şi că mulţi cetăţeni au 

sit oraşul, fugind de primejdie. La Callatis n-ar fi exclus ca 
tot de pe urma distrugerilor provocate de atacul lui Burebista să 
fi fost necesară refacerea unor edificii ruinate despre care 
vorbeşte o inscripţie. Cetatea Odessos cunoaşte o pribegie în 

; o inscripţie din Mesembria îi cinsteşte pe câţiva din 
au distins în luptele împotriva lui 

Burebista, vorbind şi de gărzile de zi şi de noapte înfiinţate 
pentru a feri cetatea de vreun atac prin surprindere. Mesembria 

desigur, să recunoască în cele din urmă autoritatea 
a întâmplat şi cu Apollonia. De la 

Olbia până la Apollonia, litoralul pontic se afla în mâinile lui 
Burebista, care până în anul 43 îşi completează cuceririle, 

etele victorioase la poalele Balcanilor şi în Illiria. 
Numai oraşul Dionysopolis a fost cruţat”, relata istoricul 
Hadrian Daicoviciu, în volumul „Dacii”. Cel mai mare rege al 

a sprijinit apoi pe generalul Pompei în 
cu Cezar, asigurându-şi astfel recunoaşterea 

hotarelor extinse ale Daciei. Istoricii susţin că generalul Cezar a 
ajuns să se teamă de puterea regelui Burebista, cele care avea să 
fie numit, potrivit unei inscripţii greceşti din vremea sa, "cel 

l mai mare dintre regii din Tracia". „Spre a ţine în 
a luat ajutor pe Deceneu, un şarlatan 

care rătăcise multă vreme prin Egipt, învăţând acolo unele 
semne de proorocire, mulţumită cărora susţinea că tălmăceşte 

că de un timp fusese socotit şi zeu, aşa cum 
am arătat când am vorbit despre Zamolxis. Ca o dovadă pentru 

o dădeau geţii, este şi faptul că ei s-au lăsat 
înduplecaţi să taie viţa de vie şi să trăiască fără vin”, arăta 

potrivit autorilor volumului „Izvoare 
privind istoria României”. Moartea fulgerătoare Burebista a fost 
înlăturat însă, potrivit istoricilor, de aristocraţia nemulţumită de 
creşterea puterii acestuia. Ar fi fost victima unui complot. După 

nită morţii duşmanului său Cezar, regatul dac 
a destrămat în patru şi apoi cinci uniuni de triburi. „Cât despre 

Burebista, acesta a murit din pricina unei răscoale, mai înainte 
ca romanii să apuce a trimite o armată asupra lui. Urmaşii 

au dezbinat, fărâmiţând puterea în mai 
multe părţi. De curând, când împăratul August a trimis o armată 
împotriva lor, puterea era împărţită în cinci state. Atunci însă 
puterea se împărţise în patru. Astfel de împărţiri sunt 

într-un fel, când într-altul. 
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Neamul geţilor, care se înălţase atât de mult sub Burebista, a 
decăzut apoi cu totul din pricina dezbinărilor lăuntrice şi din 
pricina romanilor. Totuşi ei sunt încă în stare şi astăzi să trimită 
la luptă 40.000 de oameni”, scria istoricul şi geograful Strabon, 
care a trăit în perioada domniei lui Burebista. Vă recomandăm 
şi: Zece mărturii istorice despre strămoşii noştri daci: erau 
barbari, se credeau nemuritori. De ce au fost numiţi „cei mai 
viteji şi mai drepţi dintre traci“ Herodot i-a numit pe daco
„cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”; în schimb, poetul latin 
Ovidius s-a arătat necruţător faţă de băştinaşii de pe malul Mării 
Negre, în mijlocul cărora fusese exilat. Îi numea sălbatici. O 
serie de mărturii istorice conturează portretul strămoşilor noştri 
din Antichitate. Ce limbă vorbeau, de fapt, dacii şi de ce nu 
foloseau scrierea. Sute de cuvinte mai puţin ştiute pe care ni le
au lăsat moştenire strămoşii noştri Aproape 200 de cuvinte din 
limba română îşi au originea în limba vorbită de daci, potrivit 
celor mai mulţi dintre oamenii de ştiinţă care s
studierii limbilor arhaice. Dacii nu foloseau scrierea, este o altă 
concluzie la care au ajuns lingviştii consacraţi, însă cele mai 
multe dintre teoriile privind limba sau scrisul în vremea antică 
au stârnit controverse. Cele mai faimoase bijuterii ale dacilor. 
Cât de pricepuţi erau meşterii din atelierele Sarmizegetusei în 
prelucrarea aurului şi unde au dispărut comorile lor
valoroase piese de tezaur descoperite în Sarmizegetusa Regia 
sunt brăţările din aur masiv, din vremea dacilor, bogat 
împodobite. Obiectele unice spun povestea măiestriei cu care 
dacii prelucrau metalele, susţin istoricii. De-a lungul timpului, 
multe alte tezaure de bijuterii care au aparţinut vechilor locuitori 
ai ţinuturilor Carpaţilor s-au pierdut pentru totdeauna.

 

Perşii au stăpânit jumătate din omenire

Irina-Maria MANEA

        Perşii au întemeiat un puternic imperiu între 500 şi 330 
a.Hr., cu centrul în Iranul de azi. Măreţilor lideri persani 
care guvernau de la Persepolis li se supuneau milioane de 
oameni, din Turcia până în Pakistan.  

ra într-adevăr o structură gigant. În perioada sa de 
apogeu, imperiul persan se întindea pe impresionanta 
suprafaţă de opt milioane de km2, cu Libia în vest, 

pakistan în est, Grecia în nord şi Arabia Saudită în sud.

Ştiaţi că? 

44% din populaţia lumii cunoscute în acea epocă, adică aproape 
50 de milioane de oameni, s-ar fi aflat potrivit estimărilor 
moderne sub dominaţie persană în 480 a.Hr. 

E
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Neamul geţilor, care se înălţase atât de mult sub Burebista, a 
decăzut apoi cu totul din pricina dezbinărilor lăuntrice şi din 
pricina romanilor. Totuşi ei sunt încă în stare şi astăzi să trimită 

cria istoricul şi geograful Strabon, 
care a trăit în perioada domniei lui Burebista. Vă recomandăm 
şi: Zece mărturii istorice despre strămoşii noştri daci: erau 
barbari, se credeau nemuritori. De ce au fost numiţi „cei mai 

a numit pe daco-geţi 
„cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”; în schimb, poetul latin 

a arătat necruţător faţă de băştinaşii de pe malul Mării 
Negre, în mijlocul cărora fusese exilat. Îi numea sălbatici. O 

ce conturează portretul strămoşilor noştri 
din Antichitate. Ce limbă vorbeau, de fapt, dacii şi de ce nu 
foloseau scrierea. Sute de cuvinte mai puţin ştiute pe care ni le-
au lăsat moştenire strămoşii noştri Aproape 200 de cuvinte din 

iginea în limba vorbită de daci, potrivit 
celor mai mulţi dintre oamenii de ştiinţă care s-au dedicat 
studierii limbilor arhaice. Dacii nu foloseau scrierea, este o altă 
concluzie la care au ajuns lingviştii consacraţi, însă cele mai 

privind limba sau scrisul în vremea antică 
au stârnit controverse. Cele mai faimoase bijuterii ale dacilor. 
Cât de pricepuţi erau meşterii din atelierele Sarmizegetusei în 
prelucrarea aurului şi unde au dispărut comorile lor. Cele mai 

zaur descoperite în Sarmizegetusa Regia 
sunt brăţările din aur masiv, din vremea dacilor, bogat 
împodobite. Obiectele unice spun povestea măiestriei cu care 

a lungul timpului, 
are au aparţinut vechilor locuitori 

au pierdut pentru totdeauna. 

Perşii au stăpânit jumătate din omenire 
 

Maria MANEA 

Perşii au întemeiat un puternic imperiu între 500 şi 330 
Iranul de azi. Măreţilor lideri persani 

care guvernau de la Persepolis li se supuneau milioane de 

adevăr o structură gigant. În perioada sa de 
apogeu, imperiul persan se întindea pe impresionanta 

opt milioane de km2, cu Libia în vest, 
pakistan în est, Grecia în nord şi Arabia Saudită în sud.  

44% din populaţia lumii cunoscute în acea epocă, adică aproape 
ar fi aflat potrivit estimărilor 

Primele izvoare scrise care menţionează persanii datează din 
secolul al IX-lea a.Hr. 
Imperiul a fost desfiinţat de trei ori: primul (550
fost cucerit de Alexandru cel Mare, al doilea (224
invadat de musulmani, iar al treilea (1501
urmare a unei răscoale islamice.  

Anticul imperiu persan era susţinut de o reţea de drumuri bine 
întreţinute, întinzându-se pe 2500 de km2, precum şi de un 
sistem poştal eficient.  
Regele Cirus cel Mare apare de 23 de ori în Biblie. Scrierea îl 
laudă pe regele persan, care ar fi eliberta evreii din robia 
babiloniană şi chiar ar fi plătit pentru reconstrucţia templului 
iudeu din Ierusalim.  
O treime din flota persană (1200 de corăbii)
lui Herodot, într-o furtună atunci când perşii au atacat insulele 
greceşti în 480 a.Hr. 
Xerxes, cel care a condus mai multe atacuri împotriva grecilor 
(cel mai faimos la Termopile), a ocupat tronul persan vreme de 
21 de ani.  
Luptele dintre oraşele greceşti şi perşi au durat 50 de ani. (499
449 a.Hr.) 
10.000 de soldaţi de elită, numiţi nemuritorii, îl păzeau pe rege. 
Cilindrul lui Cirus, un document din argilă descoperit în 1879 şi 
datând din jurul anului 500 a.Hr., ar reprezenta pri
‘declaraţie’ a drepturilor omului. 
 

 

Oraşul Vaslui – reşedinţă domnească şi 
capitală de ţară

(continuare din nr. 37, aprilie 2016

Pr.  Ioan OLARIU, prof.  dr. 

 Ornamentul heraldic în cauză este de fapt un decor 
compozit figurativ, deoarece înfăţişează două personaje 
feminine flancând şi stema propriu
reprezentată de capul de bour conturat, cu steua în cinci 
colţuri între coarnele curbate în inter
sunt prezente în elementele heraldice ale blazonului lui 
Ştefan cel Mare, în speţă, un scut fasciat în interiorul căruia 
se află o cruce cu bara dublă, o rozetă şi un crin, iar 

istorieistorieistorieistorie    
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Primele izvoare scrise care menţionează persanii datează din 

Imperiul a fost desfiinţat de trei ori: primul (550-330 a.Hr.) a 
fost cucerit de Alexandru cel Mare, al doilea (224-651) a fost 

iar al treilea (1501-1979) a fost abolit ca 

 
Anticul imperiu persan era susţinut de o reţea de drumuri bine 

se pe 2500 de km2, precum şi de un 

Regele Cirus cel Mare apare de 23 de ori în Biblie. Scrierea îl 
laudă pe regele persan, care ar fi eliberta evreii din robia 
babiloniană şi chiar ar fi plătit pentru reconstrucţia templului 

O treime din flota persană (1200 de corăbii) ar fi pierit, conform 
o furtună atunci când perşii au atacat insulele 

Xerxes, cel care a condus mai multe atacuri împotriva grecilor 
(cel mai faimos la Termopile), a ocupat tronul persan vreme de 

dintre oraşele greceşti şi perşi au durat 50 de ani. (499-

10.000 de soldaţi de elită, numiţi nemuritorii, îl păzeau pe rege.  
Cilindrul lui Cirus, un document din argilă descoperit în 1879 şi 
datând din jurul anului 500 a.Hr., ar reprezenta prima 

reşedinţă domnească şi 
capitală de ţară 

, aprilie 2016) 

dr.  Alexandru ANDRONIC, 
arhitect  Mariana ZUP 

Ornamentul heraldic în cauză este de fapt un decor 
compozit figurativ, deoarece înfăţişează două personaje 
feminine flancând şi stema propriu-zisă a Moldovei, 
reprezentată de capul de bour conturat, cu steua în cinci 
colţuri între coarnele curbate în interior, alături de care 
sunt prezente în elementele heraldice ale blazonului lui 
Ştefan cel Mare, în speţă, un scut fasciat în interiorul căruia 
se află o cruce cu bara dublă, o rozetă şi un crin, iar 
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deasupra scutul, sub gâtul capului de bour conturat, un coif 
cu penaj.  

cealaşi decor se întâlneşte şi pe discurile smălţuite de 
la biserica Sf. Ioan Botezătorul, deosebindu-se doar 
prin aceea că prin reducerea spaţiului în loc de două 

personaje, stema ţării este susţinută de un singur personaj. Fapt 
concludent este şi prezenţa aceluiaşi smalţ verde închis sticlos 
atât pe cahlele provenite de la palatul domnesc, cât şi de 
discurile bisericii Sf. Ioan Botezătorul. 

 Tipul de cahlă cu decor geometric este reprezentat mai 
ales de cele care reproduc discul solar simplu, cunoscând în arta 
populară cu numele de „vîrtelniţă” şi întâlnit în vremea lui 
Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi cu decor principal la jilţurile 
domneşti din bisericile ctitorite în a doua jumătate a secolului 
XV şi prima jumătate a secolului XVI. Totodată se remarcă şi 
exemplare de cahlă cu decor solar compozit, discul solar fiind 
multiplicat şi însoţit de motive ornamentale zoomorfe şi chiar 
heraldice sub forma în scuturi, probabil blazoane de epocă, a 
diverşilor feudali din suita domnească. 

 Decorul zoomorf, adică animalier, foarte variat, fiind 
descoperite la Vaslui cahle cu reprezentarea leului rampant, a 
cerbului, cu sau fără eşarfă, a leului încoronat, înscris într-un 
scut medieval. 

 Un alt decor, de pe ceramica decorativă de interior de 
la palatul lui Ştefan cel Mare din Vaslui concludent pentru 
atribuirea ruineleor descoperite aici, îl constituie cel compozit 
cu reprezentarea lui Sf. Gheorghe călare omorând un balaur, 
căzut la picioarele calului. Acest tip de cahlă, denumit ca Sf. 
Gheorghe draconton, a fost descoperit la toate curţile domneşti 
din Moldova vremii marelui Ştefan. Din aceeaşi categorie fac 
parte şi cahlele cu reprezentarea Sirenei-Melusina, ornament 
întâlnit şi pe discurile smălţuite de la biserica Sf. Ioan 
Botezătorul.  

Cahlele cu decor antropomorf descoperite la Vaslui, fie 
nesmălţuite sau smălţuite, sunt reprezentate de două tipuri:cu 
reprezentarea a două personaje, cu reprezentarea a trei 
personaje. Din prima categorie fac parte cahlele cu redarea unui 
cuplu afrontat – bărbat şi femeie – ţinându-se de mâini, străjuit 
de un blazon, şi anume un crin, element heraldic întâlnit şi pe 
Blazonul lui Ştefan cel Mare, ceea ce a determinat şi denumirea 
acestui tip de decor, ca reprezentând un domn şi o domniţă. Din 
a doua categorie sunt cahlele cu înfăţişarea a trei personaje, un 
cuplu afrontat – bărbat şi femeie – ţinându-se de mâini, alături 
de care este reprezentat un muzicant, şi anume un cimpoier. 
După toate probabilităţile este redată prin acest decor foarte 
realist, în ceea ce priveşte vestimentaţia personajelor respective, 
o scenă de curte, dat fiind faptul, bine cunoscut pentru epoca 

respectivă, a modei occidentale, privind îmbrăcămintea şi 
încălţămintea, cât şi a practicării muzicii şi dansului.  

Din aceeaşi categorie a tipului de decor antropomorf 
fac parte şi cahlele care redau două personaje într-un interior 
fastuos cu arcade gotice. Astfel, ni se înfăţişează pentru prima 
dată o scenă deosebit de importantă în contextul structurilor 
medievale specifice de epocă de cruciadă târzie, când şi în 
Moldova gloriosul voievod Ştefan cel Mare, vitejii distinşi pe 
câmpul de bătălie erau răsplătiţi, fiind ridicaţi la rangul de 
cavaleri. Decorul cahleleor de la Vaslui din această categorie 
înfăţişează în chip realist două personaje masculine afrontate, 
îmbrăcate în costume bogate de epocă, dintre care cel din stânga 
heraldică este încoronat şi ţine într-o mână un sceptru iar în 
cealaltă o flamură, iar cel din dreapta heraldică primeşte o 
flamură şi un mic buzdugan. Pe bună dreptate descoperitorii au 
putut afirma că „un astfel de ceremonial compatibil cu instituţia 
cavaleriei de tip occidental, se încadrează perfect în viaţa 
cotidiană a societăţii feudale din Moldova, mai ales din epoca 
lui Ştefan cel Mare, epocă de cruciadă târzie, când Ţările 
Române s-au aflat în permanent contact cu civilizaţia din 
Ocidentul Europei”. 

O altă categorie de cahle sunt cele cu decor compozit 
antropomorf şi zoomorf, redând cavalerei purtători de flamuri şi 
bandiere. În Moldova, cetele de cavaleri purtători de flamuri au 
fost mereu prezente în alaiurile domneşti de vânătoare, 
organizate, de regulă în braniştile domneşti, dintre care cea mai 
renumită a fost braniştea Bohotinului. 

Astfel, pe o cahlă fragmentară, considerată deocamdată 
unicat sub raportul decorului, este redată o splendidă scenă 
plină de farmec, într-un decor natural cu arbori şi păsări, cu 
domniţe încoronate, cavaleri purtători de flamuri şi bandiere în 
cavalcadă, cu halebardieri pedeştri de strajă şi elemente 
heraldice, fiind reprodus şi vulturul bicefal bizantin. 

Din aceeaşi categorie fac parte şi cahlele nesmălţuite 
sau cu smalţ verde, fie deschis, fie închis, cu redarea unei scene 
de vânătoare având un personaj central în chip de cavaler 
cruciat, în armură, cu coif şi penaj, ţinând o flamură ornată cu o 
cruce cu bară dublă, însoţit fiind de un alt cavaler cruciat, 
purtător al unei bandiere pătrate, ornată cu patru rozete. 
Harnaşamentul calului personajului central ca şi prezenţa unui 
grup de capridee şi un câine de vânătoare, completează întregul 
ansamblu prezentat în mijlocul naturii, cu arbori şi păsări şi 
sugerează imaginea unei scene realiste de vânătoare domnească. 
Prezenţa elementelor heraldice de pe flamura personajului 
principal, - crucea cu baza dublă – întâlnit şi pe blazonul lui 
Ştefan cel Mare – pledează în ideea identificării acestui cavaler 
cruciat cu înşuşi voievodul Moldovei Ştefan cel Mare, care 
fusese intitulat de papa Sixt al VI – lea – „atlet a lui Hristos”. 

A
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Astfel, ceramica decorativă de interior, descoperită în 
ultima vreme la Vaslui, la „Curţile domneşti”, şi pe care 
memoria străbunului pământ a pus-o la dispoziţia istoricilor şi a 
iubitorilor de artă medievală românească, se încadrează, după 
cum au afirmat istoricii şi arheologii ieşeni şi vasluieni în 
„grupa binecunoscută a cahlelor de sobă descoperite la Curţile 
domneşti ale lui Ştefan cel Mare de la Suceava, Iaşi, Piatra 
Neamţ, Hârlău, Huși, Cotnari şi Bacău”. 

Prezenţa voievodului Ştefan cel Mare la Vaslui, în 
curţile sale domneşti este dovedită nu numai pe baza 
documentului arheologic la care am apelat în paginile anterioare 
ci şi de existenţa a numeroase documente de cancelarie 
domnească emise din oraşul domnesc Vaslui. 

După edificarea bisericii voievodale Sf. Ioan 
Botezătorul în 1490 şi reorganizarea ocolului târgului Vaslui 
Ştefan cel Mare, în conformitate cu principiul medieval frecvent 
în Europa la acea vreme a domniei itinerante, marchează 
şederea sa şi în alte oraşe, în afara Sucevei, capitala permanentă 
a ţării, la curţile domneşti din Hârlău, Iaşi, Vaslui şi Huşi. 

Din documentele ajunse până la noi se remarcă mai 
ales prezenţa voievodului în zona braniştei domneşti de la 
Bohotin, între Hârlău, Iaşi, Huși şi Vaslui. 

Astfel, din anul 1492 s-a păstrat documentul emis la 
Vaslui în luna martie 26. peste trei ani, în 1495, Ştefan cel Mare 
se află din nou în zona Vasluiului şi Bârladului, intrând chiar în 
prima lună a anului hotarul târgului Bârlad. 

Prezenţa la Vaslui aproape o lună de zile, începând cu 
10 ianuarie 1495 se poate pune şi în legătură cu o eventuală 
comemorare a două decenii de la vestita bătălie de la Podul Înalt 
de lângă Vaslui, în care sens este deosebit de elocvent faptul că 
la Vaslui s-au emis 25 de acte de cancelarie domnească între 16 
şi 25 ianuarie 1495. De la Vaslui, dacă ne conducem după locul 
de emisiune al actelor următoare, Ştefan cel Mare a plecat la 
Iaşi, unde a poposit la începutul lunii februarie, iar către 
mijlocul lunii martie s-a aflat la Suceava. 

Peste doi ani, în 1497, Ştefan cel Mare s-a aflat din nou 
în zonă, venind de la Hârlău, unde a stat în luna ianuarie, la 
sfârşitul căreia a poposit în Iaşi, şi în februarie şi martie a stat 
din nou în târgul Vasluiului, de unde, între 25 februarie şi 20 
martie, a emis 22 acte de cancelarie domnească. 

La Vaslui, Ştefan cel Mare a mai venit în anul 1502, 
după cum o dovedesc actele emise din acest târg între 1 şi 17 
martie. A fost un scurt popas, evident edificator în ceea ce 
priveşte preferinţele voievodului pentru a şedea în această 
partea ţării în lunile de iarnă. 

În încheiere, subliniem, că în concordanţă cu 
exigenţele epocii, a fost perfect normal ca domnia itinerantă să 
beneficieze din plin de curţile domneşti, edificate şi organizate 
aproape în toate oraşele principale ale Moldovei, Vasluiului 
revenindu-i rolul nu numai de important oraş medieval 
românesc aflat în plină dezvoltare social-economică şi politico-
culturală, ci şi de reşedinţă voievodală în decursul celei de a 
doua jumătate a secolului XV şi începutul secolului următor în 
vremea lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi. 

Tocmai în acest oraş, cum vom vedea în paginile ce 
urmează, Ştefan cel Mare a înălţat prima biserică de caracter 
urban, după cum apreciază specialiştii din domneniul artei 
medievale romneşti, şi anume biserica Sf. Ioan Botezătorul. 

Problema succesiunii edificiilor eclesiastice la Vaslui pe 
locul ctitoriei ștefaniene 

          Istoricul ieşean Gh. Ghibănescu, în lucrarea sa consacrată 
istoriei târgului Vaslui a relatat pe larg această problemă, care a 
fost abordată abia în anul 1923, cu prilejul lucrărilor de 
restaurare ale bisericii Şf. Ioan Botezătorul. De regulă, în astfel 
de împrejurări, arhitecţii care elaborează proiectul de restaurare 
execută diverse lucrări, printre care se numără şi cele menite a 
oferi elemente concrete privind solul şi temeliile construcţiilor. 
În acest sens au fost necesare şi săpături de verificare în 
interiorul bisericii Sf. Ioan, când au fost descoperite vestigii 
medievale de o importanţă deosebită, deoarece semnalau 
înmormântări mai vechi decât biserica de piatră înălţată de 
Ştefan cel Mare. 

 Iată de ce chiar în 1923, în „Exercimentul”, Gh. 
Ghibănescu scria că mormântul descoperit este anterior zidirii 
bisericii din piatră şi constituie un indiciu sigur privind 
existenţa unei biserici de lemn mai vechi pe locul respectiv. În 
ceea ce priveşte atribuirea acestui mormânt, din care nu s-a 
păstrat decât resturi putrezite dintr-o haină, considerată de 
istoric a fi „domnească”, s-a emis ipoteza că este al principelui 
lituanian Iurg Coriatovici, care ar fi domnit în Moldova la 
sfârşitul secolului XIV. 

 Tot în 1923, cunoscutul istoric bârlădean Ioan 
Antonovici, pe atunci arhiereu cu numele de Iacob, Episcop al 
Huşilor, într-un articol publicat în ziarul „Galaţii Noi” admitea 
atribuirea făcută de Gh. Ghibănescu, deşi la vremea respectivă 
era ştiută disputa dintre istorici în privinţa persoanei lui Iurg 
Coriatovici. 

 Asupra acestei dispute se opreşte în treacăt Gh. 
Ghibănescu în lucrarea sa „Surete şi izvoade, XI, Studi şi 
documente”, scriind în 1926 că „asupra persoanei lui Iurg 
Coriatovici s-a închis o discuţie aprigă între istoricii noştri 
Xenopol, Onciul, Iorga şi Radu Rosetti”. 
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 În istoriografia noastră contemporană s-a ajuns la 
concluzia unanimă admisă că principele lituanian Iurg Korejat 
n-a domnit în Moldova. În consecinţă, întreaga literatură 
referitore la existenţa mormântului lui Iurg Coriatovici în 
biserica de la Vaslui nu mai poate fi invocată. Totodată, istoricii 
medievişti din ţară şi străinătate au dovedit că evenimentele în 
care a fost implicat la vremea respectivă principele lituanian 
Iurg Korijat s-au petrecut în afara graniţelor voievodatului 
Moldovei, în acele regiuni lituano-polone unde locuiau şi 
românii numiţi „volohi”, identificaţi apoi de mulţi istorici cu 
locuitorii Ţării Moldovei. 

 În felul acesta vechimea mormântului găsit în 
interiorul bisericii de piatră, înălţată în anul 1490 de către 
Ştefan cel Mare nu datează de la sfârşitul secolului XIV, fiind 
mai nou, iar persoana înmormântată se pare că a provenit din 
vârfurile clasei dominante a voievodatului Moldovei, după cum 
o dovedesc resturile putrezite ale unei haine de factură 
„domnească” 

 Redăm, în cele ce urmează, pentu o mai deplină 
edificare, relatarea lui Gh. Ghibănescu, după ce reprodusese 
planul bisericii orientat est-vest după răsăritul de vară şi poziţia 
mormântului aşa-zis „domnesc”, orientat după răsăritul de 
iarnă, adică după poziţia bisericii mai vechi de lemn. 

 „În mormântul deschis s-a găsit putrezit totul: schelet, 
veşminte, sicriu. Rama sicriului se vede ca o dungă roşcată în 
pământ, iar ţărâna din cadavru putrezit cuprindea fire albe şi 
galbene dintr-o hlamidă domnească. O mică parte din schelet – 
craniul şi femurul - , arată că sicriul e foarte vechi, iar după 
poziţie anterior bisercii din 1490”. 

 Ceea ce trebuie reţinut din această descriere sumară 
este faptul observat corect al poziţiei mormântului având altă 
orientare creştină-ortodoxă decât orientarea ctitoriei ştefaniene, 
pledând deci pentru o vechime anterioară naului 1490. 

 În al doilea rând reţinem, din relatarea de mai sus 
faptul, de asemenea o certitudine de necontestat, că înhumatul a 
avut o îmbrăcăminte bogată, determinând pe cei care au privit 
resturile în parte prevăzute să afirme că ele sunt „dintr-o 
hlamidă domnească”, cu alte cuvinte o îmbrăcăminte 
boierească, subliniem noi, având, în stadiul actual al 
descoperirilor similare, analogie cu mormântul boieresc  de la 
Voroneţ, descoperit în interiorul ctitoriei lui Ştefan cel mare, 
dar provenit din interiorul bisericii de lemn mai vechi decât 
ctitoria ştefaniană. 

 În felul acesta, ceea ce n-au putut preciza istoricii şi 
arheologii care au cercetat vestigiile respective provenite din 
interiorul bisericii Sf. Ioan Botezătorul, din naşterea la diverse 
ipoteze, se elucidează în prezent, constatându-se că la Vaslui, 

într-adevăr, a existat o biserică mai veche, probabil de lemn, în 
interiorul căreia a fost înmormântat un boier moldovean. 

 În concluzie, la Vaslui pe locul actual bisericii Sf. Ioan 
Botezătorul a existat o altă biserică mai veche unde după toate 
probabilităţile au fost înmormântaţi boierii moldoveni. Vornicul 
Isaiia, paharnicul Negrilă şi stolnicul Alexa, pedepsit de 
neînduplecatul voievod în anul 1471. Astfel, mormântul 
dezvelit în cursul lucrărilor de restaurare din anul 1923, 
probabil, aparţine unuia din aceşti mari boieri moldoveni, care 
au făcut parte din divanul ţării, vornicul Isaiia fiind chiar şi rudă 
domnească, ceea ce îndreptăţeşte înhumarea în haine , conform 
rangului. 

Partea a IV-a 

Biserica domnească zidită în numele tăieri cinstitului cap 
al sfântului şi slavitului prooroc înainte mergător şi 

botezător Ioan 
 

Inscripţia ctitoricească şi datarea fără dubii a bisericii 
domneşti din Vaslui 

         Biserica Sf. Ioan din Vaslui a fost înălţată de Ştefan 
Voievod, fiul lui Bogdan voievod în cuprinsul Curţilor 
domneşti, făcând parte organică din ansamblul arhitectonic al 
acestora. Cu timpul, „Curţile domneşti” din Vaslui s-au năruit, 
deşi Vasile Lupu interzice la 16 august 7143 (1635) lui Cehan 
Racoviţă, ispravnic de Vaslui „a se lua piatra din ruinele curţii 
domneşti ale lui Ştefan Vodă, că nu este cu cinste”. În schimb, 
biserica s-a păstrat, suferind unele modificări cauzate de 
puternicele cutremure din secolul XIX, rămânând timp de 500 
de ani la îndemâna orăşenilor dreptcredincioşi din Vaslui. 

Biserica domnească Sf. Ioan a fost începută la sfârşitul 
lunii aprilie 1490 şi terminată în a doua jumătate a lunii 
septembrie a aceluiaşi an, fiind deci construită în mai puţin de 
cinci luni de zile, aşa cum rezultă din inscripţia originală în 
limba slavonă, aflată actualmente pe peretele de apus al 
bisericii, lângă uşa de intrare. 

 Textul inscripţiei, cioplit în relief pe un bloc de piatră 
de 95 cm x 67 cm are următorul conţinut. 

 I‹٨........... 

Adică:  „Ioan Ştefan Voievod cu mila lui Dumnezeu Domnitor 
al Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod zidit-am acest hram 
în numele Tăierii cinstitului cap al sfântului şi slăvitului 
prooroc şi înainte mergător şi botezător Ioan. Începutu-sa în 
anul 6998 (1490) luna aprilie 27 şi săvârşitu-sa în acelaşi an 
septembrie 20”. 
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În felul acesta, inscripţia ctitoricească, conţinând anul 
construirii bisericii Sf. Ioan, infirmă datările propuse în 
literatura noastră de specialitate. 

 În această privinţă, încă din secolul XVII se 
încetăţenise ideea că biserica domnească din Vaslui a fost zidită 
de Ştefan cel Mare după înfrângerea turcilor la Podul Înalt, 
lângă Vaslui, în anul 1475. astfel, cronicarul Grigore Ureche 
menţionează că „într-acea laudă şi bucurie au zidit biserica în 
târgul Vasluiului”. 

 Informaţia izvoarelor narative a fost acceptată de 
istorici, determinându-l pe A.D. Xenopol să scrie în sinteza sa 
că după bătălia de la Podul Înalt, victoriosul voievod „se opri 
câtva timp în Vaslui, unde puse să se zidească o biserică ce se 
află şi astăzi”. Acceptarea datării bisericii domneşti de la Vaslui 
în conformitate cu ştirile izvoarelor scrise narative a fost 
facilitată la vremea respectivă foarte important moment de 
arhitectură religioasă. 

 Din acest punct de vedere, devine edificatoare 
informaţia unui călător anonim prin Moldova, care în vara 
anului 1845 vizitează şi Vasluiul publicând apoi în „Gazeta de 
Transilvania” impresiile sale. Din această extrem de interesantă 
corespondenţă de presă se desprinde cu deosebită claritate că 
respectivul anonim era totuşi, o persoană avizată, cunoscător al 
unor realităţi din Moldova, o persoană avizată, cunoscător al 
unor realităţi din Moldova, înscriind în pitoreasca sa relatare 
următoarele amănunte: „Iată-mă de câteva zile la Vaslui, pe 
care l-am cutreierat din jur împrejur, i-am văzut frumuseţile, i-
am cercetat zidirile, jocurile, preumblările, adunările etc. 
Vasluiul, capitala judeţului de acceaşi numire, rezidenţa 
isprăvniciei şi a judecătoriei, se află spre sud-est de la Iaşi în 
depărtarea de cinci poşte, pe un podiş, într-o poziţia foarte 
frumoasă... De abia în partea de răsărit se înalţă vre-o şase-şapte 
case boiereşti şi o biserică de piatră zidită încă de domnul 
Ştefan, de când este şi inscripţia în pridvor, asupra uşii, dar n-
am avut plăcerea a o citi, pentru că ori pălimarii, ori nu ştiu 
cine, au socotit, se vede, să o facă mai frumoasă şi au văruit-o... 
Alături cu biserica, pe muche, se vede încă şi temelia caselor 
zidite tot de Ştefan...”. 

 Din această succintă relatare rezultă că la data 
respectivă inscripţia originală a bisericii zidite de Ştefan cel 
Mare se afla pe zidul ctitoriei ştefaniene la locul ei deasupra uşii 
de intrare, devenită, după prefacerile de care însă nu ştia nimic 
călătorul în cauză, inscripţia din „pridvorul” bisericii, adăugat, 
după cum se ştie, în 1820. 

 La aceeaşi inscripţie existentă, dar nedescifrată, s-a 
referit apoi Grigore Musceleanu în 1862, care, efectuând o 
călătorie în Moldova pentru a culege inscripţiile de la bisericile 
monumente istorice, a notat că anul fondării bisericii Sf. Ioan 

din Vaslui „există în frontispiciu”, în inscripţiunea slavonă”, 
precizând anume „văleatul 6980”, adică anul 1472. 

La fel de concludentă rămâne şi realitatea istoricului 
Nicolae Ionescu, însărcinat de Ministerul Instrucţiunii Publice şi 
Cultelor să întocmească raportul privitor la bisericile 
monumente istorice din Moldova, şi îndeosebi despre biserica 
domnească din Vaslui. În raportul său întocmit în anul 1882, 
Nicolae Ionescu scria: „La Vaslui cel dintâi lucru de descoperit 
este inscripţiunea primitivă deasupra uşii principale”. Despre 
această inscripţie, încă nedescifrată la acea vreme, Nicolae 
Ionescu scria textul cu o adâncă, şi pe deplin justificată, 
mâhnire: „Această piatră veche cu inscripţiune sârbească s-au 
acoperit cu desăvârşire de tencuială cu ocaziunea reparaţiilor 
făcute în pridvor la anul 1869”. 

 Nu este exclusă posibilitatea ca această preţioasă 
precizare a lui Nicolae Ionescu să fi fost cunoscută lui T.T. 
Burada, chiar în anul respectiv, deoarece la 6 decembrie 1882, 
aceasta a procedat la înlăturarea tencuielii şi la citirea şi 
traducerea integrală a inscripţiei ctitoriceşti de la biserica Sf. 
Ioan din Vaslui. 

 Totodată, înainte de publicarea ei în anul 1883, T. T. 
Burada a încredinţat textul inscripţiei învăţatului Episcop al 
Romanului şi Huşilor, Melchisedec Ştefănescu, care, după cum 
se ştie, foarte curând după aceea a publicat vestita sa lucrare 
despre mănăstirile şi bisericile monumente istorice din 
Moldova. 

 Curând după primul război mondial textul inscripţiei 
bisericii Sf. Ioan din Vaslui va intra definitiv în circuitul 
ştiinţific, fiind folosit de N. D. Chiriac, Ioan A. Grigoriu, V. 
Drăghiceanu şi G. Balaş. 

 După cel de-al doilea război mondial textul inscripţiei 
nu va lipsi nici din lucrările consacrate istoricului bisericii Sf. 
Ioan din Vaslui semnate de Octav Mărculescu şi preot N. 
Donos. 

 În 1958, binecunoscutul slavist Ion Radu Mircea va 
proceda la o nouă publicare a textului slavon, efectuând şi o 
traducere, în conformitate cu regulile ştiinţifice de rigoare 
stabilite pentru publicarea tuturor inscripţiilor din ţara noastră, 
nu înainte de a fi efectuat o amplă colaţionare a textelor slavone 
publicate cu originalul inscripţiei de pe monument. 

 În conformitate cu indicaţiile forurilor ştiinţifice 
superioare Alexandru Andronic a procedat în 1974 la redarea 
textului slavon în limba română într-o formă cât mai apropiată 
de original, păstrând, de pildă, cuvântul „hram” pentru a indica 
biserica, în loc de „templu” ca la Melchisedec, sau „casă” ca la 
Ion Radu Mircea. 
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 Iată deci, în concluzie, că inscripţia originală ne oferă 
data exactă a construirii bisericii Sf. Ioan din Vaslui, important 
monument al arhitecturii religioase, care inaugurează seria 
bisericilor numite de tip orășenesc din epoca gloriosului 
voievod Ştefan cel Mare. 

 

Cine au fost soțiile lui Ștefan cel Mare

 

         Ștefan al III-lea, supranumit Ștefan cel Mare (n. 1433, 
Borzești – d. 2 iulie 1504, Suceava), fiul lui Bogdan al II
urmaș al lui Costea Mușat, a fost stăpân al Moldovei între 
anii 1457 și 1504.  

 domnit aproape 50 de ani, durată neegalată î
Moldovei. În timpul său, țara a dus multe lupte pentru 
independență împotriva mai multor vecini, cum ar fi 

Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei. Mai 
multe dintre bisericile și mănăstirile construite în timpul 
domniei sale sunt astăzi pe lista locurilor din patrimoniul 
mondial. Calitățile umane, cele de om politic, de strateg și de 
diplomat, acțiunile sale fără precedent pentru apărarea 
integrității țării, inițiativele pentru dezvoltarea culturii au 
determinat admirația unor iluștri contemporani, iar, gra
tradiției populare, a fost transformat într-un erou legendar. Papa 
Sixtus al IV-lea l-a numit Athleta Christi (atletul lui Christos). 
Dar cum era Ștefan cel Mare în viața privată? 

Documentele istorice atestă că Stefan cel Mare a
căsătorii: cu Evdochia de Kiev, cu Maria de Mangop si cu 
Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos, domnul Țării 
Românești, fratele lui Vlad Țepes. A.D. Xenopol sugerează că 
înainte de Evdochia din Kiev ar mai fi existat o so
domnitorul a avut un fiu, dar această ipoteză nu a putut fi 
validată. Toate soțiile sale erau descendente ale unor familii cu 
rang princiar. Ștefan cel Mare a contactat căsătorii, conform 
uzanțelor epocii, în întreaga Europă, în vederea obținerii unor 
alianțe politice profitabile.  

Care era statutul doamnei țării? La curtea de la Suceava, 
doamna țării, trecută în documente sub numele de „gospodja“, 
avea o viață retrasă, neamestecându-se în treburile de stat decât 

A
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monument al arhitecturii religioase, care inaugurează seria 

enesc din epoca gloriosului 

țiile lui Ștefan cel Mare 

 

Ștefan cel Mare (n. 1433, 
d. 2 iulie 1504, Suceava), fiul lui Bogdan al II-lea, 

ș al lui Costea Mușat, a fost stăpân al Moldovei între 

domnit aproape 50 de ani, durată neegalată în istoria 
țara a dus multe lupte pentru 

ță împotriva mai multor vecini, cum ar fi 
și Regatul Ungariei. Mai 

și mănăstirile construite în timpul 
tăzi pe lista locurilor din patrimoniul 

țile umane, cele de om politic, de strateg și de 
țiunile sale fără precedent pentru apărarea 

ții țării, inițiativele pentru dezvoltarea culturii au 
i contemporani, iar, grație 

un erou legendar. Papa 
a numit Athleta Christi (atletul lui Christos). 

Documentele istorice atestă că Stefan cel Mare a avut trei 
torii: cu Evdochia de Kiev, cu Maria de Mangop si cu 

ța, fiica lui Radu cel Frumos, domnul Țării 
ști, fratele lui Vlad Țepes. A.D. Xenopol sugerează că 

înainte de Evdochia din Kiev ar mai fi existat o soție, cu care 
rul a avut un fiu, dar această ipoteză nu a putut fi 

țiile sale erau descendente ale unor familii cu 
Ștefan cel Mare a contactat căsătorii, conform 

țelor epocii, în întreaga Europă, în vederea obținerii unor 

La curtea de la Suceava, 
țării, trecută în documente sub numele de „gospodja“, 

se în treburile de stat decât 

în cazuri excepționale, când trebuia să asigure 
fiului său la tron, după moartea tatalui. De obicei, doamna 
era înconjurată de o curte a sa, alcătuită din dregători speciali. 
Viața personală a soțiilor domnitorilor nu era neapărat foarte 
fericită. Ele erau obligate să suporte existen
țiitoarelor, care îi ofereau voievodului copii, potențiali 
moștenitori ai coroanei. Căsătoria cu Evdochia de Kiev a avut 
loc la Suceava, la 5 iulie 1463, în fața înaltelor fețe bisericești 
ale Moldovei și ale curții domnești. Ștefan avea atunci
ani, iar mireasa era o tânăra blondă, se pare foarte frumoasă, 
aproape o copilă. Evdochia era rusoaică sau lituaniancă 
rusificată. După nume era ortodoxa. Bunicul sau Vladimir, mare 
cneaz de Kiev, era descendentul marilor duci ai Lituaniei, din 
care s-a tras, de altfel, și familia regală a Poloniei. Despre 
Evdochia se știu puține lucruri. Ștefan a avut cu ea, în mod 
sigur, un băiat numit Petru, născut probabil în 1465
mort în 1480, la vârsta de 14-15 ani. Mormântul lui se află la 
Mănăstirea Putna.  

Fiul cel mare al lui Ștefan, Alexandru, născut în jurul anului 
1464 și mort în 1496, nu se știe nici astăzi dacă era al Evdochiei 
sau al unei anume Marușca, femeia despre care Xenopol credea 
că ar fi fost soția lui Ștefan cel Mare înaintea Evdochiei
care, conform altor teorii, ar fi fost doar una dintre 
domnului. Alexandru va lupta alături de 
Valea Albă, și va muri la vârsta de aproximativ 30 de ani, în 
timpul domniei tatălui său. 

Cu Evdochia, Ștefan a avut și o fată, Elena, victima unui destin 
nefericit, care va muri în 1505. Frumoasa Evdochia s
viață la doar patru ani de la căsătoria cu Ștefan cel Mare, în 
1467, din cauza unei boli sau în timpul unei na
ei a fost descoperit, în urma săpăturilor arheologice, la biserica 
Mirăuților, fosta mitropolie a Moldovei în timpul lui Ștefan cel 
Mare. Când Evdochia se afla pe patul de moarte, 
plecat în campania împotriva lui Matei Corvin, astfel că
sa soție n-a apucat să fie părtașă la gloria de care s
soțul său. Stefan a fost, se pare, foarte afectat la aflarea veștii; 
chiar și după a treia căsătorie încă mai făcea danii pentru 
sufletul Evdochiei. 

A doua soție a voievodului, Maria de Mangop, era de neam 
imperial, fiind sora suveranilor Mangopului, Isac 
Comnen. Ultimele două dinastii ale Imperiului Bizantin au fost 
Comnenii și Paleologii. Căsătoria a avut loc la Suceava, la 14 
septembrie 1472. Ca și prima căsătorie, și aceasta a fost o 
alianță matrimonială prestigioasă pentru Moldova. De
prăbușise sub loviturile repetate ale turcilor, prestigiul „celei de
a doua Rome“, cum era numit Imperiul Bizantin, rămăsese 
intact în lumea ortodoxă. La trei ani de la sosirea Mariei de 
Mangop la Suceava, turcii au ataca
posesiunile ultimilor Comneni și i-au ucis pe fra
Mare piezând astfel un aliat. Totodată, în familie a survenit o 
dramă conjugală, prin apariția unei femei de care Ștefan s
îndrăgostit. Această unire nu pare a fi fo
mândră și frumoasă veni să dispute în curând Mariei inima și 
tronul lui Ștefan. 
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ționale, când trebuia să asigure succesiunea 
fiului său la tron, după moartea tatalui. De obicei, doamna țării 
era înconjurată de o curte a sa, alcătuită din dregători speciali. 

ța personală a soțiilor domnitorilor nu era neapărat foarte 
fericită. Ele erau obligate să suporte existența la curte a 
țiitoarelor, care îi ofereau voievodului copii, potențiali 

Căsătoria cu Evdochia de Kiev a avut 
ța înaltelor fețe bisericești 

și ale curții domnești. Ștefan avea atunci 25 de 
ani, iar mireasa era o tânăra blondă, se pare foarte frumoasă, 
aproape o copilă. Evdochia era rusoaică sau lituaniancă 
rusificată. După nume era ortodoxa. Bunicul sau Vladimir, mare 
cneaz de Kiev, era descendentul marilor duci ai Lituaniei, din 

și familia regală a Poloniei. Despre 
știu puține lucruri. Ștefan a avut cu ea, în mod 

sigur, un băiat numit Petru, născut probabil în 1465-1466 și 
15 ani. Mormântul lui se află la 

Ștefan, Alexandru, născut în jurul anului 
și mort în 1496, nu se știe nici astăzi dacă era al Evdochiei 

șca, femeia despre care Xenopol credea 
ția lui Ștefan cel Mare înaintea Evdochiei, dar 

care, conform altor teorii, ar fi fost doar una dintre țiitoarele 
domnului. Alexandru va lupta alături de Ștefan în bătălia de la 

și va muri la vârsta de aproximativ 30 de ani, în 

o fată, Elena, victima unui destin 
nefericit, care va muri în 1505. Frumoasa Evdochia s-a stins din 
ță la doar patru ani de la căsătoria cu Ștefan cel Mare, în 

1467, din cauza unei boli sau în timpul unei nașteri. Mormântul 
săpăturilor arheologice, la biserica 

ților, fosta mitropolie a Moldovei în timpul lui Ștefan cel 
Mare. Când Evdochia se afla pe patul de moarte, Ștefan era 

riva lui Matei Corvin, astfel că prima 
șă la gloria de care s-a bucurat 

țul său. Stefan a fost, se pare, foarte afectat la aflarea veștii; 
și după a treia căsătorie încă mai făcea danii pentru 

ție a voievodului, Maria de Mangop, era de neam 
sora suveranilor Mangopului, Isac și Alexandru 

Comnen. Ultimele două dinastii ale Imperiului Bizantin au fost 
și Paleologii. Căsătoria a avut loc la Suceava, la 14 

și prima căsătorie, și aceasta a fost o 
estigioasă pentru Moldova. Deși se 

șise sub loviturile repetate ale turcilor, prestigiul „celei de-
a doua Rome“, cum era numit Imperiul Bizantin, rămăsese 
intact în lumea ortodoxă. La trei ani de la sosirea Mariei de 
Mangop la Suceava, turcii au atacat Crimeea, au ocupat 

au ucis pe frații ei, Ștefan cel 
Mare piezând astfel un aliat. Totodată, în familie a survenit o 

ția unei femei de care Ștefan s-a 
îndrăgostit. Această unire nu pare a fi fost fericită, căci o rivală 

și frumoasă veni să dispute în curând Mariei inima și 



 

    p. p. p. p. 11111111                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

După expediția din 1471 în Țara Românească, Ștefan le luase 
prizoniere la curtea de la Suceava pe soția lui Radu cel Frumos, 
Despina (fiică de despot sârb) și pe fiica acestuia, Maria 
Voichița. Se pare ca tânăra domniță moștenise frumusețea 
tatălui său, fapt vizibil și în portretele din frescele bisericilor, 
pictate mai târziu, când era deja doamna 
moștenitorului tronului. Crescând la curtea de la Suceava, 
Ștefan s-a îndrăgostit de ea, deși nu avea mai mult de 12
iar el aproape 35 de ani: „ Aice se vede că farmecul fiicei lui 
Radu prinse în laț simțirile lui Ștefan, care începu a umbla după 
ea. Probabil că după timpurile de atunci și fiind încă și prinsă, o 
luă de concubină, și alipindu-se tot mai mult de ea, se desfăcea 
de legiuita lui soție. Nici un document nu ne-
asupra luptei interesante între o soție delăsată și o fericită rivală. 
Pasiunile pe atunci erau mari, inima stăpânea totul 
asculta de ea. Fiind dat caracterul cel energic al lui 
înaintea voinței căruia toate piedicele trebuiau să se plece, 
credem că Maria mai mult a plâns decât a luptat.“

După bătălia de la Războieni, Ștefan și Maria de Mangop, deși 
mai erau căsătoriți, se înstrăinaseră. Doamna moare în 1477, pe 
19 decembrie, în condiții necunoscute, după cinci ani de 
căsnicie. Aceasta a avut cu Ștefan doi băieți gemeni. Ilias moare 
în același an în care s-a născut, 1473, ia
supraviețuit mamei sale doi ani, murind la vârsta de șase ani. 
Cei doi fii se află înmormântați în biserica Mănăstirii Putna, 
care găzduiește, sub un frumos baldachin de piatră, și 
mormântul mamei lor, Maria de Mangop. În muzeul mănăstirii 
se află și învelitoarea acestui mormânt, o adevărată bijuterie de 
broderie medievală, cu portretul Mariei de Mangop în mărime 
naturală, înfățișată plângând cu lacrimi de sânge. Fie că Ștefan a 
ținut doliu după Maria de Mangop, fie că Maria Voichița era 
prea tânără, căsătoria cu fiica lui Radu cel Frumos nu a avut loc 
decât în 1480. Intenția lui Ștefan de a se căsători cu ea ar fi fost 
făcută publică încă din 1475: „În 1475, după luna lui Iulie, în 
care Caffa fiind luată de Turci, Mangopul intră în stăpânirea l
Ștefan cel Mare ne mai având nici un interes a păstra ca soție pe 
moștenitoarea acelei domnii pierdute, se desparte de odrasla 
Comnenilor și duce la altar pe cealaltă Marie sau Vochița, fata 
lui Radu Vodă. Cea lepădată mai duce o existen
de doi ani, și moare în floarea vârstei, în 1477, în Decemvrie 19, 
după însoțirea lui Ștefan cu Maria lui Radu, dovadă invederată 
că fusese părăsită.“ 

Între miri era o diferență de peste 20 de ani, iar pentru Ștefan, 
fiind văr primar cu Vlad Țepes, viitoarea soție îi va fi și un fel 
de nepoată. Cu toate astea, căsătoria a durat 24 de ani, până la 
moartea lui Ștefan cel Mare, în 1504. Cu Maria Voichița 
voievodul a avut un fiu, pe Bogdan Vlad, și două fete, Ana și 
Maria. Bogdan a devenit domn la moartea tatălui sau, în 1504. 
Sora sa Ana moare în 1499 și este îngropată la Mănăstirea 
Bistrița, iar cealaltă soră, Maria, zisă Chiajna, s
ducele polonez Teodor Wiesnowiecki și a murit în 1518, fiind 
îngropată la Mănăstirea Putna. Maria Voichița a muri
cum spune Cronica lui Grigore Ureche „Vă leato 7019 
fevruarie, miercuri în săptămâna albă”, adică la 26 februarie 
1511. Data morții sale nu a fost menționată însă nici în 
inscripția acoperământului de mormânt, de la Mănăstirea Putna, 
lucrat din porunca fiului ei, Bogdan al III-lea Vlad, în 1513. 
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ția din 1471 în Țara Românească, Ștefan le luase 
ția lui Radu cel Frumos, 

și pe fiica acestuia, Maria 
ța. Se pare ca tânăra domniță moștenise frumusețea 

și în portretele din frescele bisericilor, 
pictate mai târziu, când era deja doamna țării și mama 

când la curtea de la Suceava, 
și nu avea mai mult de 12-13 ani, 

iar el aproape 35 de ani: „ Aice se vede că farmecul fiicei lui 
ț simțirile lui Ștefan, care începu a umbla după 

și fiind încă și prinsă, o 
se tot mai mult de ea, se desfăcea 

-au păstrat știri 
ție delăsată și o fericită rivală. 

erau mari, inima stăpânea totul și cugetarea 
asculta de ea. Fiind dat caracterul cel energic al lui Ștefan, 

ței căruia toate piedicele trebuiau să se plece, 
credem că Maria mai mult a plâns decât a luptat.“ 

și Maria de Mangop, deși 
ți, se înstrăinaseră. Doamna moare în 1477, pe 

ții necunoscute, după cinci ani de 
Ștefan doi băieți gemeni. Ilias moare 
a născut, 1473, iar Bogdan i-a 

țuit mamei sale doi ani, murind la vârsta de șase ani. 
ți în biserica Mănăstirii Putna, 

ște, sub un frumos baldachin de piatră, și 
mormântul mamei lor, Maria de Mangop. În muzeul mănăstirii 

și învelitoarea acestui mormânt, o adevărată bijuterie de 
broderie medievală, cu portretul Mariei de Mangop în mărime 

țișată plângând cu lacrimi de sânge. Fie că Ștefan a 
ținut doliu după Maria de Mangop, fie că Maria Voichița era 

ânără, căsătoria cu fiica lui Radu cel Frumos nu a avut loc 
ția lui Ștefan de a se căsători cu ea ar fi fost 

făcută publică încă din 1475: „În 1475, după luna lui Iulie, în 
care Caffa fiind luată de Turci, Mangopul intră în stăpânirea lor, 
Ștefan cel Mare ne mai având nici un interes a păstra ca soție pe 
ștenitoarea acelei domnii pierdute, se desparte de odrasla 

și duce la altar pe cealaltă Marie sau Vochița, fata 
lui Radu Vodă. Cea lepădată mai duce o existență amărâtă timp 

și moare în floarea vârstei, în 1477, în Decemvrie 19, 
țirea lui Ștefan cu Maria lui Radu, dovadă invederată 

ță de peste 20 de ani, iar pentru Ștefan, 
ție îi va fi și un fel 

de nepoată. Cu toate astea, căsătoria a durat 24 de ani, până la 
Ștefan cel Mare, în 1504. Cu Maria Voichița 

și două fete, Ana și 
lui sau, în 1504. 

și este îngropată la Mănăstirea 
ța, iar cealaltă soră, Maria, zisă Chiajna, s-a căsătorit cu 

și a murit în 1518, fiind 
ța a murit, după 

cum spune Cronica lui Grigore Ureche „Vă leato 7019 
fevruarie, miercuri în săptămâna albă”, adică la 26 februarie 

ții sale nu a fost menționată însă nici în 
ția acoperământului de mormânt, de la Mănăstirea Putna, 

lea Vlad, în 1513. 

Cronica lui Grigore Ureche „Vă leato 7019 fevruarie, miercuri 
în săptămâna albă”, adică la 26 februarie 1511. Data mor
nu a fost menționată însă nici în inscripția acoperământului de 
mormânt, de la Mănăstirea Putna, lucrat din porunca fiului ei, 
Bogdan al III-lea Vlad, în 1513.  

În toate tablourile votive Maria Voichi
său. Singura relație extraconjugală certă a lui Ștefan cel Mare, 
cel puțin singura din care s-a născut un urma
cea cu mama lui Petru Rareș. Dintre numeroasele concubine ale 
lui Ștefan amintim pe una singură, a căreia nume a fost păstrat 
de istorie, Maria Rareș din Hărlău, muma celebrului său fiu 
natural Petru Rareș. Maria Rareșoaia, boieroaică 
Hârlăului sau din zona lacului Brateș, era căsătorita cu un bogat 
negustor de pește, poreclit Rareș, adică cel cu părul rar. Acest 
nume, Rareș, este, de fapt, o poreclă. Nu se știe exact când s
născut Petru Rareș, dar având în vedere că în momen
a luat pentru prima oara domnia, în 1527, era deja un bărbat în 
jur de 40 de ani, se poate presupune că a venit pe lume în 
intervalul 1487-1490, când Ștefan era căsătorit cu Maria 
Voichița. 

 

Alexandru Ioan Cuza 
istoriografia românească (extrase)

 

Prof. Vasile CALESTRU

  Alexandru Zub: 

„A respecta trecutul înseamnă a refuza orice mutilare 
a lui, orice abuz interpretativ, orice siluire a faptelor pe seama 
unei constrângeri de metodă sau a unei prejudecăţi de natură 
ideologică” (Al. Zub, Istorie şi finalitate

 „O epocă de tranziţie (de la 1848) este o epocă în care 
un regim social-politic se stinge şi un altul se instituie ... O 
excepţională încărcătură politică o caracterizează, căci în 
limitele ei se întocmesc programele esenţiale, se înfăptuieşte 
Unirea Principatelor şi se duc la împlinire o întreagă serie de 
reforme, al căror rezultat avea să fie modernizarea statului 
român. 

 Noi structuri se creau astfel, ... structuri subminate de 
forţe obscure, ameninţate uneori, care au triumfat în cele din 
urmă, chiar dacă protagonistul lor, Al. I. Cuza, a trebuit să 
cadă în această confruntare. Este perioada când s
principalele opţiuni în ceea ce priveşte direcţia, căile şi ritmul 

de dezvoltare a societăţii româneşti”1.

                                                             
1 Al. Zub, A scrie şi a face istorie, Editura Junimea, Iaşi, 1981, p. 19. 
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Cronica lui Grigore Ureche „Vă leato 7019 fevruarie, miercuri 
în săptămâna albă”, adică la 26 februarie 1511. Data morții sale 

ționată însă nici în inscripția acoperământului de 
ănăstirea Putna, lucrat din porunca fiului ei, 

În toate tablourile votive Maria Voichița apare alături de soțul 
ție extraconjugală certă a lui Ștefan cel Mare, 

a născut un urmaș recunoscut, a fost 
ș. Dintre numeroasele concubine ale 

Ștefan amintim pe una singură, a căreia nume a fost păstrat 
ș din Hărlău, muma celebrului său fiu 

ș. Maria Rareșoaia, boieroaică din zona 
ș, era căsătorita cu un bogat 

ște, poreclit Rareș, adică cel cu părul rar. Acest 
ș, este, de fapt, o poreclă. Nu se știe exact când s-a 

ș, dar având în vedere că în momentul în care 
a luat pentru prima oara domnia, în 1527, era deja un bărbat în 
jur de 40 de ani, se poate presupune că a venit pe lume în 

Ștefan era căsătorit cu Maria 

Alexandru Ioan Cuza și unirea în 
românească (extrase) 

Prof. Vasile CALESTRU – Huși 

A respecta trecutul înseamnă a refuza orice mutilare 
a lui, orice abuz interpretativ, orice siluire a faptelor pe seama 
unei constrângeri de metodă sau a unei prejudecăţi de natură 

Istorie şi finalitate). 

O epocă de tranziţie (de la 1848) este o epocă în care 
politic se stinge şi un altul se instituie ... O 

excepţională încărcătură politică o caracterizează, căci în 
e esenţiale, se înfăptuieşte 

Unirea Principatelor şi se duc la împlinire o întreagă serie de 
reforme, al căror rezultat avea să fie modernizarea statului 

Noi structuri se creau astfel, ... structuri subminate de 
re au triumfat în cele din 

urmă, chiar dacă protagonistul lor, Al. I. Cuza, a trebuit să 
cadă în această confruntare. Este perioada când s-au definit 
principalele opţiuni în ceea ce priveşte direcţia, căile şi ritmul 

. 

, Editura Junimea, Iaşi, 1981, p. 19.  
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Alexandru Zub consideră ziua de 24 ianuarie „zi unică, 
fiindcă ea constituie pasul decisiv în direcţia unirii politice 
depline care avea să se realizeze peste încă şase decenii. Ziua 
aceea, venită la capătul unor străduinţe de secole, ca o 
încununare providenţială, a limpezit parcă brusc orizontul 
speranţelor şi a pus temelia solidă a unui nou aşezământ 

statal”1. 

 Istoricul formulează mesajul Unirii astfel: „Opera 
Unirii, cu toate slăbiciunile ei, trebuie judecată în ansamblu, ca 
un mare pas în direcţia creării statului nostru modern, înţeles 
ca un instrument indispensabil atât pentru reformele dinăuntru 

cât şi pentru cuvenita inserţie în <concertul european>”2. 

 Nicolae Iorga: 

„Un principe cavaleresc (Al. I. Cuza), impunător în 
frumoasa-i uniformă cu brandenburguri: un excelent om de 
salon şi un convorbitor cu vorba strălucitoare şi incisivă, 
caustică şi crudă, un prieten sigur şi fără pretenţii, îndatoritor 
şi plin de iertare ..., un frate bun cu cei mai umili din neamul 
său, spre care se cobora adeseori necunoscut, şi vădindu-se 
deodată prin darul domnesc, împărătesc al dreptăţii şi facerii 
de bine; un înţelegător al celor mai înalte ideale, în stare să ţie, 
pentru apărarea lor, pieptul înaintea duşmanilor; un vrednic 
campion al ţării, a cărei demnitate a exprimat-o în cuvinte de 

mândrie ce nu se pot uita”3. 

 
Alexandru Ioan Cuza 

       „Alexandru Ioan Cuza a întrupat lupta de veacuri a 
săracului ţăran român, veşnic obijduit şi jignit, peste marginile 
suferinţei omeneşti ... I-a sfidat (pe „ciocoi”, n.a.), în ciuda 
tuturor legăturilor pe care le avea cu dânşii, s-a bătut vitejeşte 

                                                             
1  Idem, Chemarea istoriei. Un an de răspântie în România postcomunistă, Editura Junimea, Iaşi, 

1997, p. 186. 
2  Ibidem, p. 194. 

3 Nicolae Iorga, Oamenii care au fost, Editura Cartea Moldovenească, Chişinău, 1990, p. 55. 

 

cu ei şi, a doua zi după împroprietărirea care a fost, de fapt, 
sămânţa cea mai bună pentru viitor, a căzut prin răzbunarea 
lor. Erou şi mucenic al aceleiaşi cauze, de aceea a rămas 

pentru poporul nostru, nu idolul de o clipă, ci neuitatul 

părinte şi binefăcător”4. 

Neagu Djuvara:  

 „Deşi nu era pregătit să fie domn, iar alegerea sa a 
părut mai curând surprinzătoare, Cuza s-a dovedit un domnitor 
remarcabil. De o bunătate şi de o cinste rare, în scurta sa 

domnie de şapte ani a făcut în România mari reforme.”5. 

Florin Constantiniu: 

 „Cuza realizează, în şapte ani, performanţe ce fac din 
el un semănător – în sens evanghelic – al modernizării; nu 
există ogor al vieţii publice în care el să nu fi aruncat sămânţa 
înnoirii, doar că roadele nu vor fi întotdeauna însuşite – ca în 

cunoscuta parabolă – şi ele vor fi culese târziu de alţii”6. 

Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu: 

Despre guvernul conservator Barbu Catargiu şi 
proiectul de lege rurală (mai 1862), care nu prevedea 
împroprietărirea ţăranilor pe loturile pe care lucrau, ci constituia 
aşa-zisul pământ comunal cuprinzând câte trei pogoane de 
fiecare ţăran cap de familie: 

„Proiectul fu votat trei zile după uciderea (8/20 iunie), 
în condiţii misterioase – se pare că a fost totuşi o crimă politică 
– a lui Barbu Catargiu. Cuza însă refuză să sancţioneze această 
lege şi, în primăvara anului 1864 prim-ministru fiind Mihail 
Kogălniceanu, se depune în Cameră un nou proiect mult mai 
favorabil ţărănimii”. 

„Regimul parlamentar, introdus la noi de câţiva ani, 
se dovedise a funcţiona rău. Camera era un necontenit focar de 
agitaţie şi de intrigi şi un generator de instabilitate 

ministerială”7. 

C. C. Giurescu: 

 „Domnia lui Al. I. Cuza a ţinut numai şapte ani de 
zile, dar a fost una din cele mai rodnice ale istoriei noastre, 
plină de realizări însemnate. 

                                                             
4  Ibidem, p. 69. 

5  Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, 

p. 197. 

6 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997, 

p. 232. 

7 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până 
astăzi, Editura Albatros, Bucureşti, 1971, p. 557-558. 
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 Aceasta se explică mai întâi prin firea domnului, prin 
însuşirile lui, apoi prin faptul că a găsit şi un sfetnic de seamă, 

care i-a înţeles gândurile, Mihail Kogălniceanu”

D. Onciul considera că deşi marile 
pripite, în felul cum au fost pregătite şi puse în aplicare
„ele erau cel mai însemnat progres politic ce s-a făcut în timpul 
restauraţiunii, pe lângă unire, transformând starea politică şi 

socială a ţării şi tot organismul statului”2. 

 Vlad Georgescu: 

„Lovitura de stat (2 mai 1864, n.a.) l-a înstrăinat atât 
de elementele conservatoare, cât şi de cele liberale, primele 
ostile domnului din pricina reformei agrare, cele din urmă 
nemulţumite de felul său dictatorial de cârmuire. Ca urmare
Cuza s-a găsit în faţa unei opoziţii unite, decise a

la putere”3. 

Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. 
Agrigoroaiei: 

 „Sarcina de a dirija şi orienta procesul de 
modernizare i-a revenit lui Al. I. Cuza. Odată cu Unirea, cu 
formarea statului naţional, instrument important în procesul de 
modernizare, dezvoltarea societăţii româneşti a intrat într
nouă fază; s-a situat pe linia dreaptă ...  

 Omul care, prin acţiunile sale îndrăzneţe, a desfiinţat 
Convenţia de la Paris, a luptat, cu tenacitate, pentru 
înfrângerea rezistenţei puterilor garante, care se opuneau, de 
multe ori, cu îndârjire, năzuinţei românilor spre progres, şi
câştigat un binemeritat loc în istoria noastră naţională

 Înlăturarea lui Al. I. Cuza şi aducerea prinţ
încălcând, din nou, dispoziţiile Convenţiei, au putut fi apreciate 
de contemporani, ca şi de istoriografia ulterioară drept acte 
care marcau o adevărată „revoluţie”, îndreptată împotriva 

regimului garanţiei colective”4. 

 Mihai Bărbulescu, Denis Deletant, Keith Hitchins, 
Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor: 

„Conservatorii l-au condamnat pentru că îl considerau 
prea liberal şi nu l-au putut ierta pentru reforma agrară şi 

                                                             
1 C.C. Giurescu, Istoria românilor, Manual clasa a IV-a secundară, Editura „Cugetarea”, Bucureşti, 1939, p. 

250. 

 
2 D. Onciul, în  Istoria Românilor, Editura Librăriei Universale, p. 140.

3  Vlad Georgescu, Istoria românilor, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 163.

4 Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, I. Agrigoroaie, Cum s-a înfăptuit România 

Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1993, p. 80. 
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multe ori, cu îndârjire, năzuinţei românilor spre progres, şi-a 
câştigat un binemeritat loc în istoria noastră naţională ...  

Înlăturarea lui Al. I. Cuza şi aducerea prinţului străin 
încălcând, din nou, dispoziţiile Convenţiei, au putut fi apreciate 
de contemporani, ca şi de istoriografia ulterioară drept acte 
care marcau o adevărată „revoluţie”, îndreptată împotriva 
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a înfăptuit România modernă, Editura 

electorală; radicalii l-au abandonat pentru că nu era destul de 

liberal”5. 

Bogdan Teodorescu, Mihai Stamatescu ş.a.:

 „Domnia lui Cuza s-a desfăşurat în baza regimului 
politic al Convenţiei de la Paris, ale cărei prevederi vor realiza 
tranziţia către regimul politic modern, parlamentar şi 
constituţional ... 

În timpul domniei lui Cuza se remarcă o anumită 
instabilitate guvernamentală determinată de lipsa exerciţiului 
politic de tip democratic, de contradicţiile cuprinse în 
prevederile Convenţiei, ca şi de fragilitatea clasei politice 

româneşti, aflată în curs de cristalizare

 

Hușii de altădată

 

Prof. Vasile CALESTRU

Cu trăsura prin oraşul Huşi

 Urbea huşeană a progresat în cele două decenii de la 
Marea Unire (1918), la fel ca întreaga Românie. Oraşul 
patriarhal l-a impresionat pe scriitorul Virgil Caraivan care, în 
1926, în notele sale de călătorie, menţiona: „
grădină plină de sănătate şi farmec”, cu toate lipsurile sale din 
acea perioadă. 

 Aşezat pe una din cele mai importante căi de 
comunicaţie care străbătea Moldova, oraşul Huşi nu a rămas 
izolat „între vii” (unii cercetători considerându
viilor şi vinurilor sale), ci a fost deopotrivă rezultatul existenţei 
drumurilor care-l întretaie. 

Să ne întoarcem în timp, cu un secol în urmă. Huşenii 
călătoreau cu trenul până la Crasna, iar de aici până
Bucureşti. Automobilele erau aproape inexistente pe străzile 
oraşului Huşi (deşi inventatorii germani Gottlieb Daimler şi 
Carl Friedrich Benz au realizat în anii 1885 şi 1886 primul 
automobil cu motor cu ardere internă).

                                                             
5 Mihai Bărbulescu, Denis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Popescu, Pompiliu Teodor, 

Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, p. 383. 

6 Bogdan Teodorescu, Mihai Stomatescu ş.a., Istorie – Manual clasa a XII

48. 
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Prof. Vasile CALESTRU – Huși 
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a impresionat pe scriitorul Virgil Caraivan care, în 
în notele sale de călătorie, menţiona: „Huşul e o mare 

”, cu toate lipsurile sale din 

Aşezat pe una din cele mai importante căi de 
comunicaţie care străbătea Moldova, oraşul Huşi nu a rămas 

vii” (unii cercetători considerându-l o creaţie a 
viilor şi vinurilor sale), ci a fost deopotrivă rezultatul existenţei 

Să ne întoarcem în timp, cu un secol în urmă. Huşenii 
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oraşului Huşi (deşi inventatorii germani Gottlieb Daimler şi 
Carl Friedrich Benz au realizat în anii 1885 şi 1886 primul 
automobil cu motor cu ardere internă). 

Mihai Bărbulescu, Denis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Popescu, Pompiliu Teodor, Istoria României, 

Manual clasa a XII-a, Editura All, Bucureşti, p. 47-
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         Pentru a se deplasa dintr-un loc în altul al oraşului, huşenii 
apelau la principalul mijloc: trăsura. În şedinţa ordinară din 22 
septembrie 1922, Comisia interimară a Primăriei oraşului Huşi 
a votat Regulamentul pentru trăsuri publice din oraşul Huşi, 
judeţul Fălciu. 

 Regulamentul stabilea condiţiile pe care trebuia să le 
îndeplinească meseria de birjar: a) să aibă vârsta de cel puţin 18 
ani împliniţi; b) să nu fie bolnav de vreo boală molipsitoare; c) 
să nu fie condamnat pentru fapte infamante; d) să nu fie înscris 
pe lista beţivilor; e) să prezinte garanţie de moralitate şi de bună 

purtare; f) să ştie să scrie şi citi pe cât se va putea ş.a 1 . 
Autorităţile locale urmau să cerceteze fiecare caz în parte. Cel 
care dorea să aibă trăsuri publice era obligat să ceară de la 
primărie autorizaţie în scris. Odată cu autorizaţia, primăria 
elibera proprietarilor numere de ordine pentru fiecare trăsură 
pusă în circulaţie. Se stabilea mărimea acestor numere şi locul 
în care vor fi aplicate. 

                                                             
1  Primăria oraşului Huşi, Regulamentul pentru trăsuri publice din oraşul Huşi, judeţul Fălciu, 

Imprimeria Statului, Bucureşti, 1923, p. 2. 

 
       Conducătorii trăsurilor trebuiau să fie îmbrăcaţi decent, iar 
caii şi trăsura să fie întotdeauna în cea mai bună stare (art. 11). 
În ceea ce priveşte caii, conducătorii (căprarii, vizitii) erau 
obligaţi să nu maltrateze animalele, să nu folosească cai 
bolnavi, răniţi, şchiopi; să utilizeze hamurile cele mai potrivite, 
să-i îngrijească în mod deosebit iarna (art. 12). 

Conducătorii nu aveau voie să conducă trăsura în stare 
de beţie; să fumeze când au pasageri în trăsură, să aibă o 
atitudine necuviincioasă faţă de pasageri ş.a (art. 13). Birjarii 
erau obligaţi să comunice Poliţiei informaţiile culese în timpul 
unor transporturi, despre fapte care ar interesa justiţia. 

Se stabileau regulile după care trăsurile publice şi 
particulare circulau: să circule pe partea dreaptă, să aprindă 
felinarele de la trăsuri atunci când se însera etc. 

Regulamentul se aplica atât la trăsuri, cât şi la 
automobile şi căruţaşii transportatori de pasageri şi de mărfuri. 
Orice abatere de la acest regulament era sancţionată prin 
amenzile prevăzute de Codul penal. Dreptul de a retrage 
autorizaţia pe timp limitat sau pentru totdeauna aparţinea 
primarului. 

Aşadar, meseria de birjar nu era deloc uşoară, având în 
vedere exigenţele prevederilor Regulamentului. Cu un 
conducător politicos şi disciplinat, o birjă bine întreţinută şi cai 
îngrijiţi, îmi imaginez că era o plăcere să te deplasezi cu un 
asemenea mijloc de transport pe străzile Huşilor. 

Ce-ar fi dacă edilii oraşului ar reintroduce trăsurile 
publice? Oamenii s-ar simţi foarte bine într-o ambianţă 

romantică şi sănătoasă2.  

 

 

                                                             
2  Dacă la Viena sau în alte mari oraşe ale Europei, poţi admira aceste minunate vehicule, de ce 

nu şi la Huşi? 
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Participarea  României  la  Primul Război  
Mondial 

 

Prof. Gabriel BRÎNZĂ 

      Atunci când, la sfârșitul lui iulie 1914, a izbucnit primul 
război mondial, Europa nu mai cunoscuse un conflict 
general de la sfârșitul războaielor napoleoniene.

ai avusese loc un război scurt în care fuseseră 
implicate mai mult de două mari puteri, Ră
Crimeii (1853-1856), la care participaseră, de o 

parte, Rusia, de cealaltă parte Anglia și Franta. Mai mult chiar, 
toate războaiele în care au fost implicate marile puteri au fost 
relativ scurte. Cel mai lung dintre acestea nu a fost un război 
internațional, ci un conflict civil din interiorul SUA (1861
1865). Durata războiului se măsura în luni sau chiar în 
săptămâni (cum a fost cazul cu războiul din 1866 dintre Prusia 
si Austria). Între 1871 și 1914, în Europa nu a existat niciun fel 
de război în care armatele unei mari puteri să treacă grani
stat ostil, deși în Extremul Orient, Japonia s-a luptat cu Rusia 

a învins-o între 1904-1905, grăbind astfel revoluția rusă.

 Toate aceste lucruri s-au schimbat în 1914. Primul 
război mondial a implicat toate marile puteri 
europene, cu excepția Spaniei, Olandei, a celor trei țări 
scandinave și a Elveției. Mai mult chiar, au fost trimise, adesea 
pentru prima oară, trupe de peste ocean pentru a lupta în afara 
teritoriilor lor. Canadienii au luptat în Franța, australienii și
neozeelandezii și-au făurit conștiința națională în Marea Egee 
Gallipoli a devenit mitul lor național – și, ceea ce este mai 
important, SUA au ignorat avertismentul lui George 
Washington relativ la “complicațiile europene” și și
oamenii să lupte acolo. Indienii au fost trimiși în Europa și în 
Orientul Mijlociu. Batalioanele de muncă ale chinezilor au venit 
în Occident iar africanii au luptat în rândurile armatei franceze. 
Deși acțiunile militare din afara Europei nu au fost 
semnificative, cu excepția Orientului Mijlociu, războiul naval a 
fost unul global: prima luptă s-a dat în 1914 în Insulele Falkland 
iar submarinele germane au torpilat convoaiele alia

Oceanul Atlantic și în Marea Nordului.2 

 În pofida relativei acalmii din secolul XIX, la începutul 
secolului XX au apărut semnele unui posibil nou război. În 
patru etape, între 1904 și 1914, Europa avea să fie martora unui 
potențial pericol de război general: în 1905 și 1906, cu ocazia 

                                                             
1 Eric Hobsbawm, “Secolul extremelor”, București, Editura Lider, 1994, p. 37
2 Ibidem, p. 38 
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în Occident iar africanii au luptat în rândurile armatei franceze. 
și acțiunile militare din afara Europei nu au fost 

ția Orientului Mijlociu, războiul naval a 
a dat în 1914 în Insulele Falkland 

iar submarinele germane au torpilat convoaiele aliaților în 

În pofida relativei acalmii din secolul XIX, la începutul 
secolului XX au apărut semnele unui posibil nou război. În 

și 1914, Europa avea să fie martora unui 
țial pericol de război general: în 1905 și 1906, cu ocazia 

ști, Editura Lider, 1994, p. 37 

inițiativelor luate de Germania pentru a împiedica expansiunea 
franceză în Maroc; în 1909, în urma anexării Bosniei 
Herțegovinei de către Austro-Ungaria; în 1911, când o nouă 
criză marocană era provocată de politica germană; 

între 1912-1913, în timpul războaielor balcanice.

 În tot acest complex de factori 
determinată de izolarea internațională de după 1878, făcea o 
primă alegere în planul politicii externe, încheiind un tratat 
secret cu Puterile Centrale în 1883. Reînnoirea aces
Austro-Ungaria, Germania și Italia în 1892, s
unei puternice crize în Balcani, când amestecul direct 
al Rusiei în sudul Dunării s-a repercutat 
Prin această alianță, România se punea la adăpost
expansiunea țaristă. În același timp, trebuie adăugat că tratatul 
din 1883 nu a dus după sine și o legare a țării noastre de politica 
imperialistă a Germaniei și Austro-Ungariei, nu a transformat 

România într-un pion al acestei politici.

 O prima manifestare a independen
cadrul acestei alianțe o constituie războaiele balcanice, moment 
în care fricțiunile cu Austro-Ungaria s-
oricând. Proclamarea independenței Bulgariei în 1908, a creat 
un nou actor politic în Balcani. Apropierea Bulgariei de Austro
Ungaria și acordurile secrete antiromânești semnate între cele 
două țări, au nemulțumit România. La toate acestea se adaugă și 
politica deznaționalizatoare practicată de guvernul de la Sofia 

față de cei 100.000 de români din zona Vidin
dintre  Bulgaria, Grecia, Serbia și Muntenegru, îndreptată 
împotriva Imperiului Otoman, declan
primul război balcanic. Victoria din acest prim război a dat aripi 
Bulgariei care, pe 30 iunie 1913, își ataca fo
Grecia și provoca al doilea război balcanic. Pentru a împiedica 
Bulgaria să devină o forță în Balcani, la trei zile de la izbucnirea 

acestui război, România hotăra și ea să intre în conflict.
Armata română a intrat în Bulgaria, ocupând fără mari eforturi 
Cadrilaterul (sudul Dobrogei). Înfrângerea Bulgariei 
războiului au dus la încheierea Păcii de la Bucure
august 1913), pace în urma căreia 

Cadrilaterul și un mare prestigiu internați
participarea României la al doilea război balcanic 
Bulgariei denota clar depărtarea țării noastre de Austro
și de Puterile Centrale. 

 Relațiile dintre România și Austro
sensibile și din cauza tratamentului pe care autorită

                                                             
3 Pierre Renouvin, “Primul război mondial”, București, Editura Corint, 2001, p. 11
4 Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, 

de pace de la Paris (1918-1920). Triumful principiului naționalităților”
1983, p. 30 

5 Gheorghe Zbuchea, “România și lumea sud-est europeană în ajunul primului război mondial”
în “Studii și articole de istorie”, LXIV, București, Editura Fundației Culturale “D. Bolintineanu”, 1999, p. 
46 

6 Ibidem, pp. 48-49 
7 Ibidem, pp. 50-51 
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criză marocană era provocată de politica germană; și în fine, 

războaielor balcanice.3 

În tot acest complex de factori și situații, România, 
țională de după 1878, făcea o 
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primul război balcanic. Victoria din acest prim război a dat aripi 

ataca foștii aliați Serbia și 
și provoca al doilea război balcanic. Pentru a împiedica 

ță în Balcani, la trei zile de la izbucnirea 

și ea să intre în conflict. 6 
ia, ocupând fără mari eforturi 

Cadrilaterul (sudul Dobrogei). Înfrângerea Bulgariei și sfârșitul 
războiului au dus la încheierea Păcii de la București (iulie-
august 1913), pace în urma căreia țara noastră obținea 

și un mare prestigiu internațional. 7  Totodată, 
participarea României la al doilea război balcanic și înfrângerea 

țării noastre de Austro-Ungaria 

țiile dintre România și Austro-Ungaria erau 
ui pe care autoritățile de la 

ști, Editura Corint, 2001, p. 11 

Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, “România și Conferința 
ționalităților”, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 

est europeană în ajunul primului război mondial”, 
ști, Editura Fundației Culturale “D. Bolintineanu”, 1999, p. 
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Viena și Budapesta îl manifestau față de românii din 
Transilvania și Bucovina. Tratamentul la care erau supuși 
românii de pe teritoriul Austro-Ungariei a determinat ample 
manifestații de protest, atât  în Transilvania (vezi acțiunile 
Partidului Național Român) cât și în Vechiul Regat (vezi 
activitatea societății culturale “Liga pentru unitatea culturală a 

românilor”). 1  Depărtarea de Puterile Centrale a provocat, 
inevitabil, o apropiere de Antanta (Franța, Marea Britanie și 
Rusia). Vizitele făcute la București de personalități politice 
franceze în vara lui 1912, urmate de vizita, în toamna aceluiași 
an, a Marelui Duce Nicolae Mihailovici al Rusiei, care a 
înmânat regelui Carol I bastonul de feldmareșal al armatei ruse, 
au demonstrat apropierea vizibilă a țării noastre de Antanta. 
Vizita țarului Nicolae al II-lea la Constanța în mai 1914 și 
primirea călduroasă ce i-a fost facută, întâlnirea cu regele Carol 
I și regina Elisabeta, vizita ministrului de externe rus Sazonov 
la București, sunt tot atâtea dovezi ale noii politici externe 

românești din preajma izbucnirii războiului.2 

 În această atmosferă încordată, se producea asasinarea 
la Sarajevo a arhiducelui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului 
Austro-Ungariei, de către un bosniac – deci supus austriac, dar 
sârb prin sentimentul național -, eveniment care deschide criza 
internațională care va duce la declanșarea războiului. Guvernul 
austro-ungar reproșează guvernului sârb o “complicitate 
indirectă” în atentat, deoarece armele proveneau din arsenalul 
Belgradului. Drept consecință, austro-ungarii adresează sârbilor 
pe 23 iulie 1914 un ultimatum cu conditii inacceptabile. Refuzul 
Belgradului provoacă declarația de război a Austro-Ungariei ( 
28 iulie 1914 ), data care marchează începutul primului război 
mondial.  Evenimentele se precipită și pe 1 august Germania, 
aliata Austro-Ungariei, va declara război Rusiei, țara ce-și 
anunțase sprijinul față de sârbi. Peste numai două zile, germanii 
declarau război și Franței, acțiune ce va impune Marii Britanii 
să intre și ea în conflict de partea Franței și Rusiei. Italia, a treia 

țară a Puterilor Centrale, se va declara neutră.3  

 Declanșarea războiului provoacă agitație și în rândul 
micilor state central și est-europene. Turcia, visând la refacerea 
vechii stăpâniri otomane, intra pe 2 noiembrie 1914 în război de 
partea Puterilor Centrale. Bulgaria, înfrântă în 1913, nu și-a 
pierdut speranța într-o revanșă, recuperarea Dobrogei devenind 
prioritară pentru Sofia. Drept urmare, după o primă etapă de 
neutralitate, Bulgaria intra și ea în conflict alături de Puterile 
Centrale în toamna lui 1915. Grecia, țara ce urmărea atât 
apărarea în fața lăcomiei bulgare dar și eliberarea elenilor aflați 
încă sub stăpânirea turcă, a manifestat o neutralitate 

                                                             
1 Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, op. cit., pp. 40-41 
2 Eliza Campus, “Din politica externă a României, 1913-1947”, București, Editura Politică, 

1980, p. 38 
3 Pierre Renouvin, op. cit., pp. 13-14 

binevoitoare față de Antanta, situație care va lua sfârșit în 1917 

prin alăturarea la Antanta.4 

 O situație diferită era în cazul Italiei și României, țări 
care semnaseră tratate cu Puterile Centrale. Pe 1 august 1914, 
Italia a făcut cunoscută declarația sa de neutralitate, poziție care 
a avut o deosebită influență și asupra cercurilor politice de la 

București. 5  Atât Puterile Centrale cât și Antanta au depus 
eforturi și au realizat presiuni diplomatice spre a atrage 
Romania de partea lor. Ottokar Czernin, ministrul Austro-
Ungariei la București, va solicita o audiență la regele Carol I 
spre a-i sonda intențiile. Mai mult, însuși împăratul austro-ungar 
Franz Iosif adresa suveranului roman o telegramă chiar în ziua 
începerii războiului (28 iulie 1914), telegramă în care îi cerea să 
fie fidel tratatului semnat cu Puterile Centrale și să se comporte 
în consecință. De cealaltă parte, cercurile conducătoare țariste, 
conștiente de importanța strategică a României, căutau să o 
determine să se păstreze cel puțin neutră, dacă nu puteau să și-o 
facă aliată. Pe 5 august 1914, rușii prezentau guvernului român 
un proiect de convenție ce nu s-a putut însă încheia în acel 

moment.6 

 Pentru a hotărî poziția oficială a României, pe 3 august 
1914 se întrunea la Sinaia Consiliul de Coroană. Prezidat de 
Carol I, consiliul a analizat textul tratatului din 1883 și a ajuns 
la concluzia că alianța defensivă semnată de țara noastră în acel 
an cu Puterile Centrale nu se poate aplica și la situația de atunci. 
Prin urmare, Consiliul de Coroană hotăra neutralitatea 

României.7 Soluția aleasă fusese combătută cu ardoare de Carol 
I și de P.P. Carp, doi filogermani declarați și doi adepți ai 
participării la conflict de partea Puterilor Centrale. Majoritatea 
celor prezenți la consiliu a reușit însă să impună soluția 
neutralitătii, în ciuda emoțiilor evidente pe care această decizie 
o provocase bătrânului rege Carol I, german prin naștere și prin 
educație. Hotărârea de expectativă armată corespundea 
intereselor naționale ale României; era o soluție provizorie, care 
permitea un important câștig de timp pentru pregătirea militară, 
politică, economică, diplomatică și morală a acțiunii ce trebuia 

să ducă la realizarea idealului național.8 

 Guvernul a evitat să dea un comunicat îndată după 
terminarea Consiliului de Coroană, spre a chibzui mai mult 
asupra formulei redactării lui. Comunicatul însuși, dat presei a 
doua zi, era redactat cu foarte multă precauție, scopul fiind să 
nu deranjeze niciuna dintre cele două tabere aflate în război. 
Formula aleasă spre a exprima neutralitatea României s-a 
dovedit adecvată, fiind acceptată de puterile vecine aflate în 

                                                             
4 Ibidem, pp. 21-22 
5 Eliza Campus, op. cit., p. 46 
6 Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, “România în 

primul război mondial”, București, Editura Militară, 1980, pp. 26-27 
7 Eliza Campus, op. cit., p. 46 
8 Dumitru Suciu, “Monarhia și făurirea României Mari”, București, Editura Albatros, 1997, pp. 

151-153 
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conflict. Astfel, presa vremii înregistra ca miniștrii Germaniei și 
Austro-Ungariei la București au declarat primului ministru 
român că n-au nicio obiecție la cele declarate în comunicatul 
guvernului. La rândul său, ministrul Rusiei făcea cunoscută 

mulțumirea țării sale față de poziția adoptată de România.1  

Caracterul provizoriu al neutralității românești a ieșit 
însă repede la iveală, țara noastră semnând în perioada imediat 
următoare două acorduri menită să o apere de Austro-Ungaria și 
să-i permită pentru viitor redobândirea teritoriilor de pe 
cuprinsul  monarhiei dualiste. Aceste interese ale României se 
concretizau în  încheierea cu Rusia a acordului din 1 octombrie 
1914, acord negociat de ministrul rus de externe Sazonov cu 
trimisul României la Petrograd, Diamandy, printr-o serie de 
note diplomatice. Documentul a avut rolul unei declarații de 
principii a guvernului rus, care recunoștea dreptul legitim al 
României asupra Transilvaniei, Banatului și Bucovinei. 
Totodată, Rusia se obliga că angajamentele de mai sus să fie 
ratificate și de francezi și britanici, România în schimb trebuind 
să se angajeze într-o atitudine binevoitoare față de coroana 
țaristă. Mai era menționat și caracterul secret al acordului până 
în momentul în care țara noastră ar fi putut ocupa teritoriile 

stăpânite de austro-ungari.2 Apropierea de Italia a fost pentru 
țara noastră și mai naturală, între cele două existând și afinitatea 
neutralității declarate la începerea războiului. Pozițiile identice 
și interesele comune ale României și Italiei se concretizau în 
semnarea pe 6 februarie 1915 a unui acord ce prevedea ajutor 

reciproc în cazul unei agresiuni austro-ungare.3 Deși acordul 
italo-român va fi valabil doar patru luni, până la intrarea Italiei 
în război de partea Antantei ( aprilie 1915 ), România 
transmitea un semnal că neutralitatea ei este îndreptată de fapt 
împotriva Austro-Ungariei și că intențiile sale de viitor 
urmăreau desăvârșirea unității statale.  

Desprinderea treptată de Puterile Centrale și 
producerea unei cotituri în politica externă românească, erau 
anticipate și de opinia publică din țară. Încă de la începutul 
conflictului, se conturaseră trei mari curente de opinie: 
neutralist, progerman și proantantist. Fiecare dintre aceste 
curente avea proprii purtători de stindard: proantantiștii erau 
reprezentați de Take Ionescu ( șeful Partidului Conservator 
Democrat ) și  de Nicolae Filipescu ( șeful Partidului 
Conservator ); neutraliștii îi aveau în frunte pe Titu Maiorescu 
iar progermanii erau reprezentați de P.P. Carp, un filogerman 

recunoscut.4 Sentimentul național al desăvârșirii unității statale 
va înclina în cele din urmă balanța spre ideea participării la 
război de partea Antantei. 

                                                             
1 Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, op. cit., p. 41-

42 
2 Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, op. cit., pp. 58-59 
3 Eliza Campus, op. cit., p. 70 
4 Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, op. cit., pp. 

139-141 

 În această stare de spirit s-au desfășurat în 
1916 tratativele dintre guvernul român și reprezentanții 
Antantei, tratative ce se vor finaliza cu intrarea țării nostre în 
război. Odată cu începerea ofensivei militare a Antantei în iunie 
1916, demersurile pentru intrarea imediată a României în război 
se vor intensifica. Dacă ministrul rus de externe Sazonov insista 
pe lângă Diamandy, alte presiuni diplomatice erau făcute asupra 
prim-ministrului Ion I.C. Brătianu. Acesta, condiționa însă 
intrarea țării în război de îndeplinirea unor factori: 

• furnizarea de către Rusia și Italia a 300 de 
tone de muniție pe zi 

• ofensiva Antantei să fie continuată 
• armata rusă să intre în Bucovina și Galiția 
• statul român să primească sprijin în cazul unui 

atac bulgar 
• încheierea unui tratat politic care să garanteze 

țării noastre unirea cu Transilvania și 
Bucovina 

            Pozitia Franței față de cererile românești a fost decisivă. 
Primul ministru francez Aristide Briand anunța pe 22 iulie 1916 
acceptarea acestor condiții, poziție împărtășită rapid și de 

Sazonov.5 La începutul lunii august, președintele Franței făcea 
un nou demers pe lângă țarul Rusiei pentru finalizarea 
tratativelor cu guvernul român în vederea intrării grabnice în 
război a țării noastre. Drept rezultat, Ion I.C. Brătianu semna pe 
17 august 1916, Convențiile politică și militară cu miniștrii 
Franței, Rusiei și Marii Britanii la București. Angajându-se să 
declare război Austro-Ungariei, România obținea dreptul de a 
se uni cu teritoriile aflate în cuprinsul monarhiei dualiste și i se 
garanta integritatea teritorială. Totodată, părțile semnatare se 
angajau să nu încheie pace separată, ci numai împreună și 
concomitent. Convenția militară stabilea și data cea mai târzie 
când trebuia atacată Austro-Ungaria ( 28 august ), dar și 
obligația Rusiei de a întreprinde o ofensivă pe tot frontul în 

vederea facilitării intrării armatei noastre în luptă. 6  La 27 
august 1916 avea loc, la Palatul Cotroceni, Consiliul de 
Coroană în cadrul căruia era ratificată definitiv atitudinea 

României.7 La Berlin, vestea poziției României a provocat mari 
reacții, șeful familiei Hohenzollern, Kaiser-ul Wilhelm al II-lea, 

excluzându-l din familie pe regele român Ferdinand.8 În seara 
aceleiași zile, la orele 21, ministrul României la Viena, Edgard 
Mavrocordat, îi prezenta ministrului de externe al Austro-

Ungariei declarația de război a țării noastre.9  

 În istoria primului război mondial, acest document – 
Declarația de război adresată de România Austro-Ungariei – are 

                                                             
5 Ibidem, pp. 124-125 
6 Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, “Ion Antonescu și Războiul de Reîntregire a 

Neamului”, Focșani, Editura Vrantop, 1997, pp. 24-25 
7 Și în acest Consiliu s-au manifestat rezerve față de această alianță, rezerve susținute de P.P. 

Carp, A. Marghiloman și T. Maiorescu, vezi Dumitru Suciu, op. cit., pp. 176-178 
8 Ibidem, p. 180 
9 Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, op. cit., p. 95 
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o valoare și o semnificație aparte. El reprezintă un rechizitoriu 
la adresa politicii monarhiei dualiste, la adresa politicii de 
suprimare a luptei de emancipare națională. Documentul 
analizează raporturile dintre România și Austro-Ungaria prin 
prisma tratatului din 1883 – tratat invocat permanent de 
Germania și Austro-Ungaria în speranța aderării țării noastre la 
blocul Puterilor Centrale - , deteriorarea necontenită a acestor 
raporturi din cauza politicii de asuprire a românilor din 
Transilvania, Banat și Bucovina și oferă și explicații pentru 
hotărârea luată pe 17 august 1916. În decursul întregului război, 
nu a existat vreun alt document emanat de guvernul unei țări 
mici și adresat unei mari puteri aflată în evidentă superioritate 
militară, care să aibă un astfel de impact, atât în mediile 
diplomatice cât și în rândul opiniei publice. 

 În aceeași zi de 27 august 1916, era remisă spre 
informare, Declarația de război a României către Austro-
Ungaria, și miniștrilor Germaniei, Bulgariei și Turciei aflați la 
București. În consecință, pe 28 august Germania declara război 
României, pe 30 august același lucru îl făcea și Turcia iar 

Bulgaria intra în conflict cu noi pe 1 septembrie.1 

 În vederea purtării operațiunilor militare contra 
Austro-Ungariei, guvernul român a decretat în ziua de 27 august 
mobilizarea. În total, forțele mobilizate numărau 366 batalioane, 
104 escadroane și 379 baterii de artilerie. Efectivul mobilizat 
număra 833.601 oameni, adică aproximativ 10% din populația 
țării. Era unul dintre cele mai ridicate procente de mobilizare 

dintre toate țările combatante.2 De altfel, prin intrarea Romaniei 
în război, efectivele trupelor Antantei au ajuns la aproximativ 
12 milioane de soldați, față de numai 7 milioane cât aveau 
Puterile Centrale. 

 Cu toate lipsurile și greutățile cunoscute, trupele 
române au trecut frontiera în Transilvania în noaptea de 27 spre 
28 august 1916, angajându-se în ofensivă. Până în noaptea de 2 
septembrie, armata română a pus stăpânire pe trecătorile 
Carpaților, continuând apoi ofensiva în Transilvania. Cele trei 
armate române participante la operațiuni ( Armata de Nord, 
Armata I și Armata a II-a ) reușiseră ca pe 9 septembrie să 
ajungă la obiectivele stabilite prin planul de operațiuni. Din 
păcate, în aceeași zi, ofensiva era oprită din cauza 

evenimentelor de pe frontul de sud, din Dobrogea.3  

Acolo, trupele germano-bulgare au declanșat o 
puternică ofensivă pentru ocuparea Dobrogei și forțarea Dunării 
pe un front larg, concentrarea principală de forțe fiind îndreptată 
împotriva garnizoanei românești de la Turtucaia. Pe 7 
septembrie, germano-bulgarii începeau atacul decisiv asupra 

                                                             
1 Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, op. cit., p. 145 
2 Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, op. cit., p.123 
3 Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, op. cit., p. 160 

capului de pod românesc de la Turtucaia și provocau armatei 
noastre o severă înfrângere. Aproape 6.000 de morți și peste 
28.000 de prizonieri, acestea sunt datele dezastrului de la 
Turtucaia. Pentru restabilirea situației, generalul Alexandru 
Averescu a conceput o manevră ingenioasă. Aceasta prevedea 
trecerea Dunării pe teritoriul bulgar prin zona Flămânda, pentru 
a se realiza încercuirea trupelor germano-bulgare printr-un efort 
conjugat al forțelor româno-ruse aflate în Dobrogea. Începută 
sub bune auspicii, manevra de la Flămânda a fost oprită din 
cauza unei ploi torențiale și a unei furtuni care au rupt podul de 
vase pe care trebuiau să treacă soldații români. Ofensiva 
germană care tocmai se declanșase în Transilvania a determinat 
Marele  Cartier General Român să ordone stoparea operațiunilor 
militare de la Flămânda și retragerea trupelor noastre înspre 

nordul Dunării.4 Acțiunile inamice din Dobrogea, care conform 
planurilor germane urmăreau să atragă cât mai multe divizii 
române de pe frontul transilvănean, își atinseseră scopul. 
Ofensiva româna din Transilvania fusese oprită, creându-se 
astfel timpul necesar concentrării forțelor Armatei a IX-a 
germane care, împreună cu trupele austro-ungare urmau să-i 
respingă pe soldații români din Transilvania. 

 În cursul lunii septembrie 1916, Armata a IX-
a germană va trece la ofensivă, lovind direct Armata I română. 
Astfel a luat naștere ceea ce istoricii militari au numit Bătălia de 

la Sibiu.5 Încheiată la sfârșitul lunii septembrie, Bătălia de la 
Sibiu a reprezentat un succes german datorită superiorității 
numerice și tehnice. După încheierea luptei, Înaltul 
Comandament al Puterilor Centrale a hotărât să intensifice 
acțiunile pe frontul românesc, principalul scop fiind scoaterea 
României din război. Pentru a-și realiza planurile, 
comandamentul inamic a hotărât să treacă la o nouă etapă a 
ofensivei sale. Intenția sa era să rupă apărarea română din 
Carpați și să pătrundă în Muntenia. Lovitura principală urma să 
fie executată pe frontul Armatei a II-a române, prin pasurile 
Bran și Predeal, pe direcţia generală București, în scopul de a 
separa forțele din Moldova de cele din Muntenia și Oltenia, a 
ocupa capitala și a obliga astfel România să capituleze. 

Ocuparea Predealului și apoi deschiderea Văii 
Prahovei constituia unul dintre obiectivele de primă importanță 
ale germanilor. În acest scop, la începutul lunii octombrie 1916, 
gara, localitatea și pozițiile de apărare ale trupelor române au 
fost supuse unui violent și continuu foc de artilerie. În ciuda 
eforturilor germane, ofensiva acestora a fost oprită, și atacul 

german din zona Bran-Câmpulung a eşuat.6  

                                                             
4 Călin Hentea, “Armata și luptele românilor din antichitate până la intrarea în NATO”, 

București, Editura Nemira, 2004, pp. 170-171 
5 Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, op. cit., p. 178 
6 Pentru mai multe amănunte despre desfășurarea luptelor de la Predeal și Bran, vezi Ibidem, pp. 

180-188 
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Compromiși în zonele Predeal și Bran, germanii vor 
încerca să deschidă drumul prin alte trecători. Astfel, în cursul 
lunii octombrie, ei au declanșat ample ofensive pe două direcții 
excentrice ale trecătorilor: pe la Oituz, unde acționa Armata de 
Nord, și pe la Jiu, unde se afla Armata I română. Reprezentând 
direcția cea mai bună de pătrundere dinspre Transilvania în 
Moldova, apărarea Oituzului a fost încredințată Diviziei 15 
infanterie, condusă de generalul Eremia Grigorescu. Prin 
victoriile de aici, Divizia 15 și-a câștigat numele glorios de 
“Divizia de fier”, iar renumele generalului Grigorescu va 

crește.1 În aceeași lună octombrie s-au desfășurat și luptele de 
la Jiu, lupte care au debutat cu o îndârjită rezistență românească. 
Totuși, superioritatea numerică și tehnică a germanilor își va 
spune din nou cuvântul, în cele din urmă defileul Jiului fiind 

pierdut de către români.2 

Pierderea trecătorilor a permis armatei germane 
înaintarea spre București, cu intenția de a scoate România din 
luptă. În această situație, Marele Cartier General Român a 
hotărât apărarea capitalei pe Neajlov și pe Argeș, în ceea ce se 
prefigura a fi o “Marna româna”. La conducerea Grupului de 
armate Neajlov-Argeș a fost numit generalul Constantin Prezan. 
Desfășurată la sfârșitul lui noiembrie și începutul lui decembrie 
1916, această bătălie reprezintă cea mai amplă acțiune angajată 
de trupele române în campania din 1916. Deși în primele faze 
ale celor opt zile de lupte, Grupul de armate Prezan a avut șanse 
reale de victorie, superioritatea armamentului și tehnicii de 
luptă germane, dar și capturarea planului de operații român de 

către inamic, la Găești, au dus însă la pierderea bătăliei.3 Ca o 
primă consecință, pe 4 decembrie 1916 armata română începea 
retragerea generală spre est. Peste numai două zile, trupele 

germane pătrundeau în București.4      

Așadar, la sfârșitul lui 1916, Oltenia, Muntenia și 
Dobrogea ajunseseră sub ocupația Puterilor Centrale. 2/3 din 
teritoriul României fiind sub dominația germană, guvernul, 
Parlamentul, familia regală și armata s-au retras în Moldova, 
capitala stabilindu-se la Iași. Pentru populația rămasă în urmă, 
în teritoriile cucerite, urma o perioadă foarte grea, de mari 
restricții și lipsuri, cauzată de măsurile luate de ocupanți. 
Metoda cea mai des folosită pentru însușirea produselor 
românești era cea a rechizițiilor și impunerilor de tot felul. 
Zilnic apăreau numeroase ordonanțe pentru poprirea și predarea 
produselor agricole, pentru predarea forțată a cerealelor, a 
alimentelor, vitelor, furajelor etc. În caz de nepredare sau de 
neexecutare a ordinelor, românii își atrăgeau asupra lor pedepse 
aspre, orice abatere fiind sancționată imediat și sever. În afara 
rechiziționării cerealelor, ocupanții germani aveau să 

                                                             
1 Ibidem, p. 190 
2 Ibidem, p. 203 
3 Călin Hentea, op. cit., p. 172 
4 Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, op. cit., p. 36 

sechestreze curând și producția de zahăr, de vin și alte produse 
alimentare. Toate aceste produse au fost însușite de 
reprezentanții Puterilor Centrale și transportate apoi în 
Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria și Turcia. Pentru 
transportul acestora au fost folosite 400 de vagoane și 2.500 de 

șlepuri.5 Din dispozițiile ocupanților s-a interzis tăiatul vitelor 
și deci consumul de carne; în plus vor fi rechiziționate și tot 
felul de obiecte: sticle goale, cauciucuri, obiecte de aramă și 

cositor, clopotele bisericilor, saltelele de lână sau blănurile.6 
Pentru o raționalizare cât mai strictă a consumului de produse 
alimentare, ocupanții au introdus cartele de pâine și de carne. 
Totodată, posesorii de oi erau obligați să predea laptele și să 
rețină pentru nevoile lor doar o calitate infimă, și aceea doar 

duminica. 7  În mod sintetic, valoarea totală a pagubelor 
pricinuite de ocupanți ( și care au fost infățișate de delegații 
români la Comisia reparațiilor din 1921 ) se ridica la importanta 

sumă de 17.722.302.907 franci aur.8 

Retrasă în Moldova, armata română a beneficiat de o 
iarnă extrem de vitregă care a provocat o acalmie pe frontul din 
sudul Moldovei și a permis astfel reorganizarea ei. Timp de 
aproape cinci luni va dura reorganizarea armatei române, rolul 
decisiv avându-l în această operațiune misiunea militară 
franceză condusă de generalul Henri Mathias Berthelot. Sosit la 
București pe 3 octombrie 1916, Berthelot a consiliat Marele 
Cartier General Roman, îndeplinind și funcția de general al 
armatei române din noiembrie 1916. Participând efectiv la 
elaborarea planurilor operative pentru bătăliile din vara lui 
1917, Berthelot are un rol deosebit în reabilitarea unei armate ce 

tocmai se retrăsese învinsă din Transilvania.9 

Evenimentele revoluționare din Imperiul Țarist din 
februarie 1917 au provocat o stare de noncombat în rândul 
trupelor ruse. În aceste împrejurări, Puterile Centrale au ajuns la 
concluzia că nimicirea forțelor romano-ruse din Moldova și 
scoaterea țării noastre din joc ar putea fi posibilă prin 
străpungerea frontului în sudul Moldovei. Încercările 
germanilor de a străpunge acestă zonă au generat în vara lui 
1917 trei mari lupte: Mărăști, Mărășești și Oituz. 

Desfășurată între 24 iulie și 1 august 1917, bătălia de la 
Mărăști a reprezentat un mare succes pentru Armata a II-a 
română, ajutată de Armata a IV-a rusă. Generalul Alexandru 
Averescu, comandantul părții române a demonstrat prin 
victoriile obținute că redutabila armată germană condusă de 
generalul Mackensen nu este invincibilă. Între 6  și 19 august 
1917 se desfășura bătălia de la Mărășești. Armata I română, 

                                                             
5 Augustin Deac, Ion Toaca, “Lupta poporului român împotriva cotropitorilor, 1916-1918”, 

București, Editura Militară, 1978, p. 41 
6 Ibidem, p. 27 
7 Ibidem, p. 11 
8  Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, op. cit. , p. 358 
9 Călin Hentea, op. cit., p. 176 
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aflată sub conducerea generalului Eremia Grigorescu, a rezistat 
eroic în cele 13 zile de încleștări, înregistrându-se și fapte eroice 
individuale, precum cele ale căpitanului Grigore Ignat sau ale 
sublocotenentei Ecaterina Teodoroiu. Concomitent și legată de 
bătălia de la Mărășești, Puterile Centrale au încercat și ruperea 
apărării române în sectorul Oituz al Armatei a II-a, declanșând 
bătălia cu același nume ce s-a desfășurat între 8 și 22 august 
1917. Și de această dată, eforturile trupelor germane și austro-
ungare au fost zădărnicite de precisa apărare română sprijinită 

de Armata a IX-a rusă.1 Deși au pierdut în cele trei bătălii peste 
47.000 de soldați și ofițeri, morți și răniți, Puterile Centrale și-
au văzut zădărnicite planurile, obținând numai un neînsemnat 
succes tactic, materializat printr-o pătrundere pe o adâncime 

medie de numai 8 km.2 Victoriile obținute de români în vara lui 
1917 au primit o înaltă apreciere din partea aliaților, presa 

engleză, franceză sau italiană abundând de articole elogioase.3 

Exceptând victoriile românești de la Mărăști, Mărășești 
și Oituz, anul 1917 a mai fost marcat și de intrarea SUA în 
război și de evenimentele revoluționare din Rusia, evenimente 
care vor îndepărta această țară de Antanta. Balanța de forțe va fi 
schimbată în favoarea Antantei prin hotărârea americanilor de a 
participa la confruntare. Războiul submarin total practicat de 
germani afecta exporturile SUA, în condițiile în care 3/5 din 
acestea erau destinate Marii Britanii, Franței și aliatelor 
acestora. Interceptarea și scufundarea convoaielor comerciale 
americane de către germani în Oceanul Atlantic, determina pe 2 
aprilie 1917 intrarea SUA în război de partea Antantei, hotărâre 

ce va influența decisiv soarta războiului. 4  Evenimente 
tulburătoare au loc și în Rusia. Încă din luna martie 1917, 
această țară suferise o primă revoluție încheiată cu arestarea 
țarului Nicolae al II-lea și a familiei sale. Declarată oficial abia 
pe 14 septembrie 1917, Rusia devenise de fapt o republică încă 

de pe 17 martie 1917.5 Situația confuză în care se afla Rusia a 
fost speculată de comuniștii conduși de Lenin, cei care, pe 7 
noiembrie 1917, reușeau să preia întreaga conducere a Rusiei 

printr-o puternică și bine organizată lovitură de stat.6 

Prin preluarea puterii de către comuniști în Rusia, se 
deschideau perspective nefavorabile României, Lenin anunțând 
clar intenția Rusiei de a ieși din război. Pe 8 noiembrie 1917, în 
urma “Decretului asupra păcii”, noua conducere sovietică 
propunea tuturor țărilor beligerante încheierea imediată a unui 
armistițiu. Negocierile începute la Brest-Litovsk se încheiau pe 
5 decembrie 1917 prin semnarea unui armistițiu între Rusia 

                                                             
1 Ibidem, pp. 182-183 
2 Pentru o privire de ansamblu asupra operațiunilor militare din vara lui 1917, vezi Florian Tucă, 

“Triunghiul eroic. Mărăști – Mărășești – Oituz”, Iași, Editura Junimea, 1977 
3 Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, op. cit., pp. 58-60 
4 Pierre Renouvin, op. cit., p. 88 
5 Ibidem, p. 79 
6 Ibidem, p. 106 

Sovietică și Puterile Centrale.7 Se crea astfel pentru România o 
situație extrem de gravă, deoarece era imposibil ca pe același 
front, apărat în comun de trupele române și cele ruse, unele să 
continue lupta și altele nu. De aceea, România încheia și ea un 
armistițiu cu Puterile Centrale, pe 9 decembrie 1917. 

Armistițiile din decembrie vor fi urmate și de semnarea 
unor tratate de pace. Astfel, pe 3 martie 1918, în aceeași 
localitate Brest-Litosk, a fost semnat Tratatul de pace dintre 

Rusia și Puterile Centrale.8 Perspectivele îngrijorătoare apărute 
după semnarea armistițiului de pe 5 decembrie deveneau acum 
cutremurătoare. Lipsită de sprijinul Rusiei, România rămânea 
singură pe întreaga lungime e frontului în fața Puterilor 
Centrale. Înconjurată din toate părțile, țara noastră își risca 
independența de stat și însăși ființa sa națională. După semnarea 
armistițiului de pe 9 decembrie 1917, România a fost supusă 
unei presiuni constante din partea inamicilor în vederea 
încheierii păcii. Presiunea Puterilor Centrale determina demisia 
guvernului Ion I.C. Brătianu și preluarea puterii de către 
guvernul generalului Averescu. Condițiile umilitoare impuse 
României pentru încheierea unei păci au necesitat trei Consilii 
de Coroană ( 2, 3 şi 4 martie 1918 ) și o ședință a Parlamentului 
( 4 martie 1918 )  pentru a putea fi adoptate. Consecința tututror 
acestor discuții a fost semnarea pe 5 martie 1918 a Tratatului de 
pace preliminar de la Buftea între România și Puterile 

Centrale.9 Clauzele înrobitoare ale tratatului ( de exemplu, țara 
noastră pierdea întreaga Dobrogie și ceda teritorii și Austro-
Ungariei ) determinau și demisia guvernului Averescu și 
înlocuirea lui cu guvernul Marghiloman. 

Noul prim-ministru începea la Palatul Cotroceni 
negocierile pentru semnarea unui tratat de pace definitiv cu 
Puterile Centrale. Primind, în genere, toate condițiile impuse 
deja prin Tratatul preliminar de la Buftea, Marghiloman a 
căutat, apelând la amiciția personală pe care o avea cu ministrul 
de externe austro-ungar Czernin, să obțină rectificări ale 
cedărilor teritoriale impuse României. Înlocuirea din funcție a 
lui Czernin au năruit și aceste ultime speranțe. În aceste 
circumstanțe, se încheia la 7 mai 1918 tratatul de la București 
între România și Puterile Centrale. Cele opt capitole ale 
documentului, cuprinzând 31 de articole, sugrumau România 
din toate punctele de vedere. Armata trebuia demobilizată, 
Dobrogea trebuia cedată Bulgariei iar teritorii importante din 
Carpați erau primite de Austro-Ungaria. În afară de acestea, țării 
noastre îi erau impuse și obligații economice împovărătoare: 
despăgubiri de război către Puterile Centrale, vânzarea unor 

                                                             
7 Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, op. cit., p. 135 
8 Pierre Renouvin, op. cit., p. 112 
9 Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, op. cit., p. 327 
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mari cantităti de cereale către dușmani, monopolul german  

asupra petrolului românesc etc..1 

Se impune precizarea că regele Ferdinand I a refuzat să 
semneze acest tratat, ceea ce a făcut ca schimbul instrumentelor 
de ratificare să nu aibă niciodată loc. Astfel, acest tratat nu a 
fost pus în aplicare deoarece se stipula că el va intra în vigoare 
la data depunerii instrumentelor de ratificare la Viena. 
Menținerea lui ținea exclusiv de forța militară a Puterilor 
Centrale, care în vara și toamna lui 1918 era într-o continuă 
scădere. De altfel, germanii au făcut presiuni constante pentru 
ratificarea tratatului, asta în condițiile în care prim-ministrul 
Marghiloman condiționa ratificarea de revizuirea unor clauze. 
Interesul pentru ratificarea acestui tratat era atât de mare încât 
germanii au acceptat la un moment dat să redea României 

Dobrogea.2 Reluarea operațiunilor militare de către România 
împotriva Puterilor Centrale a dus însă la anularea tratatului 
înainte ca acesta să intre în vigoare. 

Viitorul imediat va da dreptate poziției regelui 
Ferdinand, în condițiile înfrângerilor suferite de armatele 
Puterilor Centrale. Refuzul regelui de a semna tratatul se 
întemeia pe evoluția operațiunilor militare și a raportului de 
forțe. Prezența americană în conflict a oferit Antantei un 
puternic imbold și a hotărât soarta războiului. Pe 29 septembrie 

1918 Bulgaria semnează armistițiul cu Antanta 3 , pe 31 

octombrie Turcia iese și ea din război4  iar pe 3 noiembrie 
Austro-Ungaria se declara învinsă semnând armistițiul de la 

Villa Giusti.5 

Noua situație militară a oferit României ocazia de a 
reintra în război. Încă din septembrie 1918, guvernul francez 
condus de Clemenceau considera că sosise momentul ca țara 
noastră să reia acțiunea militară. De altfel, oficialii francezi 
apreciau că în acest fel se producea implicit și o acțiune de drept 
care ducea la caducitatea tratatului de la București. Astfel a luat 
ființă planul secret de colaborare a armatei române cu cea a 
Antantei de pe frontul de la Salonic. Finalizarea acestor discuții 
s-a înfăptuit pe 4 noiembrie 1918, zi în care Ferdinand I trimitea 
lui Clemenceau telegrama prin care anunța hotărârea României 

de a relua acțiunile militare alături de forțele Antantei.6 Pe 10 
noiembrie, în momentul în care trupele Antantei treceau 
Dunărea pe la Giurgiu, regele dădea o nouă proclamație armatei 
pentru a reintra în luptă alături de foștii aliați. În același timp, 
guvernul trimitea miniștrilor Antantei de la Iași un memoriu în 
care menționa faptul că România și-a reluat colaborarea pe plan 
militar cu aliații, fapt care-i dă dreptul să înfăptuiască 

                                                             
1 Eliza Campus, op. cit., pp. 150-151 
2 Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, op. cit., p. 66 
3 Pierre Renouvin, op. cit., p. 125 
4 Ibidem, p. 126 
5 Ibidem, p. 128 
6 Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, op. cit., p. 188 

revendicările pentru care a intrat în război. 7  În consecință, 
trupele române au primit ordin să treacă simultan în 
Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Operațiunile au început în 
noaptea de 10 spre 11 noiembrie 1918. Pe 11 noiembrie 1918, 
ca urmare a semnării de către Germania a armistițiului de la 
Compiegne, ostilitățile au încetat pe toate fronturile și primul 
război mondial luă sfârșit. Ca atare, trupele germane aflate încă 
pe teritoriul țării noastre se vor retrage iar trupele române vor 
continua înaintarea în Transilvania cu scopul redobândirii totale 

a acestui teritoriu.8 

Luă astfel sfârșit ceea ce francezii și englezii au numit 
în epocă “războiul cel mare”.  În urma lui, Franța a pierdut 
aproximativ 20% din bărbații de vârstă militară, iar dacă 
includem aici și prizonierii de război, răniții, mutilații și 
handicapații pe vecie care au devenit parte componentă a 
Franței de după război, putem spune că numai un francez din 
trei a trecut prin război fără să fie atins de glonț. Șansele celor 
aproape cinci milioane de soldați britanici de a supraviețui 
neatinși de război au fost aproape aceleași. Britanicii au pierdut 
o generație – o jumătate de milion de bărbați sub treizeci de ani 
– mai ales din rândul clasei de sus, ai cărei tineri, în calitate de 
gentelmeni, trebuiau să fie ofițeri și să dea exemplu. Germanii, 
deși numărul morților la ei a fost mai mare, au pierdut un 
procent mai mic din categoria tinerilor de vârstă militară, doar 

13%.9 Bilanțul participării României la război era cel puțin la 
fel de sumbru. Din peste un milion de combatanți ce au luptat 
pe un front de 1.600 km, 339.000 dintre aceștia au fost morți 

sau dispăruți, alți 276.000 fiind răniți.10 

Războiul era urmat de Conferința de pace de la Paris, 
în cadrul căreia erau semnate mai multe tratate de pace . 
Important, prin semnarea acestor tratate, România își vedea 
consfințită desăvârșirea unității statale prin recunoașterea unirii 
cu Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei. Astfel, pe 10 
septembrie 1919, la Saint-Germain en Laye, a avut loc 
semnarea tratatului dintre Austria și statele Antantei, inclusiv 
România. Documentul recunoștea legitimitatea României 

asupra Bucovinei.11 Totodată, pe 29 noiembrie 1919, la Neuilly 
sur Siene, era semnat tratatul de pace dintre Bulgaria și statele 
învingătoare, printre care și România, tratat care prevedea 

rămânerea Cadrilaterului în cadrul țării noastre.12 Pe 4 iunie 
1920, la Trianon, era parafat Tratatul cu Ungaria în care era 

consfințită unirea Transilvaniei cu patria mamă.13 Data de 10 
august 1920 aducea semnarea Tratatului de la Sevres dintre 

                                                             
7 Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul Oprescu, op. cit., p. 418 
8 Ibidem, p. 419-420 
9 Eric Hobsbawm, op. cit., pp. 40-41 
10 Calin Hentea, op. cit., p. 169 
11 Gheorghe Calcan, Ion Agrigoroiei, “România și Conferința de pace de la Paris, 1919-1920”, 

Ploiești, Editura Prahova, 2001, p. 50 
12 Ibidem, pp. 65-66 
13 Ibidem, p. 83 
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SUA, Japonia, Franta și Marea Britanie pe de o parte și 
România, Regatul Sarbo-Croato-Sloven, Polonia 
Cehoslovacia pe de altă parte. Tratatul a fost extrem de 
important deoarece erau recunoscute și garantate reciproc 

granițele țărilor din urmă.1 Nu în ultimul rând, pe 28 octombrie 
1920, s-a semnat la Paris, tratatul referitor la unirea Basarabiei 
cu România, între România pe de o parte, și Marea Britanie, 

Franța, Anglia și Japonia, pe de altă parte.2 
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Generalul  Ioan Răşcanu – personalitate
marcantă a oraşului Vaslui

 

Prof.  dr.  Nicolae IONESCU 

      Generalul Ioan Rășcanu  a fost  unul dintre eroii 
întregirii României și unul dintre martirii jertfiți pentru ea.

ra fiul lui Elefterie și al Elenei Rășcanu. S
14 ianuarie 1874 în orașul Cahul din sud
Basarabiei.  La 16 iulie 1891 a intrat la  Şcoala de 

Ofițeri. A  studiat apoi la Şcoala de  Artilerie 
Înalta Școală de Război din București. A obținut treptat toate 
gradele militare încununându-le cu demnitatea de ministru al 
Apărării Naționale. La 16 iulie 1893 a primit gradul de 
sublocotenent  şi   la 1 aprilie 1896 a  fost avansat la gradul de 
locotenent . A ajuns căpitan la 10 martie 1903 . 
1911 a fost ataşat  militar al României la Berlin. În 1910 a 
obținut rangul de maior. În anii  1910 – 1912 când Ministerul 
Apărării Naționale  a fost condus de Nicolae Filipescu, Ioan 
Rășcanu era ofițer la  Marele  Stat Major. A fost 
rangul de locotenent - colonel la 1 aprilie 1914 

                                                             
1 Ibidem, pp. 98-99 
2 Ibidem, p. 110 
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șcanu  a fost  unul dintre eroii 
și unul dintre martirii jertfiți pentru ea.   

și al Elenei Rășcanu. S-a născut la 
șul Cahul din sud-vestul 

La 16 iulie 1891 a intrat la  Şcoala de 
Artilerie și Geniu din   

ști. A obținut treptat toate 
le cu demnitatea de ministru al 

La 16 iulie 1893 a primit gradul de 
sublocotenent  şi   la 1 aprilie 1896 a  fost avansat la gradul de 

1903 . În anii 1907 – 
1911 a fost ataşat  militar al României la Berlin. În 1910 a 

1912 când Ministerul 
ționale  a fost condus de Nicolae Filipescu, Ioan 

șcanu era ofițer la  Marele  Stat Major. A fost  avansat la 
colonel la 1 aprilie 1914 și la cel de 

colonel  în 1916. Tot în 1916 a fost ataşat pe l
Major  Francez. 

Generalul  Ioan Răşcanu

Ioan Rășcanu a devenit  general de brigadă la 1 septembrie 
1917 și a reprezentat armata română la arministițiul de la 
Focșani din 7 decembrie 1917 dintre armatele româno
armatele Puterilor Centrale. Generalul Ioan Ră
o  parte a armatei române în eroicele lupte de la Mara
o personalitate  militară marcantă  a României. A men
ordinea în Basarabia în timpul acțiunii pentru unirea acestei 
provincii cu România . Ioan Rășcanu a fost ministru în mai 
multe guverne. Prin decretul  din 29 septembrie 1919 al regelui 
Ferdinand I, generalul  Ioan Rășcanu a fost numit ministru al 
Apărării Naționale în guvernul condus de generalul Arthur 
Văitoianu ( 27 septembrie 1919 - 30 decembrie 1919) . În 
ședința Senatului României din 9 decemb
regal special nr. 5175 din 5 septembrie 1919, generalul de 
brigadă Ioan Rășcanu a fost numit ministru al Apărării 
Naționale în guvernul prezidat de Alexandru Vaida 
din 1 decembrie 1919 - 13 matie 1920 . Aceea
acordat prin decret regal   şi în guvernul Alexandru Averescu 
din 13 martie 1920 - 17 decembrie 1921. A de
demnitatea de ministru de stat pentru Basarabia şi Bucovina în 
guvernul lui Alexandru Averescu din 30 martie 1926 
1927. A  mai fost ministru de stat in guvernul lui Nicolae Iorga 
din 18 aprilie 1931 - 6 iunie 1932 .
absolvit, pe lângă şcolile militare specifice  carierei şi 
Facultatea de Drept din Iaşi. 

      Generalul  Ioan Rășcanu a adus o importantă contribuție, 
alături de  Daniel Ciugureanu, Ion Incule
Ciobanu, Generalul  Ernest Bro
Marghiloman, Pantelimon Halippa şi  
cu Romania, iar după Marea Unire  a sus

                                                             
3 Nuţu Roşca, Închisoarea elitei româneşti, Compendiu, Ediţia a

p. 159.  
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absolvit, pe lângă şcolile militare specifice  carierei şi 

șcanu a adus o importantă contribuție, 
Daniel Ciugureanu, Ion Inculeț, Ion Pelivan, Ștefan 

Ernest Broșteanu, Alexandru 
 alții   la unirea Basarabiei 
a susținut  şi apărat, prin 

, Compendiu, Ediţia a-II-a, Sighetu Marmaţiei, 2006, 



 

    p. p. p. p. 23232323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 
       

 

acțiuni și misiuni de mare importanță şi răspundere,  integritatea 
teritorială și unitatea națională,  contribuind la 
buna  gospodărire  a provinciilor întregite. În 1931 a organizat 
la Chișnău o grandioasă expoziție a istoriei  Basarabiei pentru 
care Nicolae Iorga ca  preşedinte al Consiliului de Miniștri  l-a 
felicitat prin următoarea telegramă   “ Mulțumim colegului şi 
prietenului pentru opera spornică facută în Moldova de Răsărit. 
Unesc în mulțumirile mele pe toți aceia care-i dau un sincer 
ajutor  în unirea frățească pentru binele acestei scumpe  părți a 

țării “1 .         

          Generalul Ioan Răşcanu a fost, fără doar şi poate, unul 
dintre cei mai apreciaţi primari pe care i-a avut, de-a lungul 
istoriei, municipiul Vaslui. Graţie spiritului său gospodăresc şi 
realizărilor sale, bătrânii spuneau  despre generalul Răşcanu că 
a fost cel mai exemplar primar al vasluienilor din toate 
timpurile. Ioan Răşcanu provenea  dintr-o ramură a unei 
importante familii boiereşti, având numeroase contribuţii 
culturale şi politice pentru judeţul şi municipiul Vaslui. Părinţii 
săi au fost doi distinşi învăţători la Şcoala numărul 1 de băieţi 
din municipiul Vaslui, şcoală pe care a urmat-o şi viitorul 
primar. A fost coleg de clasă cu George G. Mironescu, viitor 
premier al României, relaţia lor continuând peste ani, 
contribuind la sprijinirea acţiunilor în favoarea Vasluiului. După 
şcoala primară, Ioan Răşcanu urmează mai multe şcoli militare 
şi îşi va dedica o bună parte din viaţă unei strălucite cariere 
militare, ajungând până la gradul de general de divizie.  
Participă la cel de-al doilea război balcanic şi dovedeşte un 
patriotism cu totul deosebit în războiul pentru întregirea statului 
român din anii  1916-1919. Acestea sunt şi motivele pentru care 
a primit cele mai înalte distincţii, ordine şi medalii militare 
româneşti şi străine.  

        După război, se pensionează, dar rămâne la fel de activ, 
ocupând înalte funcţii politice şi administrative. A fost, pe rând, 
ministru al Apărării Naţionale, deputat şi prefect de Vaslui. 
Capacităţile sale administrative au fost demonstrate din plin în 
anii  1938-1942, când a ocupat funcţia de primar al 
municipiului Vaslui, fiind omul cel mai important care a ocupat 
această funcţie în istoria oraşului. Ioan Răşcanu are realizări  
notabile ca primar al Vasluiului. El a fost cel care a construit 
Uzina Electrică şi a introdus iluminatul public. A  realizat 
aducţiunea de apă de la Chiţoc. A  construit Palatul Culturii  şi a  
început construcţia unui nou  local pentru primăria oraşului. Tot 
pe timpul său s-a început construirea unuia dintre cele mai mari 
cartiere din oraş, cartierul Ştefan cel Mare. De asemenea, el este 
ctitorul Bisericilor  „Cuvioasa Parascheva”, „Sfântu Nicolae” , 
târnosite în 1943,  şi al  Monumentului  „Eroilor Neamului“ din 
cimitirul Eternitatea. În timpul mandatului său se  
sistematizează Grădina Publică din Vaslui, actualul Parc Copou. 

                                                             
1 „Neamul Românesc”, anu l XXVI , nr. 217 din 28 septembrie  1931. 

Primarul Ioan Răşcanu s-a preocupat şi de învăţământ A  
organizând cantine şcolare şi  a modernizat Şcoala de Arte şi 
Meserii.           

       Aminitirea sa este vie şi acum în memoria vasluienilor. Cei 
mai vârstnici povestesc despre primarul Ion Răşcanu că, în 
fiecare zi, la ora 6.00, se urca în trăsura sa şi inspecta toate 
străzile din oraş. „Avea cu el o mătură şi, dacă observa gunoi în 
faţa unei prăvălii, cobora şi mătura cu mâna lui, aceasta fiind 
prima sancţiune la adresa negustorului respectiv“,  povestea 
chiar unul dintre comercianţii de la acea vreme care a avut de-a 
face cu mătura lui Răşcanu.2 Din nefericire, patriotul şi omul de 
înaltă moralitate Ion Răşcanu a avut un sfârşit dureros în 
închisoarea de la Sighet, după 6 ani de detenţie alături de mari 
oameni  politici ai României care şi-au găsit şi ei sfârşitul tot 
acolo. Ion Răşcanu a murit la data de 25 februarie 19523.        

      Generalul Ioan Rășcanu a desfășurat o bogată activitate și 
pe plan politic. A fost membru de  frunte al Partidului Național 
Liberal şi al Partidului Poporului, condus de mareşalul 
Alexandru Averescu. A participat ani îndelungați la sesiunile  
Parlamentului, fiind ales deputat și senator  în mai multe 
legislaturi.  A facut și traduceri în românește din  lucrări 
militare. Generalul Ioan Răşcanu a semnat la 6 
august 1920 Decizia Ministerială nr. 466, referitoare la 
„Instrucţiuni pentru funcţionarea serviciului sanitar al 
Aeronauticii Militare” şi înfiinţarea Centrului Medical 
Aeronautic. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 
111 la 21 august 1920 şi constituie actul de înfiinţare al acestei 
instituţii, a patra din Europa la acea vreme, cu o organizare şi 
dotare conforme normelor aeronautice din acea perioadă.  La 8 
iulie 1921, în şedinţa Senatului României, ministrul de Război, 
generalul Ioan Răşcanu, a susţinut Legea pentru organizarea 
clerului militar – prima lege de acest gen în istoria Bisericii şi a 
Armatei, pledând pentru „formarea unui corp preoţesc militar 
activ”, permanent, aşa cum s-a şi întâmplat în anii 1921 –1948. 
Este iniţiatorul, împreună cu generalul Constantin Christescu, 
şeful Marelui Stat Major, a reînfiinţării revistelor militare după 
primul război mondial4. 

    Alături de Ioan Rășcanu la închisoarea de exterminare 
a  elitei româneșit de la   Sighetu Marmației au fost aduși 
urmatorii generali : Henry Cihoski , Achille Diculescu , Grigore 
Georgescu , Ioan Georgescu , Alexandru Glatz , Ion  Sichitiu , 
Nicolae Stoenescu , Eugen Zwidenek . Viața generalului Ioan 
Rășcanu s-a stins  într-o celulă  sumbră  din penitenciarul 
sighetean în ziua de 25 februarie 1952 . Actul de moarte a lui 
Ioan Rascanu are numărul 121, actul de  verificare a morții nr. 
34 din 25 februarie 1952 , iar certificatul de moarte are seria 

                                                             
2 Cf.  Paul Zahariuc, Întâmplări din vremea ciumei roşii, vol.II, Editura PIM, Iaşi, 2010,, p. 172. 
3 Nuţu Roşca, op.cit. p.162. 
4 Ibidem, p.161 
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Mc. nr. 370571 . Cele mai  multe date din actul de moarte  nu 
corespund realităţii .1 

       Dosarul generalului de corp de armată, Ioan Răşcanu,  aflat 
la CNSAS  cuprinde fişe de urmărire în care era considerat pe 
nedrept criminal de război.  Era acuzat că este” de structură 
capitalistă, animat de ură rasială, de politică antisemită, 
considerând că evreii erau duşmanii naţiei române, în opoziţie 
cu românii creştini care sângerau pe câmpul de luptă”. 2 În 
Bucureşti, în calitate de primar general al Capitalei (15 nov. 
1942-23 august 1944), a fost un „ vajnic împilator al evreilor şi 
a continuat naţionalismul burghez, persecutînd pe aceştia, 
trimiţându-i  chiar în lagăr, practicând  tratamente neomenoase 
evreilor  cînd era primar la Vaslui, făcându-se vinovat potrivit 
Legii nr. 207/1948, articolulul  3, litera a şi c.3  Generalul I. 
Răşcanu a fost ridicat de Securitate” într-o noapte din luna mai 
1950  şi de atunci  nu se  mai ştia nimic despre el”, declara 
autorităţilor vremii, generalul Gh. Dabija, prieten al acestuia4. 

       Fostul primar  a adresat acuzării un memoriu în care arată 
că în 52 de ani de carieră publică  a muncit pentru „ binele 
obştesc, în spirit democratic, ajutând  pe cei săraci şi nu s-a 
dedat la acţiuni rasiale, contra evreilor”5. Din cuprinsul Legii 
nr.875/1942 se sublinia în prima parte  a  Memoriului, faptul că 
evreii erau chemaţi să presteze muncă în folosul obştesc, în mod 
obligatoriu, fiind consideraţi militari şi supuşi acestui regim. 
Erau pedepsiţi  cu arestări şi închisoarea disciplinară  pentru 
mici abateri, iar la abaterile mai grele se aplica pedeapsa 
corporală, fiind sancţionaţi cu trimiterea în Transnistria, la 
muncă grea, sau în ghetouri cu familiile lor, dacă se sustrăgeau 
de la muncă  şi nu executau serviciul sau nu se  prezentau la 
chemările făcute, părăsind fără voie lucrul. În cazul abaterilor, 
acestea erau aduse la cunoştinţa organelor militare, iar 
pedepsele nu se aplicau de  organele civile. În a doua parte  a 
Memoriului , generalul Răşcanu arăta că era acuzat de faptul că 
făcea plângeri  scrise evreilor, dar legile erau categorice, iar 
sancţiunile se aplicau numai de organele militare şi nu de cele 
civile  care controlau modul cum evreii îşi  îndeplineau 
serviciul.6 

        În ianuarie 1943, când au căzut cantităţi mari de zăpadă în 
Capitală, s-au luat măsuri pentru înlăturarea zăpezii de pe străzi, 
iar 20% din evrei  ne „duşmăneau” şi asupra lor se „ luau 
măsuri”, pentru că nu respectau legile şi  „ mituiau  pe 
supraveghetori, sustrăgându-se  muncii obligatorii”. Instalase la 
Primărie o „ cutie pentru reclamaţiuni şi lua măsuri pentru 

                                                             
1 Ibidem,p. 162. 
2 CNSAS, Fond gen. I. Răşcanu,  1950, f. 12.   
3 Ibidem,  
4 Ibidem, f.14. 
5 CNSAS, Fond gen. I. Răşcanu, Memoriu adresat autorittăţilor comuniste , în 1950, f. 15. 
6 Ibidem, 

rezolvarea lor”, dar nu a primit reclamaţii  că evreii au fost 
bătuţi.7 

      În a treia parte  a Memoriului, generalul arăta  că nu se va 
găsi în arhiva  Primăriei  Capitalei faptul că ar fi trimis verbal 
sau  în scris evrei în Transnnistria . Ei  lucrau şapte ore în 
Primărie  şi li se permitea  o jumătate de   zi liberă pentru 
executarea îndeletnicirilor lor. Cînd muncile ersu grele mai ales 
după marile bombardamente , se împărţea evreilor  gratuit  
pâine,  brânză  etc. Datorită poziţiei  sale ferme, evreii au rămas 
în Capitală în casele lor  şi nu au fost trimişi în lagăre de muncă 
în afara Bucureştilor8. 

       Despre viaţa sa publică, generalul scria că în peste 52 de 
ani de  carieră,  a fost de cinci ori ministru ( de trei ori ministru 
de Război şi de două ori ministru  al Basarabiei) şi în ultimul 
timp primar al Bucureştilor, iar mai înainte primar al oraşului 
Vaslui. „Nu am avere personală (blocuri,terenuri, vii bijuterii 
etc.), decât o casă părintească moştenită de la părinţi, în oraşul 
Vaslui şi pensia gradului meu, trăind de azi pe mâine în cea mai 
mare modestie” 9 . Era urmaşul unei foarte vechi familii 
româneşti din Moldova-mai toţi răzeşi şi plugari, care au slujit  
secole de-a rîndul „ Domnul şi Ţara”, apărându-şi glia 
strămoşească-originari din comuna Ţifu, satul Răşcani, judeţul 
Fălciu.  Părinţii săi au fost învăţători, la început în oraşul Cahul 
( Basarabia) şi apoi la Vaslui. De la părinţi  a început să 
preţuiască „ munca, cinstea , omenia”   şi să iubească 
poporul. 10  În timpul războiului din 1916-1919, împotriva 
germanilor, a comandat o brigadă la Mărăşeşti şi apoi o divizie, 
fiind trei luni detaşat  pe frontul francez, în bătălia de la Somme 
( oct-dec.1916). Între 1919-1921 a fost ministru de război în 
guverne consecutive. În această calitate  a înfiinţat IOVR ( 
asigurarea unui trai decent invalizilor, orfanilor şi văduvelor de 
război). A dat legea  pensiunilor de război  şi s-a fixat  Ziua 
Comemorii Eroilor  de  Ziua  Înălţării Domnului. A înfiinţat 
Societatea  Mormintelor Eroilor, prin care cimitirele  eroilor să 
fie îngrijite, fiind cu sutelele pe pământul românesc. 

       În 1922  demisionează din armată şi se retrage  în oraşul 
Vaslui, devenind şeful organizaţiei vasluiene a  Partidului 
Poporului, sub conducerea mareşalului Averescu. Fiind elev şi 
admirator al acestuia, a primit cu entuziasm să fie şeful 
organizaţiei judeţene, desfăşurând o bogată  activitate în anii  
1922-1928. În această perioadă a fost de două ori  ministru al 
Basrabiei şi timp de 10 ani  deputat şi senator.  A rezolvat sute 
de cereri ale vasluienilor  pentru obţinerea drepturilor acestora  
fără deosebire de religie ( români şi evrei). În anii 1935-1936,  
în oraşul Vaslui în calitate de Preşedinte al Filialei de Cruce  

                                                             
7  Ibidem,  
8 Ibidem, f..16 
9 Ibidem,  
10  Ibidem, f. 17. 
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Roşie a României, a organizat 35 de cantine comunale care au 
dat hrană gratuită la peste 15.000 de oameni.. A mai   înfiinţat şi  
opt cantine pe lângă şcolile primare şi  şcoala evreiască Assey
Tow . A distribuit  în 1936, în mod gratuit, mii de kilograme de 
cartofi evreilor de paştele evreiesc. A construit  un mare local al 
Crucii Roşii, un adevărat palat, precum şi un dispensar medical.  
A realizat un mausoleu al eroilor morţi pentru ţară în războaiele 
din 1877-1878 şi 1916-1919, unde sunt înhumate osemintele a 
peste 10.000 de eroi. 

       Ca  primar al  oraşului Vaslui , a construit  multe străzi în 
anii 1941-1942, deşi oraşul se afla în apropierea  operaţiunilor 
de război.  De altminteri,  oraşul Vaslui fusese grav 
avariat  de cutremurul din 10 noiembrie 1940, mai toate 
edificiile publice fiind distruse ( prefectura, tribunalul, primăria, 
pompieria, şcolile) şi 50/% din locuinţe afectate, iar străzile erau 
pline de moloz. În 1940, când au venit legionarii la putere,  şi
dat demisia   din calitatea de primar. S-a spus cu totul 
neîntemeiat că ar fi contribuit la omorârea unor legionari  în 
lagărul de la Vaslui. Legionarii, însă, intenţionau să
să scape de prezenţa sa în oraşul Vaslui. El figura în fruntea 
listei  care circula prin oraş... A criticat atitudinea legionarilor 
faţă de evrei  şi numai rebeliunea legionară din ianuarie 1941 l
scăpat de a fi omorât.  

     În timpul celei de-a doua perioade de primar al oraşului 
Vaslui ( 25 ianuarie 1941- 15 decembrie 1942), nu  a aplicat  
pedepse  administrative evreilor şi nu a contribuit la trimiterea 
lor în Transnistria. Nu a fost de acord cu pogromul de la Iaşi, 
din 28 -30 iunie 1941. A împiedicat să fie trimişi  în lagăre 
peste  5. 000 de evrei. În timpul cât a fost primar general al 
Capitalei, nu a  provocat moartea niciunui evreu şi nu a fost 
jefuită averea cuiva.1  Deşi era demnitar cu rang de ministru, a 
refuzat să locuiască în Bucureşti, într- o casă luată de la evrei şi 
a preferat să stea  într-o  singură cameră, la Căminul Ofiţerilor

      În încheierea  Memoriului trimis autorităţilor comuniste, 
declara  că nu a fost reacţionar  sau antisemit, ci un democrat „ 
dedat iubirii  aproapelui fără deosebire de rasă sau religie”. Nu a 
fost „ omul de casă al cuiva”, al şefilor militari şi politici..
timp a fost primar al oraşului  Vaslui, a renunţat la salariul său 
şi a ajutat, adesea, primăria cu bani, pentru că bugetul acesteia  
era redus.  La fel a procedat şi când a fost primar al 
Bucureştilor, ajutând Capitala cu 25 de milioane de lei iar 
oraşul Vaslui cu 15 milioane de lei, în plin război mondial

       În ultimii ani de viaţă a intrat în dizgraţia regimului 
comunist. A fost anchetat de autorităţile comuniste şi a fost 

                                                             
1 Ibidem,  
2 Ibidem,  
3 Ibidem,  
4 Nicolae Ionescu, Vasluieni persecutaţi politic în  primii ani postbelici, ziarul „ Obiectiv”, 

Vaslui, din 9 decembrie 2010, p.9. 
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Roşie a României, a organizat 35 de cantine comunale care au 
uită la peste 15.000 de oameni.. A mai   înfiinţat şi  

opt cantine pe lângă şcolile primare şi  şcoala evreiască Assey-
Tow . A distribuit  în 1936, în mod gratuit, mii de kilograme de 
cartofi evreilor de paştele evreiesc. A construit  un mare local al 

ii Roşii, un adevărat palat, precum şi un dispensar medical.  
A realizat un mausoleu al eroilor morţi pentru ţară în războaiele 

1919, unde sunt înhumate osemintele a 

lui , a construit  multe străzi în 
1942, deşi oraşul se afla în apropierea  operaţiunilor 

De altminteri,  oraşul Vaslui fusese grav 
avariat  de cutremurul din 10 noiembrie 1940, mai toate 

, tribunalul, primăria, 
pompieria, şcolile) şi 50/% din locuinţe afectate, iar străzile erau 
pline de moloz. În 1940, când au venit legionarii la putere,  şi-a 

a spus cu totul 
ârea unor legionari  în 

lagărul de la Vaslui. Legionarii, însă, intenţionau să-l omoare, 
să scape de prezenţa sa în oraşul Vaslui. El figura în fruntea 
listei  care circula prin oraş... A criticat atitudinea legionarilor 

legionară din ianuarie 1941 l-a 

a doua perioade de primar al oraşului 
15 decembrie 1942), nu  a aplicat  

pedepse  administrative evreilor şi nu a contribuit la trimiterea 
nsnistria. Nu a fost de acord cu pogromul de la Iaşi, 
30 iunie 1941. A împiedicat să fie trimişi  în lagăre 

peste  5. 000 de evrei. În timpul cât a fost primar general al 
Capitalei, nu a  provocat moartea niciunui evreu şi nu a fost 

Deşi era demnitar cu rang de ministru, a 
o casă luată de la evrei şi 

o  singură cameră, la Căminul Ofiţerilor2.  

În încheierea  Memoriului trimis autorităţilor comuniste, 
ara  că nu a fost reacţionar  sau antisemit, ci un democrat „ 

dedat iubirii  aproapelui fără deosebire de rasă sau religie”. Nu a 
fost „ omul de casă al cuiva”, al şefilor militari şi politici..3 Cât 
timp a fost primar al oraşului  Vaslui, a renunţat la salariul său 
şi a ajutat, adesea, primăria cu bani, pentru că bugetul acesteia  
era redus.  La fel a procedat şi când a fost primar al 
Bucureştilor, ajutând Capitala cu 25 de milioane de lei iar 
aşul Vaslui cu 15 milioane de lei, în plin război mondial4. 

În ultimii ani de viaţă a intrat în dizgraţia regimului 
comunist. A fost anchetat de autorităţile comuniste şi a fost 

, ziarul „ Obiectiv”, 

condamnat  la 25 de ani închisoare, fiind întemniţat la Sighet, 
unde a şi murit, după o cruntă detenţie.

        Prin urmare,  unii oameni au suferit foarte mult pentru 
propriile idealuri, fiind persecutaţi  şi condamnaţi la ani grei de 
închisoare de regimul comunist. Demersul nostru în privinţa 
generalului Ioan Răşcanu   este preliminar  şi pune în lumină  
viaţa zbuciumată  a acestui erou al neamului cu întâmplări care 
pot constitui repere  de demnitate creştină şi naţională pentru 
tinerii de azi.    
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Mareşalul Ion Antonescu 
nefericit 

(70 de ani de la  execuţia  sa 

(Studiu istoric)

                                       Prof. dr.  Nicolae IONESCU 

          Ion Antonescu s-a născut la Piteşti pe 2 iunie 1882, 
într-o familie de militari în care patriotismul s
generaţie în generaţie şi a murit la Jilava pe 1 iuni

  absolvit Şcoala de Ofiţeri de Infanterie şi  Cavalerie 
din Bucureşti  în 1904, Şcoala de Cavalerie din 
Târgovişte ( 1906) , Şcoala Superioară de Război din 

Bucureşti (1911). A devenit locotenent în 1908, căpitan în 1912, 
locotenent-colonel în 1917, colonel în 1920, general de brigadă 

în 1931 şi  mareşal al Armatei Române în 1941.

A fost ofiţer  al armatei române în Primul Război 
Mondial, ataşat militar la  Paris ( 1922),  Londra şi Bruxelles 
(1923), comandant al Şcolii Superioare de Război, 
Marelui Stat Major, ministru de război, prim
României şi „Conducătorul Statului” între 4 septembrie 1940 şi 

23 august 19446. 

Antonescu s-a distins încă din  timpul răscoalei din 
1907 când era sublocotenent la Regimentul I Roşiori. Era 
conducătorul unui mic detaşament care apăra intrarea în Galaţi 

                                                             
5  C. Căzănişteanu, V. Zodian,, A. Pandea, Comandanţi militari, 

Enciclopedică, Bucureşti,,1983, p. 31. 
6 Ibidem, 
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condamnat  la 25 de ani închisoare, fiind întemniţat la Sighet, 
şi murit, după o cruntă detenţie.  

Prin urmare,  unii oameni au suferit foarte mult pentru 
propriile idealuri, fiind persecutaţi  şi condamnaţi la ani grei de 
închisoare de regimul comunist. Demersul nostru în privinţa 

te preliminar  şi pune în lumină  
viaţa zbuciumată  a acestui erou al neamului cu întâmplări care 
pot constitui repere  de demnitate creştină şi naţională pentru 

  

ndiu, Ediţia a-II-a, Sighetu Marmaţiei, 2006. 
Material românesc. Oameni şi înfăptuiri, 

activi de artilerie “Ioan Vodă” – Editura  Militară, 

Bucureşti , 2000,  
, Editura Militară, Bucureşti, 1992. 
1938), Casă de editură, presă şi impresariat,  

Mareşalul Ion Antonescu - un conducător 
 

(70 de ani de la  execuţia  sa – 1 iunie 1946) 

(Studiu istoric) 

Prof. dr.  Nicolae IONESCU - Vaslui 

a născut la Piteşti pe 2 iunie 1882, 
o familie de militari în care patriotismul s-a cultivat din 

generaţie în generaţie şi a murit la Jilava pe 1 iunie 1946.  

absolvit Şcoala de Ofiţeri de Infanterie şi  Cavalerie 
din Bucureşti  în 1904, Şcoala de Cavalerie din 
Târgovişte ( 1906) , Şcoala Superioară de Război din 

Bucureşti (1911). A devenit locotenent în 1908, căpitan în 1912, 
1917, colonel în 1920, general de brigadă 

în 1931 şi  mareşal al Armatei Române în 1941.5 

A fost ofiţer  al armatei române în Primul Război 
Mondial, ataşat militar la  Paris ( 1922),  Londra şi Bruxelles 
(1923), comandant al Şcolii Superioare de Război, şef al 
Marelui Stat Major, ministru de război, prim-ministru al 
României şi „Conducătorul Statului” între 4 septembrie 1940 şi 

a distins încă din  timpul răscoalei din 
1907 când era sublocotenent la Regimentul I Roşiori. Era 
nducătorul unui mic detaşament care apăra intrarea în Galaţi 

, Comandanţi militari, Editura Ştiinţifică şi 
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şi fără a trage un foc de armă, a convins ţăranii răsculaţi să nu 
intre în oraş.  

A participat la al doilea război balcanic  şi în  Primul 
Război Mondial  când a îndeplinit funcţia de Şef al Biroului de 
operaţii al  Marelui Cartier General ( 1916-1920),   condus de 
generalul  Constantin Prezan.  În această funcţie, Antonescu a 
conceput planurile de apărare a Moldovei faţă de invazia 
trupelor germane. Regele Ferdinand i-a recunoscut meritele 
spunând: „Antonescu, nimeni altul nu poate şti mai bine decât 
regele tău marile servicii pe care le-ai adus ţării în acest 

război”1. A fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a. 
A fost promovat la gradul de general de divizie la 25 decembrie 
1937, iar trei  zile mai târziu,  a fost numit ministru al Apărării 

Naţionale  în guvernul lui Octavian Goga.2 

În anul 1940 i s-a impus domiciliu forţat la mănăstirea 
Bistriţa din judeţul Vâlcea  pentru că a jignit-o pe Elena 
Lupescu, refuzând să se aşeze la masă cu regele Carol al II-lea 
şi cu „metresa” acestuia. 

La 4 septembrie 1940 regele Carol al II-lea i-a 
încredinţat lui Antonescu mandatul de formare a unui guvern de 
uniune naţională, într-o încercare de a-şi păstra puterea după 
pierderile teritoriale din vara tragică a anului 1940. Acesta a 
încălcat mandatul de numire şi nu a creat un guvern de uniune 
naţională. În timpul procesului din 1946, când i s-au adus aceste 
acuzaţii, a dat vina pe liderii politici ai partidelor istorice, care 
au refuzat să participe la un guvern dictatorial, xenofob, pro-

german3. 

Pe  5 septembrie 1940,  Antonescu i-a solicitat  regelui 
puteri depline, de suspendare a constituţiei şi dizolvare a 
Parlamentului, iar în seara aceleiaşi zile  i-a cerut să abdice şi să 
părăsească ţara, cedând tronul fiului său, Mihai.  Sugera acest 
lucru în numele întregii naţiuni. Puterea a trecut din mâinile 
regelui în mâinile lui Antonescu. care a preluat-o în numele 
poporului. El a reuşit, astfel,  să realizeze schimbul de putere 
fără vărsare de sânge şi fără alte zguduiri pentru ţara care, 
descurajată, decepţionată şi cu mari pierderi teritoriale, privea 
plină de speranţă spre el. 

La 14 septembrie 1940, Legiunea a încheiat o alianţă 
cu Antonescu, formând un guvern al "statului naţional 
legionar". În aceste momente dificile, Antonescu s-a folosit de 
Poliţia Legionară creată de către Horia Sima ( şeful Mişcării 
Legionare era  vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri) şi 
Constantin Petrovicescu (ministrul de interne), pentru 

                                                             
1 Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, vol. I, Iaşi, 1990, pp.261-262. 
2 Ibidem, 
3 Ion Gheorghe,  Mareşalul  Ion Antonescu, un dictator nefericit, ed. Stelian Neagoe, , Bucureşti, 

1996,  p.97. 

eliminarea unor duşmani personali, folosindu-se astfel de 

legionari pe care-i va acuza apoi de crime şi ilegaliăţi.4 

Unul dintre primele acte ale sale a fost arestarea şi 
asasinarea lui Mihail Moruzov (creatorul şi şeful Serviciului 
Secret de Informaţii – SSI – al armatei române între 1924-1940) 
pe care l-a înlocuit cu Eugen Cristescu. 

         Legionarii,  ajunşi la putere  cu sprijinul lui Antonescu, au 
asasinat  pe liderii politici care s-au opus ascensiunii lor, printre 
care şi pe marele istoric  Nicolae Iorga. Acţiunile criminale au 
culminat cu masacrul de la Jilava din 26-27 noiembrie 1940, 
când au fost ucişi 64 de foşti demnitari. Deoarece legionarii au 
devenit treptat o ameninţare pentru Antonescu, acesta a plecat la 
Berlin pe 14 ianuarie 1941, pentru a cere ajutorul lui Hitler în  
înlăturarea lor de la guvernare şi obţinerea puterii politice 

absolute.5 Revenind în ţară, Antonescu i-a destituit pe legionari 
din funcţiile statului, aceştia răspunzând cu rebeliunea  
declanşată la 21 ianuarie 1941 şi înăbuşită peste trei zile la 
ordinele sale.  S-a  format un  guvern din militari şi tehnicieni 
care trebuia să conducă ţara în condiţii de război. Antonescu l-a 
anunţat pe Hitler că România doreşte să se orienteze spre 
Germania şi i-a prezentat problema Transilvaniei de Nord cu 
numeroase documente. Temperamentul său înflăcărat şi 
sentimentele patriotice de care era animat, l-a făcut pe Hitler să 
declare: „Aş fi fericit dacă generalii germani ar arăta o 
asemenea dragoste pentru poporul lor, ca Generalul Antonescu 

pentru naţiunea sa!”6 

           În vizitele sale în Germania, Antonescu s-a bucurat de 
numeroase onoruri la Berlin, el  fiind cazat singur la Palatul 
Bellevue. Întâlnirile cu Hitler au avut loc în cancelaria 
Reichului, fiind traduse de Paul Schmidt. Antonescu nu ştia 
germană şi se simţea stânjenit în întrevederile sale de la Berlin. 
Temperamentul său retoric nu se putea desfăşura în procedura 
lentă de traducere şi îşi pierdea din eficienţă, ceea ce l-a făcut pe 
Antonescu să spună la finalul unei discuţii cu Hitler: „Este 
tragic că nu pot vorbi cu acest om în limba sa! Aş dicuta cu el 
altfel decât se poate face prin intermediul unei a treia 

persoane.”7 

În 1940, Antonescu a semnat actul aderării României 
la Pactul Tripartit. Întâlnirea cu Hitler a fost un succes, cei doi 
promiţându-şi ajutor reciproc, ajutor care va costa viaţa a zeci 
de mii de români în războiul împotriva URSS. 

                                                             
4 Pe marginea prăpastiei, 21-23 ianuarie1941,, vol.I, ed. Ioan Scurtu, , Bucureşti,1992, p.58. 
5 Ibidem, p. 155 
6  Gheorghe Barbul, Memorial Antonescu. Al treilea om al Axei , ed.Valeriu Florin Dobrinescu, 

Iaşi , 1992, p. 20. 
7 Ibidem, p.65. 
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Despre Mareşalul Antonescu, Hitler a afirmat că: „ În 
toată Europa cunosc doi şefi de stat cu care îmi place să lucrez: 

cu Mussolini şi generalul Antonescu”.1 

La 22 iunie 1941, armata română a trecut
atacând Uniunea Sovietică, alături de Germania şi aliaţii săi, 
prin celebrul ordin de zi: „Ostaşi! Vă ordon: treceţi Prutul!”
a pornit „războiul sfânt, anticomunist, drept şi naţional”, cum 

era numit acest confict în presa vremii. 2 

După eşecurile ofensivei germane asupra Moscovei din 
1941 şi înfrângerea  de la Stalingrad din iarna anului 1943, 
diplomaţii români au făcut tatonări printre A
încheierea unei păci separate, în numele guvernului de la 
Bucureşti. Cele mai importante negocieri au avut loc la Ankara 
şi Stockholm din partea guvernului Antonescu, iar  la Cairo din 
partea opoziţiei. 

La 20 iunie 1944 partidele din opoziţie 
coaliţiei naţionale „Blocul Naţional Democrat”, care şi
înlăturarea regimului Antonescu, încheierea armistiţiului cu 

Naţiunile Unite şi instaurarea unui regim democrat.

Regele  Mihai a acceptat înlăturarea lui Antonescu la 
23 august 1944, în urma refuzului de a semna  armistiţiul, de 
ieşire din războiul împotriva Armatei Roşii care ocupase nordul 
Moldovei încă din martie 1944 şi rupsese frontul Iaşi
la 20 august  acelaşi an, Antonescu a fost destituit şi arestat. 
După arestare a fost trimis în URSS unde a fost închis doi  ani şi  
readus în ţară pentru a fi judecat. A fost condamnat la moarte 
pentru „crime de război” şi „dezastrul ţării”. La  1 iunie 1946 a 
fost executat.  Mareşalul nu a fost graţiat, cum s
unii conducători din Finlanda sau Ungaria. Mihai avea puterea 
legală de a-l graţia, dar nu a făcut-o. Mareşalul Antonescu a 
murit eroic. A cerut să fie împuşcat,  nu spânzurat, cum voiau 
cei care l-au judecat  şi să nu fie legat la ochi. Probabil că 
flacăra din ochii lui mult încercaţi, prin care se răsfrângea 
imensa durere a unei ţări în prăbuşire, i-a intimidat pe cei din 
plutonul de execuţie. Au tras greşit. Mareşalul a căzut, dar s
ridicat într-un genunchi şi le-a strigat „Nu m
domnilor. Ochiţi cum trebuie!” Plutonul a mai tras o dată, iar 
Mareşalul s-a prăbuşit din nou, dar medicul legist a constatat că 
încă mai trăia. Un ultim glonte în cap a pus capăt zilelor omului 

care voia  salvarea României din criza prin care trecea.
sa, Maria,  a fost singura soţie de mare demnitar prigonită şi 
arestată de cei care duseseră, de fapt, ţara la dezastru.

Întrebarea care ar trebui pusă în acest caz este: a fost 
vreun dictator, cândva, fericit? În  majoritatea cazurilor 
                                                             

1 Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, vol. II, Iaşi, 1990, pp.271
2 Dinu.C. Giurescu (coord.), Istoria Românilor, vol. IX, România în anii 1940

Enciclopedică, Bucureşti, 2008, p.192. 
3 Ibidem, p. 295. 
4 Ibidem, p. 573. 
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Despre Mareşalul Antonescu, Hitler a afirmat că: „ În 
toată Europa cunosc doi şefi de stat cu care îmi place să lucrez: 

, armata română a trecut Prutul, 
alături de Germania şi aliaţii săi, 

prin celebrul ordin de zi: „Ostaşi! Vă ordon: treceţi Prutul!” . S-
războiul sfânt, anticomunist, drept şi naţional”, cum 

După eşecurile ofensivei germane asupra Moscovei din 
1941 şi înfrângerea  de la Stalingrad din iarna anului 1943, 
diplomaţii români au făcut tatonări printre Aliaţi pentru 
încheierea unei păci separate, în numele guvernului de la 
Bucureşti. Cele mai importante negocieri au avut loc la Ankara 
şi Stockholm din partea guvernului Antonescu, iar  la Cairo din 

La 20 iunie 1944 partidele din opoziţie au pus bazele 
coaliţiei naţionale „Blocul Naţional Democrat”, care şi-a propus 
înlăturarea regimului Antonescu, încheierea armistiţiului cu 

Naţiunile Unite şi instaurarea unui regim democrat.3 

Regele  Mihai a acceptat înlăturarea lui Antonescu la 
1944, în urma refuzului de a semna  armistiţiul, de 

ieşire din războiul împotriva Armatei Roşii care ocupase nordul 
Moldovei încă din martie 1944 şi rupsese frontul Iaşi- Chişinău 
la 20 august  acelaşi an, Antonescu a fost destituit şi arestat. 

are a fost trimis în URSS unde a fost închis doi  ani şi  
readus în ţară pentru a fi judecat. A fost condamnat la moarte 
pentru „crime de război” şi „dezastrul ţării”. La  1 iunie 1946 a 
fost executat.  Mareşalul nu a fost graţiat, cum s-a întâmplat cu 
i conducători din Finlanda sau Ungaria. Mihai avea puterea 

o. Mareşalul Antonescu a 
murit eroic. A cerut să fie împuşcat,  nu spânzurat, cum voiau 

au judecat  şi să nu fie legat la ochi. Probabil că 
in ochii lui mult încercaţi, prin care se răsfrângea 

a intimidat pe cei din 
plutonul de execuţie. Au tras greşit. Mareşalul a căzut, dar s-a 

a strigat „Nu m-aţi nimerit 
ţi cum trebuie!” Plutonul a mai tras o dată, iar 

a prăbuşit din nou, dar medicul legist a constatat că 
încă mai trăia. Un ultim glonte în cap a pus capăt zilelor omului 

care voia  salvarea României din criza prin care trecea.4 Soţia 
a fost singura soţie de mare demnitar prigonită şi 

arestată de cei care duseseră, de fapt, ţara la dezastru. 

Întrebarea care ar trebui pusă în acest caz este: a fost 
vreun dictator, cândva, fericit? În  majoritatea cazurilor 

, vol. II, Iaşi, 1990, pp.271-272. 

toria Românilor, vol. IX, România în anii 1940-1947, Editura 

răspunsul istoriei este negativ. Nu numai pentru că voinţa şi 
energia de care trebuie să dea dovadă permanent un dictator 
sunt atât de mari încât toate celelalte forţe spirituale dispar, ci 
mai ales pentru că dictatorii nu pot, de multe ori, să rezolve 
sarcinile pe care şi le impun ei înşişi. Toate metodele aplicate de 
dictatori de-a lungul timpului nu au putut subjuga masele decât 
parţial şi temporar. 

Mareşalul Antonescu a fost un dictator nefericit 
deoarece pe cât de necesară a fost intervenţia sa în situaţia 
politică a ţării, devenită inacceptabilă în 1940, regimul său a 
eşuat în condiţiile complexe ale războiului mondial. Tragedia 
vieţii lui Antonescu constă în eşecurile pe care le
ales,  în politica externă, în redobândirea vechilor graniţe ale 
României. Spera în redobândirea Ardealului de Nord
timp  România era pentru Germania cel mult egală în drepturi 
cu Ungaria, mareşalul  Antonescu nu avea nicio perspectivă de 
a-şi realiza dorinţa de restituire a nordului Transilvaniei.

Prin politica sa voia să dovedeas
România este partenerul cel mai valoros şi trebuia să se bucure 
de un tratament preferenţial. Această concepţie nefericită a dus 
la catastrofa  trupelor române, alături de cele germane,  la 
Stalingrad, în luptele de pe Don şi din Caucaz.

            Aşadar, mareşalul Antonescu a fost  incontestabil  o 
personalitate complexă a istoriei naţionale, un mare comandant 
miltar  cu un sfârşit tragic. În această vară s
ani de la execuţia sa. A fost un conducător nefericit şi  viaţa 
reprezintă o parte din drama poporului român  pe care acesta l
iubit indubitabil . 

 

Deportaţi în Bărăgan

 

Prof. Vasile Calestru 

Suportul legislativ al deportării

        Noi, românii, trebuie să ne cunoaştem istoria, aşa cum 
a fost ea, cu lumini şi umbre, şi să ne asumăm faptele ei. 
Cunoaşterea adevărului este, neîndoielnic, izvor de sănătate 
morală, scut împotriva vitregiilor istoriei, care nu trebuie să 
se repete tocmai din cauza acestui spirit distructiv.

ste o datorie sacră să spunem oamenilor 
prevenim atât cât putem, o repetare a greşelilor 
trecutului, care pot să ne propulseze în sensul invers al 

evoluţiei. Faptele istorice trebuie să aibă ecou în mintea, în 
inima şi sufletul oamenilor, îndeosebi a tinerilor. Cele petrecute 
în urmă cu 65 de ani să nu se mai repete.

E
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energia de care trebuie să dea dovadă permanent un dictator 
sunt atât de mari încât toate celelalte forţe spirituale dispar, ci 
mai ales pentru că dictatorii nu pot, de multe ori, să rezolve 

înşişi. Toate metodele aplicate de 
a lungul timpului nu au putut subjuga masele decât 

Mareşalul Antonescu a fost un dictator nefericit 
deoarece pe cât de necesară a fost intervenţia sa în situaţia 

ă inacceptabilă în 1940, regimul său a 
eşuat în condiţiile complexe ale războiului mondial. Tragedia 
vieţii lui Antonescu constă în eşecurile pe care le-a suferit mai 
ales,  în politica externă, în redobândirea vechilor graniţe ale 

ândirea Ardealului de Nord. Însă, cât  
timp  România era pentru Germania cel mult egală în drepturi 
cu Ungaria, mareşalul  Antonescu nu avea nicio perspectivă de 
şi realiza dorinţa de restituire a nordului Transilvaniei. 

Prin politica sa voia să dovedească Germaniei că 
România este partenerul cel mai valoros şi trebuia să se bucure 
de un tratament preferenţial. Această concepţie nefericită a dus 

trupelor române, alături de cele germane,  la 
Stalingrad, în luptele de pe Don şi din Caucaz. 

Aşadar, mareşalul Antonescu a fost  incontestabil  o 
personalitate complexă a istoriei naţionale, un mare comandant 
miltar  cu un sfârşit tragic. În această vară s-au împlinit 70 de 
ani de la execuţia sa. A fost un conducător nefericit şi  viaţa sa 
reprezintă o parte din drama poporului român  pe care acesta l-a 

Deportaţi în Bărăgan 

Prof. Vasile Calestru – Huși 

Suportul legislativ al deportării 

Noi, românii, trebuie să ne cunoaştem istoria, aşa cum 
lumini şi umbre, şi să ne asumăm faptele ei. 

Cunoaşterea adevărului este, neîndoielnic, izvor de sănătate 
morală, scut împotriva vitregiilor istoriei, care nu trebuie să 
se repete tocmai din cauza acestui spirit distructiv.  

ste o datorie sacră să spunem oamenilor Adevărul, să 
prevenim atât cât putem, o repetare a greşelilor 
trecutului, care pot să ne propulseze în sensul invers al 

evoluţiei. Faptele istorice trebuie să aibă ecou în mintea, în 
osebi a tinerilor. Cele petrecute 

în urmă cu 65 de ani să nu se mai repete. 
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      Prezentarea vieţii şi activităţii deportaţilor se doreşte un 
omagiu adus celor care ani de zile au cunoscut calvarul 
deportării, au suportat şi au depăşit umilinţele regimului 
comunist-stalinist, au rămas oameni, în ciuda terorii instituite în 
satele-lagăr. Ei au înţeles să trăiască cinstit şi să lupte cu curaj, 
speranţă şi credinţă în Dumnezeu, pentru adevăr, dreptate şi 
libertate. 

Ani de zile a fost aproape imposibil de apreciat 
amploarea fenomenului de opoziţie, sub toate formele ei, 
inclusiv politică şi ideologică, faţă de sovietizarea şi 
comunizarea ţării, accesul la documente fiind restricţionat, de 
aceea nu aveam certitudinea că informaţiile au fost conservate 
corect şi în totalitatea lor. 

 
         Este de notorietate faptul că P.M.R. – condus de Gh. 
Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Teohari Georgescu, Emil 
Bodnăraş, Al. Drăghici ş.a. –, care asigura guvernarea ţării, a 
hotărât organizarea deportărilor după modelul sovietic, în sud-
estul ţării, în imensa Câmpie a Bărăganului. Să fi fost alegerea 
modelului sovietic un gest de obedienţă ideologică sau un 
instrument eficient în procesul de lichidare a opoziţiei politice? 
De ce în Bărăgan? Pentru că ambele zone erau întinse, departe 

de lumea civilizată, ofereau izolarea deportaţilor; condiţiile de 
trai, inclusiv climatice, erau greu de suportat. 

S-a afirmat că nimeni nu a realizat pe deplin 
dimensiunile şi scopurile reale ale deportării. Una dintre 
ipotezele legate de fenomenul deportării susţine intenţia 
liderilor comunişti de a crea un cordon ideologic, care să 
asigure izolarea României de Occident, cordon foarte greu de 
argumentat, inclusiv din punct de vedere geopolitic sau 
ideologic; de asemenea, s-a afirmat dorinţa guvernanţilor de a 
găsi vinovaţi din oficiu, elemente nedemne, posibil trădătoare, 
care nu trebuiau să mai locuiască lângă graniţa României cu 
Iugoslavia, în condiţiile în care ar fi fost declanşat un conflict 
armat. 

Urmând indicaţiile moscovite, prin Decretele din 19 
ianuarie 1950, România avea să denunţe convenţiile semnate cu 
Iugoslavia în 1946 privind traficul de frontieră. Relaţiile 
româno-iugoslave se vor normaliza abia în perioada 
poststalinistă, sub auspiciile Porţile-de-Fier. Convenţia 
consulară din 8 noiembrie 1962 anunţa înfiinţarea consulatelor 
reciproce şi, implicit, normalizarea relaţiilor între R.P.R şi 
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. 

În analiza cauzelor fenomenului deportării, care avea 
să transforme peste 40.000 de familii nevinovate în martiri, 
mulţi rămaşi necunoscuţi până astăzi, trebuie să avem în vedere 
substratul politic al deportării, şi anume motivaţia că deportarea 
ar întări siguranţa statului în zona Banatului, zonă posibil 
conflictuală cu Iugoslavia. Pe de altă parte, se impune 
sublinierea că măsurile dramatice erau aplicate unor categorii 
sociale care, sub aspect economic, nu erau compatibile cu noua 
ideologie a „clasei muncitoare”, iar prin poziţia lor socială, nu 
susţineau noile forţe politice din România.  

          Obiectivele propagandei comuniste erau evidente: 
eliminarea acestor oameni din mijlocul societăţii şi izolarea 
deportaţilor într-un spaţiu geografic neprielnic, care ar fi grăbit 
dispariţia lor fizică. 

Ca urmare a deposedării, deportaţii s-au aflat în faţa 
cumplitei probleme a supravieţuirii în faţa condiţiilor climatice. 
Deportaţii au fost declaraţi oficial „periculoşi”, iar localnicii din 
zonele în care vor ajunge – cel puţin în prima etapă, până se vor 
fi convins de minciuna politrucilor locali – nu-i vor ajuta. 

Lipsiţi de mijloace elementare de subzistenţă şi 
îngrijoraţi de necunoscut şi nesiguranţă, înfometaţi şi retraşi în 
bordeie, brutalizaţi de autorităţi, deportaţii au trăit o dramă greu 
de descris. 

Resentimentele deportaţilor faţă de noul regim, 
proclamat „în slujba poporului”, suferinţa umană de nedescris 
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şi dispariţia lor fizică rămân cele mai importante consecinţe ale 
fenomenului deportării. 

Într-o notă cu caracter strict secret, conducerea 
comunistă de la Bucureşti explica deportările ca fiind 
determinate de „politica duşmănoasă a guvernului titoist din 
Iugoslavia”, a „bandiţilor titoişti, a spionilor americano-
englezi, a slugilor imperialiştilor”; puerilă şi ilogică explicaţie, 
care echivala cu deturnarea explicaţiei adevărului istoric în zona 
Iugoslaviei, pretextul fiind „pericolul titoist”. Datorită lui, 
trebuia să se procedeze la eliberarea zonei de frontieră în 
vederea unui eventual război cu Iugoslavia, deci militarizarea 
zonei. Alte ştiri false, generate de arsenalul propagandei 
comuniste, susţineau că S.U.A. vor declanşa un conflict cu 
U.R.S.S., iar românii construiau case în Bărăgan pentru coreeni. 
O altă ştire falsă era aceea că deportaţii erau coreeni, o perioadă 
de timp localnicii îi numeau „coreeni”, inclusiv pe copii. Îmi 
amintesc că la un meci de fotbal între copiii din satul Lăteşti, sat 
cu deportaţi, şi cei din comuna Borduşani, situat pe malul 
Borcei, un braţ al Dunării, noi, copiii de deportaţi eram 
nedumeriţi de ce ne numeau „coreeni”! 

 
        În ceea ce priveşte ipoteza cauzelor demografice – 
suprapopularea Banatului şi un număr mic de locuitori în 
Bărăgan –, nu avem până în acest moment nici un argument şi 
nici un document care să justifice că, prin deportarea în 
Bărăgan, prin distrugerea gospodăriilor din Banat, şi prin 
construirea „bordeielor” şi a caselor de chirpici în Bărăgan, prin 
renunţarea la vechile averi confiscate de stat, s-ar fi realizat 
prosperitatea familiilor deportate în noul loc şi prosperitatea 
G.A.S-urilor. 

Prin risipirea gospodăriilor din Banat în momentul 
plecării deportaţilor sau, mai târziu, prin demolarea 
gospodăriilor noi, construite în Bărăgan, în cele 18 sate-lagăr, 
economia socialistă nu a progresat, iar Bărăganul care cândva 
era „grânarul României”, va decădea. 

Legat de fenomenul deportărilor, se ivesc numeroase 
întrebări: de ce s-au folosit metode atât de brutale în perioada 
deportării, de ce a trebuit fixat D.O. şi de ce s-a dat, mai târziu, 
ordinul de demolare a satelor abia înfiinţate prin stabilirea 
deportaţilor? Răspunsul: lichidare fizică a unui presupus 
opozant politic, dar şi distrugerea dovezilor care să ateste 
faptele istorice. 

Să ne amintim că procesul de colectivizare era în plină 
desfăşurare şi se va încheia oficial, nu şi faptic, în 1962; ori, în 
anul deportării în Bărăgan, în 1951, colectivizarea era încă în 
faza iniţială, iar în Banat, ca în întreaga ţară, opoziţia pentru 
cedarea bunurilor agricole, agonisite cu trudă de generaţiile 
anterioare, era puternică. Deci, se produce fenomenul de 
deposedare a ţărănimii de bunurile materiale elementare şi 
aducerea ei într-un stadiu de dependenţă economică totală faţă 
de o instituţie etatizată: „gospodărie”, „cooperativă”, G.A.S. 
(sau I.A.S.), G.A.C. (sau C.A.P.), S.M.T. (sau S.M.A.) etc. 
„Dislocaţii” vor fi trimişi, sub pretexte diferite, menţionate mai 
înainte, în satele-lagăr, care oficial se numeau unităţi de muncă. 

       După înlăturarea monarhiei şi proclamarea Republicii (30 
decembrie 1947), au fost elaborate şi promulgate o serie de legi 
şi decrete, hotărâri ale Consiliului de Miniştri, ordine şi 
directive ale diferitelor ministere, care reglementau lichidarea 
claselor „exploatatoare”, „burgheze” şi transformarea 
proprietăţii private în proprietate socialistă. Persoane 
considerate „duşmani ai poporului” au fost dezrădăcinate din 
locurile natale, li s-au confiscat bunurile, au fost obligate sub 
pază militară să se instaleze în zona nelocuită a Bărăganului, să 
trăiască în regim de D.O., controlat cu stricteţe. Aceşti oameni 
au fost obligaţi să înfiinţeze 18 sate noi şi să-şi construiască o 
nouă viaţă. 

Începutul dislocărilor este marcat în anul 1949, când, 
în noaptea de 1-2 martie („Noaptea moşierilor”) a avut loc 
dislocarea foştilor moşieri şi a familiilor acestora; au mai fost 
ridicaţi arendaşi şi câteva mii de ţărani, cărora li s-a fixat D.O. 
pe timp nelimitat. Toate bunurile le-au fost confiscate, furate 
sau distruse. Rudele şi copiii deportaţilor au suferit traume 
puternice, au fost daţi afară din serviciu sau exmatriculaţi din 
şcoli şi facultăţi, pensiile au fost anulate. Au fost arse cărţi de 
mare valoare, tablouri celebre, arhive, documente, unele din 
patrimoniul cultural al ţării.  

În iulie 1950 a avut loc al doilea val al deportărilor în 
judeţele Bucureşti, Teleorman, Ialomiţa; au fost dislocate 94 de 
familii, dintre care 82 chiaburi şi 12 ţărani mijlocaşi. 

Documentele vremii indică preocuparea constantă a 
oficialităţilor comuniste de a ascunde adevărul, încercarea de 
justificare a deportării şi nevoia de legitimitate. 
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        În lupta pentru înlăturarea vechiului regim politic din 
România – aşa-zis „burghezo-moşieresc” – regimul comunist de 
la Bucureşti, în colaborare cu conducerea sovietică de la 

Kremlin, a trecut la elaborarea unei legislaţii noi1, adecvată 
scopului său.  

Unul din primele acte legislative, pe care se va 
întemeia represiunea politică în România comunistă a fost 
H.C.M. nr. 2/13 ianuarie 1950, în baza căreia va fi emis 
Decretul nr. 6/1950. Acesta menţiona că, în vederea „reeducării 
elementelor duşmănoase”, se vor înfiinţa „unităţi de muncă”, 
unde vor fi trimise persoane care: 

- primejduiesc regimul de democraţie populară; 

- împiedică construirea socialismului; 

- „defăimează puterea de stat sau organele sale”2. 

Întrucât D.O nu a fost menţionat în Decretul nr. 
83/1949, H.C.M. nr. 1154/26 octombrie 1950 fixa ca zonă 
pentru D.O-işti periferia oraşelor mari: Bucureşti, Braşov, 
Ploieşti, Cluj, Oradea, Timişoara, Reşiţa, Hunedoara, 
Constanţa, Galaţi şi Iaşi. Zona de frontieră era fixată la 25 de 
km în interiolul ţării, la graniţa cu Iugoslavia, pentru a 
împiedica trecerea frauduloasă. Deportarea s-a făcut pe 
categorii sociale şi naţionale. Puşi sub stare de arest, 
„dislocaţilor” le-au fost ridicate toate actele de stare civilă: 
buletinele de identitate; pe fotografie se va aplica ulterior 
ştampila domiciliu obligatoriu (D.O.); certificatele de naştere şi 

de căsătorie3. 

          La 14 noiembrie 1950, Securitatea a finalizat primul Plan 
de evacuare din zona de frontieră cu Iugoslavia pe o adâncime 
de 25 km a unor elemente periculoase prin prezenţa lor în 
această zonă, care privea dislocare „elementelor duşmănoase” 
de pe graniţa de Vest şi aşezarea lor „pe o arie mai largă”. 

Legislaţia comunistă a căpătat un caracter din ce în ce 
mai represiv. La doar câteva luni după elaborare, H.C.M. nr. 
1154 din 26 octombrie se modifică prin H.C.M. nr. 344/15 
martie 1951: noua decizie sporea prerogativele şi autoritatea 
Ministerului Afacerilor Interne şi-i permitea să dispună 
„mutarea din centrele aglomerate a oricăror persoane care nu-
şi justifică prezenţa în aceste centre, ... a persoanelor care 
dăunează construirii socialismului în Republica Populară 

                                                             
1 Un substanţial spaţiu este dedicat legislaţiei cu privire la deportaţii din Bărăgan, în Vasile Calestru, 
Martirj în Bărăgan. Lăteşti. Prefaţă de Gh. Buzatu, postfaţă şi indice de nume de Alexandrina Ioniţă, Casa 
Editorială Demiurg, Iaşi, 2006, p. 40-54. 

2  Ibidem, p. 40. 
3  Ibidem, p. 52. 

Română ... Celor mutaţi li se va putea stabili domiciliul 

obligatoriu în orice localitate”4. 

În baza tabelelor cu persoanele care urmau să fie 
dislocate, trimise Comisiei Centrale din M.A.I. în temeiul art. 6 
din H.C.M. nr. 344/1951, erau emise decizii de dislocare. S-au 
luat următoarele hotărâri: „transferarea în punctele prestabilite 
a unităţilor, subunităţilor şi cadrelor selecţionate (de miliţie, 
securitate şi grăniceri), care până la ora H trebuiau să justifice 
prezenţa în zona de frontieră prin diferite manevre şi exerciţii 
militare”. Fiecărei persoane care urma să fie dislocată, trebuia 
să i se aducă la cunoştinţă hotărârea M.A.I. cu privire la 
mijlocul de transport care i s-a pus la dispoziţie şi bunurile pe 
care le putea lua sau vinde; împachetarea bunurilor ce încăpeau 
într-o căruţă; aveau dreptul să ia câte două animale mari, până 
la şase oi, câteva păsări. Celelalte bunuri rămâneau la dispoziţia 
Comisiilor locale, care urmau să le inventarieze sau să le vândă, 
iar sumele depuse la C.E.C. în bugetul statului. 

Prin Directiva I emisă de M.A.I. în iunie 1951 pentru 
aplicarea prevederilor H.C.M nr. 344/15.03.1951 cu privire la 
categoriile şi numărul persoanelor ce urmează a fi dislocate, s-
au stabilit criteriile pe baza cărora s-a făcut deportarea în iunie 
1951. Ele ar putea fi clasificate astfel: 

- politice: „titoişti”, „duşmani ai orânduirii socialiste”, 
„cei care au sprijinit rezistenţa anticomunistă”, „condamnaţii 
politic sau de drept comun”. Între adversarul politic şi hoţul 
obişnuit nu se făcea nici o diferenţă, împortantă era 
neutralizarea lui socială; 

- economice: „chiaburi şi cârciumari”, „foşti 
comercianţi”, „foşti moşieri şi industriaşi”. Este grupa cea mai 
numeroasă. 

             Este o realitate istorică faptul că în 1951 exista o 
anumită categorie socială, formată din oameni de o condiţie 
economică medie şi peste medie, buni gospodari, etichetaţi de 
către guvernanţii ţării ca fiind „chiaburi”, „bogătaşii satelor”; 
în realitate, erau ţărani înstăriţi sau „mijlocaşi”, comercianţi, 
cârciumari, intelectuali, care au refuzat să intre în G.A.C-uri. 
Pedeapsa deportării era mult prea aspră şi nu-şi găsea altă 
motivare decât cea ideologică. 

- naţionaliste: „cetăţeni străini”, „basarabeni şi 
bucovineni”, „elemente” stabilite în România după 1 iunie 1940, 
„macedoneni”, filogermani: „foşti colaboratori ai armatei 
germane în timpul războiului, foşti membri ai Grupului Etnic 

German”5.  

                                                             
4  Ibidem, p. 54. 
5  Ibidem, p. 61. 
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Acţiunea a fost condusă de o Comisie Centrală, 
formată din Al. Drăghici, ministru de Interne, Mihail Burcă, 
adjunctul ministrului de Interne, Marin Jianu, general-maior de 
Securitate Vladimir Mazuru ş.a. 

Directiva II (iunie 1951) cuprindea măsuri 
organizatorice legate de desfăşurarea procesului de dislocare. 
Bunurile celor consideraţi bogaţi şi care urmau să plece erau 
cumpărate cu 75% din „preţul de Stat”, iar animalele vândute 
urmau să fie „preluate şi achitate” ulterior, adică ... niciodată!  

În ceea ce priveşte deportaţii, principalele atribuţii ale 
Comisiei erau:  „conservarea şi administrarea bunurilor 
cumpărate şi rămase de la cei dislocaţi”;  „organizarea cazării 
dislocaţilor în locurile unde sunt aşezaţi şi a folosirii lor la 
muncă”, aprovizionarea lor, „măsuri sanitare la locul de 
aşezare”. O atenţie specială era acordată terenurilor, caselor şi 
mobilierului, ele urmând a fi repartizate mai târziu, cu 

„aprobare specială”1. 

         Dislocaţii urmau să locuiască în „case tip de chirpici, 
acoperite cu stuf”, de tip A şi B (e posibil ca semnificaţia 
literelor să fi fost legată de criteriile calitative ale casei). 
Fiecărei case îi era destinată o parcelă de 2500 mp. 

H.C.M. nr. 1554/22 august 1952este actul legislativ cel 
mai explicit în ceea ce priveşte categoriile sociale ce au făcut 
obiectul dislocării şi al deportării lor, menţionând în mod expres 
patru categorii de „elemente duşmănoase şi suspecte din oraşe 
şi centre muncitoreşti”: 

a) „toţi foştii exploatatori”: foşti moşieri, bancheri, 
mari negustori, fabricanţi etc., care au fost expropriaţi sau ale 
căror bunuri au fost naţionalizate; 

b) „rudele trădătorilor de patrie şi spionii, care au 
fugit peste graniţă din 1945”; 

c) „rudele trădătorilor de patrie, elemente duşmănoase 
regimului nostru, care au fugit peste graniţă înainte de 1944 şi 
duc activitate duşmănoasă, de defăimare a regimului nostru”; 

d) „familiile condamnaţilor pentru crime: trădători de 
patrie şi spionaj”. 

Informaţia din H.C.M. nr. 1554/22 august 1952 era 
completată cu următoarele categorii de persoane: „foşti membri 
ai trupelor SS şi T.O.D.T.”, „membrii Partidului Naţional 
Socialist German, conducătorii Grupului Etnic German”, „ai 
organizaţiilor fasciste de tineret”; foşti legionari; persoane 
condamnate pentru activitate contrarevoluţionară...; persoane 
acuzate de probleme legate de frontieră; „naţionalişti: sârbi, 

                                                             
1  Ibidem, p. 65. 

germani, maghiari, cetăţeni fugiţi de regimul sovietic şi alte 

categorii”2. 

H.C.M din 22 august 1952 a fost abrogată prin H.C.M. 
nr. 337/11 martie 1954. Descoperim acum sintagma „persoane 
... internate administrativ în colonii demuncă”. M.A.I. este 
autorizat să stabilească D.O. în cele 18 sate „la expirarea 
pedepsei” pentru „elementele” care nu s-au reeducat şi „prezintă 
pericol deosebit pentru securitatea statului”. Ultima H.C.M. din 
11 martie 1954 era completată de H.C.M. nr. 23/12 februarie 
1957 şi preciza că M.A.I. poate stabili D.O. şi celor „care 
încearcă să primejduiască regimul de democraţie populară”. 

H.C.M. din 1 septembrie 1955 prevedea, în cazul în 
care deportaţii „se reîntorc la fostul domiciliu”, să li se restituie 
terenurile sau atribuirea altora din rezerva de stat, restituirea 
caselor sau repartizarea altora în compensaţie, despăgubiri. 
Autorităţile locale de partid şi de stat vor profita de situaţia 
creată, împărţindu-şi casele şi bunurile celor deportaţi, fără nici 

un fel de despăgubiri şi fără să respecte legislaţia în vigoare3. 
Desigur, regimul comunist a fost în egală măsură preocupat de 
soarta bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea 
persoanelor deportate. În scopul însuşirii acestora de către 
puterea comunistă şi acoliţii acesteia, au fost emise o serie de 
acte normative prin care se stipula confiscare bunurilor, 
camasarea şi circulaţia imobilelor. Astfel de reglementări au 
făcut obiectul Decretului  nr. 92/1950 pentru naţionalizarea 
unor imobile, fiind vizaţi şi deportaţii din Bărăgan.  

 

         Legislaţia cu privire la confiscarea bunurilor este greu 
accesibilă şi destul de stufoasă. Decretul nr. 405/20 octombrie 
1949 are la bază H.C.M.  nr. 1097/19 octombrie 1949 şi 
prevedea „confiscarea în total sau în parte a bunurilor de orice 
fel ale infractorului”. 

Decretul nr. 405 a fost repede modificat şi completat 
cu decretul nr. 37/4 februarie 1950. Acesta decidea că, în 
momentul confiscării, se încheie un proces-verbal de 

                                                             
2  Ibidem, p. 58-59. 
3  Ibidem, p. 51. 
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inventariere şi sechestru bunurilor „definitiv confiscate”, ce 
urmează a fi vândute la preţ oficial instituţiilor de stat. 
Problema care se pune aici, în domeniul confiscărilor bunurilor 
celor ce urmau să să fie deportaţi din Banat, este că legislatorul 
prevede expres că această confiscare se face „în cazul 
infracţiunilor”, bunurile aparţinând „infractorului”; or, 
deportaţii nu vor fi supuşi judecăţii nici unui tribunal, deci nu 
vor fi condamnaţi, ei vor fi declaraţi prin lege „elemente 
duşmănoase” şi vor fi condamnaţi la D.O. fără hotărâre 
judecătorească. În mod normal, deportaţii nu intrau sub 
incidenţa acestei legi, pentru că nici un tribunal nu-i declarase 

vinovaţi de vreo infracţiune1. 

După Plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949, în 
cadrul căreia s-a decis trecerea la colectivizarea agriculturii 
după modelul sovietic, a fost emis un alt decret – Decretul nr. 
151/7 iunie 1950 privind comasarea şi circulaţia bunurilor 
agricole. 

Decretul M.A.N. nr. 115/30 martie 1959 hotăra 
lichidarea oricăror forme de exploatare a omului de către om în 
agricultură, fiind vizată în special chiaburimea. Strategia 
adoptată de guvernul român prin Partidul Comunist era 
exprimată clar: „sprijinirea ţărănimii sărace, alianţa cu 
ţărănimea mijlocasă şi desfăşurarea unei lupte neîntrerupte 
împotriva chiaburimii”. 

La o lună după Noaptea Rusaliilor (18 iunie 1951), 
când probabil au ajuns la guvern rezultatele confiscărilor, ca 
urmare a deportărilor din Banat în Bărăgan, a fost emis un alt 
Decret nr. 111/14 iulie 1951 privind reglementarea situaţiei 
bunurilor de orice fel supuse confiscării. 

 

        Ca urmare a Decretului nr. 57/10 februarie 1950 se înfiinţa 
şi se organiza Comitetul de Stat pentru colectarea produselor 
agricole. A existat chiar şi un Minister al Cotelor. 

                                                             
1  Ibidem, p. 42. 

După cum era de aşteptat, regimul comunist a luat 
măsuri represive împotriva celor 80.000 de ţărani, mulţi dintre 
ei provenind din Banat şi Oltenia; au urmat arestări, condamnări 
laani gtrei de temniţă fără judecată şi „dislocarea” a mii de 
persoane. Valul „dislocărilor” a fost completat de fixarea D.O. 
Conform unui referat din 20 februarie 1951, întocmit de 
Direcţia Generală a Miliţiei şi semnat de ministrul Marian 
Jianu, 1853 de persoane au fost „strămutate” din alte localităţi 
ale ţării, între anii 1949-1950, în satele şi comunele raioanelor 
Medgidia, Constanţa, Hârşova, Baia şi Băneasa, din regiunea 

Constanţa, Măcin şi Tulcea (reg. Galaţi)2.       

       La două luni după Noaptea Rusaliilor, Ministerul 
Agriculturii a prezentat Consiliului de Miniştri referatul cu nr. 
714/S, în baza căruia s-a decis înfiinţarea unor „centre de 
populaţie”, pentru asigurarea G.A.S-urilor din regiunile 
Ialomiţa şi Galaţi cu braţe de muncă. Este celebra H.C.M. nr. 
326/5 din 27 august 1951 – la cinci zile după inundaţiile 
dezastruoase din 22 august 1951 – pentru asigurarea forţei de 
muncă necesară G.A.S-urilor din regiunile menţionate mai sus. 

Cele mai importante prevederi ale H.C.M. erau: 

- Autorităţile justifică mutarea populaţiei în mod forţat, 
în august 1951, printr-o argumentare economică („asigurarea 
forţelor de muncă”), renunţând la aspectul ideologic („duşmanii 
de clasă”) şi la pericolul extern (pericolul titoist); 

- lansează termenul oficial „centre de populaţie”, care 
va fi înlocuit cu unităţi de muncă (colonii de muncă), sate noi, 
ori de lagăr, utilizat de deportaţi. 

Coloniile de muncă vor fi înlocuite cu batalioanele de 
muncă. Dacă în colonii se muncea în regim civil, iar deportatul 
avea libertate de mişcare în jurul satului-lagăr, în batalioane se 
lucra sub pază armată; 

- deportaţii din Bărăgan erau obligaţi în momentul 
sosirii să-şi ia în posesie loturile numerotate, dinainte trasate de 
topografi. O Comisie interministerială era împuternicită să 
aleagă „locurile corespunzătoare pentru stabilirea centrelor de 
populaţie”; 

- înfiinţarea unui oficiu de construcţii care să 
organizeze şi să îndrume „construcţia locuinţelor muncitorilor 
şi a edificiilor publice, precum şi alimentarea cu apă”; 

- organizarea şi asigurarea „centrelor de populaţie”, 
existenţa sanitară „necesară”, iar Ministerul Învăţământului 
răspundea de „asigurarea şcolarizării”. În ambele cazuri exista 
autogospodărire: la construcţii şi transport de materiale etc. 
Statul dădea ferestre şi uşi, Miliţia – ordine, Sfatul Popular 

                                                             
2  C. Aioanei, Cr. Troncotă, Drama dislocaţilor, în „Magazin istoric”, nr. 5, 1994, p. 54. 
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Raional – directive, autorităţile locale – note informative şi 
rapoarte. 

La nouă săptămâni după arestarea şi deportarea 
oamenilor, guvernul decidea că Ministerul Agriculturii va 
răspunde de „lichidarea bunurilor agricole (inventarul viu şi 
mort), preluate contra plată dela locuitorii strămutaţi”. 
Reprezentanţii instituţiei vor „inventaria, răscumpăra şi prelua 
inventarul viu şi mort din localităţile de unde pleacă”. Este greu 
de crezut că, la nouă săptămâni după deportarea oamenilor, s-ar 
mai putea găsi ceva din bunurile confiscate, existente în casa şi 

gospodăria vizată1. 

Printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştri din 1 
septembrie 1955 se prevede că în cazul în care deportaţii „se 
reîntorc la fostul domiciliu”, să li se restituie terenurile sau să li 
se atribuie altele din rezerva de stat, restituirea caselor sau 
repartizarea altora în compensaţie sau despăgubire. Acest act 
normativ a fost aplicat de autorităţile locale după bunul plac şi 
în folosul propriu, iar terenurile au fost ulterior preluate de 
C.A.P-uri şi I.A.S –uri. 

Pregătirea forţelor militare pentru „dislocări” 

După adoptarea măsurilor legislative, autorităţile au 
trecut la acţiuni ferme pentru a evita fuga peste graniţă. La 14 
mai 1951, generalul-maior Mihail Burcă, adjunctul ministrului 
Afacerilor Interne, transmitea ordinul nr. 117 către 
Comandamentul Trupelor de Grăniceri prin care dispunea ca, 
începând cu 30 mai 1951, să se ia măsuri pentru dislocarea 
imediată a zonei de frontieră a celor 4 Batalioane Şcoală 
Regimentară, care trebuiau să ajungă în raioanele fixate, cu 
misiunea de a „bloca complet frontiera”. 

Trupele de grăniceri au intrat în alertă, toate concediile 
şi permisele au fost suspendate în vederea operaţiunilor din 
perioada 30 mai – 14 iunie. Documentul are anexate tabelele cu 
raioanele (sate şi comune), de unde trebuiau arestate familii şi 
persoane. Arestaţii urmau să fie îmbarcaţi în camioanele 
repartizate, apoi duşi la staţia de îmbarcare în tren. Situaţia 
totalizatoare din finalul ordinului menţionat este extrem de 
sugestivă: din zona de frontieră cu Iugoslavia au fost arestate 

12.791 de familii, cuprinzând 40.320 de persoane.2  

În ceea ce priveşte pregătirea adecvată a forţelor 
armate, ce urmau să garanteze siguranţa desfăşurării acţiunii, 
potrivit planului întocmit, trebuiau să participe „11.066 ofiţeri, 
subofiţeri, maiştri militari şi soldaţi”. M.A.I. a luat decizia să 
instruiască în mod special efectivele implicate, astfel încât să 

                                                             
1 Ibidem, p. 47-49. 

2 Arhiva Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan, dosar 1, fila 32; apud Viorel Marineasa, Daniel Vighi, 
Rusalii 51, Editura Marineasa, Timişoara, 1994, p.218-228. 

adopte o „atitudine ostăşească” faţă de ”duşmanii poporului”. 
Conform instrucţiunilor, militarii erau obligaţi „să nu lase pe 
nimeni să se apropie de posturile încredinţate”, „să nu se lasă 

dezarmaţi”, „să facă uz de arme când sunt atacaţi”3. 

După pregătirea militarilor pentru buna desfăşurare a 
procesului dislocării, s-a trecut la executarea H.C.M., deci la 
arestarea persoanelor ce urmau să fie deportate. Forţele de 
Securitate, de Miliţie şi grăniceri care se aflau în aplicaţie pe 
graniţa de Vest în noaptea de 17-18 iunie 1951, au blocat 
localităţile în care „duşmanul de clasă era mai activ”. 

Militarii trebuiau să aresteze persoanele care se 
opuneau şi să le predea organelor de Miliţie. Dreptul de a utiliza 
armamentul din dotare a fost dat: „în cazul unor agitaţii de 
masă”, când se trăgea foc în plin, dar numai „în partea de jos a 
corpului, pentru a nu se produce răniri mortale”; în cazul 
tentativei de „fugă pe timpul transportului”. 

După încheierea împachetatului, la ora fixată, militarii 
trebuiau să supravegheze cu atenţie persoanele propuse pentru 
dislocare, ca „să nu distrugă bunuri, să nu incendieze sau să nu 
dispară”. Apoi, „dislocaţii” erau escortaţi la locul de îmbarcare 
şi predaţi „comandantului trenului”, care dispunea ca un număr 
de militari să-i însoţească până la staţia de debarcare, unde erau 
predaţi comandanţilor militari de gară şi celor care aveau 
sarcina supravegherii „dislocaţilor”. De la staţia de debarcare, 
dislocaţii erau duşi cu diferite mijloace de transport (de obicei, 
cu autocamioane) în localităţile de destinaţie fixate de 
Comisiune.  

Cele 209 localităţi incluse în programul de dislocare şi 
72 de staţii C.F.R. de îmbarcare şi de destinaţie au fost puse sub 
comandă militară. Pentru transportul deportaţilor s-au folosit 59 
de trenuri formate din 6211 vagoane de marfă, aflate sub pază 
militară şi 2656 de camioane (în prima fază). 

La acţiunea de deportare au participat 9.877 de militari; 10.229 
au fost mobilizaţi pentru ridicare şi escortă, iar nouă companii 
cu un efectiv de 1638 de soldaţi, plus două companii de la 
Turnu-Severin cu 326 de persoane, au asigurat rezerva pentru 

eventuale intervenţii4.  

D.O. (domiciliu obligatoriu)5 era conform ştampilei aplicată pe 
buletinul de identitate al fiecărui deportat. La ridicarea 
restricţiei domiciliare, fotografiile au fost înlocuite în mod 
obligatoriu cu altele neştampilate. 

                                                             
3 C. Aioanei, Cr. Troncotă, Drama dislocaţilor, în „Magazin istoric”, nr. 6, 1994, p. 24; Viorel Marineasa, 
Daniel Vighi, op. cit., p.217. 

4  V. Marineasa, D. Vighi, M. Botescu, Fotomemoria unei deportări. Bărăgan ’51, Editura 
Mirton, Timişoara, 1995, p.1. 

5  Despre semnificaţia D.O., vezi Vasile Calestru, op. cit., p. 104-109. 
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 Toţi arestaţii din Noaptea Rusaliilor au fost înfieraţi de 
Miliţie pe buletinul de identitate cu infamantul D.O., care 
însemna: 

- interdicţia de a părăsi localităţile  (la distanţa de 15 
km), 

- interzicerea de a primi vizite şi de a contacta persoane 
din afara satului (sat nou/sat-lagăr), rude sau prieteni. 

În momentul plecării, în gară, toţi cei arestaţi erau 
obligaţi de Miliţie să semneze o declaraţie, prin care, „de bună 
voie şi nesilit de nimeni” au părăsit domiciliul pentru a se muta 
în alt judeţ. 

 

                                       Semnificaţia D.O.  

Deplasarea cetăţenilor în afara satului era posibilă 
numai pe baza unor autorizaţii de călătorie, care nu puteau fi 
emise de Comitetele provizorii ale comunelor. Miliţia elibera 
numai adeverinţe de muncă, ce permiteau deplasarea într-un 
perimetru restrâns până la distanţa de 15 km. Ieşirea deportaţilor 
din sat era permisă numai sub supravegherea miliţienilor, pentru 
a se evita evadările sau „acţiunile subversive”. Părăsirea D.O. 
era pedepsită sever, cu închisoare corecţională sau prelungirea 
perioadei de D.O. 

D.O. era fixat pentru o perioadă cuprinsă între şase luni 
şi cinci ani de închisoare, iar părăsirea D.O. se pedepsea cu trei 
până la cinci ani de închisoare, iar după efectuarea pedepsei, 
persoanele erau returnate la locul de unde au fugit. Închisoarea 
era aplicabilă, de regulă, în muncă la Poarta Albă sau la Canalul 

Dunăre-Marea Neagră1. 

                                                             
1  C. Aioanei, Cr. Troncotă, op. cit., p. 24. 

Existau legături strânse între deportaţi şi locuitorii 
comunelor învecinate, care au devenit „căsuţe poştale” pentru 
deportaţi. Localnicii şi-au riscat propria siguranţă pentru a scrie 
şi a primi corespondenţa pe numele lor. Relaţiile între deportaţi 
şi localnici, au evoluat de la „coreeni” la schimbul de experienţă 
în diferite domenii: agricultură, desfăşurarea activităţilor 
culturale şi sportive, iniţiate de copii etc. 

Statisticile care datează din 15 aprilie 1955, după 
documentele din Arhivele Securităţii, relevă situaţia persoanelor 
dislocate sau cu D.O în cele 18 „sate noi”. Câteva observaţii: nu 
toate persoanele „dislocate” au primit D.O., ci numai cele 
considerate „periculoase”, ce trebuiau supravegheate 
permanent; denumirea „elemente”, umilitoare,  apare pentru 
deportaţi în documentele oficiale; românii din Basarabia nu erau 
consideraţi români; ei apar cu sintagma „fugiţi de pe teritoriul 
U.R.S.S.”, ceea ce arată că autorităţile române, în anul 1955, 
negau apartenenţă Basarabiei la România, aşa cum o făcuse şi 
Partidul Comunist din România în 1940, la ordinele Moscovei, 
dar negau şi cetăţenia română pe care statul român le-o acordase 
ca urmare a refugierii din Basarabia.  

Tinerii deportaţi sau foşti D.O-işti, absolvenţi ai 
şcolilor medii, au întâmpinat numeroase piedici la examenul de 
admitere în învăţământul superior. Regimul comunist a introdus 
admiterea în învăţământul superior pe bază de dosar, înlăturând 
concursul. Într-o primă perioadă, dosarul personal era decisiv: 
fără „origine socială sănătoasă” (fii de muncitori şi ţărani), 
candidatul nu era admis la facultate. Tinerii, foşti deportaţi cu 
D.O., fii de preoţi, chiaburi şi „duşmani ai poporului” etc., erau 
declaraţi respinşi, indiferent de rezultatele obţinute la examen. 
Ulterior, au fost admişi, dar controlaţi, supravegheaţi, şantajaţi, 
şicanaţi tot timpul. În şcoli şi facultăţi politrucii, „ochii şi 
urechile partidului” (directorii adjuncţi şi prodecanii), periodic, 
îi chemau pe cei „pătaţi”, avertizându-i de fiecare dată că riscă 
exmatricularea (de exemplu, la Feteşti, directorul adjunct de la 
Şcoala Medie Mixtă Feteşti, iar la Facultatea de Istorie-
Filozofie – Iaşi,prodecanul). 

În copilărie şi adolescenţă, ani în şir fiii deportaţilor au 
simţit ostilitatea regimului comunist, discriminările şi 
nedreptăţile la care au fost supuşi, s-au simţit ostracizaţi, umiliţi 
şi lipsiţi de bucuria vieţii. În ciuda discriminărilor şi a 
prejudecăţilor, tinerii deportaţi şi-au continuat studiile, mulţi 
dintre ei devenind, în cele din urmă, oameni adevăraţi. 

Conform Hotărârii Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
din 8 decembrie 1955 cu privire la rezolvarea unor probleme ale 
cetăţenilor de naţionalitate iugoslavă şi a celor din Bărăgan, ca 
urmare a îmbunătăţirii relaţiilor româno-iugoslave, au fost 
ridicate restricţiile domiciliare pentru populaţia sârbă, deportată 
în Bărăgan. Bunele relaţii româno-iugoslave se repercutau nu 
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numai asupra cetăţenilor iugoslavi, ci asupra tuturor deportaţilor 
din Bărăgan, a căror eliberare începea. 

S-au întors în Banat sârbi, unguri şi majoritatea 
populaţiei de origine germană. Basarabeni, bucovineni, 
macedoneni vor deveni liberi, formal; în realitate, autorităţile au 
introdus interdicţia de întoarcere în Banat, în localităţile de unde 
au fost arestaţi. 

Mulţi basarabeni şi bucovineni, dintre foştii deportaţi, 
au continuat şi după ridicarea D.O., să rămână pe loc, suportând 
în continuare, consecinţele stigmatului. Casele pe care le-au 
construit în Băragan nu le-au fost date în proprietate, ci doar în 
posesie, ele aparţinând statului. 

Unii deportaţi se vor stabili în diverse localităţi, aflate 
la mică distanţă. Au venit şi oameni liberi din satele vecine. 
Basarabeni şi bucovineni au locuit în unele localităţi din 
judeţele Ialomiţa, Brăila şi Călăraşi. Alţii au preferat să plece  în 
locuri mai îndepărtate: Oradea, Constanţa, Suceava, Iaşi, 
Vaslui, Bucureşti. 

În 1964 s-a încheiat procesul de eliberare a deţinuţilor 
politici din România. În acelaşi an, dispărea satul Olaru, apoi 
Ezerul, Măzăreni, Schei, Zagna, Valea Viilor, Bumbăcari, 
Salcâmi. În vara anului 1975, regimul comunist a trecut la 
„sistematizarea satelor” şi la demolarea ultimelor sate-lagăr: 
Fundata şi Lăteşti. În 2000 mai era locuită doar o parte a satului 
Dâlga Nouă, unde s-au mai putut vedea case vechi. 

Controlul vieţii deportaţilor 

 Imediat după stabilirea primilor deportaţi în Bărăgan, 
la 25 iunie 1951 a început munca voluntară (obligatorie) pentru 
construirea edificiilor publice. Din ordinul partidului (P.M.R.), 
au apărut primele forme de organizare locală, primele instituţii: 
organizaţiile de partid, sfaturile populare, cooperativele de 
consum, dispensarele medicale, şcolile. La scurt timp, au fost 
constituite organizaţii de masă. 

Este cunoscut faptul că acţiunea de dislocare a fost 
organizată şi s-a desfăşurat din ordinul P.M.R. Din documentele 
cercetate reiese faptul că, în mai multe cazuri, activitatea 
organelor de partid în „satele noi” era defectuoasă: membrii de 
partid lipseau în număr mare de la şedinţe, nu plăteau cotizaţia 
timp îndelungat, alţii au foat excluşi din partid. 

În satele de deportaţi, atmosfera generală era 
anticomunistă. Chiar membrii de partid „vociferau împotriva 
guvernului”. Se ducea „muncă de lămurire” printre dislocaţi 
pentru a-i convinge să meargă la muncă la G.A.S. 

La sfârşitul lunii noiembrie 1951, o delegaţie venită de 
la C.C. al P.M.R. să controleze organele de partid din „satele 
noi”, a stabilit următoarele dispoziţii: 

- să stimulete activitatea secretarului de partid din 
organizaţia de bază a G.A.S-ului pentru a sprijini grupele de 
partid din toate „satele noi”; 

- să ia măsuri pentru a întrerupe „legăturile 
duşmănoase” dintre „satele noi” şi locuitorii comunelor 
învecinate; 

- să intensifice activitatea culturală a membrilor de 

partid1. 

Primele forme de organizare a populaţiei deportate, 
comitetele provizorii, şi-au desfăşurat activitatea imediat după 
18 iunie 1951. Cei cinci membri ai Comitetelor provizorii din 
fiecare comună trebuiau să asigure aplicarea ordinelor de partid 
la nivel local, „să fie cele mai bune elemente” din rândul 
populaţiei deportate (muncitori, ţărani săraci, „intelectuali 
progresişti”). 

Ordinele venite de la Comitetul regional arătau că 
principala atribuţie a Comitetelor provizorii era de a „mobiliza 
locuitorii la munca de construcţie a caselor până la 1 

septembrie 1951”2. 

Alte organe de conducere, care controlau activitatea 
noilor aşezări, au fost Comisiile comunale, alcătuite din activişti 
de partid, din directorii G.A.S-urilor, din şefii posturilor de 
Miliţie şi responsabilii şantierelor de construcţie. 

Miliţia, Securitatea, justiţia, armata au fost în acea 
perioadă instituţiile principale ale statului prin care P.M.R. şi-a 
exercitat puterea în numele „clasei muncitoare” şi a ţărănimii. 
În momentul ridicării deportaţilor din locurile lor de obârşie, 
forţele armate au jucat un rol foarte important ca instrument de 
represiune. Miliţia era principalul instrument al regimului 
comunist pentru asigurarea deplinei izolări a celor 18 „sate noi” 
şi pentru a impune D.O. şi respectarea lui de fiecare deportat. 

Cum era firesc într-un stat totalitar, alături de Miliţie 
era implicată, chiar mai puternic, Securitatea.  Agenţii au lucrat 
cu un an înainte de Rusalii la alcătuirea listelor nominale cu 
persoanele ce urmează a fi deportate. Din cauza unor confuzii 
de nume, a sustragerii clare de la deportare, au ajuns în Bărăgan 
persoane care nu ar fi trebuit să fie arestate. Deosebit de 
relevant pentru implicarea Securităţii în viaţa deportaţilor este 
un document – Ordinul lui Al. Nicolschi –  din 18 august 1955, 
prin care Şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii din 

                                                             
1  D. Brusalinschi, Deportaţi în Bărăgan, Editura Agora, Călăraşi, 2001. P. 179-180. 
2 D.J.A.N. Ialomiţa, fond Consiliul popular al comunei Lăteşti, dosar nr. 22/1954, f. 6. 
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M.A.I. „trasează sarcina” Securităţii regionale să accentueze 

„munca de control ... şi recrutarea informatorilor”1. 

Despre abuzuri, ilegalităţi făptuite în acei ani s-a scris 
mult, Memorialul durerii fiind deosebit de sugestiv prin 
mărturiile persoanelor implicate direct. Deşi au fost 
muşamalizate de autorităţi, au rămas în memoria martorilor 
oculari (furturi, violuri, uz de arme ilegal, vătămări corporale, 
abuzuri de funcţie etc.). Date fiind condiţiile vitrege de trai şi 
regimul de detenţie la care erau supuşi deportaţii în Bărăgan, 
este de la sine înţeles că reacţia lor faţă de îndeplinirea ordinelor 
Comitetelor provizorii nu era promptă. 

Activiştii de partid considerau că Miliţia trebuie să 
aplice măsuri mai dure faţă de deportaţi: „trebuie să-i împingă 
la muncă ...; trebuie popularizat că cei care nu muncesc vor fi 
trimişi la Canal”. Populaţia aflase de sinistrul Canal Dunăre-
Marea Neagră (deficienţe grave de proiectare şi de construcţie 
au fost ascunse în vara anului 1952). 

Atitudinea Miliţiei faţă de deportaţi era discutabilă. 
Din documente rezultă că unele organe de Miliţie şi de 
Securitate erau criticate pentru ineficienţă, toleranţă şi chiar 
incompetenţă: „Miliţia tolerează”, „este slabă”, „s-a 
familiarizat cu deportaţii”, „atitudine împăciuitoare”; erau 
criticate pentru că nu au dus la îndeplinire ordinele „prin care 
să descopere şi să demaşte uneltirile şi elementele duşmănoase 

dislocate”2. 

Existau diferenţe de atitudine şi chiar de conştiinţă. Pe 
de o parte se punea problema îndeplinirii ordinelor stricte, 
inumane; pe de alta parte, miliţianul de rând, pus în situaţia de a 
aplica aceste ordine, dar şi de a convieţui cu deportaţii, era 
nevoit să adopte o atitudine maleabilă în relaţia cu deportaţii 
(autoconservare), departe însă de solidarizarea cu deportaţii. 

Credinţă, solidaritate şi speranţă în satele de 
deportaţi  

În noaptea de 17 spre 18 iunie 1951, duminică, de 
Sărbătoarea Sfântă a Rusaliilor, a început deportarea.  

A urmat îmbarcarea în vagoane de marfă şi plecarea 
într-o direcţie necunoscută. În gara Feteşti, oamenii au fost 
obligaţi să coboare din tren,  autorităţile având pregătite 
camioane cu care vor fi transportaţi la o distanţa de 15 km. La 
scut timp a apărut o nouă aşezare omenească ( de deportaţi): 
Lăteşti. 

                                                             
1 Viorel Marineasa, Daniel Vighi, op. cit., p.236. 

2  Ion Bălan, Regimul concentraţionar din România 1954-1964, Fundaţia Academia Civilă, 
Bucureşti, 2000, p. 144; D. Brusalinschi, Deportaţi în Bărăgan, p. 153-154. 

Sentimentul de deznădejde i-a cuprins pe toţi. Aşezaţi 
în genunchi, în praful Bărăganului, cu pumnii ridicaţi, oamenii 
îşi făceau cruce uitându-se la cer şi întrebând: „Doamne, cu ce-
am păcătuit de m-ai pedepsit aşa de greu?”. Disperaţi, oamenii 
se întrebau de ce răul este atotputernic, de ce criminalii nu sunt 
judecaţi şi pedepsiţi pentru faptele lor. Însăşi credinţa în 
Dumnezeu era pusă la îndoială de atâta suferinţă şi nedreptate. 
În atmosfera de revoltă, apatie ori deznădejde, deportaţii şi-au 
dat seama că îi aşteaptă o luptă crâncenă pentru supravieţuire, 
salvarea lor fiind credinţa în Dumnezeu.  

Religia este puternic înrădăcinată în spiritualitatea 
românească, de aceea regimul comunist nu a putut scoate religia 
în afara legii, însă a luat măsuri restrictive şi punitive împotriva 
ortodoxismului, ca religie majoră a românilor, dar şi împotriva 
altor culte (romano-catolică, greco-catolică ş.a.), ca şi împotriva 
instituţiei bisericeşti şi a slujitorilor ei – preoţii. 

Au ajuns în închisori numeroşi slujitori ai bisericii, 
indiferent de cult sau ierarhie, personalităţi culturale 
remarcabile, dintre care unele vor muri în închisori, iar altele 
vor primi D.O. în Bărăgan. 

La început, serviciul religios va fi asigurat, în unele 
cazuri, de preoţii din satele învecinate; ulterior, au fost 
amenajate bisericuţe în bordeie, în care slujeau preoţii, deţinuţi 
politici şi cu D.O. (când Emma Bratu (fostă Vaida), membră 
marcantă a P.N.Ţ., a juns la Lăteşti, a găsit aici 18 preoţi 
ortodocşi şi catolici cu D.O.). Într-o lume pe care autorităţile o 
doreau atee, deportaţii şi-au păstrat credinţa strămoşească în 
ciuda interdicţiilor oficiale, şi speranţa că Dumnezeu îi va salva 
din coşmarul în care au fost aruncaţi ca „duşmani ai poporului”. 

Din iniţiativa deportaţilor şi a preoţilor cu D.O., unele 
case ale deportaţilor plecaţi au fost transformate în biserici: la 
Lăteşti, Dropia, Olaru, Pelicanu ş.a. (evident, cu aprobarea 
autorităţilor). 

Îmi amintesc de slujbele religioase care aveau loc în 
primul an de deportare într-o bisericuţă amenajată într-un 
bordei, apoi într-o casă părăsită, din pământ bătut, cu lut pe jos, 
unde slujeau preotul Ioan Sârbu şi tatăl meu, cântăreţ bisericesc, 
care a organizat un cor pe patru voci. Mai funcţiona o capelă 
catolică, în care slujea părintele Gheorghe Pătraşcu. Într-un 
volum publicat de Smaranda Vultur (Istorie trăită. Istorie 
povestită), regăsim o fotografie ce redă capela catolică din 
Lăteşti. O casă umilă din chirpici, care însă reuşea să aducă 
speranţă şi solidaritate în comunitate.  

Bisericuţele erau luminate cu lumânări şi cu lămpi de 
petrol, împodobite cu daruri oferite de deportaţi şi de familiile 
preoţilor: cuverturi, lucruri de mână, icoane aduse de călugări 
care, în ciuda interdicţiilor, veneau clandestin în satele-lagăr, 
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pentru a-şi ajuta confraţii. Răsunau cântecele religioase, 
răspândind în jurul lor o căldură pe care credincioşii nu o 
găseau în altă parte. În lipsuri deosebite şi în frig, am petrecut 
sărbătorile de iarnă cu tot respectul pentru tradiţie şi credinţa 
religioasă. 

Îmi amintesc, atunci când mergeam la colindat, în 
perioada Sărbătorilor de iarnă, înaintam prin nămeţii 
Bărăganului, luminând calea cu felinare (cu petrol) sau cu 
lumânări care se stingeau la tot pasul. Colindam, zgribuliţi, pe 
la ferestrele bordeielor, iar cântecele sunau anemic, trist. 
Primeam o bucată de pâine, o prăjitură foarte rar şi câţiva bănuţi 
(de covrigi, nuci, bomboane sau ciocolată nu putea fi vorba). 

Cel mai uimitor lucru mi s-a părut solidaritatea 
deosebită, umană, a deportaţilor D.O-işti, care s-a manifestat 
chiar din momentul transportului şi de la începutul instalării lor 
în sat. 

Personalităţi deportate în satele-lagăr 

 Între anii 1951-1964, din penitenciare au fost aduşi cu 
D.O., în satele-lagăr, 484 de deţinuţi, dintre care 242 din 
penitenciarele din vestul ţării şi 242 din alte penitenciare din 
Dobrogea sau Bucureşti. 

 După ce au trecut prin infernul închisorilor comuniste, 
după o luptă eroică de rezistenţă fizică şi psihică, deportaţii 
politici, personalităţi politice şi ale culturii româneşti, au avut 
neşansa să ajungă în aceste sate, unde li s-a fixat D.O. 

 Copil fiind, apoi adolescent în perioada deportării în 
satul-lagăr Lăteşti, situat la 15 km de Feteşti-Gară, mă consider 
avantajat de faptul că nu am conştientizat dramatismul vieţii 
într-un sat-lagăr cu profunzimea conştiinţei de adult; totodată, 
mă simt dezavantajat tocmai pentru că nu am putut aprecia cu 
raţiunea adultului numeroasele personalităţi pe care conjunctura 
politică  mi-a dat ocazia să le cunosc. De exemplu, în Lăteşti, cu 
totul în afara civilizaţiei, nu puteai să nu ştii că locuiesc oamani 
de seamă ca Maria Antonescu, soţia mareşalului Ion Antonescu, 
Elena (Lilica) Codreanu, soţia lui Corneliu Zelea Codreanu, 
liderul Gărzii de Fier, locotenent-colonelul Constantin (Bebe) 
Praporgescu, fiul generalului Praporgescu, eroul din Războiul 
pentru Reîntregirea Neamului (1916-1918), colonelul  Ioan 
Lissievici, şeful Serviciului Secret de Informaţii, scriitorii Paul 
Goma, Nicolae Balotă, Adrian Marino și alte personalităși ale 
vieții politice și culturii românești. 

În acelaşi loc, au fost aduşi din închisori, cu D.O., 
Romulus Pop, avocat, Emma-Emilia Bratu (fostă Vaida), Nicu 
Dobrinescu, Costică Burlă, Aurel Leucuţia, Ghiţă Pop şi 
Alexandru Bratu, foşti miniştri şi fruntaşi ai P.N.Ţ, criticii 
literari Nicolae Balotă, Adrian Marino, scriitorul Paul Goma, 

Iancu Flondor, lider al mişcării de emancipare a românilor din 
Bucovina. 

O soartă tragică au avut studenţii Jipescu, Şeiceanu, 
Petru Ghiţă, Aurica Păun ş.a., toţi implicaţi în cazul Revoluţiei 
din Ungaria. (Pe unii studenţi i-am cunoscut, după evenimentele 
din Ungaria  - 1956). Au fost condamnaţi la zeci de ani de 
temniţă grea, apoi au primit D.O la Lăteşti sau în alte sate-lagăr 
din Bărăgan. 

În colonia de muncă Giurgeni, printre internaţi s-au 
aflat: Al. Zub, academician, istoric, profesor universitar dr., Al. 
Ivasiuc, romancier. În comuna Valea Călmăţuiului a fost adus 
Corneliu Coposu, lider P.N.Ţ., după 1990, senator. 

 Maria Antonescu s-a născut la Calafat în 1892. S-a 
căsătorit la 29 august 1927 cu colonelul Ion Antonescu. În 1944 
a fost arestată şi acuzată de gestionare incorectă a fondurilor 
Consiliului de Patronaj. Arestată şi întemniţată la închisoarea 
Lublianka din Moscova, apoi adusă în ţară, în aprilie 1946, a 
fost închisă la Malmaison, Văcăreşti, la Jilava, la Mislea, de 
unde a luat drumul Siberiei româneşti: Bărăgan. În 1955 a fost 
în detenţie cu D.O., la Lăteşti, în Bărăgan. Mulţi deportaţi au 
ajutat-o, moral şi material. A fost apropiată de Emma Bratu şi 
Veturia Goga, soţia marelui poet Octavian Goga.  

Boala de inimă i s-a agravat. I s-au acordat îngrijiri 
medicale la spitalul Panduri din Bucureşti. La începutul anului 
1964, în stare de comă a fost internată la Spitalul din Feteşti, iar 
de aici cu preinfarct a fost trimisă la un spital din Bucureşti. A 
încetat din viaţă la 18 octombrie 1964, la vârsta de 72 de ani, 
după o detenţie de 20 de ani. A fost înmormântată la cimitirul 
Bellu-Militar din Bucureşti. 

 Nicolae Balotă. Scriitorul Nicolae Balotă s-a născut la 
Cluj, ca fiu al avocatului Gheorghe Balotă şi al Adelinei. A fost 
arestat prima dată în 1948, apoi a urmat detenţia din anii 1949-
1954. După eliberare, a fost dat afară din facultate. În 1956 a 
fost arestat din nou, anchetat şi condamnat la 7 ani de închisoare 
pentru înaltă trădare. A trecut prin închisorile de la Jilava, 
Făgăraş, Gherla, Piteşti, Dej. 

 După închisoare, între 1962-1964, a urmat D.O. la 
Lăteşti şi a fost eliberat odată cu decretarea amnistierii 
deţinuţilor politici. La câţiva ani, vizitând locul fostului sat-
lagăr, a constatat cu surprindere că Lăteştiul, „satul ultimilor 

mei doi ani de detenţie nu mai exista” 1 . În 1969, a fost 
concediat din motive de dosar. În 1981, s-a stabilit la Paris, a 
cerut azil politic în Franţa, primind cetăţenia franceză în 1990, 
după 10 ani petrecuţi în închisorile comuniste.  

                                                             
1  Brânduşa Armanca, Interviu cu Nicolae Balotă, în „Orizont”, nr. 30 din 26 iulie 1991. 
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Peste ani, după căderea regimului comunist de la 
Bucureşti, va nota: „Privesc în urmă, spre acel trecut, fără nici 
o mânie. Ceea ce mă încearcă dincolo de mâhnire, este o 
imensă silă; silă pe care o simţi când vezi torţionarii deveniţi 

fără penitenţă onorabili oameni de bine”1. 

 Paul Goma s-a născut în Basarabia, la 2 octombrie 
1935, în satul Mana, judeţul Orhei. În 1952 era elev la Liceul 
„Gh. Lazăr” din Sibiu. A fost convocat la Securitatea din Sibiu 
pentru că vorbise în clasă despre partizanii anticomunişti din 
munţi. O perioadă scurtă de timp a fost exmatriculat din toate 
şcolile din ţară. În 1954 a susţinut examenul de admitere la 
Universitatea din Bucureşti (Facultatea de Filologie) şi la 
Institutul de Literatură şi Critică Literară „Mihai Eminescu”. A 
ales Institutul. 

 Ca urmare a arestării sale, în noiembrie 1956, în timpul 
Revoluţiei maghiare, a luat naştere cazul GOMA; arestat şi 
anchetat de Securitate, scriitorul a fost acuzat de organizare de 
manifestaţie ostilă. În anul următor (1957), a fost condamnat la 
doi ani de închisoare corecţională în închisorile Jilava şi Gherla. 

 În noiembrie 1958, Paul Goma a fost eliberat şi trimis 
„pentru 36 de luni domiciliu obligatoriu în Bărăgan, satul 
Lăteşti (r. Feteşti)”. La expirarea termenului i s-a prelungit 
D.O. cu încă 24 de luni, fără explicaţii. La Lăteşti, într-o iarnă  a 
fost bătut cu sălbăticie de miliţieni şi lăsat în zăpadă, plin de 
sânge, pentru că a refuzat să fie informatorul Securităţii. După 
eliberare, în perioada 1963-1965 a lucrat ca muncitor necalificat 
în diferite oraşe. În 1968, împreună cu Al. Ivasiuc, au 
condamnat intervenţia sovietică în Cehoslovacia (august 1968). 

După ce a trimis în Occident manuscrisul volumului 
său Obstinato, în 1969 a fost judecat la Uniunea Scriitorilor. În 
1972 a publicat romanul Uşa. Scriitorul Paul Goma şi alţi 
români au aderat la Carta 77 (Mişcare iniţiată de scriitorul 
Vaclav Havel, viitorul preşedinte al Cehiei după căderea 
comunismului în 1989). 

Mişcarea Goma din 1977, la care au aderat 200 de 
oameni, avea şansa să devină o mişcare de amploare, însă 
sistemul represiv comunist strivea orice acţiune contestatară 
(scriitorul a fost bătut cu bestialitate de generalul de Securitate 
Nicolae Pleşiţă). În noiembrie 1977, Paul Goma a fost expulzat, 
împreună cu soţia şi copilul, în Franţa. Paul Goma trăieşte la 
Paris (în octombrie 2005 a împlinit vârsta de 70 de ani). 

Ostracizat, cenzurat, arestat, apoi expulzat din 
România, Paul Goma a atacat oricând şi oriunde regimul 
comunist şi pe cei care l-au slujit. 

                                                             
1 Vasile Calestru, op. cit., p. 212. 

Adrian Marino (n. 1921, la Iaşi – 2005) a avut şi el, ca 
şi Paul Goma D.O. la Lăteşti (1957-1963). A fost asistent (între 
1944-1947) la Catedra de Istorie a literaturii române, condusă 
de George Călinescu. 

A fost arestat în 1949 pentru activităţi ilegale în cadrul 
organizaţiei Tineretului Universitar Naţional Ţărănist, apoi 
închis până în 1957, după care a intervenit deportarea în 
Bărăgan. 

Este primul autor al unei cărţi româneşti şi franceze 
despre Mircea Eliade: Hermeneutica lui Mircea Eliade (1980). 
Bibliografia ideii de literatură (1987-1989) reprezintă prima 
enciclopedie românească literară completă (7 volume). După 
1989 a publicat cărţi de ideologie proeuropeană şi proliberală: 
Evadări în lumea liberă (1993), Pentru Europa (1995), Cenzura 
în România (2000). 

Ghiţă Pop (1883-1967) a fost unul dintre membrii 
marcanţi ai P.N.Ţ. din anii interbelici, gazetar şi om politic, 
animat de idealurile naţionale. S-a născut în comuna Poiana 
Sărată, din fostul judeţ Trei Scaune. A studiat Dreptul la 
Budapesta, Cluj şi Viena.  

A luat partet la acţiunile fruntaşilor politici români 
pentru drepturile naţionale, pentru unitate şi realizarea 
idealurilor Unirii cu fraţii de peste Carpaţi. A participat la 
Primul Război Mondial, ca voluntar, iar în iulie 1917 îl găsim în 
cadrul grupului de ziarişti, trimişi ai guvernului de la Kiev, 
pentru a difuza ziarul „România Mare” printre prizonierii 
români din armata austro-ungară. A fost prezent la Adunarea 
Naţională de la 1 Decembrie 1918, apoi a îndeplinit funcţii 
înalte în Consiliul Dirigent. 

Ca urmare a carierei sale politice, Ghiţă Pop a fost 
desemnat membru al delegaţiei române, semnatară a 
Armistiţiului cu Puterile Aliate la Moscova, în septembrie 1944, 
alături de Dumitru Dămăceanu, subsecretar de stat la Ministerul 
de Război, Lucreţiu Pătrăşcanu, ministru de Justiţie, şeful 
delegaţiei ş.a. Ghiţă Pop a arătat că Transilvania trebuie 
restituită României. A susţinut că după terminarea ostilităţilor, 
armatele sovietice să părăsească ţara. Opiniile afirmate la 
Moscova i-au decis lui Ghiţă Pop soarta ultimilor ani din viaţă. 
În ianuarie 1948 a fost condamnat la 10 ani de temniţă grea şi 
cinci ani D.O. la Lăteşti, în perioada 1957-1962. 

Revenit din închisoare în Bucureşti, octogenar, Ghiţă 
Pop încerca să  înţeleagă lumea în care trăia. Memoriile adresate 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, apoi lui Nicolae Ceauşescu 
(1965), demonstrau faptul că închisorile comuniste prin care a 
trecut, precum şi domiciliul forţat în satul-lagăr Lăteşti, nu i-au 
alterat convingerile patriotice până la sfârşitul vieţii („prin 
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glasul meu, generaţia veche” dorea să refacă „organismul viu şi 
sănătos (al ţării) precum a fost”). 

Constantin Dumitrescu („Cunctator”). În vara anului 
1976, împreună cu soţia şi cei doi copii, am revenit în locurile 
copilăriei şi adolescenţei mele din satul-lagăr Lăteşti. Atunci, se 
mai păstrau, încă, nişte relicve: ruinele şcolii şi o cocioabă în 
care locuia, împotriva voinţei autorităţilor, un avocat de curând 
eliberat din închisoare: Constantin Dumitrescu („Cunctator”). 

Singur în Câmpia Bărăganului, el refuza să părăsească 
aşezarea de odinioară, rămânând pe baricade nevăzute pentru a 
arăta lumii drama deportaţilor politici în regimul comunist. Cu 
toate presiunile exercitate asupra lui, deşi casa i-a fost demolată, 
era hotărât să nu plece, să rămână acolo ca o dovadă vie că 
satul-lagăr Lăteşti exista încă prin el. 

În timp ce amintirile mă copleşeau, vrând să reînvie o 
lume cu glasuri şi chipuri care mi-au încălzit copilăria, încercam 
să regăsesc locul bordeiului în care am petrecut câteva ierni, dar 
şi casa ridicată cu atâta trudă, bătând pământul cu maiul, gardul, 
locul fântânii ş.a. Gândurile mele au fost întrerupte de câţiva 
indivizi, care s-au apropiat, întrebând de scopul vizitei noastre 
în acele locuri uitate de o Europă întreagă. Le-am răspuns pe un 
ton aspru. Apoi, am făcut cunoştinţă cu domnul Constantin 
Dumitrescu („Cunctator”). Am depănat amintiri, am înţeles 
hotărârea lui de a rezista în aceste locuri. 

Eram trist, pentru că plecasem cu mulţi ani în urmă, 
când Lăteştiul încă mai avea case şi oameni care să-i dea viaţă. 
Satul se ridicase odată cu trecerea mea de la copilărie la 
maturitate şi avea să dispară odată cu noi, cei care au construit 
casele, fântânile şi şcolile. 

Cu dureri negrăite, am plecat de pe locul satului de 
odinioară, dar firul invizibil al amintirii a rămas. 

În 1995, aveam să primesc o scrisoare cutremurătoare 
de la cel care a reuşit să se opună sistemului comunist cu o tărie 
demnă de toată admiraţia. După anularea D.O., fostul deţinut 
politic Constantin Dumitrescu a continuat să lucreze la Lăteşti, 
suportând în continuare consecinţele stigmatului şi 
supravegherea neiertătoare a autorităţilor. În octombrie 1976, se 
afla pentru a treia oară în clinica psihiatrică (era o practică a 
regimului comunist: escamotarea opoziţiei politice sub 
diagnostic psihiatric). În anii următori (1980-1992), au dispărut 
toţi cei dragi, alături de care a trăit cu D.O. Rămăsese singurul 
supravieţuitor din Lăteştiul deportaţilor. 

Amintiri din anii deportării în Bărăgan 

 Era o noapte de duminică, senină şi caldă de iunie 
1951, cu puzderie de stele pe cer. Nimic din frumuseţea nopţii 
nu voia să anunţe grozăvia care avea să vină în doar câteva 

ceasuri. Abia văzusem un film de război, producţie sovietică. 
Deodată, pe uliţă au început să se perinde trupe, care vor 
încercui localitatea. Speriaţi, oamenii se adunau în grupuri mici, 
unii fiind hotărâţi să fugă. Ordinul autorităţilor comuniste era: 
se interzicea cu desăvârşire orice ieşire din comună (Lovrin, 
jud. Timiş). Toţi locuitorii erau agitaţi şi îngrijoraţi. 

Atunci, în noaptea de 17 spre 18 iunie, duminică, de 
Sărbătoarea Sfântă a Rusaliilor, a început deportarea, calvarul 
vieţii noastre. Ofiţeri, subofiţeri, soldaţi de Miliţie şi Securitate 
au năvălit înarmaţi în casele oamenilor. A urmat arestarea 
oamenilor, sechestrarea bunurilor acestora şi confiscarea tuturor 
actelor: buletinul de identitate, certificatele de naştere şi de 
căsătorie. 

În curtea casei în care locuiam (proprietarul casei era 
de naţionalitate germană), au intrat un ofiţer de Miliţie, soldaţi 
înarmaţi şi un civil; ofiţerul l-a ameninţat cu pistolul pe tatăl 
meu, care tocmai sosise, apoi ne-a comunicat cu glas rece şi 
oficial: „Din ordinul partidului şi guvernului sunteţi obligaţi să 
părăsiţi domiciliul; orice împotrivire va fi pedepsită conform 
rigorilor legii”. În trei ore trebuia să părăsim locuinţa, să 
împachetăm numai lucrurile strict necesare şi să ne pregătim de 
plecare, deoarece nu mai aveam voie să locuim în zona de 
frontieră. 

Pe uliţele comunei s-au format convoaie de căruţe, 
încărcate cu mobilă, haine, perne, saltele, găini, gâşte. Copiii şi 
femeile plângeau, câinii urlau, caii nechezau, iar oamenii strigau 
disperaţi. Era un infern de neimaginat. Şirul de căruţe a pornit 
spre gară sub un strict control militar, după care a avut loc 
îmbarcarea în vagoane de marfă sub supraveghere şi plecarea 
într-o direcţie necunoscută. 

Smulşi cu brutalitate din viaţa lor obişnuită, bănăţenii 
au fost aruncaţi pradă sărăciei, durerii, dar mai ales spaimei ce 
avea să urmeze. Timp de o săptămână deportaţii au traversat 
aproape toată ţara, de la Timişoara – Deva – Braşov – Ploieşti – 
Feteşti. Se circula noaptea, ocolind oraşele mari; ziua, trenurile 
erau garate pe liniile secundare. Când trenul oprea în gări, era 
interzisă deschiderea uşilor de la vagoane, să coboare ori să 
vorbească cu rudele şi prietenii din celelalte vagoane. 

În gara Feteşti (regiunea Ialomiţa), am fost predaţi 
organelor de Miliţie, care au aplicat imediat pe buletinul de 
identitate infamul semn D.O. (domiciliu obligatoriu). Apoi, a 
avut loc „încărcarea” oamenilor în camioane şi aruncarea în 
necunoscut, sub cerul liber, pe o mirişte, în arşiţa nemiloasă a 
soarelui, fără adăpost, fără apă de băut şi fără hrană. O nouă 
aşezare omenească a apărut în Câmpia Bărăganului: Borduşanii 
Noi (Lăteşti, de mai târziu).  
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„Satul nou”, care va deveni lagărul nostru pentru câţiva 
ani, se găsea la 2 km de braţul Borcea, la 15 km de oraşul 
Feteşti-Gară şi la 4-5 km de celelalte sate. Era unul din cele 18 
sate-lagăr: fără apă, curent electric, autorităţile comuniste 
asigurând izolarea deplină a deportaţilor. 

Ca şi alţi deportaţi, şi noi am primit un bilet cu un 
număr şi am fost conduşi, acolo, în mirişte, la un ţăruş pe care 
scria numărul respectiv. Fiecărui deportat îi revenea o suprafaţă 
de teren: 70 m x 31 m = 2100 mp, deşi în documentele vremii 
apărea cifra de 2500 mp. 

În imensa câmpie a Bărăganului, în soarele torid, 
sentimentul de deznădejde i-a cuprins pe toţi oamenii. În 
atmosfera de revoltă, apatie şi deznădejde, deportaţii şi-au dat 
seama că îi aşteaptă o luptă crâncenă pentru supravieţuire. Îmi 
amintesc de prima noapte sub cerul liber, de zăpuşeala 
sufocantă, praful, vântul din Bărăgan, uscat, care bătea în 
fiecare zi. 

 

Asigurarea hranei avea prioritate, însă deportaţii 
trebuiau să se pregătească pentru a trece prima iarnă într-un 
bordei săpat în pământ şi acoperit tot cu pământ. Nu pot să uit 
iarna anului 1954: vântul năprasnic, casele acoperite cu zăpadă, 
uşa blocată, frigul teribil din casă, oamenii săpând tunele pentru 
a ieşi la suprafaţă, lipsa alimentelor şi a apei. 

Anii copilăriei şi adolescenţei par astăzi foarte 
îndepărtaţi, însă rămân încărcaţi de nostalgii şi sentimente 
contradictorii. 

Inundaţiile din 22 august 1951 au avut urmări 
catastrofale: fântâni acoperite cu apă, bordeie situate în vale 
inundate, apa având o înălţime de peste un metru. Multe lucruri 
şi obiecte casnice pierdute. Dimineaţa zilei de 23 august mi-a 
oferit un spectacol sinistru, de neuitat: bordeiul, în care trăia 
familia mea, era plin de apă. În vale, pe apă, se vedeau diferite 
obiecte, animale moarte şi, ceea ce era mai dureros, chiar copii 
înecaţi. 

Atunci, locuitorii au declanşat o revoltă la care am 
participat, împreună cu mama şi fratele meu. Deportaţii au 
ridicat de pe şantier scânduri, bile, grinzi pe care le-au folosit la 
construcţia bordeielor, apoi a caselor. A fost o revoltă spontană, 
determinată de indiferenţa oficialităţilor. Deportaţii şi-au făcut 
singuri dreptate. Aşa cum era de aşteptat, pentru sustragerea 
materialelor de construcţie, autorităţile au luat măsuri aspre: 
capii revoltei, în frunte cu primarul comunei, au fost arestaţi şi 
trimişi la Canal. S-au întors după doi ani. 

Primele „locuinţe” au fost colibe improvizate din snopi 
de grâu, pe loturile atribuite fiecărei familii. Au urmat bordeie 
săpate în pământ, după care au fost ridicate case cu pereţii din 
pământ bătut sau chirpici, cu lut pe jos, acoperite cu paie, 
papură sau stuf adus din bălţile Borcei; casele erau împrejmuite 
cu garduri din beţe de floarea-soarelui. Cei care vizitau satul-
lagăr (cu mare risc!) erau neplăcut impresionaţi de ceea ce 
vedeau: nu este posibil „că în România poate să existe un 
primitivism mai rău ca jungla africană” (Emma-Emilia 
Bratu/fostă Vaida). 

Casele erau: de tip mic, cu o cameră şi o sală, pentru o 
familie; de tip mare, cu două camere şi o sală 5m x11m pentru 
două familii. Deportaţii foloseau două metode de construire a 
caselor: cu chirpici şi bătutul pământului. Deportaţii, inclusiv 
copiii, participau la lucrările de construcţie a  sediilor 
instituţiilor publice (şcoli, dispensare, sfaturi populare, posturi 
de Miliţie, cămine culturale, cooperative). 

Hrana, uneori, era alcătuită din mămăligă fierbinte 
(sau terci) cu marmeladă dizolvată în apă şi bulion cu pâine. În 
ultimii ani ai deportării aprovizionarea cu alimente s-a mai 
îmbunătăţit: fasole, mazăre, cartofi şi alte legume; fructele erau 
aproape inexistente; oamenii au început să se ocupe cu creşterea 
păsărilor şi animalelor (cai, vaci, capre, porci etc). 

În ceea ce priveşte procurarea apei, deportaţii din 
Lăteşti se considerau avantajaţi, deoarece în apropiere curgea 
râul Borcea. Unii „întreprinzători particulari” cărau cu măgarii 
apa în butoaie şi o vindeau cu 25 de bani găleata. Apa era 
folosită şi la confecţionarea chirpicilor. Apa, sărată şi sălcie,  se 
scotea din fântâni, care aveau o adâncime de 30-60 m. 

Deportaţii lucrau la G.A.S-uri; pe suprafeţe întinse de 
teren se cultivau cereale, porumb, orez, mazăre, legume, plante 
tehnice; lucrau la defrişări în Balta Borcei, la  împăduririle de la 
punctul Ciunga (în apropiere de localitatea Ţăndărei). Sunt 
câteva imagini păstrate în memorie: drumul parcurs cu căruţa, 
plantarea puieţilor, o parcelă în care cultivam porumb, pepeni 
verzi ş.a. 

În ceea ce priveşte grădinăritul, programul de lucru era 
de la ora 600 dimineaţa până seara la ora 1800 (11 ore de muncă). 
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Munca era istovitoare. Mergeam pe jos 5 kilometri până în 
comuna Borduşani, situată pe malul Borcei Mari (braţ al 
Dunării), apoi traversam râul cu bacul, după care mai mergeam 
pe jos încă 1-2 km până la grădina de zarzavat. Copiii, în număr 
mare lucrau la grădina de zarzavat (probabil, de atunci, pasiunea 
mea pentru grădinărit). 

Plantaţiile de bumbac erau lucrate cu multă trudă şi 
suferinţă. Autorităţile i-au obligat pe deportaţi să efectueze 
muncă obligatorie sub pază: lucrările constau în aplicarea în sol 
a îngrăşămintelor, plantatul, irigatul, prăşitul de 4-5 ori, răritul, 
copilitul, cârnitul. Pentru a asigura apa, a fost construit un 
sistem complex de irigaţii. Culesul bumbacului se făcea manual 
şi în mai multe etape, din toamnă până târziu, în luna 
decembrie. Fabrica de egrenat bumbac „Republica” din gara 
Ciulniţa, cea mai mare din sud-estul Europei, construită cu 
echipamant ceh şi sovietic, şi-a închis porţile în 1955. 

 

După moartea lui I.V. Stalin (1953), dar mai ales după 
1956, ca urmare a evenimentelor internaţionale – normalizarea 
relaţiilor româno-iugoslave şi Revoluţia din Ungaria –, s-a 
realizat o schimbare şi în situaţia deportaţilor. Copiilor de 
deportaţi li s-a permis accesul în unele şcoli. În acelaşi an – 
1956 – am fost admis la Şcoala Medie Mixtă Feteşti-Gară 
(S.M.M.F.). Îmi amintesc cu multă plăcere şi nostalgie despre 
şcoala în care am învăţat şi profesorii care ne-au educat: dl. 
Maiac Ghevontian, profesor de geografie, directorul liceului, 
Doina Ghevontian, profesoară de istorie, Ludmila Mitache, 
profesoară de limba rusă şi diriginta clasei, Vasile Oprişa, 
profesor de limba franceză ş.a.  

După anularea D.O., satele-lagăr au decăzut până la 
dispariţie. Buldozerele au trecut, din ordine necruţătoare, peste 
aceste sate în care oamenii au fost obligaţi, în plin mijloc de 
veac al XX-lea, să trăiască în bordeie şi în case ridicate din 
pământ bătut, să muncească forţat şi o parte din ei să 
supravieţuiască. 

 

         Sentimente de adâncă nostalgie şi durere pentru acea parte 
a vieţii risipită din ordin politic injust m-au cuprins atunci când 
am revenit, în câteva rânduri, în Bărăgan. Am revăzut acele 
locuri triste ale copilăriei mele în august 2003 şi în iunie 2015, 
când m-am întâlnit cu colegii de şcoală după 55 de ani de la 
absolvirea cursurilor Liceului Teoretic din Feteşti. 

Veneam de la mare, împreună cu familia mea, am 
trecut prin comună Făcăieni, apoi am ajuns în faţa fostului sediu 
al G.A.S. Borduşani, situat pe malul Borcei. Am străbătut 
distanţa pe jos până în fostul sat-lagăr Lăteşti. 

În imensa câmpie a Bărăganului, în locul satului de 
acum 65 de ani, cât vedeai cu ochii, lanuri de cereale şi floarea 
soarelui, nici un om, nici o casă. Totul dispăruse. Încercam, 
totuşi, să reconstitui măcar locul în care s-a aflat casa în care am 
copilărit. Adultul din mine, revenit şi integrat de multă vreme în 
civilizaţia urbană, nu putea accepta ceea ce copilul de odinioară 
lua ca pe un lucru firesc al existenţei cotidiene: căldura şi praful 
care făceau aerul irespirabil. Totul în jur era dezolant. Eram 
dezorientat şi profund decepţionat de tot ceea ce vedeam; eram 
într-un alt univers şi pe o altă planetă: aceea în care omul nu 
conta şi nu exista. În căutările mele, de-a lungul unui canal de 
irigaţii, am observat câteva cruci de fier ruginite; mă aflam în 
cimitirul satului de altă dată; la Lăteşti, ca şi în multe alte sate 
de deportaţi (Răchitoasa, Fundata, Olaru, Viişoara ş.a.), puţine 
cruci erau întregi, altele – între mărăcini, rupte în bucăţi. 

Urmele unui trecut sumbru dispăruseră: satul copilăriei 
mele nu mai exista, şi, aşa cum omul se întoarce la maturitate 
spre rădăcinile vieţii, eu nu mai aveam unde să revin. Ceva s-a 
rupt în mine, pentru a doua oară, după Noaptea Rusaliilor! 
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Planurile de apărare a României şi 
retragere în Carpaţi în fata invaziei 

concentrate a URSS, Ungariei şi Bulgariei 
în 1968 

Larry W

          Continuarea acţiunilor trupelor sovietice şi ale 
membrilor Tratatului la frontierele române au făcut 
paradei militare, programate pentru 23 august, să cuprindă 
şi modificări prin includerea unităţilor Gărzilor Patriotice, 
ceea ce indica intenţia clară a guvernului român de a opune 
rezistenţă.  

upă o constatare explicita că nu exista nici o posibilă 
justificare pentru invadarea militară a unui stat socialist 
şi că, printr-o astfel de acţiune, URSS şi aliaţii săi 

„încălcau flagrant independenţa şi integritatea altui stat”, 
constituindu-se într-o „gravă ameninţare la adresa păcii în 
Europa” şi a „socialismului mondial”, Ceauşescu a făcut 
următoarea declaraţie: 

S-a spus că în Cehoslovacia există pericolul unei 
contrarevoluţii. Probabil că mâine cineva va afirma că această 
întrunire are tendinţe contrarevoluţionare. Dacă se va întâmpla 
aşa, avertizăm pe oricine că poporul român nu va permite 
niciodată, nici unei forţe străine, să ne ocupe ţara…. începând 
de astăzi, am hotărât să înfiinţăm gărzile patriotice armate, 
formate din muncitori, ţărani şi intelectuali a căror menire este 
aceea de a apăra independenţa patriei noastre socialiste.

Agenţii sovietici din ţară şi din afara ei au început să propage 
zvonuri şi informaţii care negau hotărârea României de a rezista 
şi, în schimb, insistând că Ceauşescu „s-a lăsat dus de val” şi a 
devenit „iraţional” în luările sale de poziţie. În contrast cu o 
astfel de imagine, spionajul american a evaluat performanţa lui 
total diferit, raportând că după ce îşi exprimase „totala 
solidaritate cu poporul cehoslovac şi cu partidul comunist 
cehoslovac” şi a declarat limpede că „nimic nu poate justifica 
intervenţia armată” şi „violarea flagrantă a suveranităţii 
naţionale”, „Ceauşescu a apelat la populaţie să fie calmă dar 
fermă şi vigilentă şi gata să apere în orice moment patria 
socialistă, România”, după care a anunţat înfiinţa
patriotice”. 

D
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Planurile de apărare a României şi 
retragere în Carpaţi în fata invaziei 

concentrate a URSS, Ungariei şi Bulgariei 

Larry WATTS 

Continuarea acţiunilor trupelor sovietice şi ale 
membrilor Tratatului la frontierele române au făcut ca 
paradei militare, programate pentru 23 august, să cuprindă 
şi modificări prin includerea unităţilor Gărzilor Patriotice, 
ceea ce indica intenţia clară a guvernului român de a opune 

upă o constatare explicita că nu exista nici o posibilă 
justificare pentru invadarea militară a unui stat socialist 

o astfel de acţiune, URSS şi aliaţii săi 
„încălcau flagrant independenţa şi integritatea altui stat”, 

o „gravă ameninţare la adresa păcii în 
ismului mondial”, Ceauşescu a făcut 

a spus că în Cehoslovacia există pericolul unei 
contrarevoluţii. Probabil că mâine cineva va afirma că această 
întrunire are tendinţe contrarevoluţionare. Dacă se va întâmpla 

icine că poporul român nu va permite 
niciodată, nici unei forţe străine, să ne ocupe ţara…. începând 
de astăzi, am hotărât să înfiinţăm gărzile patriotice armate, 
formate din muncitori, ţărani şi intelectuali a căror menire este 

ţa patriei noastre socialiste. 

 

Agenţii sovietici din ţară şi din afara ei au început să propage 
zvonuri şi informaţii care negau hotărârea României de a rezista 

a lăsat dus de val” şi a 
ile sale de poziţie. În contrast cu o 

astfel de imagine, spionajul american a evaluat performanţa lui 
total diferit, raportând că după ce îşi exprimase „totala 
solidaritate cu poporul cehoslovac şi cu partidul comunist 

„nimic nu poate justifica 
intervenţia armată” şi „violarea flagrantă a suveranităţii 
naţionale”, „Ceauşescu a apelat la populaţie să fie calmă dar 
fermă şi vigilentă şi gata să apere în orice moment patria 
socialistă, România”, după care a anunţat înfiinţarea „Gărzilor 

Este interesant că, deşi a îndeplinit întocmai instrucţiunile lui 
Ceauşescu referitoare la angajamentul României de a se apăra, 
Ion Gheorghe Maurer, care nu luase parte la şedinţa Comitetului 
Executiva al PCR, a fost puternic 
declaraţiilor şi, ulterior, a afirmat că: 

O asemenea atitudine violentă era pur şi simplu o provocare 
inutilă. Printre altele, i-a ameninţat pe ruşi că, dacă vor intra în 
ţară, întreaga populaţie se va ridica împotriva lor. Asta a fos
pur şi simplu o invitaţie la invazie, cu o opoziţie care oricum nu 
avea nici o şansă de succes! … Prin ceea ce a făcut Ceauşescu a 
creat doar un risc  enorm pentru ţară. Ar fi putut să condamne 
invadarea Cehoslovaciei, dar  în nişte termeni mult mai 
diplomatici şi raţionali. 

Dezinformarea intenţionată a fost sprijinită de diplomaţii 
români care au perceput enormele riscuri, dar nu au înţeles nici 
mecanismele de descurajare sau importanţa „semnalelor” 
transmise în politica internațională. Unii dintre aceşt
fie din teamă, fie din alte motive au încercat chiar să amelioreze 
pe cont propriu ceea ce ei considerau a fi o gravă eroare. În 
consecinţă, dezinformarea că Ceauşescu realizase cât de mare 
era eroarea făcută şi bătea în retragere a fost sprij
iniţiativele oficialilor români şi a devenit curând un truism al 
interpretărilor occidentale. 

În realitate, aprecierile lui Ceauşescu erau mult mai moderate 
decât cele ale Comitetului Executiv. Ele nu conţineau nimic 
care să nu fi fost deja susţinut în perioada lui Gheorghiu
au fost prezentată oficial în publicaţiile partidului, pe tot 
parcursul anului 1968 şi 1969. Opinia publică a coincis cu linia 
partidului, ceea ce sugera că organele de partid promovau o 
politică cu adevărat românească. Dezinformarea concertată 
deforma ceea ce reprezenta un indiciu clar al determinării şi 
obiectivele comune ale conducerii şi ale poporului român, 
indicând că era vorba de o „isterie” a lui Ceauşescu, mai 
degrabă ridicolă decât demnă de admiraţie.

Participanţii la invazie erau furioşi din cauza faptului că, în loc 
să fie copleşit de demonstraţia forţei lor militare, regimul de la 
Bucureşti condamna public acţiunea, atât în presa română, cât şi 
în forumurile internaţionale. La plenara comună a Comitetului 
Central al Partidului Socialist Muncitoresc Ungar (PSMU) şi a 
guvernului ungar din 23 august, reacţia partidului a instituit 
ceea ce va reprezenta elementul central al unei campanii de 
dezinformare pe termen lung: 

Comitetul Central al Partidului Comunist Român
declaraţie prin care condamnă această acţiune. La Bucureşti, 
în faţa a peste 80.000 de oameni, Ceauşescu a protestat 
vehement şi pe un ton isteric. El a anunţat înfiinţarea armatei 
unite a muncitorilor, ţăranilor şi intelectualilor, care vă a
patria şi socialismul. În această privinţă, ne întrebăm: să le 
apere de ce? 

Stasi-ul est-german a fost mai puţin aluziv, declarând făţiş că 
regimul de la Bucureşti „a înfiinţat imediat aşa
formate din muncitori, ţărani şi intelectual
clar sub forma unor trupe de luptă, cu scopul evident de a se 
opune oricăror măsuri întreprinse de ţările socialiste .”

China se alătură 
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Pentru a rezista presiunilor militare exercitate de sovietici şi 
membrii Tratatului, era nevoie de aliaţi. Este relevant faptul că 
regimul de la Bucureşti a abordat în primul rând Republica 
Populară Chineză, de fapt, singura putere căreia guvernul român 
i-a cerut în mod direct sprijinul: 

În seara zilei de 21 august 1968 – menţiona un fost ambasador 
chinez – Bodnăraş i-a solicitat însărcinatului cu afaceri chinez 
o întrevedere urgentă, în cadrul căreia ne-a informat că trupele 
sovietice invadaseră Cehoslovacia şi că România se afla în faţa 
unei forţe sovietice enorme. Românii credeau că un război era 
iminent şi erau hotărâţi să reziste până la sfârşit. Astfel că ei 
doreau să ştie dacă se pot baza pe sprijinul guvernului chinez 
sau nu. 

Ambasadorul României la Beijing a continuat discuţiile mai 
detaliate privitoare la „sprijinul chinez”, cu premierul Zhou 
Enlai, iar conducerea chineză a acceptat să acorde sprijin 
României, sprijin pe care românii îl considerau vital pentru o 
„viitoare poziţie a României faţă de evenimentele din 
Cehoslovacia şi relaţiile cu Uniunea Sovietică.” 

Curând, guvernul de la Bucureşti  a simţit nevoia unui sprijin şi 
mai direct, întrucât trupele sovietice, bulgare şi ungare începeau 
să se concentreze şi se pregăteau ostentativ pentru acţiuni 
ofensive, la graniţele României. Moscova controla mai mult de 
patru cincimi din frontiera de 3.150 km a României, fie direct – 
frontiera sovieto-română de 1.330 km şi coasta Mării Negre de 
193 km controlată de sovietici, fie indirect – prin forţele 
militare subordonate Moscovei din Ungaria şi Bulgaria, la 
graniţa comună cu România de 1.079 km.  După cum observa 
şeful de atunci al statului major, Ion Gheorghe, nu numai că 
armata română era depăşită numeric şi împresurată, dar 
„adversarii prezumtivi ne cunoşteau bine  forţa şi dispersarea 
forţelor armate.” Serviciile de informaţii elveţiene i-au contactat 
urgent pe omologii lor de la Bucureşti, confirmându-le ceea ce 
armata română deja ştia, şi anume că 14-15 divizii sovietice, 2-3 
divizii ungare şi 4-5 divizii bulgare au fost mobilizate la 
frontierele române. 

Imediat după paradă din 23 august, Bodnăraş l-a contactat pe 
ambasadorul chinez la Bucureşti, solicitând o declaraţie publică 
privind sprijinul guvernului chinez, cu scopul de a domoli 
presiunile militare tot mai mari ale sovieticilor. În acelaşi scop, 
ambasadorul român la Bejing i-a solicitat urgent lui Zhou Enlai 
o întrevedere. Deşi vicepreşedintele Congresului Poporul 
Chinez urma să participe la celebrarea zilei naţionale a 
României, organizată la ambasada română din Beijing, Mao a 
decis să îl trimită pe Zhou. Potrivit unui diplomat chinez care a 
activat în regiune: 

După consultări cu preşedintele Mao, premierul Zhou Enlai a 
decis să participe la recepţia organizată de ambasada română 
cu ocazia zilei naţionale a României. La recepţie, Zhou a 
condamnat Uniunea Sovietică şi a exprimat ferm sprijinul 
Chinei pentru luptă dreaptă a poporului cehoslovac. Totodată, 
el a subliniat faptul că România se confruntă cu pericolul unei 
intervenţii şi agresiuni străine şi că poporul chinez este ferm 
hotărât să sprijine luptă dreaptă a poporului român . 

 

 

Paradoxul relaţiilor româno-iugoslave 

            La şedinţa Comitetului Executiv din 21 august, câţiva 
participanţi au cerut insistent iniţierea unui contact cu 
Belgradul, în scopul coordonării reacţiei lor la potenţiala 
ameninţare militară sovietică. Deşi era ezitant, Ceauşescu a fost 
de acord. Aceste ezitări erau dublu motivate. Întrucât guvernul 
român a negat public „rolul de lider” şi autoritatea supra-
naţională a URSS, Belgradul a perceput această acţiune ca fiind 
cea a unui concurent egal în ceea ce priveşte relaţiile cu lumea 
nealiniată şi, în special, cu SUA, pe care guvernul iugoslav le 
considera ca fiind cruciale pentru propria sa politică 
independentă. Iugoslavii îşi făceau griji justificate, mai ales că 
influenţi observatori politici americani deja considerau că 
Bucureştiul este „în mod clar cel puţin la fel de independent de 
Moscova ca şi Belgradul,” şi că va depăşi Belgradul foarte 
curând din punct de vedere al distanţării pe plan militar. 

În iulie 1964, Comitetul Executiv Federal al lui Tito a constatat 
că „SUA începea să dezvolte contacte intensive cu ţările din 
estul Europei”, în timp ce relaţiile dintre Belgrad şi Washington 
coborâseră chiar sub nivelul existent înainte de deténte. 
Guvernul american devine tot mai dezinteresat de Iugoslavia, în 
primul rând datorită independenţei crescânde a unor ţări est 
europene, România fiind prima dintre ele, cu care SUA a iniţiat 
„numeroase şi fructuoase contacte”. Comitetul a concluzionat 
că Iugoslavia nu-şi putea permite să fie înlocuita în aprecierile 
americane din cauza faptului că „succesul relaţiilor cu SUA” era 
vital pentru „poziţionarea sa internaţională, ca stat independent” 
şi „într-o mare măsură”, responsabil pentru prestigiul şi 
influenţa Iugoslaviei faţă de „Uniunea Sovietică şi alte state est-
europene”. 

Lui Tito i s-a amintit că relaţiile Belgradului cu URSS erau „în 
principal, relaţii de dependenţă” şi nu se refereau la 
„sinceritatea comună în efortul de construire a socialismului”, ci 
la „forţa poziţiei internaţionale” a Iugoslaviei. De aceea, era 
absolut necesar ca Belgradul să-şi menţină „avantajul” în 
relaţiile cu Washingtonul, „mai ales” într-o perioadă în care alte 
state socialiste „iniţiau eforturi deloc discrete pentru 
îmbunătăţirea relaţiilor cu SUA”. Altfel spus, în pofida 
sentimentelor prieteneşti ale Iugoslaviei faţă de România, 
România era mai mult o ţară problemă, decât un partener. 

Riscul că România să ia locul Iugoslaviei, de partener 
privilegiat al Washingtonului era real. Iată ce se menţiona într-
un raport pentru Directorul CIA elaborat cu câteva săptămâni 
înainte: 

Dată fiind intensificarea relaţiilor România-SUA, înrăutăţirea 
relaţiilor româno-sovietice şi renaşterea cu vigoare a 
naţionalismului românesc, sprijinit  de guvern,  Statele Unite 
trebuie să fie precaute pentru a se evita cazul în care 
iniţiativele americane şi răspunsul Bucureştiului vor depăşi 
limitele tolerate de blocul sovietic. …Problema în privinţa 
relaţiilor SUA-Iugoslavia nu este cea de construire a punţilor 
de comunicare, ci de a le reface pe cele subminate de 
Congresul SUA, în ultimii patru ani, ca reacţie la neutralitatea 
pro-sovietică a Belgradului. 

La rândul său, Ceauşescu manifesta reticenţă faţă de ţara vecină, 
de altfel, prietenă, datorită faptului că Iugoslavia avea un cu 
totul alt tip de relaţie cu Moscova. Moştenirea comună slavă şi 
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o istorie bogată în ceea ce priveşte sprijinul masiv acordat de 
Rusia împotriva Otomanilor au influenţat relaţiile Moscova – 
Belgrad, uneori în mod deschis, alteori în mod subtil.  Tito se 
temea cu adevărat de Moscova, mai ales în urma experienţelor 
din 1948-1951. În acelaşi timp, el simţea că are o legătură 
adevărată cu ruşii, ceea ce contrabalansa sentimentul de frică. 
Fără să aibă astfel de legături etnice sau istorice, românii aveau 
mai multe motive să se teamă de Moscova. 

În mod paradoxal, în chestiuni de securitate şi politică externă, 
Iugoslavia independentă a lui Tito era mult mai apropiată de 
URSS, decât România. Aşa cum remarca CIA, după decesul lui 
Stalin, Tito se alinia cu Moscova împotriva Washingtonului 
referitor la „aproape orice problemă de politică externă”. De 
asemenea, Departamentul de Stat se plângea de „atitudinea tot 
mai ostilă a Belgradului” faţă de Washington referitor la 
„aproape orice problemă internaţională care implica interesele 
naţionale ale SUA”. În chestiuni de importanţă vitală pentru 
Moscova şi Washington, cum erau relaţiile cu China, războiul 
din Vietnam, Orientul Mijlociu, Tito era de partea URSS, în 
timp ce Ceauşescu era de partea Statelor Unite. 

Un paradox şi mai mare este faptul că legăturile Iugoslaviei cu 
Moscova în domeniul cooperării militare erau mult mai strânse, 
deşi, formal, România era aliatul militar al URSS, iar Iugoslavia 
nu. În 1962, la mai puţin de un an de când Romania pusese 
capăt practicii de a trimite ofiţeri români la Moscova pentru 
stagii de instruire pe probleme militare şi de securitate, 
Iugoslavia a început să-şi trimită ofiţerii la instruire în URSS. În 
1965, Belgradul nu achiziţiona şi nici nu primea arme de la 
guvernul american – o schimbare radicală faţă de situaţia 
existentă în urmă cu un deceniu – în timp ce Moscova devenise 
singurul furnizor de echipamente militare moderne al 
Iugoslaviei. Între timp, Bucureştiul îşi lansă propria industrie de 
armament şi îşi diversifica sursele de aprovizionare, cu scopul 
de a-şi reduce dependenţa de URSS (şi, curând, va solicita arme 
de la SUA). 

MAAG, grupul de asistenţă militară al SUA, a avut o influenţă 
predominantă la Belgrad în perioada rupturii dintre Tito şi 
Stalin. Acum, serviciile de informaţii americane raportau o 
înmulţire a misiunilor de pregătire ale sovieticilor, în timp ce 
România a refuzat categoric instruirea sovieticilor pe teritoriul 
său (sau în altă parte). Astfel, în timp ce Bucureştiul nu a permis 
aliatului său sovietic să utilizeze facilităţile portuare de la Marea 
Neagră (ceea ce nu era o pierdere prea mare, dat fiind că 
sovieticii aveau facilităţi în vecinătate), Belgradul a acordat, în 
mod generos, navelor sovietice drepturi şi servicii portuare. 
După ce i-a declarat lui Kennedy în 1963 că România nu se va 
alătura URSS în nici un război provocat de aceasta şi după ce a 
fost lăsată în afara planurilor de război ale Tratatului de la 
Varşovia în 1965, este limpede că guvernul de la Bucureşti 
considera URSS ca pe un agresor periculos. 

Spre mijlocul anilor 70, într-un discurs adresat ofiţerilor 
cehoslovaci, Tito a făcut următoarele afirmaţii: 

Noi nu suntem membri oficiali ai Tratatului de la Varşovia. 
Însă, atunci când cauza socialismului, comunismului şi a clasei 
muncitoare va fi în pericol, vom şti ce atitudine să luăm. 
Obiectivele noastre sunt comune cu ale Uniunii Sovietice. 

După cum explică Emil Bodnăraş, ambasadorului american la 
Bucureşti, în aceeaşi perioadă: 

…România s-a gândit să se retragă din Pactul de la Varşovia, 
la fel cum făcuseră şi albanezii în 1968, dar a ajuns la 
concluzia că era mai bine să rămână la consiliile Pactului 
unde, deşi nu avea nici o influenţă în conducerea problemelor 
militare, putea măcar să pună întrebări şi să se menţină 
informată. 

Adesea, politica externă a Iugoslaviei era în conflict cu cea 
promovată de România, mai ales în ceea ce priveşte 
confruntarea URSS-SUA şi relaţiile Est-Vest. Şi competiţia 
dintre cele două state est-europene era uneori făţişă şi acerbă, în 
ceea ce priveşte interesele lor în ţările în curs de dezvoltare. 
Belgradul îşi pierduse protejatul egipetan, Nasser, în 1969, iar 
înlocuitorul acestuia, Anwar al Sadat, era un aliat apropiat al 
României, fapt care a dus la un considerabil resentiment. 
Această concurenţă şi afinităţile politice iugoslavo-sovietice s-
au manifestat cu claritate în perioada războiului arabo-izraelian 
din 1967. România a refuzat Moscovei orice ajutor militar –
  material sau drept de tranzitare a teritoriului – în schimb Tito 
i-a acordat dreptul de survolare a teritoriului, folosire a căiilor 
ferate , a aeroporturilor şi porturile, şi chiar dreptul de staţionare 
temporară pentru unităţile armatei sovietice (Divizia 106 de 
Atac Aerian, în Belgrad) în eventualitatea unei redesfăşurări a 
trupelor în regiune pentru a-i sprijini pe clienţii arabi. Mai mult, 
Belgradul a participat la întrunirile ministeriale ale Tratatului de 
la Varşovia de la care Bucureştiul a fost exclus, unde a 
condamnat Israelul şi SUA şi a aprobat tacit atacarea României 
pentru atitudinea sa lipsită de spirit „frăţesc”. Tito a mers şi mai 
departe, asumându-şi rolul de agent „sub steag străin”, în 
manipularea lui Nasser. 

Analizele ştiinţifice şi evaluările serviciilor de informaţii 
americane, referitoare la Iugoslavia nu au luat în considerare 
posibilitatea ca între Moscova şi Belgrad să fie mai mult decât 
ceea ce se vedea, mai ales în ceea ce priveşte domeniile militar 
şi cel al informaţiilor. Deşi analiştii au remarcat existenţa unei 
înţelegeri sovieto-iugoslave,  fără excepţie, interpretările 
exprimate au găsit o altă explicaţie decât cea a unei colaborări 
strânse. Acest lucru a dăunat în special României, în analizarea 
poziţiei sale, întrucât mulţi dintre analiştii care au evaluat 
ambele ţări, au sfârşit prin a minimaliza independenţa sa în faţa 
Moscovei şi a concluziona că România  încerca o apropiere de 
URSS. 

Astfel, deşi, o evaluare CIA din 1965, admitea că Moscova era 
„unicul furnizor de echipamente militare moderne al 
Iugoslaviei”, că nu doar cadrele militare iugoslave „se instruiau 
în URSS”, ci şi echipe sovietice se instruiau în Iugoslavia  şi că 
Belgradul era de acord cu Moscova „în majoritatea problemelor 
de politică externă.”În pofida unor astfel de indicii, potrivit 
aceleiaşi evaluări, se concluziona că „nu s-au găsit dovezi solide 
în favoarea unei înţelegeri între URSS şi Iugoslavia privind 
intensificarea cooperării bilaterale şi asistenţa reciprocă în 
probleme de natură militară.”Asemenea evaluări erau total în 
contradicție cu rapoartele despre practicile de recrutare folosite 
de sovietici în rândul participanţilor străini la programele lor de 
instruire militară. 
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Mai mult, după cum menţiona un memorandum ulterior al 
comunităţii informative a SUA, grupurile de asistenţă militară 
sovietice ofereau atât „beneficii deschise, cât şi unele 
acoperite”, sporind dependenţa de „consilierii şi tehnicienii lor, 
în conjuncţie cu marile livrări de armament sofisticat” , 
perpetuând prezenţa sovietică şi prin includerea unor „alte 
genuri de consilieri (precum specialiştii în informaţii ai KGB),” 
şi prin folosirea grupurilor „pentru a furniza informaţii, pentru 
atragerea de aliaţi şi citirea pulsului de nemulţumire al 
armatei.”Memorandumul sublinia că se căutau îndeosebi 
„relaţiile din sfera informativă”, deoarece ofereau „acces la 
organizaţiile informative din ţara gazdă” care permiteau 
penetrarea sovietică şi neutralizarea „uneia din metodele de 
control al guvernelor cliente asupra activităţilor subversive 
sovietice.” 

Deşi relaţiile româno-iugoslave au rămas bune până la moartea 
lui Tito, cooperarea dintre cele două ţări este adesea 
condiţionată şi nu a permis niciodată ca Belgradul să fie privit 
în Statele Unite ca unicul stat european socialist independent de 
Moscova. La rândul său, concluzionând că diminuarea 
importanţei Iugoslaviei pentru SUA se datora „noilor 
posibilităţi pe care SUA le-a câştigat în relaţiile cu lumea 
socialistă”,  în principal cu România, Belgradul şi-a concentrat 
eforturile spre limitarea acestor posibilităţi, astfel încât 
Washingtonul să rămână interesat de Belgrad. 

Întâlnirea  Ceauşescu – Bodnăraş – Tito 

Această condiţie a ieşit repede la iveală în timpul întrevederii 
dintre Tito şi Ceauşescu, din 24 august 1968, de la graniţa 
româno-iugoslavă. Întâlnirea a fost stabilită atât de confidenţial 
încât nici măcar primul ministru, Ion Gheorghe Maurer, nu a 
fost informat. Ceauşescu, însoţit de Emil Bodnăraş, a adus 
rapoartele informative cu privire la planurile sovieticilor de a 
interveni în România, şi apoi în Iugoslavia, pornind de la 
premisa că cei doi „vor trebui să lupte împreună”. El a 
evidenţiat  coeziunea internă din România, în ceea ce privea 
condamnarea acţiunii sovietice, refuzul de a adopta soluţia 
capitulării asemeni Cehoslovaciei şi rezistenţa militară „în faţa 
oricărei tentative de pătrundere pe teritoriul ţărilor lor”. 

De asemenea, el i-a formulat lui Tito a solicitare precisă. 
Precizând că „nu e chiar egală corelarea forţelor” şi că ţara sa 
depinde „într-o anumită măsură” de sprijinul Chinei – care a 
afirmat de două ori că „România poate conta pe sprijinul 
poporului chinez pentru apărarea independenţei sale” – 
Bodnăraş şi Ceauşescu l-au întrebat pe Tito dacă pot conta pe el 
în ceea ce privea asigurarea unicei căii de aprovizionare. 

Bodnăraş: Având în vedere cum au procedat în Cehoslovacia, 
nu putem exclude posibilitatea ca ei să procedeze la fel cu noi. 
Aşa cum a explicat tovarăşul Ceauşescu, decizia noastră este 
fără echivoc. Vom lupta cu armele în mână… În cazul unui atac 
împotriva României trei frontiere vor fi atacate. Singurul nostru 
flanc deschis este cel cu Iugoslavia. 

Tito: Poate vom fi în spatele frontului. 

Bodnăraş: Vom face tot ce ne stă în putinţă, cu toate mijloacele 
pe care le avem, ca acest flanc să rămână deschis. Avem în 
vedere sectorul Timişoara – Turnu Severin. În eventualitatea 

unor evenimente neprevăzute, am vrea să ştim dacă putem conta 
pe voi că acest culoar va rămâne deschis şi va fi apărat. 

Tito: La ce vă referiţi când spuneţi că acest culoar să fie apărat? 

Bodnăraş: Dacă se ajunge la asta, nu ştim dacă se vor opri pe 
teritoriul României. Dispunem de forţe care li se vor opune pe 
teritoriul nostru. Cu toate acestea, ne temem că poate fi o 
acţiune surpriză care să cuprindă şi teritoriul Iugoslaviei. 

Tito: Nu vom permite un astfel de lucru. Sunteţi convinşi că şi 
noi suntem vizaţi? 

Ceauşescu: Aceasta este problema. Prin urmare, aş vrea să 
încheiem această discuţie cu asigurarea că avem o legătură 
sigură cu voi, întrucât este singura rută prin care ne putem 
aproviziona cu arme, mijloace de luptă şi alte mijloace. 

Tito: Este în regulă. 

Apoi, Tito a făcut o altă digresiune, punând în discuţie acceptul 
său privind coridorul de aprovizionare. El a citat acordurile 
juridice internaţionale privind predarea armelor de către soldaţii 
români în cazul în care aceştia pătrund pe teritoriul Iugoslaviei, 
astfel încât  URSS-ului „să nu i se ofere pretextul” de „a ne 
ataca şi pe noi”, provocând următoarele discuţii: 

Bodnăraş: Noi nu intenţionăm să părăsim teritoriul nostru. 
Vom lupta. Coridorul nu este pentru retragerea noastră. 

Tito: Pur şi simplu, vorbesc din perspectiva reglementărilor 
juridice internaţionale. Mă gândesc la armamentul greu. Cred că 
putem controla Dunărea. 

Bodnăraş: Tovarăşul Ceauşescu s-a referit la această legătură, 
pentru orice eventualitate. Termenul „coridor” nu este tocmai 
adecvat. Mai precis, dorim să avem contact cu Iugoslavia 
socialistă. 

Ceauşescu: Desigur, principala problemă pentru noi este că 
trebuie să luptăm, întrucât am luat decizia de a apăra 
independenţa ţării noastre, în orice condiţii. Cu siguranţă, acest 
lucru va necesita eforturi deosebite şi, poate, sub diverse 
modalităţi. Din multe puncte de vedere, relieful nostru este 
avantajos, avem Carpaţii… 

Tito: Nu discutăm despre asta. Mă refeream doar la 
eventualitatea retragerii voastre, având armament greu şi 
analizam această situaţie din perspectiva reglementărilor 
juridice internaţionale. 

Bodnăraş: Nu am cunoştinţă despre nici o lege care să 
împiedice partizanatul. 

Tito: Să nu vorbim aşa, să fim realişti. Mă refer la artileria grea 
care nu a încăput pe mâinile lor, şi care, atunci când soseşte pe 
teritoriul nostru, nu trebuie să fie utilizată de noi, pentru a nu le 
oferi pretextul de a începe un război şi împotriva Iugoslaviei. 
[…] 

Ceauşescu: Dacă România va fi atacată, mai devreme sau mai 
târziu, şi Iugoslavia va fi atacată. […]  

            Se pare că Tito nu a acceptat concluziile serviciilor 
române de informaţii, potrivit cărora o pătrundere pe teritoriul 
României va cuprinde şi Iugoslavia, şi nici asigurările lor că 
linia de retragere era în România, în munţii Carpaţi. Cu toate 
acestea, la sfaturile „colaboratorilor săi militari”, el a cerut 
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„restabilirea contactelor dintre serviciile de contra-informaţii” şi 
instituţionalizarea „schimbului de informaţii”. Ceauşescu a fost 
de acord, insistând asupra intenţiilor agresive ale URSS şi 
asupra necesităţii unei mai ferme cooperări militare româno-
iugoslave. Din nou, Tito a amânat un răspuns, spunând că va 
aştepta „să vadă cum evoluează situaţia în următoarele zile”. 
Apoi, şi-a exprimat temerile cu privire la invadarea Iugoslaviei 
de forţele NATO şi ale Tratatului de la Varşovia. 

Trebuie să vă spun că pentru noi, situaţia la frontiera cu Italia 
este foarte dificilă. Trebuie să ne întărim forţele acolo. Avem 
informaţii potrivit cărora armata italiană crede că, în cazul în 
care Iugoslavia are probleme, va putea redobândi teritoriile 
iugoslave pe care le-am luat de la ei, la sfârşitul războiului… De 
asemenea, avem informaţii că Italia se bazează pe Albania. În 
Albania se duce o campanie pro-Kosovo şi trebuie să ne 
păstrăm trupele acolo, în continuare. Mai mult, trebuie să ne 
concentrăm forţele împotriva Bulgariei şi Greciei, aşadar 
situaţia noastră nu este mai bună decât a voastră. 

Competiţia pentru titlul erou 

Liderul iugoslav a oferit apoi interlocutorilor săi români sfaturi 
în propriul său folos, prin care urmărea să-şi întărească poziţia 
de unic opozant al Moscovei, în Balcani, contribuind în acelaşi 
timp la campania sovietică de dezinformare, deja demarată 
împotriva României, prin care guvernul de la Bucureşti era 
prezentat ca fiind ezitant în acţiunea sa de condamnare a 
invaziei, că se  reconciliase cu Moscova şi revenise în Blocul 
sovietic. Tematica acestei dezinformări se va regăsi în cele mai 
importante studii şi lucrări occidentale, din următorii 40 de ani. 
În ceea ce priveşte atitudinea lui Tito, acesta a sfătuit România 
să-şi diminueze opoziţia publică faţă de Moscova: 

Cred că ar fi mai bine pentru voi să adoptaţi poziţii pozitive, ca 
ţară socialistă, oricât de des aveţi ocazia, şi în privinţa tipului de 
relaţii pe care doriţi să le aveţi cu statele socialiste, de o aşa 
manieră încât nimeni să nu vă poată acuza de comportament 
negativ, ceea ce ar crea pretexte pentru ceva. Trebuie să 
confirmaţi fidelitatea voastră faţă de Tratatul de la Varşovia, 
fără a menţiona, pentru moment, necesitatea unor progrese, 
astfel ca ei să nu aibă nici un pretext. Nu li se va oferi nici un 
pretext pentru a lua măsuri. Ştim că presa bulgară, ungară şi 
sovietică va inventa, va spune minciuni. Trebuie să arătaţi în 
presa voastră că nimic din ce spun ei nu este adevărat. 

Ceauşescu a încheiat discuţia refuzând invitaţia lui Tito de a 
rămâne să ia masa împreună, pentru discuţii detaliate, dată fiind 
presiunea evenimentelor. 

Apoi Tito l-a prevenit, „cu toată sinceritatea”, fără a-i da 
explicaţii despre sursa informaţiei: „ai grijă de tine, de siguranţa 
ta, chiar şi la Bucureşti.” 

A doua zi, Ceauşescu nu a cugetat prea mult la întâlnirea pe 
care a avut-o cu Tito. În particular şi-a exprimat dezamăgirea că 
liderul iugoslav i-a oferit în loc de solidaritate, azil. Însă, în faţa 
Comitetului Executiv a declarat doar că iugoslavii: 

…ne-au spus că sunt de acord cu noi, dar că ar trebui să avem 
grijă şi să dăm dovadă de cumpătare, singura diferenţă fiind că 
ei fac exact invers. 

… Ne-au explicat că şi ei se află într-o situaţie dificilă de care 
italienii ar putea profita, aceştia având unele pretenţii 
teritoriale, precum şi albanezii şi grecii, care ar putea profita 
de o anumită stare de fapt. 

Nu după mult timp, evaluările şi rapoartele făcute de serviciile 
secrete americane au început imediat să trâmbiţeze pe tema 
„rezistenţei îndârjite a iugoslavilor şi privind baterea în 
retragere a României”. Faptul era cu atât mai uimitor cu cât 
remarcile liderului român fusesrră mult mai „îndrăzneţe” şi 
neechivoce în condamnarea invaziei decât expresiile „mai 
blânde” de „îngrijorarea” pe care le folosise Tito până în acel 
moment. Era o mare discrepanţă între protestele zgomotoase ale 
lui Tito din occident şi acţiunile discrete făcute de Ceauşescu în 
sprijinul Cehoslovaciei şi cu scopul de a pune piedici URSS. În 
tot acest timp, Bucureştiul condamna invazia, în mod repetat, 
dar nu mass-media occidentală, ci la consiliile Tratatului de la 
Varşovia, în interiorul comunităţii socialiste, şi la sesiunile de 
lucru ale ONU. Discrepanţa a fost reflectată şi de atacurile din 
media sovietică în care Ceauşescu a fost „atacat direct, în 
termeni foarte critici, de presa maghiară şi sovietică”, în timp ce 
Tito nu a fost „atât de expus.” Era o şi mai mare contradicţie 
între rapoartele despre reconcilierea româno – sovietică, 
presiunile militare sovietice constante şi măsurile economice 
punitive. Moscova nu a exercitat niciun fel de presiune 
economică asupra Iugoslaviei în urma protestelor politice ale lui 
Tito. Dimpotrivă, la finele anului 1968, când, după toate 
aparenţele, „atitudinea ostilă manifestată de Uniunea Sovietică 
faţă de Iugoslavia atinsese un nivel nemaiauzit de la 
excomunicarea din Cominform, cu 20 de ani în urmă”, 
Belgradul şi Moscova au încheiat un acord „în vederea unei 
creşteri semnificative a comerţului în spaţiul iugoslav, cu ţările 
semnatare ale Tratatului de la Varşovia”, acord ce prevedea un 
schimb de mărfuri de bază cu URSS cu 30% peste nivelul 
estimat pentru 1968.” În plus, „se pare că URSS şi aliaţii săi 
dădeau garanţii că vor menţine relaţii normale”, indiferent de 
opoziţia manifestată public de Tito faţă de invazie, sugerând că 
aceasta nu avea de ce să deranjeze cât de puţin Moscova, după 
cum se anticipase în Occident. 

În acest timp, un grup de înalţi oficiali ai Departamentului de 
Stat analizau febril împrejurările ce făceau trimitere la o invazie 
a României de tipul invaziei Cehoslovaciei, date fiind probele 
ce indicau comasarea trupelor militare sovietice şi ale ţărilor 
Tratatului de la Varşovia la graniţele sale, precum şi „războiul 
economic declanşat de sovietici împotriva României”, probe 
care indicau cu totul altceva decât o reconciliere.Evaluările 
SUA excludeau posibilitatea ca Iugoslavia să fie complicele 
Kremlinului. Anomalia nu a condus la o re-examinare mai 
atentă a relaţiei economice care se îmbunătăţise semnificativ. În 
schimb, CIA descria relaţia ca fiind „puţin afectată de 
înrăutăţirea relaţiilor politice după invazia Cehoslovaciei”, 
datorită „deciziei URSS de a nu exercita presiuni economice”, 
prezentând, astfel, îmbunătăţirea semnificativă a relaţiilor ca o 
lipsă a sancţiunilor. 

Intervenţia preşedinţiei americană 

În mod paradoxal, în timp ce căuta sprijinul Beijingului, în 
cadrul comunităţii socialiste, Bucureştiul a primit ajutorul 
nesolicitat al Washingtonului, care ar fi putut fi decisiv în 
schimbarea intenţiilor Moscovei de a interveni în România, în 
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perioada august – octombrie 1968. Evaluând intenţiile URSS, la 
o întâlnire a Consiliului de Securitate Naţională, pe 23 august, 
directorul CIA, Richard Helms, a declarat că România „a 
adoptat una dintre cele mai ferme poziţii publice luate de vreun 
guvern în ce priveşte Cehoslovacia”, fie el din Orient sau 
Occident, şi că există „temeri bine întemeiate” că URSS ar 
putea să reacţioneze.  Şi Preşedintele Johnson era convins de 
acest lucru. Imediat, ambasadorul României a primit acces 
permanent la Secretarul de Stat Dean Rusk şi i s-a spus „că-l 
poate suna pe Secretar direct, în caz că era nevoie.” 

În aceeaşi zi, Rusk îl sunase pe ambasadorul Anatoli Dobrinin 
pentru a se interesa cu privire la intenţiile Moscovei faţă de 
România şi a lansa un avertisment în acest sens: 

În ultimele ore am primit numeroase informaţii alarmante cu 
privire la o posibilă invazie sovietică în România. Secretarul de 
stat a subliniat că aceste informaţii nu vin de la partea română. 
Cu siguranţă că ambasadorul cunoaşte consecinţele pe care o 
asemenea acţiune le-ar avea asupra punctului de vedere al 
Statelor Unite, mai ales că vine după recenta acţiune sovietică 
în Cehoslovacia… Acesta a întrebat dacă Dobrinin are 
informaţii pe această temă. 

Dobrinin îşi aminteşte că Rusk l-a avertizat „oarecum pe 
neaşteptate” să nu invadeze României,  afirmând că „ar fi fost 
prea mult” şi peste puterea administraţiei SUA de a controla 
„opinia publică”. 

Moscova nu a dat niciun răspuns. Între timp, Comitetul executiv 
din România s-a întrunit din nou pe 25 august pentru a discuta 
noile mişcări ale URSS şi ale trupelor aliate.[56] Deosebit de 
îngrijorătoare erau mişcările celor două divizii sovietice şi ale 
trupelor ungare în estul Ungariei, de la Debreţin către graniţa cu 
România, precum şi mişcările diviziilor sovietice staţionate 
permanent în RSS Moldovenească, la Chişinău şi pregătirile 
evidente pe care le făceau acestea pentru a trece pe teritoriul 
românesc. Doi dintre participanţi, Gheorghe Stoica şi Gheorghe 
Apostol, şi-au exprimat îngrijorarea vecină cu panica, astfel 
încât Bodnăraş a încheiat şedinţa afirmând „pentru liniştea lor” 
că fuseseră luate „toate măsurile” necesare pentru a 
preîntâmpina un atac militar surpriză din partea celor cinci state 
membre ale Tratatului de la Varşovia. 

Pe 27 august Comitetul politic al Partidului socialist 
muncitoresc ungar (HWSP) observă că: 

Atât iugoslavii, cât şi românii au protestat faţă de guvernele 
celor cinci ţări socialiste cu privire la invazia trupelor aliate pe 
teritoriul Cehoslovaciei şi ambele ţări au făcut demersuri 
militare. Aceste demersuri au un scop politic pe plan intern, dat 
fiind că sunt menite să vină în sprijinul politicii adoptate de 
conducere, dar, dintr-o perspectivă obiectivă, acestea sprijină 
politica anti-sovietică şi propaganda imperialiştilor. Efectivele 
forţelor armate şi natura activităţii lor indică faptul că atât 
România cât şi Iugoslavia se pregătesc în scopuri defensive. 

Politica Ungariei faţă de ambele ţări a fost de „respingere fermă 
a atacurile nedrepte în apărarea poziţiilor noastre corecte” şi să 
se angajeze în luarea de măsuri „pentru a dezvolta şi normaliza 
relaţiile noastre bilaterale în domeniul social, cultural, economic 
şi comercial.” Comitetul politic al HWSP a ajuns la concluzia 
că: „Trebuie să-i informăm pe conducătorii român şi iugoslav, 

într-o manieră corespunzătoare, că propaganda Occidentului 
privind ameninţarea unui atac iminent este neîntemeiată.” 

Două zile mai târziu, pe 29 august, Statele Unite, NATO, 
serviciile de informaţii ale României şi Iugoslaviei au informat 
la unison că trupele URSS, ale Ungariei şi Bulgariei şi-au 
intensificat pregătirile de a se desfăşura de-a lungul graniţelor 
cu România. În consecinţă, colectivul Cehoslovacia din 
Departamentul de Stat a fost convins să „includă planurile 
pentru evoluţiile care ar afecta România”, inclusiv pregătirile 
pentru „planurile corespunzătoare de contingenţă în 
eventualitatea unei acţiuni militare sovietice în România.”Cât 
de serios lua în considerare această posibilitate administraţia 
Johnson este reflectat de faptul că consilierul preşedintelui a 
luat chiar măsura extraordinară de a întocmi proiectul unei 
declaraţii de condamnare a atacului împotriva României: 

Lumea este şocată de vestea că Uniunea Sovietică şi câţiva 
dintre sateliţii săi au întreprins încă o agresiune brutală 
împotriva unui stat independent din Europa. Atacul împotriva 
României şi invazia Cehoslovaciei, care l-a precedat, dovedesc 
o ignorare gravă a integrităţii şi suveranităţii unor naţiuni 
independente. Această acţiune este total opusă declaraţiilor 
repetate ale guvernului sovietic care condamnă amestecul în 
afacerile interne ale altor state. 

Acest mesaj reitera că „atacul asupra României din partea 
Uniunii Sovietice şi a aliaţilor săi ridica probleme adânci şi 
grave” şi va generă un răspuns internaţional. 

Pe 30 august, ambasadorii sovietici acreditaţi în cele patru state 
importante membre NATO şi-au programat întâlniri simultane 
pentru a doua zi. O mişcare similară a precedat anunţul privind 
acţiunea militară în Cehoslovacia după ce aceasta se afla deja în 
plină desfăşurare de câteva ore. Semnalele primite de Agenţia 
Naţională de Securitate arătau şi ele dovezile unei posibile 
„mişcări a sovieticilor în România” pentru „a-l aduce pe 
Ceauşescu pe linie”: 

Casa Albă a fost preocupată de această posibilitate încă de pe 
data de 23. România a dus o politică externă independentă încă 
din 1964, iar în timpul crizei din Cehoslovacia a sprijinit 
guvernul Dubcek (singura din Blocul Sovietic). Mişcările de 
trupe sovietice din zonele periferice României pot fi interpretate 
ca reprezentând o ameninţare pentru această ţară. 

Administraţia Johnson a decis să preîntâmpine acţiunea 
Kremlinului cu angajamente răspicate şi credibile că va 
declanşa represalii grave. Rusk l-a convocat urgent pe Dobrinin 
la o întâlnire ,în cursul aceleiaşi seri (la ora 21.00). Cu o oră 
înaintea întâlnirii, într-o declaraţie televizată,  preşedintele 
Johnson a făcut o referire cu privire la Europa de est, avertizând 
că vor fi repercusiuni cumplite în cazul în care Moscova ar 
„elibera câinii războiului”, cu referire directă la „temerile legate 
de posibilitatea ca sovieticii să intervină în România”. Ulterior, 
Rusk i-a informat pe români că Washingtonul primise 
„informaţii complexe în cursul acelei zile care nu ne-au plăcut 
deloc” şi, prin urmare, a fost obligat să acţioneze rapid. 

Rusk a trecut direct la subiect cu reprezentantul sovietic, 
indicând lipsa unui răspuns la solicitarea formulată de SUA 
privind exprimarea intenţiilor pe care le avea URSS. 
Dimpotrivă, a evidenţiat Rusk: 
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… noi primim în continuare informări deranjante şi în ultimele 
24 de ore am primit numeroase rapoarte privind mişcarea 
trupelor, incidente la frontieră etc. El a întrebat dacă 
ambasadorul avea vreo justificare să-i dea asigurări că nu 
intenţionau să declanşeze o acţiune împotriva României… 
Secretarul a afirmat că, dacă se avea în vedere o asemenea 
acţiune, atunci, în numele întregii lumi, îi cere să nu o ducă la 
bun sfârşit. Consecinţele unei asemenea acţiuni asupra 
afacerilor internaţionale ar fi inimaginabile. 

Încercând să îndepărteze temerile cu privire la isteria iscată în 
jurul României, „Dobrinin a întrebat dacă românii sunt de 
aceeaşi părere”, răspunsul primit fiind că Washingtonul „nu 
deţine niciun fel de informaţii de la români.” 

„Pentru a face ceea ce era corect”, preşedintele Johnson „a emis 
un avertisment public către URSS, în prima săptămână din 
septembrie”, iar „invazia asupra României nu a mai avut loc”. 

Într-adevăr, Rusk a informat Consiliul Naţional de Securitate, la 
şedinţa din 4 septembrie,  că deşi sovieticii bătuseră în retragere 
imediat după discursul preşedintelui Johnson, „nu putem fi 
siguri că sovietici nu vor ataca Berlinul sau România în zilele 
următoare. Generalul Wheeler a împărtăşit şi el această 
îngrijorare, explicând că: 

19 divizii sovietice vor putea intra în România în decurs de 
două-trei zile. Această forţă poate înăbuşi rapid orice opoziţie 
românească. Vor exista puţine informaţii ale serviciilor de 
spionaj. Vom putea însă să detectăm mişcările avioanelor 
sovietice. 

Intenţiile Pactului de la Varşovia vizavi de hotărârea României 

Peste câţiva ani, deşi negând intenţia „serioasă” privind o 
eventuală invazie şi denaturând dezacordul sovietic cu 
Bucureştiul ca fiind limitat la „refuzul acestuia de a lua parte la 
acţiunea comună a Pactului împotriva Cehoslovaciei”, 
ambasadorul sovietic a confirmat că existau motive legitime de 
îngrijorare. Dobrinin, care avea să părăsească în sfârşit 
Washingtonul,  în anul 1986, pentru a conduce Departamentul 
internaţional care coordona şi superviza operaţiunile de 
dezinformare, a informat că trupele sovietice erau într-adevăr 
„angajate în manevre tactice demonstrative” de-a lungul 
frontierei cu România, care erau „atent monitorizate” de 
serviciile secrete occidentale, astfel încât „informaţiile cu 
privire la acestea au ajuns repede la preşedintele Johnson.” 

Cu siguranţă, aşteptările legate de o mişcare împotriva 
României erau larg răspândite în rândul forţelor sovietice şi ale 
statelor membre ale Tratatului de la Varşovia care au participat 
la invazia Cehoslovaciei. Pe 26 august, ministrul polonez al 
apărării, Generalul Wojciech Iaruzelski, a declarat auditoriului 
său de la Academia Statului Major General al Poloniei că 
România va avea de suferit pentru lipsa de obedienţă şi că 
„trebuie să se supună ordinelor sau să suporte consecinţele.” 
Aproape patruzeci de ani mai târziu, pe când susţinea că nu a 
făcut parte din grupul de decizie şi strategie al Tratatului de la 
Varşovia, Iaruzelski şi-a amintit că „la timpul respectiv şi, de 
asemenea, ulterior, s-au vehiculat unele informaţii potrivit 
cărora forţele noastre se puteau folosi de un „fir” pentru a 
invada România şi pentru a scăpa de Ceauşescu”, informaţii 
care „probabil” că „reprezentau intenţiile unor persoane.”  

Recunoaşterea lui Jarujelski este şi mai interesantă având în 
vedere că el a respins în mod repetat propunerea României de a 
se uni pentru a contrabalansa dominaţia sovietică, a denaturat 
frecvent poziţiile (militare şi politice) ale României în faţa 
conducerii partidului şi guvernului polonez şi lucra, se pare, 
pentru spionajul militar sovietic. 

Un fost ofiţer GRU aflat la vremea respectivă la comandă, 
considera că era „destul de evident” că armata sovietică „va 
invada România”. Motivele pentru care s-au întors atât de rapid 
împotriva ei erau „foarte convingătoare”. Acestea conţineau 
denunţarea de către România a intervenţiei în Cehoslovacia ca 
fiind „un act de agresiune”, refuzul ei de a permite trupelor 
statelor Tratatului de la Varşovia să desfăşoare misiuni pe 
teritoriul său, declaraţia că, „în eventualitatea unui război în 
Europa, va decide în mod independent dacă va intra sau nu în 
război şi de partea cui” şi exercitarea dreptului de veto pentru 
crearea unei legături pe teritoriul său între URSS şi Bulgaria 
pentru transferul trupelor.  Astfel, este uşor de înţeles de ce 
Administraţia Johnson a depus eforturi atât de mari „pentru a 
sublinia gravitatea acestei probleme”. 

Potrivit arhivelor Departamentului de Stat, Rusk a declarat că 
Washingtonul „era foarte îngrijorat”, iar Dobrinin „nu ar trebui 
să interpreteze greşit atitudinea lor moderată”. Statele Unite 
doreau să specifice clar, „în cei mai duri termeni”, că se 
aşteptau că Uniunea Sovietică „să nu mai ia în calcul pe viitor 
utilizarea forţei militare împotriva oricăror ţări din estul 
Europei.” Dobrinin îşi aminteşte că Rusk şi-a exprimat 
îngrijorarea în termeni emoţionali: „În numele omenirii, vă 
cerem să nu invadaţi România, deoarece consecinţele vor fi 
imposibil de prevăzut” şi „vor fi dezastruoase pentru relaţiile 
sovieto-americane şi pentru întreaga lume.” 

A doua zi, într-un mesaj urgent, asistentul special al 
preşedintelui observa că „dacă avea să se întâmple ceva în 
România, acest lucru se putea întâmpla în prima săptămâna a 
lunii septembrie”, altfel spus, exact conform planificării 
furnizate Bucureştiului de către ofiţerul polonez din grupul de 
strategie al Tratatului de la Varşovia. Mesajul era însoţită de o 
scrisoare a preşedintelui Johnson adresată şefului statului, 
Alexei Kosîgin, invocând posibilitatea unui al treilea Război 
Mondial în cazul în care Moscova invada România: 

De două ori în decursul vieţii dumneavoastră şi al vieţii mele 
ne-am confruntat cu un război mondial, provocat de evenimente 
care s-au petrecut în estul Europei…. Aşa cum secretarul Rusk 
sublinia în discuţia cu ambasadorul Dobrinin, sper că guvernul 
dumneavoastră se va abţine, dacă se pune problema unei 
intervenţii militare în România sau în orice altă ţară din 
Europa de est. 

În acelaşi timp, Rostow i-a comunicat preşedintelui Johnson că, 
deşi „există puţine informaţii adiţionale” asupra ameninţării 
militare sovietice la adresa României: 

Reţeaua meteorologică a forţelor aeriene sovietice a difuzat 
condiţiile meteorologice din România şi Iugoslavia, începând 
din 28 august, sugerând prin aceasta că se aşteaptă să fie 
efectuate zboruri în Balcani… În acelaşi timp, rapoartele 
meteorologice despre Cehoslovacia s-au diminuat considerabil.  
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În 24 de ore, Dobrinin s-a întors cu răspunsul oficial al URSS, 
însă nu scris, ci verbal. Se declara oficial, pentru prima dată de 
la începutul crizei, în urmă cu 10 zile, că „temerile şi 
informaţiile privind intervenţia militară a URSS împotriva 
României erau total nefondate.”  Dobrinin se referă la atacul 
indirect al Moscovei asupra credibilităţii României în declaraţia 
sa că „rapoartele despre viitoare deplasări de forţe sovietice în 
România sunt create special de anumite cercuri pentru a induce 
în eroare guvernul american şi ele nu corespund realităţii.” 
Operaţiunile deschise de recunoaştere şi pregătirile pentru 
traversarea frontierei cu România s-au oprit într-o săptămână.

Ulterior, Rusk le-a spus românilor că au avut „patru cărţi” de 
jucat împotriva Moscovei. Din păcate, primele două 
„conştiinţa sovieticilor şi a aliaţilor din cadrul Tratatului de la 
Varşovia” şi „reacţia furioasă a opiniei publice mondiale” 
dovediseră deja inutile în cazul Cehoslovaciei. Celelalte două 
cărţi, unitatea şi „atitudinea poporului român” şi „faptul că o 
invazie în România ar risca o rupere a relaţiilor dintre URSS şi 
Occident” (la care Rusk a adăugat asigurarea sa „că o repetare a 
acţiunii sovieticilor în România ar provoca o reacţie mult mai 
puternică din partea Occidentului decât în cazul Cehoslovaciei”) 
au fost cele care au constituit, într-adevăr, atuurile României. 

După cum se menţiona în unul din rapoartele CIA ulterioare 
invaziei, controlul sovietic asupra sateliţilor săi funcţiona numai 
dacă erau îndeplinite patru precondiţii: 

• Partidul comunist trebuie să deţină monopolul puterii; 

• Dorinţa sovieticilor de a interveni militar trebuie să fie 
credibilă;  

• Legătura dintre partid şi popor trebuie să

• Conducerea locală trebuie să fie capabilă de divizare.

Primele două precondiţii – sau vulnerabilităţi din perspectiva 
regimului ţintă – existau cu siguranţă şi în cazul României. 
Ultimele două au reprezentat ţinta „măsurilor active” 
pe tot parcursul războiului rece.  Chinezii aveau o opinie 
similară în privinţa importanţei unităţii românilor. La observaţia 
lui Maurer că România era doar o ţară mică, Kang Sheng a 
ripostat: „India este o ţară mare, dar nu este unită; România e
o ţară mică, dar este unită. În acest caz, care dintre ele este mai 
mare?” 

 

Executat în lanţuri: Spiru Blănaru, 
comandantul luptătorilor anticomunişti 
din Munţii Banatului (+16 iulie 1949)

         Acum 67 de ani a fost executat, legat în lanţuri, Spi
Blănaru, comandantul luptătorilor anticomunişti din Munţii 
Banatului.  

ltimele cuvinte adresate fratelui său de luptă Atanasie 
Berzescu sunt un adevărat testament:  „Îmi este dragă 
ţara noastră, neamul nostru românesc. Avem obligaţia U
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a întors cu răspunsul oficial al URSS, 
însă nu scris, ci verbal. Se declara oficial, pentru prima dată de 
la începutul crizei, în urmă cu 10 zile, că „temerile şi 
informaţiile privind intervenţia militară a URSS împotriva 
României erau total nefondate.”  Dobrinin se referă la atacul 
indirect al Moscovei asupra credibilităţii României în declaraţia 
sa că „rapoartele despre viitoare deplasări de forţe sovietice în 

ânia sunt create special de anumite cercuri pentru a induce 
în eroare guvernul american şi ele nu corespund realităţii.” 
Operaţiunile deschise de recunoaştere şi pregătirile pentru 

o săptămână. 

a spus românilor că au avut „patru cărţi” de 
jucat împotriva Moscovei. Din păcate, primele două – 
„conştiinţa sovieticilor şi a aliaţilor din cadrul Tratatului de la 
Varşovia” şi „reacţia furioasă a opiniei publice mondiale” – se 

ile în cazul Cehoslovaciei. Celelalte două 
cărţi, unitatea şi „atitudinea poporului român” şi „faptul că o 
invazie în România ar risca o rupere a relaţiilor dintre URSS şi 
Occident” (la care Rusk a adăugat asigurarea sa „că o repetare a 

or în România ar provoca o reacţie mult mai 
puternică din partea Occidentului decât în cazul Cehoslovaciei”) 

adevăr, atuurile României.  

După cum se menţiona în unul din rapoartele CIA ulterioare 
vietic asupra sateliţilor săi funcţiona numai 

Partidul comunist trebuie să deţină monopolul puterii;  

Dorinţa sovieticilor de a interveni militar trebuie să fie 

Legătura dintre partid şi popor trebuie să fie ruptă; [şi]  

Conducerea locală trebuie să fie capabilă de divizare. 

sau vulnerabilităţi din perspectiva 
existau cu siguranţă şi în cazul României. 

Ultimele două au reprezentat ţinta „măsurilor active” sovietice 
Chinezii aveau o opinie 

similară în privinţa importanţei unităţii românilor. La observaţia 
lui Maurer că România era doar o ţară mică, Kang Sheng a 
ripostat: „India este o ţară mare, dar nu este unită; România este 
o ţară mică, dar este unită. În acest caz, care dintre ele este mai 

Executat în lanţuri: Spiru Blănaru, 
comandantul luptătorilor anticomunişti 
din Munţii Banatului (+16 iulie 1949) 

Acum 67 de ani a fost executat, legat în lanţuri, Spiru 
Blănaru, comandantul luptătorilor anticomunişti din Munţii 

ltimele cuvinte adresate fratelui său de luptă Atanasie 
„Îmi este dragă 

ţara noastră, neamul nostru românesc. Avem obligaţia 

morală faţă de copiii noştri să le lăsăm moştenire dreapta 
credinţă a strămoşilor noştri şi răspunderea faţă de străbunicii 
noştri, crescuţi în legea creştină”. 

„a) – De când stau aici în grup cu aceşti oameni, hotărâţi să 
lupte până la unul, am observat un lucru extrem 
felul lor de comportare. Deşi suntem, ca apartenenţă politică, 
diferiţi, ne înţelegem ca fraţii. Nu facem diferenţă între noi. 
Aici, după cum ştii, sunt mulţi legionari, ţărănişti, liberali şi 
militari. Suntem de atâta timp la un loc, nu i
facă deosebire între ei după apartenenţă politică. Toţi suntem 
români şi trebuie să fim uniţi în faţa duşmanului. Deşi cel mai 
mare păcat al românilor este lipsa de unitate, noi aici am reuşit 
să realizăm, în ciuda păcatului, unitatea în
b) – În faţa primejdiei, noi ne-am adus aminte de Dumnezeu. 
Cu toţii ne rugăm ca să scăpăm din drăceasca încleştare între 
bine şi rău. S-a realizat o prietenie, liantul fără de care nu va fi 
niciodată biruinţă.
c) – Aş dori ca, la momentul potrivit, să ştie şi ai mei, de acasă, 
familia mea, prin ce am trecut şi care au fost condiţiile de viaţă 
şi şansele de biruinţă asupra comunismului. Ne
gândul că va trebui să murim până la urmă. Eu, frateTase, am 
certitudinea că voi muri şi-ţi încredinţez ţie aceste gânduri ale 
mele, nu ca pe un mesaj, ci ca unele frământări ale mele ca om. 
Fiul meu, dacă va mai apuca să scape cu viaţă, la fel şi soţia 
mea, aş vrea să cunoască prin ce am trecut.
d) – Îmi este dragă ţara noastră, neamul nostru române
dori ca odată să fie liber, mare şi unit. Dumnezeusă fie cu el. 
Dezmembrările de partid să dispară. Poporul român s
creştin. Avem obligaţia morală faţă de copiii noştri să le lăsăm 
moştenire dreapta credinţă a strămoşilor noştri şi răspunde
faţă de străbunicii noştri, crescuţi în legea creştină. Fă acest 
lucru, fratele meu, şi este de-ajuns pentru mine. Cei care vin 
după noi să ştie ce-am făcut şi ce-am gândit şi noi, în “toiul 
beznelor adânci”. (FP FB) 

16 iulie 1949, Timişoara. Cei cinci condamnaţi la moarte de 
către tribunal (Spiru Blănaru, Petre Domoşneanu, Ion Tănase, 
Petre Puşchiţă zis Mutaşcu şi Romu
ridicaţi din închisoarea de pe strada „Popa Şapcă” şi duşi în 
zona „Pădurea Verde” de la marginea Timişoarei, unde au fost 
împuşcaţi. Ceilalţi şapte primiseră condamnări la închisoare sau 
la muncă silnică. Cu toate acestea, curând du
execuţii, la 2 august 1949, au fost ridicaţi şi ei şi asasinaţi în 
zona orașului Lugoj. În certificatele de deces, care le
întocmite abia în 1957, aceştia au fost trecuţi ca fiind victime 
ale feluritor boli (afecţiuni cardiace, insuficie

istorieistorieistorieistorie    

Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 

copiii noştri să le lăsăm moştenire dreapta 
credinţă a strămoşilor noştri şi răspunderea faţă de străbunicii 

De când stau aici în grup cu aceşti oameni, hotărâţi să 
lupte până la unul, am observat un lucru extrem de important în 
felul lor de comportare. Deşi suntem, ca apartenenţă politică, 
diferiţi, ne înţelegem ca fraţii. Nu facem diferenţă între noi. 
Aici, după cum ştii, sunt mulţi legionari, ţărănişti, liberali şi 
militari. Suntem de atâta timp la un loc, nu i-am auzit o dată să 
facă deosebire între ei după apartenenţă politică. Toţi suntem 
români şi trebuie să fim uniţi în faţa duşmanului. Deşi cel mai 
mare păcat al românilor este lipsa de unitate, noi aici am reuşit 
să realizăm, în ciuda păcatului, unitatea între noi. 

am adus aminte de Dumnezeu. 
Cu toţii ne rugăm ca să scăpăm din drăceasca încleştare între 

a realizat o prietenie, liantul fără de care nu va fi 
niciodată biruinţă. 

t, să ştie şi ai mei, de acasă, 
familia mea, prin ce am trecut şi care au fost condiţiile de viaţă 
şi şansele de biruinţă asupra comunismului. Ne-am împăcat cu 
gândul că va trebui să murim până la urmă. Eu, frateTase, am 

edinţez ţie aceste gânduri ale 
mele, nu ca pe un mesaj, ci ca unele frământări ale mele ca om. 
Fiul meu, dacă va mai apuca să scape cu viaţă, la fel şi soţia 
mea, aş vrea să cunoască prin ce am trecut. 

Îmi este dragă ţara noastră, neamul nostru românesc. Aş 
dori ca odată să fie liber, mare şi unit. Dumnezeusă fie cu el. 
Dezmembrările de partid să dispară. Poporul român s-a născut 
creştin. Avem obligaţia morală faţă de copiii noştri să le lăsăm 
moştenire dreapta credinţă a strămoşilor noştri şi răspunderea 
faţă de străbunicii noştri, crescuţi în legea creştină. Fă acest 

ajuns pentru mine. Cei care vin 
am gândit şi noi, în “toiul 

 

Cei cinci condamnaţi la moarte de 
către tribunal (Spiru Blănaru, Petre Domoşneanu, Ion Tănase, 
Petre Puşchiţă zis Mutaşcu şi Romulus Mariţescu) au fost 
ridicaţi din închisoarea de pe strada „Popa Şapcă” şi duşi în 
zona „Pădurea Verde” de la marginea Timişoarei, unde au fost 
împuşcaţi. Ceilalţi şapte primiseră condamnări la închisoare sau 
la muncă silnică. Cu toate acestea, curând după primele 
execuţii, la 2 august 1949, au fost ridicaţi şi ei şi asasinaţi în 

șului Lugoj. În certificatele de deces, care le-au fost 
întocmite abia în 1957, aceştia au fost trecuţi ca fiind victime 
ale feluritor boli (afecţiuni cardiace, insuficienţe circulatorii sau 
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TBC pulmonar), toţi în aceeaşi zi şi aproximativ la aceeaşi 
oră!Ceilalţi şapte partizani primiseră condamnări la închisoare 
sau la muncă silnică. Cu toate acestea, curând după primele 
execuţii, la 2 august 1949, au fost ridicaţi şi ei şi asasinaţi în 
zona orașului Lugoj. În certificatele de deces, care le-au fost 
întocmite abia în 1957, aceştia au fost trecuţi ca fiind victime 
ale feluritor boli (afecţiuni cardiace, insuficienţe În ziua de 16 
iulie 1949, cei cinci condamnaţi la moarte de către tribunal 
(Spiru Blănaru, Petre Domoşneanu, Ion Tănase, Petre Puşchiţă 
zis Mutaşcu şi Romulus Mariţescu) au fost ridicaţi din 
închisoarea de pe strada „Popa Şapcă” şi duşi în zona „Pădurea 
Verde” de la marginea Timişoarei, unde au fost împuşcaţi. 
Ceilalţi şapte primiseră condamnări la închisoare sau la muncă 
silnică. Cu toate acestea, curând după primele execuţii, la 2 
august 1949, au fost ridicaţi şi ei şi asasinaţi în zona orașului 
Lugoj. În certificatele de deces, care le-au fost întocmite abia în 
1957, aceştia au fost trecuţi ca fiind victime ale feluritor boli 
(afecţiuni cardiace, insuficienţe circulatorii sau TBC pulmonar), 
toţi în aceeaşi zi şi aproximativ la aceeaşi oră!circulatorii sau 
TBC pulmonar), toţi în aceeaşi zi şi aproximativ la aceeaşi oră! 

Mircea Rusnac – Procesul conducătorilor partizanilor 
anticomunişti din Banat (1949) 
Problematica proceselor staliniste este de o complexitate 
deosebită în istoria noastră contemporană. Este vorba despre un 
fenomen specific secolului al XX-lea şi acelui tip de regim 
politic care îşi trage esenţa din concepţia lui Stalin. În perioada 
interbelică, în special în anii ’30, Uniunea Sovietică a fost 
zguduită de mii de asemenea procese, montate de N.K.V.D.-ul 
stalinist. După încheierea celui de-al doilea război mondial şi 
ocuparea ţărilor est-europene de către Armata Roşie, acestea au 
cunoscut, la rândul lor, fenomenul respectiv. Între ele s-a aflat, 
bineînţeles, şi România. 

Spiru Blănaru  

Primele procese staliniste au fost intentate unor adversari 
politici ai Partidului Comunist (Bolşevic). Este vorba despre 
procesele intitulate Afacerea din Şahtî (1928), Uniunea pentru 
eliberarea Ucrainei – S.V.U. (1930), Partidul muncitoresc-
ţărănesc (1930), Prompartia – Partidul industrial (1930), Biroul 
unional al C.C. al P.M.S.D. (al menşevicilor) din Rusia (1931) 
etc. După invadarea celorlalte ţări de către armatele sovietice, 
asemenea procese au avut loc şi acolo. Au fost judecaţi şi 
condamnaţi astfel cardinalii unor biserici catolice, precum 
Štepinac în Croaţia (1946), Tiso în Slovacia (1947), Mindszenty 
(1949) şi Groesz (1951) în Ungaria etc., unii lideri politici 
necomunişti, precum Mihajlović în Iugoslavia (1946), Petkov în 
Bulgaria (1947), Maniu în România (1947) etc. Al doilea tip de 
procese staliniste era constituit din procesele intentate unor foşti 
lideri importanţi ai partidului comunist însuşi, răsturnaţi de la 
putere de adversarii lor. Au produs de exemplu multă oroare în 
lumea civilizată cele trei mari procese de la Moscova: Zinoviev-
Kamenev (1936), Piatakov-Radek (1937) şi Buharin-Râkov 
(1938), în care foştii colegi ai lui Lenin mărturiseau cu propria 
gură că nu fuseseră toată viaţa decât nişte abjecţi „spioni 
imperialişti”. În ţările de democraţie populară asemenea procese 
abundau de asemenea în primii ani postbelici: Koçi Xoxe în 

Albania (1949), László Rajk în Ungaria (1949), Traicio Kostov 
în Bulgaria (1949), Rudolf Slańsky în Cehoslovacia (1952), 
Lucreţiu Pătrăşcanu în România (1954). 

Multă vreme s-au purtat discuţii asupra unei întrebări 
obsedante: ce metode erau utilizate în pregătirea acestor procese 
mistificate şi cum se reuşea să se obţină de la inculpaţi exact 
„depoziţiile” care le erau cerute? S-a emis iniţial ipoteza că în 
locul acuzaţilor reali ar fi compărut în faţa tribunalului agenţi ai 
Securităţii, bine machiaţi şi special pregătiţi. Totuşi, această 
ipoteză a fost respinsă de toţi cei care au asistat la asemenea 
procese şi îi cunoşteau bine pe acuzaţi. Scriitorul sovietic Ilya 
Ehrenburg presupunea că acuzaţii vorbeau astfel sub influenţa 
unor preparate medicale, precum şi prin utilizarea împotriva lor 
a hipnozei şi a sugestiei. Unii autori occidentali credeau că se 
acţiona prin metode ideologice şi psihologice. „Dar principalul 
instrument de influenţare a majorităţii celor implicaţi în proces 
îl constituiau tortura şi maltratarea”, considera istoricul rus Roy 
Medvedev. În plus, continua el, „unora li se promitea nu doar că 
vor rămâne în viaţă, ci chiar că vor fi parţial liberi, că vor fi 
trimişi într-o muncă de partid, de stat sau economică în zone din 
Siberia şi Extremul Orient.” (1) Istoricul francez André 
Fontaine scria la rândul lui: „După asasinarea la Leningrad, la 1 
decembrie 1934 – după toate aparenţele la ordinul lui Stalin 
însuşi –, a unuia dintre principalii colaboratori ai dictatorului, 
Serghei Kirov, epurarea (Cistka) se va transforma în teroare. 
Vor fi montate imense procese, în cursul cărora acuzaţii – 
pregătiţi prin metode psihologice deosebit de eficace – 
mărturiseau, rostogolindu-se în mocirlă, asemenea personajelor 
lui Dostoievski, crime de necrezut. Unul după altul, părinţii 
comunismului rus vor fi trimişi la moarte.” (2) 

La sfârşitul anilor ’40, când fenomenul a fost extins şi asupra 
noilor ţări de democraţie populară, în Occident a început să se 
vorbească despre „serul adevărului”, despre „pilule de 
mărturisire”, despre „droguri de vinovăţie”, care le-ar fi fost 
injectate acuzaţilor pentru a-i determina să confirme orice crimă 
pe care ar fi imaginat-o anchetatorii. (3) Medicul francez Jean 
Delay nu ezita să se gândească la faptul că inculpaţilor li s-ar fi 
putut face chiar o operaţie a creierului: „Operaţia făcută nu în 
scopuri medicale, ci politice, ar face ca rezistenţa adeversarilor 
ireductibili să fie înfrântă şi ca ei să fie transformaţi în elemente 
conformiste.” (4) Problema nu a fost pe deplin elucidată nici 
astăzi, deşi este aproape cert faptul că torturile psihice au 
prevalat asupra celor fizice şi, prin măcinarea nervilor celor 
anchetaţi, aceştia ajungeau să semneze orice fel de declaraţii, pe 
care le confirmau ulterior în faţa tribunalului, de teama ca nu 
cumva torturile să fie repuse în aplicare. 

Dar, după cum arăta Ion Raţiu, regimul comunist considera 
absolut suficient un asemenea tip de proces pentru a-şi legitima 
toate acuzaţiile aduse oponenţilor săi: „Astfel, se are multă grijă 
ca, formal, sentinţa să fie pronunţată doar după un proces lung 
şi detaliat. Faptul că presa lumii libere nu este acceptată nu are 
nicio importanţă. Procesul nu este pus în scenă pentru beneficiul 
lumii libere. Obiectivele sale primare sunt de a distruge 
posibilitatea creării oricărui mit în jurul celor ce trebuie 
eliminaţi din societate. Sub niciun chip ei nu trebuie să devină 
martiri. Ei au mărturisit. Li s-a oferit un proces onorabil. Au 
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fost condamnaţi. Tribunalul a arătat clemenţă, dar în vederea 
vinei sale el trebuie eliminat. Poporul mărşăluieşte victorios 
spre construcţia noii societăţi. El nu se poate opri pentru a mai 
arunca o a doua privire acestui sărman ticălos. El a văzut 
adevărul prea târziu. Asta este ceea ce guvernul comunist vrea 
să fie crezut de către oameni.” (5) 

O sugestivă ilustrare a acestor idei găsim în celebra biografie 
oficială a lui Stalin: „Victoriile socialismului, repurtate de 
partid, i-au făcut pe duşmanii poporului să turbeze şi mai mult. 
În 1937 au fost descoperite noi date asupra monştrilor din banda 
troţkisto-buharinistă de spioni, sabotori şi asasini în slujba 
serviciilor de spionaj ale statelor capitaliste. Procesele au arătat 
că aceste lepădături ale omenirii au urzit un complot împotriva 
lui Lenin, pe care intenţionau să-l aresteze, împotriva partidului, 
împotriva statului sovietic, chiar din primele zile ale revoluţiei 
din octombrie. Executând voinţa stăpânilor lor imperialişti, ei 
şi-au pus ca scop să distrugă partidul şi statul sovietic, să 
submineze apărarea ţării, să înlesnească intervenţia străină, să 
pregătească înfrângerea Armatei Roşii, dezmembrarea U.R.S.S., 
transformarea ei într-o colonie a imperialismului, restaurarea 
robiei capitaliste în U.R.S.S. Partidul şi puterea sovietică au 
zdrobit viesparele duşmanilor poporului. În raportul său Despre 
lipsurile în munca de partid, ţinut la plenara comitetului central 
din martie 1937, Stalin trasează un program precis de întărire a 
organelor de partid şi sovietice, un program de măsuri în 
vederea ascuţirii vigilenţei politice, şi lansează lozinca: «Să ne 
însuşim bolşevismul». Stalin a înarmat partidul pentru lupta 
împotriva duşmanilor poporului, l-a învăţat să smulgă masca de 
pe faţa lor. 

Tribunalul sovietic a dezvăluit crimele monştrilor troţkisto-
buharinişti şi i-a condamnat la moarte prin împuşcare. Poporul 
sovietic a aprobat nimicirea bandei troţkisto-buhariniste şi a 
trecut la treburile curente – la pregătirea alegerilor pentru 
Sovietul Suprem al U.R.S.S.” (6) 

Un asemenea proces, care făcea tabula rasa cu prestigioasa 
tradiţie judiciară românească, a fost judecat de Tribunalul 
militar din Timişoara în zilele de 21-25 iunie 1949. Cei 12 
inculpaţi erau conducători sau membri ai unor grupuri de 
partizani anticomunişti refugiaţi în munţii şi pădurile Banatului, 
de unde intenţionau să continue rezistenţa armată până la o 
eventuală eliberare a ţării noastre de sub ocupaţia sovietică cu 
ajutorul statelor democratice din Occident. 

Mişcarea partizanilor anticomunişti din munţii României a 
constituit un caz aproape unic în Europa de răsărit supusă 
sovietizării forţate. Grupuri special instruite, conduse de ofiţeri 
de elită, au fost înfiinţate imediat după 23 august 1944, în 
speranţa prevenirii unei ocupaţii îndelungate a ţării. După 
instalarea prin forţă a guvernului procomunist Petru Groza la 6 
martie 1945, mişcarea a început să ia amploare, atât cantitativ 
cât şi calitativ, prin ralierea unora dintre ofiţerii excluşi din 
armată pentru că erau ostili noului regim. În 1946, la intervenţia 
regelui Mihai, grupurile de rezistenţă de pe întreg cuprinsul ţării 
au fost incluse în Mişcarea Naţională de Rezistenţă, sub 
conducerea generalului Aurel Aldea, aflat în anturajul Palatului 
regal. La 7 noiembrie 1946, Partidul Naţional Ţărănesc îşi 

întemeia propriul cerc militar profesional, condus de 
vicepreşedintele partidului, Ion Mihalache, cu destinaţia de a 
coordona activitatea lor la nivel naţional. Dar după interzicerea 
partidului, în iulie 1947, mişcările s-au desfăşurat separat, 
activând răzleţ în Banat, în Făgăraş, în Bucegi, în Bucovina etc. 
Deşi nu au beneficiat de aproape niciun sprijin occidental 
efectiv, ele au rezistat asalturilor Securităţii până în anii 1956-
1958, când ultimii luptători au capitulat. Demoralizarea lor a 
devenit generală în momentul înăbuşirii revoluţiei 
anticomuniste ungare din noiembrie 1956 de către tancurile 
sovietice, fără ca ţările occidentale să schiţeze măcar un gest de 
bunăvoinţă. Astfel se încheia eroica şi sângeroasa pagină scrisă 
în istoria ţării de luptătorii din Carpaţi. 

Grupul celor 12 acuzaţi din procesul de la Timişoara era primul 
grup important capturat de autorităţile comuniste. Ei îşi 
începuseră activitatea mai intens din 1948, iar în februarie-
martie 1949, Securitatea, mobilizând efective numeroase şi 
scotocind munte după munte, a reuşit să-i captureze. Anchetarea 
lor s-a prelungit până în iunie 1949, când procesul a putut fi 
instrumentat. 

În actul de acuzare (referatul introductiv), care a fost întocmit 
de locotenent-colonelul magistrat Simion Stănescu, procurorul 
şef al Tribunalului militar Timişoara, erau nominalizaţi 
următorii acuzaţi: „Spiru Blănaru, născut în com. Grăeşti-
Tecuci, avocat; Domoşneanu Petre, născut în com. Iablaniţa-
Severin, comandor aviator în retragere; Vernichescu Aurel, 
născut în com. Vârciorova-Severin, fost arendaş de moşie, în 
trecut condamnat pentru deţinere ilegală de arme; Tănase Ion, 
născut în com. Bratovăeşti-Dolj, funcţionar particular; Popovici 
Gheorghe, născut în com. Sângeorgiu-Timiş-Torontal, 
comerciant de blănuri, fost condamnat pentru deţinere ilegală de 
arme; Ungureanu Teodor, născut în com. Petricani-Neamţ, 
comerciant; Smultea Gheorghe, din com. Teregova-Severin, 
chiabur; Puşchiţă Petru zis Liber, din com. Domaşnea-Severin, 
chiabur; Ghimboaşe Nicolae zis Micluţ din com. Teregova-
Severin, chiabur; Puşchiţă Petre zis Mutaşcu din com. 
Domaşnea-Severin, comerciant, condamnat pentru sabotaj 
economic; Mariţescu Romulus zis Fert din com. Teregova-
Severin, chiabur, condamnat pentru port ilegal de armă, şi 
Luminosu Gheorghe, născut în com. Fădimac-Severin, 
cârciumar. Toţi acuzaţii sunt arestaţi.” (7) Procesul a început în 
21 iunie 1949, ora 9 dimineaţa. (8) 

Completul de judecată a fost format din: preşedinte, locotenent-
colonel magistrat Mihai Ştefănescu, membri: maior Ştefan 
Constantinescu, maior Constantin Constantin şi căpitan Mihail 
Goruneanu. În acel moment, acuzaţii aveau: Spiru Blănaru 30 
ani, Domoşneanu 47 ani, Vernichescu 51 ani, Tănase 36 ani, 
Popovici 42 ani, Ungureanu 36 ani, Smultea 21 ani, Puşchiţă-
Liber 34 ani, Ghimboaşe (sau Ghimboaşă) 48 ani, Puşchiţă-
Mutaşcu 39 ani, Mariţescu 26 ani, Luminosu 35 ani. (9) 

Capetele de acuzare enumerate împotriva lor erau: 
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„I. Acuzaţii au pus bazele unei organizaţii subversive-teroriste, 
înarmând pe membrii lor (sic!), instruindu-i în mânuirea 
armelor şi făcându-le o educaţie în spirit fascist. 

II. Au creat şi întreţinut o stare de spirit dăunătoare muncii şi 
vieţii liniştite a populaţiei locale, prin lansarea de zvonuri 
alarmiste despre numărul şi armamentul bandelor lor, despre 
apropiata izbucnire a războiului, precum şi prin jefuirea şi 
ameninţarea populaţiei civile şi răspândirea de manifeste cu 
caracter şovin, rasist şi de îndemn la rebeliune. 

III. Au pregătit şi executat acte teroriste ca: schingiuiri, 
asasinate şi atacuri înarmate etc. 

IV. Acuzaţii au încercat să pregătească rebeliunea armată cu 
scopul de a doborî regimul de democraţie populară şi a restaura 
regimul de asuprire burghezo-moşierească.” (10) 

În continuare, în actul de acuzare se mai preciza: „Acuzaţii au 
pregătit şi executat aceste acţiuni criminale şi datorită aţâţărilor 
şi calomniilor împotriva U.R.S.S. şi a ţărilor cu democraţie 
populară, datorită instigărilor la război care abundă în 
emisiunile de radio ale ţărilor imperialiste, îndeosebi cele din 
U.S.A. şi Anglia.” (11) Procurorul nu uita să specifice şi faptul 
că Spiru Blănaru a fost legionar, la fel ca şi Domoşneanu, că 
Tănase a fost cuzist şi apoi membru al P.N.Ţ., această ultimă 
postură fiind împărtăşită şi de Vernichescu şi Ghimboaşe. 

Spiru Blănaru este cel care a pus bazele unui grup de rezistenţă 
în munţii din jurul localităţii Teregova din judeţul Severin. Alt 
grup a fost condus de Vernichescu şi altul de Tănase, 
Ungureanu şi Popovici, ultimii acţionând în regiunea dintre 
Arad şi Timişoara. Aceştia au răspândit manifeste şi au 
conceput acţiuni de ocupare a unor instituţii publice. Al patrulea 
grup, tot în apropiere de Teregova, a fost condus de colonelul în 
retragere Ion Uţă (menţionat în actul de acuzare ca locotenent-
colonel), din el făcând parte Puşchiţă-Mutaşcu. Toate aceste 
grupuri fuseseră formate în anul 1948. Alte grupuri mai mici 
erau conduse de Domoşneanu şi de notarul Gheorghe Ionescu 
din Teregova, fost membru al P.N.L. Cu timpul, aceste grupuri 
au colaborat între ele în lupta comună pe care o purtau, iar unele 
au ajuns mai târziu să fuzioneze. 

Actul de acuzare preciza faptul că, pentru a-şi asigura 
conspirativitatea, membrii grupurilor depuneau un jurământ de 
credinţă. Ei erau înarmaţi cu mitraliere germane, precum şi cu 
pistoale şi alte arme, pe care reuşiseră să şi le procure prin cele 
mai diferite modalităţi. Erau ţinute în mod constant şedinţe, iar 
pentru cunoaşterea şi utilizarea armamentului se organizau 
exerciţii de tragere la ţintă. Ei trăiau permanent în ascunzişurile 
din munţii aflaţi în jurul localităţii Teregova. Procurorul avea 
grijă să menţioneze că „bandele” erau „foarte reduse ca număr, 
izolate şi urâte de populaţia muncitoare a satelor.” (12) Membrii 
lor răspândeau zvonuri despre numărul şi armamentul lor, ca şi 
despre izbucnirea apropiată a unui război între puterile 
occidentale şi U.R.S.S. Se preciza şi faptul că „acuzaţii 
terorizau nu numai populaţia civilă, dar încercau să intimideze 
şi autorităţile.” (13) Adevărul este că, de fapt, ei doreau să se 

răfuiască numai cu autorităţile şi că, dimpotrivă, relaţiile lor cu 
populaţia satelor din preajmă erau relativ bune, primind de la 
aceasta hrană şi ajutor. Iar prin manifestele pe care le împrăştiau 
„instigau populaţia la rebeliune.” (14) 

Grupul condus de Ion Uţă l-a executat cu cruzime pe Lazăr 
Cernescu, „activist de frunte al organizaţiei de partid din com. 
Domaşnea”, (15) devenit celebru erou comunist, ulterior 
glorificat şi în poemul Lazăr de la Rusca de Dan Deşliu. Grupul 
lui Blănaru l-a ucis pe muncitorul ceferist Cornel Novac din 
Teregova, apoi i-a răpit şi i-a ucis pe ţăranii Mihai Cherciu şi 
Gheorghe Munteanu, ambii înscrişi în P.M.R. În momentul 
descoperirii sale de către organele Securităţii, grupul lui Uţă a 
refuzat să se predea şi a deschis focul împotriva lor. În schimbul 
de focuri care a urmat, Uţă a fost ucis. La fel a procedat şi 
grupul lui Blănaru, care i-a rănit pe sublocotenentul Vasile 
Airoaei şi pe caporalii Ion Nedelcu şi Spiridon Coman, dintre 
cadrele Securităţii. 

Scopul lor principal era de a răsturna regimul comunist şi de a 
crea condiţiile prielnice reuşitei acţiunii şi posibilităţii de a fi 
ajutaţi de către puterile occidentale. În planurile lor de operaţie 
erau prevăzute expres aceste lucruri. Uţă spera ca „dezlănţuirea 
primelor operaţii” să pornească prin următoarele metode: 
„Hărţuiala, guerila, operaţii de război civil.” (16) În luna martie 
1949, ei preconizau să ocupe prin forţă instituţiile publice din 
cele mai importante oraşe bănăţene: Timişoara, Arad, 
Caransebeş, Lugoj şi Reşiţa. 

Interogatoriile celor 12 acuzaţi, desfăşurate toate în ziua de 22 
iunie 1949, departe de a edifica asupra adevăratei situaţii, 
produc nedumerire asupra cercetătorilor de peste timp ai 
stenogramelor puse în circulaţie de autorităţi numai pentru uzul 
intern al salariaţilor şi ostaşilor încorporaţi în cadrul 
Ministerului afecerilor interne, la fel cum au produs aceeaşi 
senzaţie, cu siguranţă, şi asupra contemporanilor. Maniera de 
desfăşurare a interogatoriilor, ca şi modalitatea de consemnare a 
lor în scris, sunt definitorii pentru un proces stalinist de tip 
clasic. Două mostre sunt, probabil, grăitoare în acest sens. Mai 
întâi, un extras din interogatoriul lui Spiru Blănaru: 

„PREŞEDINTELE: Ce dispoziţiuni ai primit? 

ACUZATUL: În a doua jumătate a lunii august 1948 am fost 
chemat prin legionarul Martin Moater să organizez echipe de 
şoc, formate din trei legionari dintre care un şef, să fie înarmate 
şi să fim pregătiţi pentru că probabil până la 15 sau 20 
septembrie va izbucni un război între anglo-americani şi 
Uniunea Sovietică. Dacă nu va izbucni războiul, să organizez 
grupe legionare în munţi.” (17) 

Interogatoriul luat lui Tănase: 

„PREŞEDINTELE: Ce conţinut aveau manifestele? 

ACUZATUL: Ca să provoace ura cetăţenilor contra regimului. 

PREŞEDINTELE: S-a hotărât o dată pentru definitiva declanşare a acţiunii 
complotiste? 
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ACUZATUL: S-a hotărât data de 18-19 martie 1949, ca dată definitivă a 
declanşării acţiunii complotiste.” (18) 

Astfel erau „lăsaţi” acuzaţii să-şi susţină apărarea! În acelaşi 
timp, ziarul oficial al C.C. al P.M.R., Scânteia, publica un 
fulminant articol de fond intitulat sugestiv Să strivim năpârcile!, 
în care limbajul specific stalinismului era ridicat la nivel de artă: 
„Cu inimile clocotind de ură, de revoltă, urmăresc oamenii 
muncii dezbaterile procesului de la Timişoara, unde se judecă 
banda subversivă-teroristă de trădători şi de ucigaşi. Iată 
acuzaţii: speculanţi, chiaburi, arendaşi expropriaţi, ofiţeri 
deblocaţi, legionari, foşti membri ai P.N.Ţ., cârciumari. Sunt 
reprezentanţi ai claselor exploatatoare pe care lupta poporului 
muncitor le-a alungat pentru totdeauna de la putere şi le dă 
lovituri din zi în zi mai grele. Turbaţi de furie că nu mai pot 
exploata şi jefui pe cei ce muncesc, înebuniţi (sic!) de ura ce le-
o provoacă marile succese ale poporului muncitor în lupta sa 
pentru o viaţă mai bună, fără exploatatori, ei caută să lovească 
tâlhăreşte în cuceririle democratice ale poporului, în munca, 
avutul şi viaţa celor mulţi.” (19) În continuare, ziarul folosea 
cele mai năstruşnice etichetări la adresa inculpaţilor, scoase tot 
din cuprinzătorul arsenal stalinist. Câteva exemple: „aceşti 
ticăloşi înebuniţi de lăcomie şi ură”, „o mână de bandiţi”, „un 
pumn de tâlhari”, „această bandă nenorocită de tâlhari urâţi de 
popor”, „ascunşi ca fiarele în bârlogurile munţilor”, „puţini, 
slabi, dispreţuiţi şi urâţi de popor”, „duşmanii poporului” etc. 
(20) Activitatea lor, se pretindea, a stârnit fireasca reacţie a 
poporului: „De pretutindeni, din oraşe şi sate, se ridică în 
numele vieţii, al libertăţii şi al dreptăţii, asemenea unui val 
uriaş, glasul clocotitor de mânie al oamenilor muncii, cerând 
PEDEAPSA CU MOARTEA pentru ucigaşii fraţilor lor de 
luptă, pentru bandiţii care, aflaţi în slujba imperialiştilor, au 
cutezat să ridice mâna lor de ucigaşi împotriva oamenilor 
muncii şi a organelor statului.” (21) 

Iar în finalul articolului se făcea un patetic apel la vigilenţă, 
adresat tuturor cetăţenilor ţării, cu ameninţările de rigoare: „Nu 
poate fi om al muncii căruia să nu-i fiarbă sufletul de ură în faţa 
ticăloşiei, a trădării, a crimelor săvârşite de aceşti reprezentanţi 
tipici ai claselor exploatatoare, care tocmai pentru că sunt 
înfrânte, deznădăjduite, dar electrizate de apelul la trădare şi 
crimă a (sic!) posturilor de radio imperialiste, recurg la 
asemenea acte disperate. Iată de ce vigilenţa şi ura de moarte 
împotriva duşmanului de clasă trebuie să devină PRIMA 
DATORIE PATRIOTICĂ A FIECĂRUI COMUNIST, A 
FIECĂRUI OM AL MUNCII. Să educăm masele cele mai largi 
ale poporului muncitor în spiritul vigilenţei de clasă, să fim 
mereu cu ochii în patru, preîntâmpinând şi zădărnicind uneltirile 
mârşave ale exploatatorilor. Să combatem fără cruţare orice 
manifestare a lipsei de vigilenţă, boala idioată a nepăsării. Să 
facem ca fiecare om care-şi iubeşte ţara, căruia îi e dragă pacea, 
liniştea familiei sale, libertatea, independenţa naţională, să se 
transforme într-un duşman neîmpăcat al zvonurilor războinice 
răspândite de uneltele trădătoare ale imperialiştilor. Să sprijinim 
din toate puterile autorităţile de stat, ajutându-le să descopere 
sau să zdrobească pe duşmanii patriei. SĂ TREMURE ÎN 
FAŢA MÂNIEI POPORULUI, a forţei statului de democraţie 
populară, acei ce cugetă măcar la asemenea fapte ticăloase, care 
se fac complicii şi gazdele bandiţilor. Să ştie că orice ticălos ce 
încearcă măcar să ridice mâna asupra poporului este strivit de 

forţa de neînvins a poporului muncitor. Să stârpim de pe faţa 
pământului bestiile care încearcă să stea în calea mersului 
înainte, spre fericire, spre socialism! SĂ STRIVIM 
NĂPÂRCILE!” (22) 

În acest moment, acuzaţii puteau fi deja edificaţi asupra faptului 
că soarta lor era deja pecetluită. Aceeaşi concluzie o puteau 
trage şi asistând la interogatoriile luate martorilor de la proces, 
dintre care marea majoritate erau tot foşti membri ai grupurilor 
de partizani, iar în acel moment erau arestaţi şi supuşi aceloraşi 
proceduri ca şi acuzaţii aflaţi în boxă. Este vorba despre Gavrilă 
Miloş, Vichente Puşchiţă, Constantin Horeanu, Andrei Vădraru, 
Pavel Mihalcovici etc. 

Tot din interogatoriile martorilor reies nume de conducători şi 
membri ai grupurilor, care nu fuseseră pomeniţi în actul de 
acuzare, fiind probabil ucişi sau încă de negăsit pentru 
autorităţi, cu scopul de a nu lăsa impresia că grupurile ar fi fost 
prea numeroase. Astfel de nume răzbat din depoziţiile 
martorilor. Aflăm, prin acest mijloc, despre alţi componenţi ai 
mişcării: Petru Duicu, Voica, Ghiţă Urdăreanu, Anculia, Mihai 
Moater, Iancu Baderca, Dumitru Mutaşcu zis Fus, Mircea 
Vlădescu, Pantelimon Irimescu, Gheorghe Cristescu, Nistor 
Duicu etc. 

Un caz curios s-a petrecut în clipa audierii depoziţiei martorului 
Meilă Bădescu din Luncaviţa. Acesta povestea cum, mergând la 
o vânătoare de iepuri, a fost capturat de un grup condus de 
Puşchiţă-Mutaşcu. Cu acest prilej, a avut loc următorul dialog: 

„PREŞEDINTELE: Mutaşcu, vezi că ai minţit? Ai spus că tu nu l-ai legat. 
ACUZATUL MUTAŞCU: Nu-mi aduc aminte exact. Se poate.” (23) 

Dar, recitind interogatoriul luat cu o zi înainte lui Puşchiţă-Mutaşcu, nu întâlnim 
niciunde o asemenea afirmaţie. Spre edificare, reproducem întregul pasaj 

referitor la episodul capturării lui Meilă Bădescu: 
„PREŞEDINTELE: Pe ţăranul muncitor Bădescu Măilă (sic!) îl cunoşti? 

ACUZATUL (Puşchiţă-Mutaşcu, n.n.): Da. 
PREŞEDINTELE: Nu ştii că era fruntaş democrat acolo în comună? 

ACUZATUL: Am auzit de el, dar nu l-am cunoscut. 
PREŞEDINTELE: Recunoşti că împreună cu alţi membri ai bandei l-aţi (sic!) 

răpit pe acesta? 
ACUZATUL: Da. 

PREŞEDINTELE: Să trecem la altă chestiune.” (24) 
În ciuda tuturor acestor inadvertenţe, procurorul a afirmat triumfător: „Sunt 
atâtea probe evidente la dosar din care reiese vinovăţia acuzaţilor, încât noi 

renunţăm la ceilalţi martori.” (25) 
La interogatorii, acuzaţii au recunoscut, fireşte cu asentimentul anchetatorilor, 
un fapt real, şi anume acela că voiau să obţină răsturnarea regimului comunist şi 

de ocupaţie sovietică. În această privinţă, există numeroase recunoaşteri, 
consemnate astfel în „stenograma” procesului, redactată de autorităţi: 

* 
„Blănaru recunoaşte că el a organizat banda subversivă teroristă de sub 

conducerea sa în scopul răsturnării prin violenţă a regimului de democraţie 
populară şi că în întreaga ei acţiune criminală banda conta pe izbucnirea unui 

război între anglo-americani şi Uniunea Sovietică.” (26) 
* 

„PREŞEDINTELE: Şi scopul final al acţiunii care era? 
ACUZATUL (Vernichescu, n.n.): Răsturnarea regimului şi constituirea unui 

regim capitalist.” (27) 
* 

„PREŞEDINTELE: Care era scopul final al constituirii acestei organizaţii, ce 
urmăreaţi dvs.? 

ACUZATUL (Ungureanu, n.n.): Schimbarea guvernului şi înlocuirea lui.” (28) 
* 

„PREŞEDINTELE: Care era scopul urmărit de organizaţia aceasta subversivă? 
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ACUZATUL (Popovici, n.n.): Noi am vrut să facem acte de sabotaj şi de 
teroare. 

PREŞEDINTELE: Împotriva cui? 
ACUZATUL: Împotriva statului, împotriva actualului regim.” (29) 

* 
„PREŞEDINTELE: D-ta ştiai ce scop urmăreşte această organizaţie teroristă? 

ACUZATUL (Puşchiţă-Mutaşcu, n.n.): Da. Răsturnarea regimului. 
PREŞEDINTELE: Ce motive te-au determinat pe d-ta să intri în această 

organizaţie teroristă? 
ACUZATUL: Făceam comerţ şi nu mi-a convenit regimul.” (30) 

* 
„PREŞEDINTELE: Care era scopul urmărit de banda aceasta teroristă condusă 

de dvs.? 
ACUZATUL (Tănase, n.n.): Răsturnarea regimului actual.” (31) 

* 
Dacă ziua de 21 iunie a marcat prezentarea actului de acuzare, 
cea de 22 iunie luarea interogatoriilor tuturor celor 12 acuzaţi, 
iar cea de 23 iunie audierea depoziţiei martorilor, în 24 iunie 
procesul a continuat, metodic, cu citirea rechizitoriilor a doi 
procurori, cuvântul apărării şi ultimul cuvânt al acuzaţilor. 
Rechizitoriul procurorului locotenent-colonel Nicolae 
Constantinescu, reluând aproape nemodificat actul de acuzare, 
plus „revelaţiile senzaţionale” ale dezbaterilor de până atunci, 
începea astfel: 

„Domnule Preşedinte, domnilor judecători, 

De două zile asistăm la judecarea acestor acuzaţi. Ei sunt 
vinovaţi de crime, care, prin cruzimea lor, prin primejdia 
socială, prin scopul urmărit ne arată încă o dată, că în perioada 
de trecere de la lumea veche şi nedreaptă la o lume nouă, a 
libertăţii, prosperităţii şi păcii, lupta între ce e vechi şi trebuie să 
dispară şi ceea ce e nou şi prinde viaţă puternică, nu scade, ci se 
înteţeşte.” (32) Aceasta era exact lozinca inventată de Stalin, 
conform căreia „pe măsură ce înaintăm către comunism, lupta 
de clasă se ascute tot mai mult.” Surprinde, totuşi, formula de 
adresare către instanţă, cunoscând faptul că în acei ani termenul 
„domn” era practic pus la index. Acesta a fost, de altfel, ultimul 
proces important înainte de 1989 când procurorii şi avocaţii s-
au mai adresat completului de judecată cu apelativele 
„domnule” şi „domnilor”. 

Pentru procurorul Constantinescu, acuzaţii erau într-un fel 
îndreptăţiţi să comită crimele grave de care se recunoscuseră a 
fi vinovaţi, deoarece ei prin definiţie nu erau altceva decât 
„reprezentanţi ai claselor exploatatoare, elemente din rândurile 
chiaburimii, foşti legionari şi membri ai P.N.Ţ.” (33) Crimele 
comise de ei erau „justificate” prin faptul că „amintesc 
ferocitatea fiarei fasciste şi a reacţiunii burghezo-moşiereşti, a 
duşmanilor poporului, ai păcii, libertăţii şi prosperităţii 
popoarelor.” (34) Şi lozincile continuau în acelaşi mod în 
privinţa „compoziţiei sociale” a acuzaţilor şi a „urei” lor 
împotriva „regimului nostru de democraţie populară.” (35) 

Trecând imediat la „complicii” partizanilor, procurorul nu 
omitea să precizeze: „Ei căutau aderenţi şi printre anumite 
elemente şovine titoiste, din rândurile populaţiei sârbeşti din 
Banat. Astfel, acuzatul Popovici Gheorghe, unul dintre 
elementele de căpetenie ale acestei organizaţii subversive, 
primeşte delegaţie scrisă de la Tănase Ion de a organiza 
asemenea elemente.” (35) Rezultă de aici faptul că şi în părţile 
Banatului locuite de sârbi a fost organizată o rezistenţă 

asemănătoare cu cea prezentată aici, apărută în condiţiile 
declanşării puternicei rupturi dintre conducătorul comunist 
iugoslav Josip Broz Tito şi dictatorul lumii comuniste, Stalin. 
Aflată sub ocupaţie sovietică şi cu un regim în totalitate aservit 
Kremlinului, România, la fel ca toate celelalte state comunizate, 
a condamnat în termeni de o mare violenţă „schisma” titoistă, 
iar relaţiile tradiţional amicale dintre cele două ţări au fost 
puternic prejudiciate. În aceste condiţii, populaţia sârbească din 
Banat, la fel ca şi cea germană şi o mare parte a celei româneşti, 
a fost supusă unor represiuni aproape inimaginabile astăzi. 

Şi rechizitoriul continua în acelaşi stil: „Ameninţări, agresiuni, 
jafuri, toate acestea nu ajung. Bandiţii încearcă să terorizeze 
ţărănimea muncitoare, pe fruntaşii democraţi din sate, prin 
asasinate, prin răpiri la drumul mare, urmate de omoruri, prin 
pânde în dosul arborilor, de unde trag în victime – cetăţeni 
paşnici, care înţeleg să-şi facă din plin datoria faţă de poporul 
muncitor şi de patria noastră liberă şi independentă, Republica 
Populară Română.” (37) 

Trecând mai departe la înşiruirea crimelor comise de partizani, 
procurorul Constantinescu făcea referire şi la fapte despre care 
nu s-a pomenit nimic în actul de acuzare sau la interogatorii: 
„Banditul Uţă Ion pierde încrederea în doi din membrii bandei 
şi anume în Gladin Modest şi Bocletaru Petre şi dă dispoziţiuni 
ca aceştia să fie asasinaţi, unui grup de bandiţi, între care se 
găsea şi Puşchiţă Petre zis Mutaşcu, crimă pe care aceştia o 
săvârşesc la locul numit Valea Căţelei, situat la 12 kilometri de 
Mehadia.” (38) 

Referindu-se în continuare la capturarea acuzaţilor, procurorul 
dădea, printre rânduri, şi detalii involuntare despre puterea 
grupului şi despre faptul că era aprovizionat de populaţia din 
zonă: „În primul moment, teroriştii se retrag spre pădure, însă la 
instigarea lui Ghimboaşe Nicolae de a ataca organele autorităţii 
de stat, Blănaru şi Ionescu Gh. au dat ordin să se ocupe poziţii 
şi să se tragă asupra soldaţilor. Blănaru a luat conducerea 
bandei, aranjând membrii în dispozitiv, între care Ghimboaşe 
Nicolae, Smultea Gheorghe, Puşchită Petre zis Liber, Petre 
Anculia, toţi înarmaţi. Tot la ordinul lui Blănaru s-a deschis foc 
asupra organelor autorităţii de stat, el însuşi trăgând cu o 
mitralieră. Au fost arestaţi atunci acuzaţii Ghimboaşe Nicolae şi 
Smultea Gheorghe. Au căzut morţi Petre Anculia şi Urdăreanu 
Gheorghe. (Despre ceilalţi nu se pomeneşte nimic, n.n.). Din 
partea autorităţii de stat au fost răniţi grav: Airoaei Vasile, 
Nedelcu şi Coman Simion (sic!). Apoi teroriştii s-au retras şi au 
hotărât să se împartă în grupuri mai mici. Blănaru a rămas cu un 
grup sub conducerea lui. În seara de 10 martie 1949, când a 
coborât la adăpostul din apropierea comunei Feneş, de unde se 
aproviziona (subl. n.), a fost descoperit de organele de stat şi 
somat să se predea. Totuşi, nici de data aceasta nu s-a predat şi 
a tras toată încărcătura pistolului său, a încercat apoi să tragă cu 
un pistol mitralieră care însă n-a luat foc şi în sfârşit a aruncat o 
grenadă care nu a explodat. După aceea a fost prins şi arestat. 
Acuzatul Mariţescu, fugind singur, a reuşit să scape. După 2 
săptămâni a fost şi el arestat.” (39) 

Se observă de aici destul de clar că rezistenţa opusă de partizani 
numeroaselor trupe de armată şi Securitate concentrate 
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împotriva lor a fost deosebit de tenace. În acţiunile lor a cântărit 
mult şi sprijinul remarcabil primit de la populaţia locală a 
satelor bănăţene (unde lotria, de altfel, are o îndelungată 
tradiţie), populaţie care era îngrozită de spectrul colectivizării, 
ce se profila tot mai ameninţător. Starea de spirit în rândurile 
populaţiei bănăţene era cu desăvârşire ostilă regimului proaspăt 
instalat la putere, cu sprijin extern. Nu rare au fost cazurile în 
acei ani când pe străzile sau în uzinele Timişoarei, Aradului, 
Reşiţei, erau scrise lozinci cerând răsturnarea regimului 
comunist şi plecarea trupelor sovietice din România. Populaţia 
rurală nu nutrea convingeri diferite. La Teregova, de exemplu, 
care a fost şi cel mai important centru al rezistenţei, se mai 
păstrează şi acum o Biblie străpunsă de gloanţele securiştilor în 
timpul cumplitelor lupte purtate împotriva partizanilor. Dar, ca 
o recunoaştere implicită a ostilităţii lor fundamentale faţă de 
comunism, locuitorii aşezărilor din Culoarul Timiş-Cerna 
(Cornereva, Teregova, Prigor, Iablaniţa, Slatina-Timiş etc.) au 
fost scutiţi de etapa colectivizării forţate, într-o ţară în care acest 
proces cuprinsese aproape totalul suprafeţelor arabile! (40) 

Bineînţeles, procurorul a mai menţionat în rechizitoriul său şi 
următorul aspect: „La aceasta s-a adăugat şi propaganda de 
instigare a posturilor de radio-emisiune anglo-americane 
împotriva U.R.S.S. şi a ţărilor de democraţie populară, dar mai 
ales propaganda de instigare la un nou război imperialist.” (41) 
Se mai preciza că acuzaţii care nu fuseseră capturaţi odată cu 
grupul lui Blănaru puseseră la cale chiar o „lovitură de stat, 
plănuită pentru luna martie 1949.” Între aceştia se numărau 
membrii grupurilor lui Tănase şi Vernichescu. Dar finalul a fost 
apoteotic pentru autorităţi: „Însă vigilenţa aparatului de stat, pus 
în slujba clasei muncitoare şi a întregului popor, înăbuşă la timp 
orice încercare de a produce dezordine.” (42) 

Iar încheierea rechizitoriului procurorului Constantinescu arăta 
astfel: „Pentru parchetul Republicii Populare Române constituie 
o mândrie a demasca pe aceşti complotişti, schingiuitori şi 
asasini, de a cere justiţiei să li se aplice pedeapsa cea mai gravă. 
Iar pentru justiţia noastră populară, pentru d-voastră domnule 
preşedinte şi domnilor judecători, prilejul de a judeca şi 
condamna pe acuzaţii vinovaţi de complot împotriva Republicii 
Populare Române, de schingiuiri şi asasinate, de constituire în 
bande teroriste înarmate de tip fascist şi paramilitare, constituie 
de asemeni o mândrie, pentru că prin sentinţa ce veţi hotărî veţi 
da satisfacţie populaţiei muncitoare din această regiune a ţării şi 
întregului popor muncitor din ţara noastră, aplicând celor ce au 
uneltit cu arma în mână împotriva poporului şi a statului său 
popular, maximum de pedeapsă.” (43) 

În ce măsură a convins procurorul Constantinescu pe judecătorii 
timişoreni? Cert este că rechizitoriul său n-a fost considerat că a 
acoperit în suficientă măsură solicitările parchetului. A urmat 
un al doilea rechizitoriu, pronunţat de locotenent-colonelul 
magistrat Simion Stănescu, mai scurt decât primul, dar folosind 
în exprimare exact acelaşi limbaj stalinist: 

 

 

„Domnule preşedinte, domnilor judecători, 

Faptele criminale săvârşite de aceşti odioşi acuzaţi au fost 
dezvăluite în timpul dezbaterilor prin recunoaşterile acuzaţilor 
şi depoziţiile impresionante făcute de martori, ţărani muncitori 
din satele în care asasinii şi complotiştii şi-au executat crimele 
lor, încercând să-i sperie şi să-i abată din drumul lor de muncă 
şi luptă pentru o viaţă mai bună, pentru întărirea regimului 
nostru popular şi democratic.” (44) Concluzia cea mai gravă a 
rechizitoriului era subliniată astfel: „Aceste omoruri, aceste 
crime ordinare, această teroare dezlănţuită asupra cetăţenilor 
paşnici, avea (sic!) ca scop răsturnarea regimului de democraţie 
populară.” (45) În concluzie, procurorul Stănescu solicita 
Tribunalului militar condamnarea la pedeapsa capitală a tuturor 
acuzaţilor, cu o singură excepţie: „În numele tuturor oamenilor 
muncii cinstiţi din ţara noastră, în numele întregului popor 
muncitor, Parchetul militar, reprezentant al acestuia, vă cere să 
condamnaţi pe fiecare după faptele sale. 

Cerem condamnarea la moarte a următorilor acuzaţi: 

Spiru Blănaru, Domoşneanu Petre, Vernichescu Aurel, Tănase 
Ion, Popovici Gheorghe, Ungureanu Teodor, Smultea 
Gheorghe, Puşchiţă Petre zis Liber, Ghimboaşe Nicolae, 
Puşchiţă Petre zis Mutaşcu, Mariţescu Romulus, iar lui 
Luminosu Gheorghe să-i aplicaţi maximum de pedeapsă 
prevăzută în articolul 209 partea III-a C.P.” (46) 

În continuare, cuvântul a fost dat apărării. Apărarea a fost, 
teoretic, asigurată de membri ai Colegiului avocaţilor din 
Timişoara, numiţi din oficiu. Despre modul în care ei şi-au făcut 
datoria, sau au fost lăsaţi să şi-o facă, se poate observa uşor din 
câteva exemple: 

„După ce arată că procesul pune în discuţie infracţiunile cele 
mai grave pe care le prevăd legile Republicii Populare Române, 
avocatul Ghimicescu arată că acuzaţiile imputate lui Spiru 
Blănaru sunt în afară de dubiu, fiind recunoscute şi de inculpat, 
menţionând că poate exista oarecare discuţie în drept asupra 
încadrării juridice, în sensul că o parte din infracţiuni sunt 
aspecte implicate în legea 16/949 (…). 

Trecând la celălalt acuzat pe care îl asistă, avocatul Ghimicescu 
arată că Vernichescu Aurel a recunoscut de asemenea starea de 
fapt a acuzaţiilor ce i se aduc, observaţiile în drept ale 
avocatului fiind asemănătoare celor făcute în cazul lui Spiru 
Blănaru.” (47) 

„Avocatul Stoian Liviu, asistând pe Ghimboaşe Nicolae, arată 
că acuzatul este vinovat de faptele ce i se impută, dar el nu a 
fost decât un simplu membru al bandei. De asemeni, avocatul 
subliniază că numitul şi-a recunoscut de la început faptele 
comise.” (48) 

„Ultimul reprezentant al apărării este av. Popovici Borislav, 
care asistă pe acuzatul Luminosu Gheorghe. D-sa analizează 
faptele lui Luminosu şi arată că acestuia i se cuvine o pedeapsă 
mai puţin aspră decât celorlalţi, deoarece şi delictele săvârşite 
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de acest acuzat nu sunt la fel de grave ca crimele celorlalţi 
acuzaţi din boxă. 

La sfârşit, av. Popovici Borislav ţine să sublinieze faptul că 
apărarea a avut toate posibilităţile şi înlesnirile pentru a-şi putea 
face datoria. Avocatul arată că, cu totul altfel se petrec lucrurile 
în Apus, unde tribunalele judecă pe acei care luptă pentru 
progres, iar avocaţii sunt puşi în imposibilitate de a le lua 
apărarea.” (49) 

Relatând despre ultimul cuvânt al acuzaţilor, Scânteia menţiona 
următoarele: „Preşedintele întreabă apoi pe fiecare dintre 
acuzaţi, dacă în afară de apărarea dezvoltată de avocaţi, mai au 
ceva de spus în apărarea lor. 

Covârşiţi sub povara probelor zdrobitoare aduse de acuzare, a 
depoziţiilor martorilor şi chiar a recunoaşterilor proprii, acuzaţii 
au încercat o ultimă viclenie. 

Cei mai mulţi – ca fiorosul legionar Blănaru, ca cinicul 
Smultea, ca odiosul asasin Puşchiţă-Mutaşcu sau ca 
Domoşneanu Petre – încearcă să pară pocăiţi şi imploră mieros 
tribunalului să aibă în vedere «pocăinţa» lor. 

Tănase Ioan a arătat că a fost «indus în eroare de zvonurile şi de 
ştirile aţâţătoare emise de posturile de radio Londra şi Vocea 
Americii». 

Sala întreagă priveşte cu mânie şi cu un profund dezgust la 
aceşti perfizi duşmani de moarte ai poporului nostru muncitor.” 
(50) 

 

Iar Scânteia de a doua zi publica Sentinţa în procesul bandei 
subversive-teroriste, pe care o reproducem în întregime mai jos: 

„Tribunalul militar din Timişoara, deliberând în secret, în 
unanimitate de voturi a găsit vinovaţi pe Spiru Blănaru, 
Domoşneanu Petre, Vernichescu Aurel, Tănase Ion, Popovici 
Gheorghe, Ungureanu Teodor, Smultea Gheorghe, Puşchiţă 
Petre zis Liber, Puşchiţă Petre zis Mutaşcu, Ghimboaşe Nicolae 
zis Micluţ, Mariţescu Romulus şi Luminosu Gheorghe, pentru 
faptele prevăzute în ordonanţa de trimitere în judecată şi în 
consecinţă, în numele legii hotărăşte: 

Spiru Blănaru, CONDAMNAT LA MOARTE prin împuşcare şi 
confiscarea averii. 
Domoşneanu Petre, CONDAMNAT LA MOARTE prin împuşcare şi 
confiscarea averii. 
Vernichescu Aurel, condamnat la muncă silnică pe viaţă, confiscarea 
averii şi 5.000 lei amendă. 
Tănase Ion, CONDAMNAT LA MOARTE prin împuşcare şi 
confiscarea averii. 
Popovici Gheorghe, condamnat la muncă silnică pe viaţă şi confiscarea 
averii. 
Ungureanu Teodor, condamnat la 20 ani muncă silnică, confiscarea 
averii şi 10.000 lei cheltuieli de judecată. 
Smultea Gheorghe, condamnat la 20 ani muncă silnică, 10 ani 
degradare civică, 5.000 lei amendă şi confiscarea averii. 
Puşchiţă Petre zis Liber, condamnat la 15 ani muncă silnică, 10 ani 
degradare civică, confiscarea averii şi 5.000 lei cheltuieli de judecată. 
Ghimboaşe Nicolae zis Micluţ, condamnat la 20 ani muncă silnică, 10 
ani degradare civică şi 5.000 lei amendă corecţională şi confiscarea 
averii. 
Puşchiţă Petre zis Mutaşcu, CONDAMNAT LA MOARTE prin 
împuşcare şi confiscarea averii. 
Mariţescu Romulus, CONDAMNAT LA MOARTE prin împuşcare, 
confiscarea averii şi 5.000 lei amendă. 
Luminosu Gheorghe, condamnat la 10 ani închisoare corecţională, 5 
ani interdicţie corecţională şi 20.000 lei amendă, drept cheltuieli de 
judecată. 

Hotărârea a fost dată şi cetită în şedinţă publică în ziua de 25 
iunie 1949, la orele 12. 

Sala Tribunalului militar din Timişoara a fost plină până la 
refuz de oameni ai muncii, care au aplaudat îndelungat, 
exprimându-şi satisfacţia pentru sentinţa justiţiei populare”, 
încheia ziarul partidului relatarea. (51) Aşa sunt pedepsite 
nelegiuirile duşmanilor poporului, titra Scânteia din 28 iunie 
1949, care decreta: „Tribunalul militar din Timişoara, aplicând 
legile Republicii Populare Române, a rostit sentinţa dreaptă, pe 
care au cerut-o şi pe care o aşteptau oamenii muncii din ţara 
noastră.” (52) 

În întreaga ţară, dar mai ales în Banat, au fost organizate mari 
adunări care, încă înainte de încheierea procesului, solicitau 
imperativ tribunalului să-i condamne pe acuzaţi la moarte. 
Adunarea muncitorilor de la C.A.M. Timişoara adopta 
următoarea rezoluţie: „Bandiţii au uneltit împotriva vieţii 
noastre, au ucis muncitori şi ţărani muncitori, au vrut să ne 
împiedice să construim. În ţara nouă pe care o făurim nu e loc 
pentru asemenea bestii. Noi cerem să li se aplice cea mai aspră 
pedeapsă prevăzută de legile ţării, pedeapsa cu moartea.” (53) 
Iar adunarea muncitorilor de la uzinele „Oţelu Roşu” scria 
tribunalului: „Cerem cu toţii pedeapsa cu moartea pentru aceşti 
duşmani ai poporului muncitor.” (54) Totodată, Scânteia mai 
amintea: „Au cerut pedeapsa cu moartea pentru faptele şi 
planurile mârşave ale bandiţilor cei 1.400 muncitori de la 
Fabrica de ceramică din Jimbolia, cei 1.200 de muncitori de la 
fabrica timişoreană „Romitex”, miile de muncitori de la Uzinele 
Textile Arad, de la Industria Textilă Lugoj, au cerut-o studenţii 
bănăţeni ai facultăţilor de filologie, filosofie, psiho-pedagogie, 
istorie şi geografie de la Universitatea «C.I. Parhon». 
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În sute de mitinguri şi adunări care s-au ţinut în satele bănăţene, 
nenumăraţi ţărani săraci şi mijlocaşi au cerut cu îndârjire 
pedeapsa cu moartea pentru banda de legionari, speculanţi, 
chiaburi şi antonescieni în slujba agenturilor imperialiste. Izolaţi 
şi urâţi de mase în timpul sângeroasei lor activităţi, aceşti 
ticăloşi au fost de fapt judecaţi nu numai de completul 
tribunalului, ci şi de miile de oameni ai muncii pe care au crezut 
în nebunia lor că vor putea să-i terorizeze.” (55) Săptămânalul 
reşiţean Flamura Roşie adăuga la acestea: „Oamenii muncii de 
la Reşiţa, Anina, Secu, Ocna de Fier, Doman şi din celelalte 
sectoare ale U.D.R.N.-ului au cerut pedeapsa cu moartea pentru 
membrii bandei subversive teroriste.” (56) 

În încheierea articolului său, organul central al P.M.R. făcea din 
nou apel la sporirea „vigilenţei” populaţiei: „Iar oamenii 
muncii, salutând cu satisfacţie sentinţa rostită de Tribunalul 
militar din Timişoara, trebuie să considere ca o datorie de frunte 
a lor ascuţirea vigilenţei. Căci cu cât mai 
loviturile pe care le primesc şi le vor mai primi duşmanii 
poporului muncitor, cu cât se înalţă mai trainice izbânzile 
oamenilor muncii, cu atât duşmanii înfrânţi, izolaţi, în 
deznădejdea lor plină de ură, caută să lovească mişeleşte pe la 
spate, aşa cum făceau bandiţii din munţii Teregovei.

Duşmanii trebuie să ştie că milioane şi milioane de ochi treji şi 
scrutători le urmăresc fiecare mişcare – şi că puterea poporului 
muncitor va zădărnici şi pedepsi aşa cum se cuvine orice 
nelegiuire!” (57) 

În acest climat, soarta celor 12 condamnaţi, indiferent de 
pedepsele pe care le-au căpătat, era fără ieşire. La trei săptămâni 
după pronunţarea sentinţei de condamnare, în ziua de 16 iulie 
1949, cei cinci condamnaţi la moarte de către tribunal (Spiru 
Blănaru, Petre Domoşneanu, Ion Tănase, Petre Puşchiţă zis 
Mutaşcu şi Romulus Mariţescu) au fost ridicaţi din închisoarea 
de pe strada „Popa Şapcă” şi duşi în zona „Pădurea Verde” de la 
marginea Timişoarei, unde au fost împuşcaţi. Ceilalţi şapte 
primiseră condamnări la închisoare sau la muncă silnică. Cu 
toate acestea, curând după primele execuţii, la 2 august 1949, au 
fost ridicaţi şi ei şi asasinaţi în acelaşi loc. În certificatele de 
deces, care le-au fost întocmite abia în 1957, aceştia au fost 
trecuţi ca fiind victime ale feluritor boli (afecţiuni cardiace, 
insuficienţe circulatorii sau TBC pulmonar), toţi în aceeaşi zi şi 
aproximativ la aceeaşi oră! În acest mod era înţeleasă 
funcţionarea „justiţiei” de tip stalinist în Republica Populară 
Română! 

După 44 de ani, în data de 16 iulie 1993, în parcul „Pădurea 
Verde” din Timişoara, cei 12 martiri ai rezistenţei armate 
anticomuniste din Munţii Banatului au fost pentru prima oară 
comemoraţi în mod public, iar ulterior pe locul în care au fost 
executaţi, filiala Timişoara a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici 
a înălţat un impresionant monument în amintirea lor. Din acel 
an, în fiecare dată de 16 iulie vor fi comemoraţi luptătorii 
rezistenţei armate anticomuniste din Banat. 

Note: 
1 Roy Medvedev, Despre Stalin şi stalinism. Consemnări istorice, Bucureşti, 1991, p. 165
2 André Fontaine, Istoria războiului rece, vol. I, Bucureşti, 1992, p. 102. 
3 Nicolae Baciu, Agonia României 1944-1948, Cluj-Napoca, 1990, p. 313. 
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”Criza” economică din Europa, impusă cu 
bună-știință de factorul politic

 

        Autoritățile europene au pus în prim
politică, în dauna realităților economice, profitând de criza 
de amploare cu care se confruntă economiile de pe bătrânul 
continent pentru a implementa așa
cetățenii Europei nu le-ar fi votat niciodată în condi
normale, se arată întru studiu publicat de economistul 
american Mark Weisbrot în The Guardian.

eși sursa și epicentrul crizei financiare 
economice, din 2007- 2009, a fost economia americană, 
modul în care factorii de decizie americani 

au răspuns problemelor generate de criză a determinat evolu
diferite pe cele două continente, mult m
Europei, se afirmă în studiul citat.  

D
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ților economice, profitând de criza 

ntă economiile de pe bătrânul 
șa-zise ”reforme” pe care 

ar fi votat niciodată în condiții 
normale, se arată întru studiu publicat de economistul 
american Mark Weisbrot în The Guardian. 

epicentrul crizei financiare și, ulterior, 
2009, a fost economia americană, 

modul în care factorii de decizie americani și europeni 
au răspuns problemelor generate de criză a determinat evoluții 
diferite pe cele două continente, mult mai nefericită în cazul 
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Recesiunea tehnică a durat în Statele Unite ale Amercii (SUA) 
aproape un an și jumătate (din decembrie 2007 până în iunie 
2009), în timp ce zona euro s-a confruntat cu o perioadă de 
recesiune similară, ca lungime, din ianuarie 2008 până în aprilie 
2009. 

Dar, în timp ce economia americană a intrat, după recesiune, pe 
o tendință de creștere, fie ea și ușoară, cea europeană s-a 
confruntat cu o nouă depreciere, de data asta chiar mai lungă 
decât prima periodă de recesiune. 

Astfel, economia zonei euro a intrat pentru încă doi ani în 
recesiune, începând cu trimestrul trei al lui 2011 și terminând cu 
aceeași perioadă din 2013, pentru ca nici în prezent să nu se 
poată bucura de certitudinea intrării pe o tendință pozitivă. 

UE a adoptat politici publice ”distructive” 

Răspunsul factorilor de decizie din Uniunea Europeană (UE) în 
fața crizei economice a fost apelarea la o brutală politică de 
austeritate. În totală contradicție cu modelul de acțiune 
american și cu teoria economică elementară, care recomandă o 
politică fiscală expansionistă în perioadele de criză economică 
(reducerea taxelor și impozitelor, respectiv, creșterea 
investițiilor publice), conducătorii UE au crescut substanțial 
fiscalitatea și au tăiat cheltuielile publice, sufocând în acest fel 
și mai mult economia europeană puternic afectată de criză.  

Nici politica monetară adoptată de BCE nu a fost una la fel de 
coerentă și de inspirată ca cea a FED-ului, măsurile de reducere 
a dobânzii monetare de către Banca Centrală Europeană fiind 
tardive și ineficiente, în lipsa sprijinirii lor prin o politică fiscală 
adecvată.  

Mai mult decât atât. Mark Weisbrot afirmă că autoritățile 
europene au pus în prim-plan agenda politică, în dauna 
realităților economice, criza de amploare cu care se confruntă în 
prezent economiile de pe bătrânul continent fiind prețul plătit de 
populație pentru insistența factorilor politici de decizie în a 
implementa așa-zise ”reforme”, pe care cetățenii Europei nu le-
ar fi votat niciodată în condiții normale. 

Și mai intolerantă pentru situația economiei europene este, 
spune economistul american, rata șomajului calculată pentru 
populația tânără, care a sărit demult de 50%. 

Criza economică, indusă de Comisia Europeană, FMI și BCE 

Autorul studiului prezintă ca dovadă 67 de rapoarte ale 
Fondului Monetar Internațional (FMI) realizate în perioada 
2008-2011, rapoarte în care FMI, dimpreună cu Comisia 
Europeană (CE) și guvernele europene arată că au alte 
preocupări decât ieșirea din criză, și anume: reducerea 
sectoarelor publice, reducerea drepturilor salariaților, tăierea 
cheltuelilor cu asistența socială și de sănătate.  

Economistul american prezintă și exemple concrete: FMI a 
recomandat înăsprirea politicilor fiscale în toate cele 27 de state 
membre UE, reducerea cheltuielilor de sănătate în 14 dintre ele, 
tăierea pensiilor în 22 de țări europene. 

De asemenea, toate recomandările FMI legate de forța de 
muncă vizează reducerea drepturilor angajaților, prin 
diminuarea plăților pentru accidentele de muncă, a ajutoarelor 
de șomaj, creșterea vârstei de pensionare și eliminarea 
contractelor colective de muncă.  

Iar FMI-ul nu este o entitate independentă, de sine stătătoare, 
care să impună UE aceste măsuri, în dauna factorilor de decizie 
europeni, noteză Mark Weisbrot. Măsurile au fost recomandate 
și susținute inclusiv de directorii europeni ai FMI, ceea ce ne 
dezvăluie care este agenda politică pe care ”troica” formată din 
Comisia Europeană (CE), Fondul Monetar Internațional (FMI) 
și Banca Centrală Europeană (BCE) dorește să o impună, lăsând 
revirimentul economiei europene într-un plan secundar, afirmă 
analistul economic american. 

Acest tip de măsuri au slăbit țări precum Grecia și Portugalia, 
criza economică ce a afectat aceste două state venind ca o 
consecință directă a politicilor impuse de factorii de decizie ai 
UE, se mai arată în studiul citat. 

După ce mai mult de 20 de guverne europene și-au schimbat 
conducerea politică în timpul lungii crize economice cu care s-a 
confruntat Europa, au lăsat-o mai ușor cu ”distructiva politică 
de înăsprire fiscală”, altfel spus, cu măsurile de austeritate: de la 
un nivel de 1,5% din PIB în 2012, s-a ajuns la 1,1% în 2013 și 
se estimează un procent de 0,35% în 2014.  

Dar nimeni nu poate anticipa câți ani vor mai trebui să treacă 
până rata șomajului va ajunge în Europa la niște valori normale, 
se mai arată în studiul citat, care afirmă că, în ceea ce privește 
problemele economice, democrația operează cu încetinitorul, 
agonizant de lent, în zona euro.  

Modelul american 

Chiar dacă nici în SUA perioada grea economică nu s-a încheiat 
pentru o mare parte din populație, diferența dintre criza pe 
termen scurt, în formă de V, cu care s-a confruntat economia 
americană și recesiunea pe termen lung, în formă de W, cu 
perspective incerte pentru viitorul economiei, cu care se luptă în 
prezent zona euro poate fi vizualizată și în statisticile oficiale: în 
timp ce rata șomajlui este cuprinsă în intervalul 6-7% în Statele 
Unite, șomajul bate aproape lună de lună noi recorduri nedorite 
pe bătrânul continent, sărind de 12% pentru media uniunii 
monetare și de 25% în țări precum Spania sau Grecia.  

Politica monetară adoptată de Rezerva Federală Americană 
(FED) a fost factorul cheie care a contribuit la reacția diferită a 
celor două economii (americană și europeană) în fața crizei. 
Astfel, organismul de reglementare a pieței financiare din 
Statele Unite (similar Băncii Centrale Europene – BCE) a redus 
în 2008 nivelul ratei dobânzilor până în apropiere de 0 și a 

economie 



 

    p. p. p. p. 59595959                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

continuat această politică până în prezent, anun
intenția de a continua în această manieră pentru o perioadă 
lungă de timp.  

FED s-a aventurat, practic, pe teritorii necunoscute, angajându
se în trei runde de politică monetară relaxată neconven
(”quantitative easing”) prin care a creat mai mult de două 
trilioane de dolari.  

Acest lucru a permis autorităților americane să 
motoarele” economiei, prin injectarea a mari cantită
lichizi în piață.  

Mark Weisbrot este un economist american, co
Centrului de Cercetare pentru Politici Economice (Center for 
Economic and Policy Research – CEPR), cu o bogată activitate 
publicistică în presa de specialitate. 

 

Motivele reale din spatele ratelor negative 
ale dobânzilor şi a interzicerii cash

       Tot mai multe voci aparţinând Marii Finanţe vorbesc 
despre introducerea ratelor negative la dobânzi.

ăsura este, bineînţeles, însoţită de noul război pe care 
guvernele par să-l declare cash-ului. Însă dacă 
rezultatele vor fi cele prezise, sau nu, aceasta este o 

altă poveste. 

Cunoscutul analist financiar 
James Grant, redactorul
Grant's Interest Ra
Observer, a comentat recent 
despre ratele negative ale 
dobânzilor şi interzicerea 
numerarului – 
extrem de controversate ale 

Marii Finanţe – care beneficiază de sprijinul orchestrat al 
mainstream-ului din rândul mass-media, analiştilor, thi
urilor, băncilor şi guvernelor din întreaga lume. 

Eşecul politicilor de tip quantitative easing
cantitativă), atât în SUA cât şi, mai nou, în Europa, presează 
băncile centrale să adopte rate negative ale dobânzilor ca singur 
instrument care ar mai da speranţa revitalizării economiei 
slăbite de deceniile de duble standarde şi manipulări ale 
pieţelor. 

Toţi susţinătorii măsurilor de introducere a ratelor negative ştiu 
că acestea – element cheie în obiectivul băncilor centrale de a 
atinge o inflaţie semnificativă, necesară pentru a reduce povara 
datoriei – nu vor avea niciun efect decât în momentul în care se 
interzice de asemenea cash-ul. De aceea, cele două idei merg 
adesea mână în mână în dezbaterea publică.  

M
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cantitativă), atât în SUA cât şi, mai nou, în Europa, presează 
băncile centrale să adopte rate negative ale dobânzilor ca singur 

re ar mai da speranţa revitalizării economiei 
slăbite de deceniile de duble standarde şi manipulări ale 

Toţi susţinătorii măsurilor de introducere a ratelor negative ştiu 
element cheie în obiectivul băncilor centrale de a 

flaţie semnificativă, necesară pentru a reduce povara 
nu vor avea niciun efect decât în momentul în care se 

ul. De aceea, cele două idei merg 

Măsurile, spun cei din tabăra „pro”, vor stânjeni mişcările 
financiare ale teroriştilor şi ale organizaţiilor ilegale, sporind 
posibilitatea controlului de către autorităţi.

După veştile despre introducerea ratelor negative în Japonia şi 
unele ţări din Europa, comitetele editoriale ale 
The New York Times au 
scris două articole care 
sprijină interzicerea 
numerarului. Fostul 
secretar al Trezoreriei, 
Larry Summers, şi 
preşedintele Băncii 
Centrale Europene, Mario 
Draghi (de asemenea 
provenind de la celebra 
Goldman Sachs), şi-au 
exprimat sprijinul pentru eliminarea bancnotelor valutare mari, 
atât pentru dolarul american cât şi pentru euro.

Willem Buiter, economist-şef al Citigroup, a rezumat 
beneficiile, cel puţin din punctul de vedere al guvernelor: 
tranzacţiile financiare pot fi taxate de către guvern sau de bănci, 
iar instituţiile bancare nu vor mai fi asaltate de către clienţi în 
timpul furtunilor financiare, întrucât nu ar mai exista ceva care 
să merite extras de la ghişeu. 

Germania vrea să introducă o iniţiativă în Uniunea Eu
pentru interzicerea bancnotei de 500 de euro şi, de asemenea, 
interzicerea tuturor tranzacţiilor de peste 5.000 de euro în 
numerar. 

Planul de salvare bancar  

„Ei vor încerca rate negative într-o oarecare măsură. Cred că 
va fi greu să împingă rata Fed mai jos de 
Oamenii pot retrage practic banii în numerar şi îi pot depune 
într-un seif şi obţine randament zero
Gagnon, expert senior la Institutul Peterson pentru Economie 
Internaţională şi fost director la Federal Reserve.
 
Buiter şi Gagnon sunt oneşti şi au pus „punctul pe i”. 
Interzicerea numerarului şi impunerea ratelor negative permite 
taxarea consumatorilor chiar mai mult decât în prezent, 
forţându-i să cheltuiască mai mult în procesul lor de a investi 
arii mai speculative, precum piaţa de valori.

„Există o alternativă la conturile de economii 
speculaţiile. Ele implică un risc mult mai mare. În acest context 
o rată negativă a dobânzilor nu este numai un impozit impus 
conturilor de economii, ci distrugerea economisirii
Grant. Cu alte cuvinte, dacă am în bancă 1.000 USD, anul viitor 
voi avea 990 USD numai pentru că banca va lua 10 USD. De 
fapt, această politică este un alt plan de salvare bancar.

Majoritatea susţinătorilor proiectului de interdicţie a cash
afirmă că măsura ar reduce spălarea banilor, criminalitatea şi 
terorismul. Deşi acest lucru este, în esenţă adevărat, pare 

economie 
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oarecum ciudat că susţinătorii acestei idei nu s
acest lucru în urmă cu 10, 20 sau 30 de ani, căci crimele, 
spălările de bani şi terorismul, din păcate, erau prezente cel 
puţin de atunci. 

De fapt, acum, instrumentele monetare convenţionale şi 
neconvenţionale şi-au atins limita, iar metoda ratelor cu dobânzi 
negative pare a fi singura alegere rămasă. 

Introducerea ratelor negative precum şi interzicerea cash
nu are nimic de-a face cu teroriştii sau reducerea spălării de 
bani. Ea are de-a face cu salvarea băncilor şi încearcă să 
remedieze politica băncilor centrale, disfuncţională în trecut

Consecinţe nedorite  

Prezivibil este, totuşi, modul în care publicul larg întâmpină 
cele două idei – cu un scepticism general. Pentru a ilustra 
punctul de vedere al domnului Gagnon, este semnificativ de 
menţionat că vânzările de seifuri sunt în plină expansiune în 
Japonia, una dintre ţările care încearcă să introducă rate 
negative pentru public. 

De fapt, există mai mulţi indicatori care arată că împingerea 
ratelor negative ale dobânzilor către consumatori 
multe instituţii o fac deja prin randamente negative ale 
obligaţiunilor de stat – nu va fi o mişcare liniară de la 1 la 0 şi 
apoi până la -1. Sistemul se poate distruge dacă trece de 
numărul magic zero. 

Conform unui alt studiu efectuat de banca olandeză 
dintre respondenţi au declarat că ar lua banii din bancă în cazul 
în care ratele dobânzilor ar deveni negative, generând exact 
criza financiară pe care Buiter ar dori să o evite şi subliniind 
precis motivul pentru care ratele negative ale dobânzilor ar 
trebui să meargă mână în mână cu o interdicţie de numerar.

Rate mai mici nu înseamnă că deponenţii vor cheltui mai mult; 
în schimb, efectul pare să fie exact opus. Date compilate de 
către BofA arată că în ţările cu rate foarte scăzute sau negative 
de depozit, deponenţii au tendinţa de a economisi mai mult, nu 
de a cheltui mai mult. 

În Elveţia, de exemplu, odată ce rata de depozit a scăzut de la 
sub 1% în 2008 la aproape 0% în 2015, rata de economisire a 
crescut de la 21% la 24%. Aceeaşi tendinţă poate fi observată în 
Danemarca şi Suedia în ultimii ani. 

Regula pare să fie următoarea: dacă obţin un profit mai mic pe 
economiile mele (ceea ce îndepărtează momentul atingerii 
sumei pe care îmi propun s-o economisesc), trebuie doar să 
restrâng mai mult cheltuielile pentru a o atinge totuşi.

„Ratele negative ale dobânzilor sunt o vanitate a economiştilor 
academici care conduc instituţiile financiare ale lumii. Cred că 
teoria este îndoielnică, iar practica, din câte am observat până 
acum, este la fel de îndoielnică”, a spus Grant. 
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Regula pare să fie următoarea: dacă obţin un profit mai mic pe 
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o economisesc), trebuie doar să 
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Ratele negative ale dobânzilor sunt o vanitate a economiştilor 
academici care conduc instituţiile financiare ale lumii. Cred că 
teoria este îndoielnică, iar practica, din câte am observat până 

Chiar dacă toţi banii ar fi interzişi, iar oamenii ar fi forţaţi să 
accepte rate negative la depozitele bancare, măsura ar putea să 
nu conducă la creşterea consumului, ci pur şi simplu să 
supraliciteze preţurile sau alte unităţi de valoare, de exemplu 
aurul. 

„Cred că acesta este un moment teribil de creştere a aurului. 
Cred că e un moment foarte trist pentru instituţia «monedei fiat» 
(fără acoperire - n.r.). – care după cum se ştie nu are viaţă lungă 
– iar noi poate că suntem deja în perioada finală”, a spus Gran

Oamenii ar putea chiar prefera să deţină maşini grele, obiecte de 
artă, diamante şi instrumente muzicale, care
de cumpărare relativ mai bine decât o rată negativă la depozitele 
bancare. De obicei oamenii au ales aceste metode pentru
păstra puterea de cumpărare în perioadele de hiperinflaţie 
exemplu fiind cel al Republicii de la Weimar.

Iar, în timp ce pieţele de acţiuni şi de imobiliare vor primi cu 
siguranţă un impuls, cele mai multe studii arată că randamentele 
reale, ajustate în funcţie de inflaţie, sunt adesea negative, 
deoarece stimulentele greşite denaturează mecanismul de 
stabilire a preţurilor. Capitalul este prost alocat, iar ritmul 
tranzacţiilor încetineşte în cazul în care se comercializează 
bunuri şi servicii în lingouri de aur sau obiecte şi nu prin 
transferuri electronice. 

Pe scurt, introducerea ratelor negative precum şi interzicerea 
cash-ului nu are nimic de-a face cu teroriştii sau reducerea 
spălării de bani. Ea are de a face cu salvarea băncilor şi încearcă 
să remedieze politica băncilor centrale, disfuncţională în trecut.

 

FMI îşi pierde puterea globală: Lumea e 
cu ochii pe Beijing

 

        Odată cu apariția Băncii Asiei pentru Investiţii în 
Infrastructura (AIIB), polul de putere al lumii financiare 
pare să se mute dinspre Washington spre Beijing.

ouă banca internaţională creată de China a atras în scurt 
timp în rândul membrilor peste 57 de tari de pe diverse 
continente, în ciuda opoziţiei făţişe a oficia

americani. 
 
Aderarea unor mari puteri economice din Europa la AIIB ridică 
din ce în ce mai mult semne de întrebare în privinţa eficienţei 
FMI, pe măsură ce analiştii cred că asistăm la o schimbare a 
polilor de influenţa în peisajul decizional din eco
remarca reporterii Euronews. 
57 de decidenţi 

Cele 57 de state membre ale AIIB vor trebui să asigure un buget 
de 50 de miliarde de dolari, având şi dreptul de a stabili regulile 

N
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dacă toţi banii ar fi interzişi, iar oamenii ar fi forţaţi să 
accepte rate negative la depozitele bancare, măsura ar putea să 
nu conducă la creşterea consumului, ci pur şi simplu să 
supraliciteze preţurile sau alte unităţi de valoare, de exemplu 

ed că acesta este un moment teribil de creştere a aurului. 
Cred că e un moment foarte trist pentru instituţia «monedei fiat» 

care după cum se ştie nu are viaţă lungă 
iar noi poate că suntem deja în perioada finală”, a spus Grant. 

Oamenii ar putea chiar prefera să deţină maşini grele, obiecte de 
artă, diamante şi instrumente muzicale, care-şi păstrează puterea 
de cumpărare relativ mai bine decât o rată negativă la depozitele 
bancare. De obicei oamenii au ales aceste metode pentru a-şi 
păstra puterea de cumpărare în perioadele de hiperinflaţie – un 
exemplu fiind cel al Republicii de la Weimar. 

Iar, în timp ce pieţele de acţiuni şi de imobiliare vor primi cu 
siguranţă un impuls, cele mai multe studii arată că randamentele 

state în funcţie de inflaţie, sunt adesea negative, 
deoarece stimulentele greşite denaturează mecanismul de 
stabilire a preţurilor. Capitalul este prost alocat, iar ritmul 
tranzacţiilor încetineşte în cazul în care se comercializează 

lingouri de aur sau obiecte şi nu prin 

Pe scurt, introducerea ratelor negative precum şi interzicerea 
a face cu teroriştii sau reducerea 

spălării de bani. Ea are de a face cu salvarea băncilor şi încearcă 
să remedieze politica băncilor centrale, disfuncţională în trecut. 

FMI îşi pierde puterea globală: Lumea e 
cu ochii pe Beijing 

Marius  JIANU  

ția Băncii Asiei pentru Investiţii în 
(AIIB), polul de putere al lumii financiare 

pare să se mute dinspre Washington spre Beijing. 

ouă banca internaţională creată de China a atras în scurt 
timp în rândul membrilor peste 57 de tari de pe diverse 
continente, în ciuda opoziţiei făţişe a oficialilor 

Aderarea unor mari puteri economice din Europa la AIIB ridică 
din ce în ce mai mult semne de întrebare în privinţa eficienţei 

, pe măsură ce analiştii cred că asistăm la o schimbare a 
polilor de influenţa în peisajul decizional din economia globală, 

Cele 57 de state membre ale AIIB vor trebui să asigure un buget 
de 50 de miliarde de dolari, având şi dreptul de a stabili regulile 



 

    p. p. p. p. 61616161                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

după care banca îşi va desfăşura activitatea.
 
Scopul principal al instituţiei rămâne asigurarea suportului 
financiar pentru construcţia drumurilor, căilor ferate, 
aeroporturilor şi a altor proiecte de infrastructură pe continentul 
asiatic. 
 
Membrii fondatori sunt responsabili de stabilirea regulilor 
manageriale, a cadrului legal şi luarea deciziilor. Membrii 
asociaţi pot vota pentru susţinerea sau modificarea acestora.
 
Şapte state arabe s-au alăturat proiectului, Egiptul deţinând 
statutul de membru fondator, în timp ce Emiratele Arabe, 
Arabia Saudită, Quatar, Iordania, Oman şi Kuweit sunt membri 
asociaţi. 

Din Uniunea Europeană, nu mai puţin de 17 state au ales să 
obţină statutul de membru fondator, Marea Britanie, Franţa, 
Germania, Italia şi Portugalia reprezentând prezentele notabile 
de pe continent. 

Concurența la aceleaşi standarde 

Banca creată de guvernul chinez a fost văzută din prima că o 
rivală a Băncii Mondiale şi a Băncii de Dezvoltare a Asiei, 
instituţii aflate sub controlul Statelor Unite şi Japoniei.
 
"Toată lumea aşteaptă ca membrii fondatori să asigure o bună 
guvernare a instituţiei, conform standardelor ridicate care se 
aplică în alte instituţii financiare similare, dar acest lucru 
rămâne încă de văzut", transmite directorul adjunct al FMI, 
David Lipton. Pentru americani, însă, AIIB rămâne 
în coastă, în condiţiile în care Washingtonul a eşuat lamentabil 
în a-şi păstra aliaţii departe de atracţia băncii de la Beijing.
 
"Eşecul administraţiei Obama vine după ce republicanii au 
blocat în Congres încercarea de a reforma FMI-ul, lucr
fi oferit un rol mai pregnant Chinei în activitatea Fondului.
 
Deocamdată nu se întrevede nicio cale prin care Statele Unite să 
întoarcă această înfrângere umilitoare în favoare să", 
comentează Ştefan Grobe, corespondentul Euronews la 
Washington. 
 
FMI pierde teren 

Pe pieţele din Orientul Mijlociu, demararea programelor AIIB 
este aşteptată cu interes de către investitori.
 
"Importanta băncii este reflectată de influenţa acestor proiecte 
de infrastructură care pot asigura dezvoltarea sustenabila pe 
continentul asiatic. Banca are un rol esenţial în acoperirea 
lipsurilor în investiţii în infrastructura şi, chiar dacă competiţia 
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al instituţiei rămâne asigurarea suportului 
financiar pentru construcţia drumurilor, căilor ferate, 
aeroporturilor şi a altor proiecte de infrastructură pe continentul 

Membrii fondatori sunt responsabili de stabilirea regulilor 
rului legal şi luarea deciziilor. Membrii 

asociaţi pot vota pentru susţinerea sau modificarea acestora. 
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statutul de membru fondator, în timp ce Emiratele Arabe, 
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Din Uniunea Europeană, nu mai puţin de 17 state au ales să 
obţină statutul de membru fondator, Marea Britanie, Franţa, 
Germania, Italia şi Portugalia reprezentând prezentele notabile 

Banca creată de guvernul chinez a fost văzută din prima că o 
a Băncii Mondiale şi a Băncii de Dezvoltare a Asiei, 

instituţii aflate sub controlul Statelor Unite şi Japoniei. 

i să asigure o bună 
guvernare a instituţiei, conform standardelor ridicate care se 
aplică în alte instituţii financiare similare, dar acest lucru 
rămâne încă de văzut", transmite directorul adjunct al FMI, 

Pentru americani, însă, AIIB rămâne încă un spin 
în coastă, în condiţiile în care Washingtonul a eşuat lamentabil 

şi păstra aliaţii departe de atracţia băncii de la Beijing. 

"Eşecul administraţiei Obama vine după ce republicanii au 
ul, lucru care ar 

fi oferit un rol mai pregnant Chinei în activitatea Fondului. 

Deocamdată nu se întrevede nicio cale prin care Statele Unite să 
întoarcă această înfrângere umilitoare în favoare să", 
comentează Ştefan Grobe, corespondentul Euronews la 

Pe pieţele din Orientul Mijlociu, demararea programelor AIIB 
este aşteptată cu interes de către investitori. 

"Importanta băncii este reflectată de influenţa acestor proiecte 
de infrastructură care pot asigura dezvoltarea sustenabila pe 

Banca are un rol esenţial în acoperirea 
lipsurilor în investiţii în infrastructura şi, chiar dacă competiţia 

cu FMI nu se anunţă uşoară, capitalul de care dispune lasa să se 
întrevadă un rol mai important al acesteia, decât al Fondului
piaţa asiatică", crede Nour Aldeen AL Hammoury, şef pentru 
strategii de piaţă în cadrul ADS Securities în Abu Dhabi.
 
Asia, o miză uriaşă 

Inclusiv prezenta ţărilor europene în rândul membrilor AIIB nu 
este văzută ca o surpriză pentru analişti.
care au devenit membre AIIB reflecta interesul crescut pentru 
piaţa asiatică şi interesul pentru o monedă puternică în această 
zonă. 
 
În acelaşi timp, Asia devine crucială în competiţia derulată între 
Statele Unite şi China, ambele economii încercând să ocupe 
poziţia de lider global. Mai mult, AIIB poate reduce 
considerabil influenta FMI în zonă, iar ţările europene au 
profitat de această oportunitate în încercarea de a
prin investiţii economiile fragile", afirma Al Hammou
 
Acesta crede că influenţa monedei chinezeşti, yuan, va fi în 
creştere odată cu demararea programelor de investiţii finanţate 
de bancă, în scurt timp yuanul urmând să aibă o expunere 
globală de prin rang în piaţa valutară.
 
Inclusiv pentru ţările din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, 
avantajele oferite de statutul de membru AIIB sunt multiple.
 
"Dincolo de beneficiile aduse de investiţiile în infrastructura, o 
parte din aceste proiecte urmează să fie implementate pe 
teritoriul ţărilor fondatoare ceea ce creşte posibilitatea atragerii 
unor noi investiţii externe", mai spune şeful departamentului de 
strategii de piaţă al ADS Security.  

 

România – experimentul fricii, urii şi 
delaţiunii generalizate?

 
          „Se încearcă o aşa-zisă educare a 
prin folosirea abuzivă a arestării preventive, care a devenit o 
sursă de teroare modernă. […] Acesta este modul în care se 
generează noi dosare penale, care alimentează maşinăria 
fricii.”  – Deputatul Sebastian Ghiţă s
Camerei în fata cererii de arestare a DNA

 „Iohannis este în pragul demisiei din cauza unui posibil dosar 
făcut soţiei… Şefi de servicii de informaţii au dosare… Şefii 
partidelor sunt ţinuţi sub ameninţarea dosarelor… Pe cine 
credeţi că mi se sugerează să denunţ? Pe Ponta… Instaurarea 
fricii prin folosirea arestării ca instrument modern de tortură 
pentru a obţine denunţuri… Devenim victime ale acestui 
măcel”, a spus Sebastian Ghiță. 

economie 

Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 

cu FMI nu se anunţă uşoară, capitalul de care dispune lasa să se 
întrevadă un rol mai important al acesteia, decât al Fondului, pe 
piaţa asiatică", crede Nour Aldeen AL Hammoury, şef pentru 
strategii de piaţă în cadrul ADS Securities în Abu Dhabi. 

Inclusiv prezenta ţărilor europene în rândul membrilor AIIB nu 
este văzută ca o surpriză pentru analişti. "Numărul mare de tari 
care au devenit membre AIIB reflecta interesul crescut pentru 
piaţa asiatică şi interesul pentru o monedă puternică în această 

În acelaşi timp, Asia devine crucială în competiţia derulată între 
onomii încercând să ocupe 

Mai mult, AIIB poate reduce 
considerabil influenta FMI în zonă, iar ţările europene au 
profitat de această oportunitate în încercarea de a-şi stabiliza 
prin investiţii economiile fragile", afirma Al Hammoury. 

Acesta crede că influenţa monedei chinezeşti, yuan, va fi în 
creştere odată cu demararea programelor de investiţii finanţate 
de bancă, în scurt timp yuanul urmând să aibă o expunere 
globală de prin rang în piaţa valutară. 

rientul Mijlociu şi Africa de Nord, 
avantajele oferite de statutul de membru AIIB sunt multiple. 

"Dincolo de beneficiile aduse de investiţiile în infrastructura, o 
parte din aceste proiecte urmează să fie implementate pe 

ce creşte posibilitatea atragerii 
unor noi investiţii externe", mai spune şeful departamentului de 

experimentul fricii, urii şi 
delaţiunii generalizate? 

zisă educare a societăţii româneşti, 
prin folosirea abuzivă a arestării preventive, care a devenit o 
sursă de teroare modernă. […] Acesta este modul în care se 
generează noi dosare penale, care alimentează maşinăria 

Deputatul Sebastian Ghiţă s-a apărat de la tribuna 
Camerei în fata cererii de arestare a DNA  

Iohannis este în pragul demisiei din cauza unui posibil dosar 
făcut soţiei… Şefi de servicii de informaţii au dosare… Şefii 

unt ţinuţi sub ameninţarea dosarelor… Pe cine 
credeţi că mi se sugerează să denunţ? Pe Ponta… Instaurarea 
fricii prin folosirea arestării ca instrument modern de tortură 
pentru a obţine denunţuri… Devenim victime ale acestui 
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Considerat un om de afaceri de succes, care ar fi ajuns magnat 
cu ajutorul Serviciului Român de Informaţii, reuşind să fie 
deţinătorul unor informaţii cheie despre ce se petrece în 
România, Sebastian Ghiţă (foto) a ajuns la mâna procurorilor 
DNA. Pentru a-şi 
convinge colegii că 
nu trebuie să fie 
arestat preventiv, aşa 
cum cer procurorii 
DNA, Sebastian 
Ghiţă a susţinut de la 
tribuna Parlamentului 
un discurs fulminant 
în care a zugrăvit un 
tablou fidel al 
României, care nu mai este astăzi condusă de politicieni, ci de 
servicii şi de marile parchete.  

Deputatul Sebastian Ghiţă i-a avertizat pe parlamentari că dacă 
partidele politice nu se unesc „să legiuiască” țara, „devenim cu 
toţii victime sigure ale acestui măcel”. „Măcelul” de care a 
vorbit Sebastian Ghiţă în Parlament ar fi realizat de cei care 
oferă zilnic „spectacolul cătuşelor” şi care transformă 
denunţătorii „în parteneri de încredere ai statului de drept!”. 
Cu acest prilej, Sebastian Ghiţă a dezvăluit că preşedintele 
Klaus Werner Iohannis ar fi „în pragul demisiei din cauza unui 
posibil dosar făcut soţiei” de către procurori! 

În acelaşi timp, Sebastian Ghiţă a acuzat că o ţară întreagă este 
terorizată de procurori, ajungându-se în situaţia ca şefi de 
servicii de informaţii, şefii tuturor partidelor politice, peste 100 
de parlamentari, oameni de presă şi mulţi alţii să facă obiectul 
unor dosare penale ţinute la sertar şi scoase atunci când se 
impune. Ghiţă avertizează că sunt 4 milioane de români 
implicaţi într-o formă sau alta în dosare penale, motiv pentru 
care „nu putem construi o ţară ca o închisoare!”. 

În timpul discursului său, deputatul Sebastian Ghiţă a susţinut 
că în România se încearcă „instaurarea fricii prin hărțuire şi 
folosirea arestării ca instrument modern de tortură, pentru a 
obţine noi denunţuri”, ajungându-se ca denunţătorii să devină 
partenerii statului de drept, și chiar ca „un procuror cu o carieră 
impresionantă” să fie aruncat în închisoare de către „un 
infractor devenit denunţător”. 

Dan Diaconu (facebook)  

DNA şi-a făcut mâna la alegerile prezidenţiale….Acum se 
aplică același algoritm, numai că mult mai transparent. DNA 
ştie că are o problemă de credibilitate şi că nu mai poate 
influenţa rezultatul alegerilor doar acuzând pe cineva. Astfel, 
trece la pasul doi, mult mai violent şi mai abuziv: „Candidezi? – 
Te arestez!”. 

De ce face DNA asta? Pentru că poate! O clasă politică jumătate 
acoperită şi jumătate castrată nu e capabilă să se opună acestei 
reimplementări brutale a stalinismului în România! 

Cristian Dogaru: Chintesența non-combatului  PSD  

Atitudinea liderilor PSD arată altceva. Ei știu că în România, 
pentru obținerea puterii partidele nu mai contează, întrucât votul 
cetățenilor nu mai contează. Puterea reală a fost confiscată de o 
ocultă care o distribuie apoi unor personaje de paie, 
recompensate cu tot felul de privilegii în schimbul acceptului de 
a se lăsa sforărite și, la nevoie, de a juca rolul cozii de topor. 
Liderii formali ai unui partid devenit fictiv intrarea în grațiile 
acestei oculte o urmăresc, iar nu obținerea respectului și 
încrederii populare. 

Așa stând lucrurile, abandonarea Olguței Vasilescu de către 
propriul partid probează că partidul de fapt nu mai este decât o 
butaforie, ca, de altfel, și democrația românească (…) 

Doru Buscu/ Cațavencii: „Ghearele și colții democrației”  

Monarhia pare să-și trăiască agonia, dar România a intrat în 
epoca regatelor combatante. De când a plecat Băsescu, feudalii 
din instituții au declanșat războiul pentru mijloace și teritoriu. 
Armele și starea de război le-au primit de la fostul președinte, 
restul a căzut în sarcina obișnuinței. SRI vrea puteri extinse 
asupra populației și presează, pentru asta, Parlamentul. Presează 
și Guvernul. DNA presează și el clasa politică prin teroarea 
judiciară pe care o menține, o teroare legitimă, vanitoasă și 
impredictibilă. DNA încearcă să smulgă de la SRI câte ceva din 
instrumentarul audio, iar pentru asta presează Guvernul. Curtea 
Constituțională atacă SRI cu legile Big Brother și cu 
neconstituționalitatea interceptărilor în cauze penale, iar SRI 
ripostează prin carambol, făcând Curtea să-și vadă un judecător 
arestat și alți doi amenințați. 

Înalta Curte joacă în câmpul tactic al SRI și-i întoarce serviciile 
într-o cheie umană, care produce când pedepse medievale, când 
achitări miraculoase. Lumea politică plânge cu sughițuri de 
milionar și tremură în fața sentințelor nu din pricina faptei, ci a 
selecției de fapte. 

Instituțiile de forță, organele fiscale, curțile și căpeteniile lor 
duc lupta de expansiune fără pauză. Se bat între ele și se bat cu 
toată lumea. Își extind legile, își măresc efectivele, acumulează 
resurse și-i pedepsesc pe cei care vor să le oprească avântul. 
Tendința generală e de creștere, de revărsare, de ocupare a unui 
teritoriu cât mai larg, iar atitudinea e invariabil ostilă și 
acaparatoare. 

Lipsesc din această luptă partidele, Parlamentul și Guvernul, 
exact entitățile calificate de Constituție pentru lupta de putere. 
Motivul pentru care ele stau pe bară e frica, frica ce iradiază 
dinspre instituții și curți către omul politic individual (…) 

Nimeni nu poate spune cine are azi puterea în acest stat al 
Uniunii Europene și membru NATO, dar oricine știe cine n-o 
are. N-o au Parlamentul, Guvernul și Președinția, adică exact 
acele corpuri care, prin Constituție, trebuiau s-o aibă. 

actualitate 
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Cât despre instituțiile de forță și curți, nu dorința lor de a-și 
extinde puterea trebuie să ne îngrijoreze, ci faptul că o fac 
folosind aceiași colți uriași, rămași de la Băsescu. 

Cornel Nistorescu/ Cotidianul: „La bilanțul de paradă al 
FBI-ului din Carpați și Dâmbovița. Ce n-au înțeles 
președintele Iohannis, generalii, prim-ministrul, chiar și 
fostul director C. Georgescu”  

Acelaşi spectacol, tras la indigo de 40-50 de ani! Drepţi, morgă, 
maxilare strânse, aplauze, muzică, cifre umflate, menite să 
întărească optimismul şi încrederea în profesionalismul 
instituţiei şi, implicit, în securitatea ţării. Din loc în loc, lozinci 
pe care să le preia presa: „România – redută de securitate”. 

Formularea aceasta se vrea descurajantă pentru cei tentaţi de o 
aventură pe Dâmboviţa, mobilizatoare pentru angajaţi şi 
inhibitorie pentru cei care trăiesc printre misterioşii zvoneri şi 
răspândaci. Pentru inamici ar putea fi România o redută şi asta 
s-ar putea să ne bucure. 

Pentru populaţie, oricât ar fi de rotunjite procentele sondajelor, 
SRI şi celelalte servicii secrete rămân ameninţări la adresa 
libertăţilor civile şi chiar a drepturilor omului. O fi SRI-ul 
nostru de nivel european, o fi conectat cu nu ştiu cine sau cu toţi 
partenerii, dar, la intern, SRI-ul este foarte aproape de spaimele 
pe care le-a generat cândva Securitatea. Ba, aş zice că acum are 
mult mai mulţi oameni, cheltuieşte mult mai mulţi bani 
(inclusiv valută), ascultă infinit mai mult convorbirile 
oamenilor, a penetrat în mai mare măsură partidele politice şi, 
conform declaraţiilor făcute de generalii proprii, de asociaţii 
profesionale din zona Justiţiei, SRI s-a întins mult peste statul 
de drept şi peste actul de justiţie, peste procese şi peste corpul 
de magistraţi şi, implicit, peste sentinţe. 

Asta se face că nu pricepe Klaus Iohannis, cel chemat să ne ia 
apărarea. În primele zile de mandat, în afară de o jumătate de 
propoziţie, n-a zis nimic. În schimb, a dat SRI-ului ce a cerut în 
materie de naș şi legislaţie şi este gata să mai dea. Eu aş zice că 
mult prea mult! 

Bilanţul SRI s-a desfăşurat într-un moment de tensiune externă, 
dar şi internă. La extern, pericolul imigranţilor şi atentatele, la 
intern, decizia CCR privind înregistrările, cercetarea penală 
strecurată în ordonanţa de urgenţă de fiica sistemului, ajunsă la 
Justiţie, scandalul cartelelor preplătite şi multe altele. 

Ciracii, angajaţii şi acoperiţii fac cor de sprijin pentru toate 
solicitările şi pretenţiile Serviciului, în vreme ce partea adversă 
abia că se mai aude. Pe televiziuni au fost mobilizaţi toţi 
dependenţii de SRI, inclusiv fraierii. Şi toţi strigă în gura mare 
că fără înregistrări nu se poate combate corupţia, că fără 
identitatea cumpărătorilor de cartele Serviciul nu-i poate 
identifica pe terorişti, că ofiţerii nu-i mai pot cerceta penal pe 
terorişti etc. Toţi cei care iubesc România trebuie să fie de acord 
cu solicitările SRI, eventual şi cu suplimentările de bani, de 
posturi şi cu o extindere nemărginită a atribuţiilor. De fapt, SRI 

vrea acoperire legală cam la tot ce face de o bună bucată de 
vreme şi face şi acum cu vârf şi îndesat. 

Nemulţumirile SRI se bazează pe nişte trucuri de logică şi pe 
deturnări de sens. Nimeni nu a cerut ca persoanele implicate în 
corupţie, terorism sau alte infracţiuni la securitatea naţională să 
nu fie urmărite, cercetate penal şi condamnate pe bază de probe 
temeinice. SRI-ul şi susţinătorii nu cred că ar putea indica decât 
vreun beţiv care să fi trăncănit asemenea enormităţi. 

Şi totuşi, multă lume nu este de acord ca acel Centru de 
înregistrări să funcţioneze la SRI şi să fie sub controlul 
netransparent al acestuia, cum este acum şi cum se ascultă de-a 
valma şi la plesneală, la stilul „poate pică ceva”, cum zic 
ofiţerii de la computere. 

Nimeni nu poate fi de acord cu procesele instrumentate de SRI, 
cu judecătorii mai apropiaţi de instituţia Serviciului decât de 
cetăţeanul condamnat fără un drept la apărare temeinică. 
Nimeni nu poate fi de acord cu cercetarea penală instrumentată 
de un serviciu de informaţii. Instituţia procurorului trebuie să 
funcţioneze şi în cazuri de terorism, de spionaj sau de atentat la 
siguranţa naţională. Altfel SRI-ul poate cerceta penal pe orice 
bănuit de terorism. Iar liste cu bănuiţi se pot face în doi timpi şi 
trei mişcări şi cu cele mai năstruşnice justificări. 

Crede SRI-ul că încrederea din sondaje este reală câtă vreme 
oamenii ştiu că notele secrete pe care le folosesc anumiţi 
judecători şi la care condamnaţii nu au acces vin tot de la 
Ochiul şi Timpanul? Merită SRI-ul încredere câtă vreme 
operează înregistrările cu softuri de fonotecat şi recompus? Sau 
câtă vreme organizează operaţiuni de cod pe seama clasei 
politice, cu supraveghere complexă a rudelor sau a oamenilor 
apropiaţi de aceştia? Dar cu operaţiunile informative pe numele 
celor supravegheaţi, de ordinul miilor, până la consilieri locali, 
primari şi directori din ministere? La ce foloseşte SRI-ul 
cartotecile cu fiecare demnitar al ţării noastre, cu mediul 
relaţional al acestora? 

Dar despre dosarele întocmite de unităţile de profil despre 
judecători? Ce conţin protocoalele SRI-DNA, SRI-Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie? Este stat de drept sau stat de SRI? Conţin 
ele prevederi contrare legii sau nu? Pe cuvântul de onoare al lui 
Florian Coldea sau Eduard Hellvig că nu? Câte activităţi 
comerciale sub acoperire s-au desfăşurat sub acoperirea SRI? 
Cocoş ce a făcut? Dar Sebastian Ghiţă, Gheorghe Stelian sau 
Tiberiu Urdăreanu? Nu cumva şi frauda de la ANRP s-a 
desfăşurat tot cu ştiinţa SRI? Şi cu beneficiile unora? Cum se 
face că preşedintele Băsescu şi Monica Macovei au avut 
interese în anumite restituiri în natură? Ce restituiri au fost 
obţinute pe numele unor oameni acoperiţi ai SRI? Cum se face 
că SRI a devenit o motopompă prin care erau pompaţi pe piaţă 
doctorii în ştiinţe de doi lei ai lui Gabriel Oprea? Cum sună 
decretul secret care îl ridică în grad pe Vasile Dâncu şi care este 
vânturat mereu ca intelectual de referinţă al naţiei şi al 
guvernului? De ce se îndoiesc sau se tem unii oameni de SRI? 
Pentru că a depăşit de mult limitele prevederilor legale şi îşi 
mimează singur inclusiv supravegherea parlamentară? Cine să 
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creadă în respectarea libertăţilor cetăţeneşti cu un SRI 
supravegheat şi controlat de o comisie condusă de Cezar Preda 
sau de Georgian Pop şi Sebastian Ghiţă? A propos! S-a văzut 
cât de bine funcţionează maşinăria cu mască politică a SRI în 
Parlament, la votul față de încuviinţarea arestării lui Sebastian 
Ghiţă! 

Gâdilat din toate părţile de tot felul de personaje, Serviciul 
Român de Informaţii nu prea mai realizează în ce situaţie şi la 
ce percepţie a ajuns. Şi la bilanţuri îşi umflă muşchii, se laudă şi 
pretinde legislaţie şi suplimentări de oameni şi fonduri, fiind de 
departe mai dotat şi mai bogat ca multe alte servicii europene. 

Şi acum, problema cartelelor! Ea este pe fond corectă, pe cât de 
întemeiată este teama unor cetăţeni de a fi intruzionaţi de 
operaţiunile SRI fără a fi vinovaţi şi nici suspecţi? De ce 
România nu are o prevedere legală care să prevadă 
„minimalizarea, anonimizarea, ştergerea şi radierea necesară 
protejării drepturilor, libertăţilor şi intereselor terţilor care 
intră în legătură de comunicaţii cu persoanele care fac obiectul 
autorizărilor de interceptare”? 

De ce a trântit SRI o asemenea prevedere în 2005? Pe legislaţia 
de acum, oricine poate 
fi interceptat pentru un 
simplu telefon primit de 
la cineva care a fost 
sunat de altcineva în 
contact cu încă un altul 
şi acesta din urmă aflat 
sub mandat de 
interceptare. Şi nimeni 
nu te apără, nu verifică 
şi nu controlează SRI-ul pentru operaţiunile de interceptare, cu 
sau fără just temei. 

Ce prevederi ne garantează că SRI-ul este obligat să respecte 
legea şi ce legi româneşti protejează libertăţile civile ale 
cetăţeanului? De câte ori i-aţi auzit pe conducătorii SRI 
garantând ceva în domeniu, eliminând din sistem oameni care 
au abuzat de funcţie şi de informaţii sau care au folosit 
informaţiile pentru profituri personale? De câte ori l-aţi auzit pe 
Klaus Iohannis cerând lămuriri legate de presupuse sau 
dovedibile abuzuri, faţă de excese şi ameninţări? Încă nu ştim 
dacă el înţelege problema, necum faptul ca el să ne mai ia şi 
apărarea! 

De ce se tem românii de SRI? Unii, o parte, nu toţi! Pentru că 
mulţi s-au ars, pentru că la instanţele de vârf nu au şanse, pentru 
că serviciile secrete controlează toate domeniile şi instituţiile 
publice, pentru că propagandiştii SRI vorbesc mai tare şi mai 
agresiv decât cei ameninţaţi, pentru că SRI învârte politica şi 
afacerile cu cântec. Şi toţi urlă că puterea SRI trebuie sporită, 
fondurile mărite şi legile lărgite până încap în ele şi picioarele 
elefantului! Cine ne apără? Tot SRI-ul, nu-i aşa, baricada super-
românească în faţa ameninţărilor! 

În naivitatea sa, fostul director al SRI Costin Georgescu a spus 
marţi (29 martie, 2016) după-amiaza că cine iubeşte România ar 
trebui să fie de acord! Ca şi cum noi care cerem lege şi ordine, 
inclusiv în materie de SRI şi alte servicii secrete, am fi nişte 
trădători. Adică românii care nu ţin cu SRI nu sunt patrioţi şi nu 
iubesc ţara. Şi intră repede pe lista lui Rareş Bogdan, a celor 
care ieri şi alaltăieri au uitat să iubească România! 

Constantin Gheorghe (Facebook)  

De trei ani nu avem parte decât de spectacolul grețos al tele-
justiției și de zgomot de cătușe (.. ..) 

Pentru asta Kovesi se crede îndreptățită la încă un mandat de 
trei ani în fruntea DNA, după ce, timp de aproape șapte ani, cât 
a fost Procuror General al Republicii, sub ochii ei corupția a 
luat proporții apocaliptice. 

Un post ca al ei este unul cu care îți termini cariera, nu ți-o 
începi. Dacă la 33 de ani ești Procuror General al Republicii, îți 
pui niște întrebări. Cum ar fi „Ce mă recomandă pe mine pentru 
postul ăsta? Că experiență n-am, mare lucru nu-i de capul meu, 
ca jurist, n-am făcut nimic fundamental în sistemul juridic 
românesc. Nu cumva voi fi doar o unealtă în mâinile unor 
păpușari?” Dacă nu ți le pui, sigur nu-i nimic de capul tău. Și se 
vede. 

Din păcate, DNA a ajuns să fie arbitrul suprem în stat, ține loc 
și de putere legislativă, și de putere executivă, și de putere 
judecătorească (…) DNA se identifică, periculos, cu statul. Fără 
să fie așa ceva. Este doar o imensă povară pentru o națiune 
aflată, la rândul ei, în derivă. Iar asta se vede. Și ne costă. 

Romania TV: Traian Băsescu: „Tăcerea mea are o limită. 
Din 2015 DNA face un joc care nu e al României”  

Traian Băsescu aduce acuze grave la adresa DNA. Fostul 
preşedinte a declarat la România TV că din 2015 Direcţia 
Naţională Anticorupţie, în frunte cu Laura Codruţa Kovesi, a 

intrat „într-un joc care 
nu e al României” şi a 
devenit „partenerul 
mafiei”. Băsescu este 
nemulţumit de faptul că 
mafioţii sunt lăsaţi cu 
sutele de milioane de 
euro în conturi, cu 
avioane şi cu vile la 
Monaco, în timp ce doar 
cei pe care i-au denunţat 

în faţa procurorilor au de suferit. 

„În momentul de faţă prietenii DNA sunt mafioţii care au rămas 
cu avioane, cu sute de milioane în conturi, cu vile la Monaco 
doar pentru că pot da pe gură nişte politicieni cărora le-au dat 
bani să cumpere găleţi, geci, găini pentru electorat. […] 
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Toată mafia a devenit partenerul DNA pentru că se urmărește o 
decredibilizare totală a politicului. Eu știu povestea Microsoft 
din 2012 și cine îndrăznește să spună că n-am fost informat 
minte. Sunt dubii în afacerea Microsoft din 2012. Spectaculos 
este că au apărut oameni care spun că au avut inițiativa să se 
predea în 2013, 2014 când DNA știa din 2012. S-a căutat o 
găselniță ca Florică și Pescariu să treacă drept primii care au 
dat primele informații la DNA și să nu se afecteze ceea ce au 
furat… Tăcerea mea are o limită! Din 2015 DNA a intrat într-
un joc care nu e al României. Să-i lași pe mafioți cu toată 
averea în timp ce pui cătușe la oamenii politici care n-au luat 
banii acasă… Nu-i lăsați pe mafioții cu sute de milioane să 
zâmbească de la Monaco, povestea grupului de la Monaco nu 
îmi este necunoscută”, a declarat Traian Băsescu la România 
TV. 

Fostul preşedinte a fost foarte vehement la adresa şefei DNA şi 
a politicii instituţiei: „Dacă dai la DNA un nume de om politic 
căruia i-ai dat bani în campanie şi reclami astăzi, fie că-s 10 
ani, tu eşti bun şi rămâi cu tot ce ai furat ca mafiot, fie că te 
numeşti Pescariu, Florică, Dobrescu. Dacă torni pe cine ai 
ajutat în campanie, rămâi cu averea, procurorului îi sclipesc 
ochii de bucurie dacă îi dai un nume de om politic”. 
„Microsoft se derulează de vreo 10 ani. Kovesi a fost şi 
procuror general al României, avea raportări de la structurile 
de informaţii, iar astăzi vine să-mi spună public că au fost 
dosare dosite. (…) Se întâmplă ceva dubios în România. 
Firmele româneşti sunt distruse, nu sunt luaţi corupţii, tot soiul 
de delatori au devenit partenerul DNA. Se urmăreşte o 
decredibilizare totală a clasei politice”, a spus Traian Băsescu, 
lăsând de înţeles că şefa DNA a închis ochii ca procuror general 
la anumite nereguli. 

Traian Băsescu a spus că are câteva întrebări pentru Laura 
Codruţa Kovesi, pentru a cărei numire la conducerea DNA chiar 
el a insistat: „Care e sinceritatea afirmației că vor să 
recupereze miliardul care a fost furat la Microsoft? Unde e 
dosarul Revoluției, cum a fost închis când tu ai fost de două ori 
procuror general? De ce spunem «Vreau să recuperez banii 
patriei, atâta timp cât pentru un denunţ îi las pe Pescariu şi 
Florică să plece cu sutele de milioane pe care le-au furat»? Că 
asta ne-a spus dna Kovesi, că s-a furat 1 miliard când dânsa 
era procuror general şi Coldea era prim-adjunct al SRI. (…) a 
mai spus Traian Băsescu. 

 
Radu Tudor: Senator PNL: „Democrația se duce naibii. 
Țara nu se conduce cu DNA”  

Membri ai comisiilor juridice din Camera Deputaților și din 
Senat au reacționat vehement după ce Laura Codruța Kovesi a 
declarat că senatorii şi deputaţii ar trebui să îşi motiveze refuzul 
de a aproba arestările sau reţinerile cerute de DNA. Mai mult, 
Kovesi le-a sugerat aleşilor să schimbe regulamentul 
Parlamentului. 

„Ce facem acum, transformăm Parlamentul într-un fel de 
demon al națiunii? Sunt unii care votează și unii care nu 

votează, nu poate să ducă treaba asta într-o negativizare 
exagerată. Cu asta nu sunt de acord. Doamna Kovesi ar trebui 
să pună înaintea zelului de arestare a corupților, democrația 
din România. Pentru că ea dacă distruge Parlamentul și îl 
transformă într-un fel de paria al societății, democrația se duce 
naibii. Țara nu se conduce cu DNA”, a reacţionat liberalul 
Cristian Bodea, membru în Comisia juridică a Senatului. 
„Haideți să ne întrebăm la ce folosește o motivare? Votul 
rămâne vot, ea nu-l poate schimba. Indiferent ce motivare e 
acolo, ea nu poate să o atace, conform Constituției. Nu poate 
nici să spună că Parlamentul a avut motive greșite. Ea vrea 
doar o chestie mediatică prin care să ne atace”, a mai spus 
Bodea. 

„Noi ca procurori când luăm o decizie, o motivăm, judecătorii 
când iau o decizie, o motivează. Parlamentul când respinge 
astfel de cereri, nu motivează niciodată”, a declarat Kovesi la 
RFI, stârnind indignarea aleşilor. „Această cerință am văzut-o 
și-n raportul MCV și întotdeauna va exista o motivare a unei 
cereri de respingere atunci când va exista o cerere de 
respingere. Putem să avem modificări de regulament în sensul 
acesta, astfel încât comisia juridică să întocmească două 
puncte de vedere, unul de aprobare, unul de respingere, iar în 
funcție de voturi să existe o motivare atât pentru aprobare cât 
și pentru respingere”, a declarat deputatul UNPR Eugen 
Nicolicea, membru în Comisia juridică din Camera Deputaților.  

„Parlamentul nu este o instanță care dă o decizie și pe care o și 
motivează. Este un loc unde, potrivit regulamentului, 
parlamentarii se pronunță, prin vot secret, asupra unor situații 
speciale. Sigur că Parlamentul primește sugestii din partea 
altor instituții, însă deciziile le ia singur. Prevederea 
constituțională care dă posibilitatea Camerelor sau 
președintelui să ceară începerea urmăririi penale sau reținere 
sau arestare, la solicitarea instituțiilor abilitate, nu conține o 
asemenea solicitare de motivare”, a comentat şi senatorul PSD 
Ioan Chelaru pentru Jurnalul Național. 

„Noi nu suntem instanță. Noi suntem parlamentari, avem o altă 
treabă. Nu putem să facem așa ceva (n.r. să modifice 
regulamentul). Asta ar însemna să ne substituim organelor 
judiciare” – Ciprian Nica, deputat PSD și vicepreședinte al 
Comisiei juridice din Camera Deputaților 

Judecătorii refuză «Ordonanţa Prunei» 
         UNJR avertizează că transformarea SRI în organ de 
cercetare penală afectează drepturile fundamentale ale 

omului. 
 
Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR) 
respinge „Ordonanţa Prunei” pe interceptări şi acuză caracterul 
nelegal şi neconstituţional al acesteia. UNJR atrage atenţia că 
ordonanţa prin care Guvernul Cioloș a reînviat Direcţia a VI-a 
Cercetări penale a Securităţii afectează, prin transformarea SRI 
în organ de cercetare penală, drepturile fundamentale ale 
omului, printre care şi dreptul la un proces echitabil, 
compromite independența anchetelor şi implicit independenţa 
Justiţiei. 
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Uniunea condusă de judecătoarea Dana Gîrbovan de la Curtea 
de Apel Cluj arată că ordonanţa Guvernului Cioloș, pritocită la 
iniţiativa discipolei Monicăi Macovei, ministrul Justiţiei Raluca 
Prună, reprezintă o îndepărtare de valorile europene şi o 
întoarcere la era comunistă. În aceste condiţii, UNJR solicită 
Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională a 
României (CCR) cu excepţia de neconstituţionalitate a 
ordonanţei de urgenţă. 

Iată comunicatul UNJR:  

„Uniunea Judecătorilor condamnă instituirea SRI ca organ 
de cercetare penală şi solicită Avocatului Poporului să 
sesizeze de îndată Curtea Constituţională. 

Uniunea Naţională a Judecătorilor din România condamnă în 
termeni categorici faptul că Guvernul a acordat Serviciului 
Român de Informaţii, printr-o ordonanţă de urgenţă, statutul de 
«organ special de cercetare penală», atribuind astfel unui 
serviciu de informaţii secret un rol activ în procesul penal, fapt 
de natură a afecta drepturile fundamentale ale cetăţenilor, 
inclusiv dreptul la un proces echitabil.  

Modul în care Guvernul a înţeles să rezolve situaţia rezultată în 
urma deciziei Curţii Constituţionale contravine în mod flagrant 
art. 115 alin. 6 din Constituţie , care prevede în mod 
neechivoc că ordonanţele de urgenţă nu pot afecta drepturile, 
libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie.  

În mod eronat, atât Ministrul Justiţiei cât şi Prim Ministrul au 
afirmat în spaţiul public că, prin această ordonanţă, SRI nu a 
primit absolut nicio competență pe care nu o avea până la 
decizia 51/2016 a Curţii Constituţionale.  

Această afirmaţie este contrazisă de însăşi prevederile legale în 
vigoare, modificate prin textul ordonanţei. Art. 13 din Legea 
14/1992 de funcţionare a SRI prevede în mod ferm că 
«organele Serviciului Român de Informaţii nu pot efectua acte 
de cercetare penală, nu pot lua măsura reţinerii sau arestării 
preventive şi nici dispune de spaţii proprii de arest».  

Această prevedere a fost inclusă în mod expres în legea privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, 
tocmai pentru a se evita abuzurile permise de un astfel de 
amestec între munca informativă şi cea de cercetare penală. O 
astfel de competență a permis Direcţiei VI – anchete penale – a 
fostei Securităţi comiterea, sub acoperirea legii, a celor mai 
atroce abuzuri şi încălcări ale drepturilor omului.  

Prin ordonanţa dată de Guvern, Serviciul Român de Informaţii 
dobândeşte atribuţii de cercetare penală, fapt ce înseamnă o 
îndepărtare de valorile europene şi o întoarcere spre trecutul 
comunist.  

Vulnerabilităţile generate de amestecul atribuţiilor serviciilor 
de informaţii cu cele ale cercetării penale au fost sesizate încă 
din 2006, într-un raport întocmit de experţii Comisiei 
Europene. Aceştia au subliniat că nu există niciun control 

asupra modului în care SRI, folosindu-se de structura sa 
strategică, colectează informaţii despre investigaţii şi, dacă este 
aşa, cum foloseşte aceste investigaţii.  

Această veche vulnerabilitate este acum mult agravată. Dubla 
subordonare a ofiţerilor de informaţii, creată prin această 
ordonanţă, faţă de procuror pe de-o parte şi faţă de 
superiorii din SRI, pe de altă parte, va crea probleme legate 
atât de securitate, cât şi de dreptul la un proces echitabil.  

În loc să rezolve problemele, soluţia adoptată de Guvern le 
adânceşte. România are deja o structură specializată în 
domeniul terorismului, şi anume DIICOT, astfel încât ştirbirea 
atribuţiilor sale, pentru a fi trecute unui serviciu secret, este de 
neînţeles într-un stat care a ales să confere procurorilor statut 
de magistraţi, tocmai pentru a permite anchete independente, şi 
de neacceptat în situaţia în care soluţia este adoptată printr-o 
ordonanţă de urgenţă.  

De asemenea, UNJR atrage atenţia asupra faptului că Centrul 
Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor, despre care se 
vorbeşte în ordonanţă, nu are o lege de fundamentare 
transparentă, care să îi stabilească în mod clar natura juridică, 
structura, funcţiile şi modul de control, fapt ce ne situează, din 
nou, în afara principiului legalităţii.  

Ordonanţa mai adăugă organelor de cercetare penală şi 
«lucrători specializaţi din cadrul poliției», ceea ce extinde din 
nou – în mod neclar – sfera persoanelor ce dobândesc dreptul 
de a face cercetare penală. Codul de Procedură Penală 
vorbeşte de organe de cercetare penală speciale, o categorie 
mult mai restrânsă decât a lucrătorilor specializaţi din cadrul 
poliţiei, aceasta din urmă incluzând şi lucrătorii din structurile 
de informaţii ale Ministerului de Interne.  

Nu în ultimul rând, UNJR atrage atenţia că orice probe strânse 
în baza acestei ordonanţe ar putea fi periclitate, motiv pentru 
care constituţionalitatea acestei ordonanţe trebuie verificată în 
integralitate de îndată.  

Faţă de aceste vulnerabilităţi grave, UNJR solicită Avocatului 
Poporului sesizarea de urgenţă a Curţii Constituţionale cu o 
excepţie de neconstituţionalitate vizând această ordonanţă, 
pentru a se evita şi riscul bulversării unor acte procedurale 
importante în procese penale în curs.  

UNJR trage un semnal serios întregii opinii publice să 
conştientizeze faptul că până acum actele de cercetare penală 
erau atributul exclusiv al procurorilor, care sunt magistraţi, 
parte a autorităţii judecătorești şi independenţi de orice altă 
putere. Atribuirea dreptului de a face acte de cercetare penală 
unui serviciu secret ne duce înapoi în era comunistă şi 
compromite independența anchetelor şi implicit independenţa 
justiţiei.” 
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Te simți amenințat de DNA? Ponta: „Toți 
românii stau sub teroarea unei inculpări 

penale” 

       Victor Ponta sustine ca toti romanii sunt înspăimânta
ca ar putea deveni ținte ale procurorilor DNA. El acuză că 
„propaganda securistă” nu lasa Parlamentul să se atingă de 
legile justiției. 

„Construim mentalitati de lunga durata bazate pe abuzuri si 
manipulari. Pe de-o parte toti cei care trăiesc în Romania stau 
sub teroarea zilnica a unei inculpari penale pentru interpretabile 
si subiective activitati „defectuoase” (inculpare care poate sa 
vina si pentru fapte mai vechi de 5-10-15 ani)! Pe de alta parte 
orice clarificare din partea Parlamentului sau a CCR este 
„sfarsitul luptei anticoruptie”, „victoria coruptilor” sau 
pierderea a sute de milioane si miliarde (ceea ce si ieri si de 
fiecare data s-a dovedit o simpla gogoasa)! 

Deci cat timp Propaganda Securista domina Romania nu vom 
avea nici democratie, nici prosperitate, nici stabilitate sau 
predictibilitate! Vom trai in varianta romaneasca a „Game of 
Thrones” cu sange, tradari, razboaie civile 
exterior! Nimic nu se poate construi pe termen lung in acest 
fel!”, a scris Ponta pe Facebook. 

Fostul premier s-a plans ca Parlamentul este impiedicat sa 
adopte decizii ce privesc legile justitiei. 

„Parlamentul este diabolizat si terorizat sa nu se atinga nici 
macar de un articol care are si pe departe legatura cu ceva din 
justitie (vezi discursul aberant al Prunei contra „Legii 
Avocatilor”). Desi tocmai adoptarea legilor este una din 
functiile fundamentale ale Parlamentului, acesta s
in ultimii ani si tot aceiasi reprezentanti ai Propagandei tipa pe 
urma de ce nu se modifica legile?!”, a punctat Ponta.

Imaginea zilei vine de la DNA: Demnitari 
încolonați, la propriu, pe treptele instituției

      Imagini de colecție vin de la sediul Direc
Antocorupție. Procurorii își încep săptămâna în forță, dacă ar fi 
să judecăm după coada care s-a format la intrarea în sediul 
DNA, încă de la primele ore ale dimineții. 

Zeci persoane așteptau  pe treptele DNA. 
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„sfarsitul luptei anticoruptie”, „victoria coruptilor” sau 
pierderea a sute de milioane si miliarde (ceea ce si ieri si de 

Deci cat timp Propaganda Securista domina Romania nu vom 
avea nici democratie, nici prosperitate, nici stabilitate sau 
predictibilitate! Vom trai in varianta romaneasca a „Game of 
Thrones” cu sange, tradari, razboaie civile si cuceriri din 
exterior! Nimic nu se poate construi pe termen lung in acest 

a plans ca Parlamentul este impiedicat sa 

sa nu se atinga nici 
macar de un articol care are si pe departe legatura cu ceva din 
justitie (vezi discursul aberant al Prunei contra „Legii 
Avocatilor”). Desi tocmai adoptarea legilor este una din 
functiile fundamentale ale Parlamentului, acesta s-a abtinut total 
in ultimii ani si tot aceiasi reprezentanti ai Propagandei tipa pe 
urma de ce nu se modifica legile?!”, a punctat Ponta. 

Imaginea zilei vine de la DNA: Demnitari 
ți, la propriu, pe treptele instituției 

sediul Direcție Naționale 
ție. Procurorii își încep săptămâna în forță, dacă ar fi 

a format la intrarea în sediul 

Foto: B1 TV

Unul dintre cei prezenți la coadă este și șeful PSD, Liviu 
Dragnea, care are calitate de suspect într
acuzat de instigare la abuz în serviciu și fals intelectual în forma 
continuată.”E frumoasă și coada la DNA, cum se stătea la pâine 
înainte”, a declarat Dragnea la ieșirea de la audieri.

La sediul DNA a ajuns luni diminea
energiei, Constantin Niţă. 

 

Dovada maximă a statului poli

 

 Sorin R

         Guvernul României tocmai ne
cheie. Noua Securitate este de șase ori mai mare decât 
Securitatea din timpul dictaturii lui Ceau
populație care a scăzut cu câteva milioane. 

ifrele furnizate de Executiv, probabil fără să f
această intenție, sunt devastatoare. Le identifică și le 
semnalează site-ul Flux24.ro.  

     Dacă întreaga perioadă comunistă a fost caracterizată drept o 
punere în operă a uneia dintre cele mai sângeroase dictaturi din 
Europa, căreia i-au căzut victime circa un milion de români, iar 
dacă brațul înarmat al opresiunii a fost Securitatea, atunci cum 
ar putea fi caracterizată perioada actuală, când Securitatea este 
de șase ori mai numeroasă și mult mai puternic finanțată decât 
s-a petrecut sub regimurile Dej-Ceau
altcândva în istorie? Cifrele furnizate de Guvern nu lasă loc 
niciunei alte interpretări. Din datele oficiale furnizate, rezultă 
că, astăzi, numărul total al securiștilor încadrați în serviciile de 
informații existente se ridică la 85.000 de persoane. Tot 
conform statisticilor oficiale, Securitatea lui Ceau
14.500 de persoane. Deci, în prezent, efectivele sunt de 
mai numeroase.  

Mai știm că numărul agenților acoperiți și al informatorilor, 
care și aceștia sunt finanțați, crește direct proporțional cu 
numărul agenților de securitate. Dar aceste cifre, exorbitante și 
ele, cu certitudine, nu ne-au fost puse la dispozi

C
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șirea de la audieri. 
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Dovada maximă a statului polițienesc 

Sorin ROȘCA STĂNESCU 
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Guvern. Numărul total al românilor care sunt plăti
publice continuă să fie uriaș pentru nevoile reale ale 
administrației publice centrale și locale. El se ridica la 
1.219.335 persoane. Tot conform datelor oficiale pe care 
Guvernul le-a furnizat prin Ordonanța de urgență care 
corectează unele venituri obținute, în sistemul de
Ordine publică, lucrează 260.000 de persoane, iar dintre acestea 
o parte o reprezintă lucrătorii celor două servicii secrete. Al 
Ministerului de Interne și al Armatei. În total, SRI, SIE, 
Serviciul secret al Ministerului de Interne, Serviciul s
Armatei, STS și SPP au, în mod oficial, 85.000 de angajați, 
ponderea cea mai mare revenind Serviciului Român de 
Informații, care are și cel mai mare buget alocat personalului și 
cheltuielilor. 

Ce rezultă? Cu excepția SIE, care își desfășoară cea mai mare 
parte a activității în străinătate, dar nu și exclusiv, și parțial a 
Serviciului secret al Armatei, toate serviciile secrete, cu to
lucrătorii lor și cu toți colaboratorii lor, care nu apar în niciun 
fel de statistici oficiale, se ocupă, într-o formă sau altă, par
sau exclusiv, de supravegherea cetățenilor acestei țări. Mai 
puțini cu patru milioane decât pe vremea lui Ceaușescu. Să 
lipim, la cele de mai sus, două informații la fel de greu de 
contestat, pe care le-am prezentat și în alte ocazii. Dacă punem 
în relație bugetul SRI cu bugetul României sau cu PIB
României sau cu număr de locuitori ai României, este evident 
pentru oricine că cel puțin un serviciu secret, respectiv SRI 
ocupă unul dintre primele locuri în lume. Cu alt
efortul suportat de cetățenii acestei țări pentru a putea fi 
supravegheați este mai mare decât efortul oricărei alte 
comunități naționale, inclusiv dacă vorbim despre marile puteri 
ale lumii. Al doilea semnal de alarmă pe care l-am tras anterior
se referă la un raport cel puțin ciudat, existent între SRI și SIE. 
Spionajul intern, adică supravegherea propriilor cetă
bucură de o finanțare de șase ori mai mare decât spionajul 
extern. O situație cu totul și cu totul răsturnată față de realităț
din Uniunea Europeană. 

Mai trebuie luat în calcul un element extrem de important. 
Conform legislației existente în România, serviciile secrete 
dispun, în mod legal, de societăți comerciale și de ONG
funcționează sub acoperire. Acestea sunt și ele încadrate de un 
personal numeros care, însă, nu apare în niciun fel de statistici, 
întrucât societățile sunt secrete, iar personalul nu este plătit de 
la buget. Și iată cum Executivul de la București tocmai ne
furnizat o probă imposibil de combatut a existen
polițienesc mai puternic decât pe vremea lui Ceaușescu, dar 
care, de ochii UE și NATO, utilizează instrumente mult mai 
sofisticate pentru a face, însă, același lucru. Supravegherea 
propriilor cetățeni. Și de bine ce suntem tot mai mul
supravegheați, vedem cu ochiul liber unde se plasează de fapt 
România în concertul statelor europene. În coada clasamentului. 
Plătim cât plătim din banul public și iată, acesta este rezultatul. 
SURSĂ: ZIUA NEWS 
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Tăriceanu ține în rafală noua 
 

           

          Presedintele Senatului nu se lasa intimidat de facatura 
DNA: „Sa ridicam vocea pentru a arata ca in Romania nu 
este normal sa se creeze o supraputere alcatuita din DNA si 
SRI... DNA este lipsit de orice control civil... 
 
         Acest DNA a ajuns sa fie corupt... Puterea i se urca la cap, 
cum i s-a urcat si lui Ceausescu, cum li s
dictatorilor... Nu mai avem curajul sa vorbim, telefoanele sunt 
ascultate. Asta e Romania libera?” 

Presedintele Senatului Călin Popescu Tă
atraga atentia asupra pericolului disparitiei democratiei in 
Romania, sub asaltul institutiilor de forta, DNA si SRI. Liderul 
partidului ALDE nu se lasa intimidat de facatura parchetului 
anticoruptie la adresa sa, mai exact de dosarul in care este 
acuzat de pretinse fapte de marturie mincinoasa si favorizarea 
infractorului, si avertizeaza ca „supraputerea alcatuita din DNA 
si SRI” a scapat de sub orice control civil.

In cadrul unei intalniri cu reprezentantii si simpatizantii ALDE, 
care a avut loc luni 30 mai 2016, la Medias, Calin Popescu 
Tariceanu a explicat ca, in momentul de fata, DNA este 
institutia care decide in Romania, anuland astfel votul 
cetatenilor. In opinia presedintelui Senatului, Directia Nationala 
Anticoruptie a ajuns ea insasi sa fie o insti
vorba mai ales, sustine Tariceanu, despre coruptia puterii, 
despre betia puterii, specifica tuturor dictatorilor. Liderul ALDE 
a precizat ca romanii trebuie sa traiasca intr
sa poata vorbi fara niciun fel de teama, u
fie ascultate si unde sa nu existe o stare de teroare, asa cum se 
intampla inainte de 1989.  

Iata discursul lui Călin Popescu Tăriceanu

„Vorbim din nou despre necesitatea apararii drepturilor si 
libertatilor cetatenesti in fata abuzu
institutiile de forta sau diferite forte oculte. 
vocea pentru a arata ca in Romania nu este normal sa se 
creeze o supraputere alcatuita din DNA si SRI, care sa se ia la 
tranta cu Parlamentul, singura institutie democ
din orice tara. In timp ce DNA si SRI nu sunt decat niste agentii 
ale statului, care ar trebui sa reprezinte interesele statului. Dar 
cine le da lor mandat sa reprezinte interesele statului sau cum 
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Presedintele Senatului nu se lasa intimidat de facatura 
DNA: „Sa ridicam vocea pentru a arata ca in Romania nu 
este normal sa se creeze o supraputere alcatuita din DNA si 
SRI... DNA este lipsit de orice control civil...  

corupt... Puterea i se urca la cap, 
a urcat si lui Ceausescu, cum li s-a urcat tuturor 

dictatorilor... Nu mai avem curajul sa vorbim, telefoanele sunt 

 

Presedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu continua sa 
traga atentia asupra pericolului disparitiei democratiei in 
Romania, sub asaltul institutiilor de forta, DNA si SRI. Liderul 
partidului ALDE nu se lasa intimidat de facatura parchetului 
anticoruptie la adresa sa, mai exact de dosarul in care este 

pretinse fapte de marturie mincinoasa si favorizarea 
infractorului, si avertizeaza ca „supraputerea alcatuita din DNA 
si SRI” a scapat de sub orice control civil. 

In cadrul unei intalniri cu reprezentantii si simpatizantii ALDE, 
i 2016, la Medias, Calin Popescu 

Tariceanu a explicat ca, in momentul de fata, DNA este 
institutia care decide in Romania, anuland astfel votul 
cetatenilor. In opinia presedintelui Senatului, Directia Nationala 
Anticoruptie a ajuns ea insasi sa fie o institutie corupta. Este 
vorba mai ales, sustine Tariceanu, despre coruptia puterii, 
despre betia puterii, specifica tuturor dictatorilor. Liderul ALDE 
a precizat ca romanii trebuie sa traiasca intr-o tara libera, unde 
sa poata vorbi fara niciun fel de teama, unde telefoanele sa nu 
fie ascultate si unde sa nu existe o stare de teroare, asa cum se 

riceanu: 

Vorbim din nou despre necesitatea apararii drepturilor si 
libertatilor cetatenesti in fata abuzurilor pe care le fac 
institutiile de forta sau diferite forte oculte. Trebuie sa ridicam 

vocea pentru a arata ca in Romania nu este normal sa se 
creeze o supraputere alcatuita din DNA si SRI, care sa se ia la 
tranta cu Parlamentul, singura institutie democratica din tara, 

. In timp ce DNA si SRI nu sunt decat niste agentii 
ale statului, care ar trebui sa reprezinte interesele statului. Dar 
cine le da lor mandat sa reprezinte interesele statului sau cum 
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sa reprezinte interesele statului? Aceasta este intrebarea 
corecta pe care trebuie sa ne-o punem. Putem sa acceptam ca 

Justitia in Romania, in loc sa fie una echilibrata si 
echidistanta, sa fie una selectiva? Observati ca in momentul 
de fata Justitia are o singura tinta: vanatoarea de oameni 
politici. Si voi cei care sunteti aici sunteti oameni politici. 
Astazi poate priviti cu detasare cand vedeti ca au intrat in 
vizorul lor fosti ministri, fosti parlamentari, actuali ministri sau 
actuali parlamentari. Pai, o sa-i consume pe toti, randul, la 

tura urmatoare, e al dumneavoastra, va vine randul si 
dumneavoastra daca nu intelegeti lucrul asta. E foarte grav 
ceea ce spun, dar asta este realitatea. Actiunea permanenta pe 

care o face DNA pentru eliminarea candidatilor de pe scena 
politica si electorala vine sa vicieze grav rezultatul alegerilor. 
Ceea ce s-a intamplat astazi cu aducerea, pentru a doua oara, 
a Olgutei Vasilescu, primarul in functie al Craiovei, la DNA 
este o masura menita sa-i distruga complet credibilitatea si s
faca sa piarda alegerile. Masurile care vizeaza diferiti oameni 
politici din PSD urmaresc acelasi lucru. Pana la urma votul 
nostru, votul dumneavoastra, votul cetatenilor la ce mai 
servesc? Decizia ca cine sa fie ales vad ca o ia DNA
cineva, cumva, aceasta misiune, ati auzit dumneavoastra? 
Parlamentul i-a increditat aceasta misiune? Eu n
Guvernul n-a anuntat oficial ca i-a dat aceasta misiune. 

Cine exercita controlul civil asupra acestor institutii? DNA 
este lipsit in momentul de fata de orice control civil. Care este 
pericolul? Pericolul este ca acest DNA, care si-
de glorie din lupta impotriva coruptiei, a ajuns sa fie corupt. 
Nu coruptia financiara, cu toate ca vad ca nu sunt scutiti nici 
de asa ceva, este vorba de coruptia puterii. Sau betia puterii, 
cum se mai numeste in limbaj popular. Adica, i se urca la cap. 
Puterea i se urca la cap, cum i s-a urcat si lui Ceausescu, cum 
li s-a urcat tuturor dictatorilor. Puterea lipsita de control civil 
incepe sa faca victime.  

Zilele trecute, lupta anticoruptie a facut victime. A descins la o 
scoala o echipa de mascati. Una dintre angajatele scolii a facut 
infarct si a murit, nu era vizata de control, cand a vazut acea 
descindere in forta absolut nejustificata intr-o scoala a facut 
infract si a murit pe loc. Astea sunt lucrurile anormale pe care 
le vad si nu le tolerez. Vreau sa traim intr-o tara in care cu 

totii avem sentimentul libertatii, putem vorbi liberi, nu ne 
temem, nu ne e frica, cum se intampla inainte '89. Ne 
intoarcem la aceleasi vremuri de teroare si de teama? Nu mai 
avem curajul sa vorbim, telefoanele sunt ascultate. Asta e 
Romania libera pentru care unii in decembrie 1989 s
jertfit? Va aduc aminte ca in decembrie 1989 nu au iesit sa 
ceara mancare, toti au cerut libertate. Asta a fost cuvantul care 
a definit Revolutia din decembrie '89. Si in ce stadiu am ajuns, 
vedeti cu totii”.  
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a este intrebarea 
Putem sa acceptam ca 

Justitia in Romania, in loc sa fie una echilibrata si 
echidistanta, sa fie una selectiva? Observati ca in momentul 
de fata Justitia are o singura tinta: vanatoarea de oameni 

. Si voi cei care sunteti aici sunteti oameni politici. 
Astazi poate priviti cu detasare cand vedeti ca au intrat in 
vizorul lor fosti ministri, fosti parlamentari, actuali ministri sau 

i consume pe toti, randul, la 

urmatoare, e al dumneavoastra, va vine randul si 
. E foarte grav 

Actiunea permanenta pe 

care o face DNA pentru eliminarea candidatilor de pe scena 
ine sa vicieze grav rezultatul alegerilor. 

a intamplat astazi cu aducerea, pentru a doua oara, 
a Olgutei Vasilescu, primarul in functie al Craiovei, la DNA 

i distruga complet credibilitatea si s-o 
Masurile care vizeaza diferiti oameni 

politici din PSD urmaresc acelasi lucru. Pana la urma votul 
nostru, votul dumneavoastra, votul cetatenilor la ce mai 
servesc? Decizia ca cine sa fie ales vad ca o ia DNA. I-a dat 

zit dumneavoastra? 
a increditat aceasta misiune? Eu n-am auzit. 

a dat aceasta misiune.  

Cine exercita controlul civil asupra acestor institutii? DNA 
control civil. Care este 

-a facut un titlu 
de glorie din lupta impotriva coruptiei, a ajuns sa fie corupt. 
Nu coruptia financiara, cu toate ca vad ca nu sunt scutiti nici 

terii. Sau betia puterii, 
cum se mai numeste in limbaj popular. Adica, i se urca la cap. 

a urcat si lui Ceausescu, cum 
a urcat tuturor dictatorilor. Puterea lipsita de control civil 

cute, lupta anticoruptie a facut victime. A descins la o 
scoala o echipa de mascati. Una dintre angajatele scolii a facut 
infarct si a murit, nu era vizata de control, cand a vazut acea 

o scoala a facut 
t si a murit pe loc. Astea sunt lucrurile anormale pe care 

o tara in care cu 

totii avem sentimentul libertatii, putem vorbi liberi, nu ne 
temem, nu ne e frica, cum se intampla inainte '89. Ne 

si vremuri de teroare si de teama? Nu mai 
avem curajul sa vorbim, telefoanele sunt ascultate. Asta e 
Romania libera pentru care unii in decembrie 1989 s-au 

Va aduc aminte ca in decembrie 1989 nu au iesit sa 
Asta a fost cuvantul care 

a definit Revolutia din decembrie '89. Si in ce stadiu am ajuns, 

 

Angajaţii din serviciile secrete, de 6 ori 
mai mulţi ca Securitatea lui Ceau

 

      Guvernul României a scăpat o informa
proiectul de ordonanță privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 
Conform acestui DOCUMENT, în urma analize
serviciile secrete românești de astăzi sunt de cel puțin 6 ori mai 
numeroase în comparație cu Securitatea lui Nicolae Ceaușescu.

otrivit documentului OFICIAL
de persoane sunt plătite din fonduri publice, din care 24% 
în Educație (290.369), Apărare și Ordine publică 21%, 

respectiv 260.000 de persoane, Administra
203.919 persoane (17%), Sănătate—162.071 persoane (13%), 
Asistență socială — 110.459 persoane (9%), altel
persoane (3%), Cultura — 29.372 (2%), Cercetare 
persoane (0,2%). 

O întrebare CHEIE este și ce reprezintă o altă categorie de 
angajați la stat: capitolul ALTELE din documentul guvernului 
— 30.444 persoane. 

Domeniul Apărare și Ordine publică se află pe locul doi cu 
260.000 de persoane angajate. 

Și aici este BOMBA, scăpată probabil involuntar.

Acest domeniu indică numărul angaja
de forță: ministerele de interne și apărare plus serviciile 
secrete. 

Conform informațiilor publice, Ministerul de Interne are 
130.000 de angajați, iar Ministerul Apărării 75.000, adică 
205.000 în total. 

La Ministerul de Interne intră în datele publice men
angajații serviciilor secrete, în special celebra unitate Doi și un
Sfert. La fel și în cazul angajațiilor serviciilor secrete de la 
Ministerul Apărării. 

Făcând un calcul simplu reiese că celelalte servicii de 
informații au un total de 55.000 de angajați la SRI, SIE, STS 
și SPP. 

În decembrie 1989, toate direcțiile Securit
inclusiv cele de la Interne și Armată organizate în cele 6 
direcții ale Securității, aveau un total de 14.500 de angajați.

Conform datelor publicității de Guvern serviciile de informa
au astăzi LA PRIMA VEDERE de peste 4 ori numărul 
angajaților Securității din 1989. 

P
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Angajaţii din serviciile secrete, de 6 ori 
mai mulţi ca Securitatea lui Ceaușescu 

Guvernul României a scăpat o informație bombă în 
ță privind salarizarea personalului 

, în urma analizei Flux24: 
ști de astăzi sunt de cel puțin 6 ori mai 

ție cu Securitatea lui Nicolae Ceaușescu. 

OFICIAL un număr de 1.219.335 
din fonduri publice, din care 24% 

ție (290.369), Apărare și Ordine publică 21%, 
respectiv 260.000 de persoane, Administrația publică locală — 

162.071 persoane (13%), 
110.459 persoane (9%), altele — 30.444 

29.372 (2%), Cercetare — 2.469 de 

și ce reprezintă o altă categorie de 
ți la stat: capitolul ALTELE din documentul guvernului 

blică se află pe locul doi cu 

Și aici este BOMBA, scăpată probabil involuntar. 

Acest domeniu indică numărul angajațiilor din instituțiile 
ță: ministerele de interne și apărare plus serviciile 

țiilor publice, Ministerul de Interne are 
ți, iar Ministerul Apărării 75.000, adică 

La Ministerul de Interne intră în datele publice menționate și 
ții serviciilor secrete, în special celebra unitate Doi și un 

și în cazul angajațiilor serviciilor secrete de la 

Făcând un calcul simplu reiese că celelalte servicii de 
ții au un total de 55.000 de angajați la SRI, SIE, STS 

țiile Securității Statului, 
și Armată organizate în cele 6 

ții ale Securității, aveau un total de 14.500 de angajați. 

de Guvern serviciile de informații 
au astăzi LA PRIMA VEDERE de peste 4 ori numărul 
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Cu specificarea că numărul angajaților serviciilor de informații 
de la Interne și Apărare nu sunt publice, dar potrivit unor surse 
numărul acestora se apropie de 30.000 de persoane 
din cei 205,000 de angajați ai celor două ministere.

Recalculând: reies 85.000 de persoane de angaja
secrete FĂRĂ cele 30.444 persoane care nu știm în ce domeniu 
lucrează. 

La un total de peste 85.000 de persoane angajate în serviciile 
secrete astăzi avem o Securitate de peste 6 ori mai 
NUMEROASĂ decât cea din 1989.  

În această cifră nu intră informatorii, colaboratorii 
acoperiți. 

 

Raportul FreeEx privind libertatea presei: 
Corupția și politizarea sunt ceva la ordinea 

zilei în mass-media din România
 

 
            Problemele, unele dintre ele structurale, ale presei din 
România s-au manifestat vizibil și în anul 2015. Justiția a reușit 
să scoată la iveală metodele tenebroase prin care mass
fost aservită în ultimii ani mediului politic, fie prin mecanisme 
corupte de finanțare, fie prin controlarea agendei publice cu 
ajutorul celor mai puternice instituții de presă, fie prin folosirea 
presei pentru șantaj sau chiar prin implicarea ei în acte de 
corupție la cel mai înalt nivel.  

Indexul global al libertății presei realizat de 
Frontiere plasează România pe locul 49, urcând trei locuri fa
de anul precedent. Organizația punctează principalele probleme 
ale presei din țara noastră: „Politizarea excesivă a mass
mecanisme corupte de finanțare, politici editoriale ce sunt 
subordonate intereselor proprietarului, infiltrarea redac
de către serviciile secrete de informații 
transformării mass-media în instrumente de propagandă 
politică în ultimii ani”. 

O cercetare internațională pe tema pluralismului în mass
lansată în aprilie 2016, arată că în România, la nivelul 
conținutului, nu există o diversitate a opiniilor politice la nicio 
entitate media cu o audiență semnificativă. 

Potrivit Raportului FreeEx 2015 – 2016 Libertatea Presei în 
România, lansat de Ziua Mondială a Libertății Presei de către 
organizația ActiveWatch, principalele evenimente din 2015
2016 cu impact asupra libertății de exprimare au fost:
- Au apărut noi cazuri de corupție în presă, de care 
vinovați patroni și administratori de presă, dar și jurnaliști.
- Un cotidian a fost oferit drept mită unui politician acuzat de 
corupție, conform unui rechizitoriu DNA. 
- Mai mulți patroni de presă au fost arestați pentru corupție și 
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ților serviciilor de informații 
și Apărare nu sunt publice, dar potrivit unor surse 

numărul acestora se apropie de 30.000 de persoane și fac parte 
ți ai celor două ministere. 

Recalculând: reies 85.000 de persoane de angajați ai serviciilor 
știm în ce domeniu 

La un total de peste 85.000 de persoane angajate în serviciile 
Securitate de peste 6 ori mai 

În această cifră nu intră informatorii, colaboratorii și ofițerii 

Raportul FreeEx privind libertatea presei: 
ția și politizarea sunt ceva la ordinea 

România 

Problemele, unele dintre ele structurale, ale presei din 
și în anul 2015. Justiția a reușit 

să scoată la iveală metodele tenebroase prin care mass-media a 
fie prin mecanisme 

țare, fie prin controlarea agendei publice cu 
ții de presă, fie prin folosirea 

șantaj sau chiar prin implicarea ei în acte de 

ții presei realizat de Reporteri fără 
plasează România pe locul 49, urcând trei locuri față 

ția punctează principalele probleme 
Politizarea excesivă a mass-media, 
țare, politici editoriale ce sunt 

subordonate intereselor proprietarului, infiltrarea redacțiilor 
ții – efecte ale 

media în instrumente de propagandă 

țională pe tema pluralismului în mass-media, 
lansată în aprilie 2016, arată că în România, la nivelul 
ținutului, nu există o diversitate a opiniilor politice la nicio 

Libertatea Presei în 
ții Presei de către 

, principalele evenimente din 2015-
ții de exprimare au fost: 
ție în presă, de care se fac 

ți patroni și administratori de presă, dar și jurnaliști. 
Un cotidian a fost oferit drept mită unui politician acuzat de 

ți patroni de presă au fost arestați pentru corupție și 

evaziune fiscală. 
- Meseria de jurnalist este în continuare folosită abuziv de unele 
persoane pentru a intimida, șantaja sau pentru a face trafic de 
influență. 
- Dosarele DNA au probat cum politicieni de la vârf dictau 
conținutul editorial al unor instituții de presă im
- Unele materiale de presă despre fostul Ministru de Interne, 
Gabriel Oprea, au fost ocolite de principalele redac
- Mai mulți jurnaliști au fost îndepărtați din redacții din cauză 
că nu s-au aliniat orientării politice a acestora.
- Directorul unui cotidian a fost filat de persoane necunoscute.
- Infiltrarea redacțiilor de agenți sub acoperire ai serviciilor de 
informații a fost reconfirmată în 2015. 
- Directorul SRI, George Maior, a jignit 
oponenții legilor de tip Big Brother. 
- Unele autorități locale au făcut eforturi pentru a bloca 
difuzarea unor materiale jurnalistice critice la adresa lor.
- Avertizorii de integritate au fost hărțuiți de instituții sau 
companii publice. 
- Instituțiile statului blochează accesul la informa
unele evenimente-cheie din istoria recentă a României 
Revoluția din decembrie 1989, Mineriada din iunie 1990 sau 
tragedia din clubul Colectiv. 

- Numeroase autorități centrale și locale evită în mod sistematic 
să răspundă la solicitări de a oferi informa
- La fel ca și anul trecut, au existat destul de multe situații în 
care autoritățile române au încercat (uneori cu succes) să 
limiteze dreptul la liberă exprimare a minorită
- În 2015 a continuat avalanșa de insolven
instituțiile de presă în ultimii ani. O bună parte a televiziunilor 
și cotidianelor naționale au acumulat datorii către stat sau către 
alte entități private. 

- Disponibilizările în redacții au continuat și în anul 2015, ca 
efect al dificultăților economice care afectează piața de media.
- Cea mai mare agenție de știri privată din piață a fost marcată 
de o gravă criză internă, redacția fiind apoi afectată de plecări 
masive. 
- Au fost lansate unele produse consistente de media online, c
au fost inițiate de jurnaliști cu experiență, și a apărut o nouă 
agenție de știri. 

- Apropierea anului electoral a generat o adevărată competi
mediul politic în vederea sprijinirii televiziunilor greu lovite de 
criza financiară și de problemele penale ale patronilor.
- Obligațiile fiscale care au afectat, începând cu 1 ianuarie 2009, 
jurnaliștii remunerați pentru activități independente ce erau 
aferente drepturilor de autor, au fost anulate prin Legea 
amnistiei fiscale. 
- Parlamentul a respins raportul anual de activitate al TVR, 
Consiliul de Administrație fiind demis.
- Activitatea televiziunii publice a fost marcată de criza 
financiară în care continuă să se afunde, bugetele pentru 
producție scăzând dramatic. 
- Măsura insolvenței este tot mai des vehiculată ca solu
pentru situația TVR, în timp ce modificarea legii de funcționare 
continuă să nu prezinte interes politic. 
- TVR a pierdut în instanță procese cu 762 de salariați cărora 
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Meseria de jurnalist este în continuare folosită abuziv de unele 
șantaja sau pentru a face trafic de 

Dosarele DNA au probat cum politicieni de la vârf dictau 
ținutul editorial al unor instituții de presă importante. 

Unele materiale de presă despre fostul Ministru de Interne, 
Gabriel Oprea, au fost ocolite de principalele redacții naționale. 

ți jurnaliști au fost îndepărtați din redacții din cauză 
au aliniat orientării politice a acestora. 

Directorul unui cotidian a fost filat de persoane necunoscute. 
țiilor de agenți sub acoperire ai serviciilor de 

 
Directorul SRI, George Maior, a jignit și a amenințat deschis 

ți locale au făcut eforturi pentru a bloca 
difuzarea unor materiale jurnalistice critice la adresa lor. 

țuiți de instituții sau 

ccesul la informații despre 
cheie din istoria recentă a României – 

ția din decembrie 1989, Mineriada din iunie 1990 sau 

ți centrale și locale evită în mod sistematic 
licitări de a oferi informații. 

și anul trecut, au existat destul de multe situații în 
țile române au încercat (uneori cu succes) să 

limiteze dreptul la liberă exprimare a minorității maghiare. 
olvențe care afectează 

țiile de presă în ultimii ani. O bună parte a televiziunilor 
și cotidianelor naționale au acumulat datorii către stat sau către 

ții au continuat și în anul 2015, ca 
ților economice care afectează piața de media. 

ție de știri privată din piață a fost marcată 
ția fiind apoi afectată de plecări 

Au fost lansate unele produse consistente de media online, ce 
țiate de jurnaliști cu experiență, și a apărut o nouă 

Apropierea anului electoral a generat o adevărată competiție în 
mediul politic în vederea sprijinirii televiziunilor greu lovite de 

ale ale patronilor. 
țiile fiscale care au afectat, începând cu 1 ianuarie 2009, 
știi remunerați pentru activități independente ce erau 

aferente drepturilor de autor, au fost anulate prin Legea 

tul anual de activitate al TVR, 
ție fiind demis. 

Activitatea televiziunii publice a fost marcată de criza 
financiară în care continuă să se afunde, bugetele pentru 

ehiculată ca soluție 
ția TVR, în timp ce modificarea legii de funcționare 

 
ță procese cu 762 de salariați cărora 
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trebuie să le plătească salariile neindexate în perioada 2008
2012. 
- CNA a continuat să se discrediteze în spațiul public din cauza 
proastei funcționări, a timidității cu care sancționează încălcarea 
legii, a conflictelor interne între membri. 
- Asupra instituției planează suspiciuni de corupție. Președinta 
și o fostă membră CNA sunt judecate pentru fapte de corup
- CNA continuă să aplice sancțiuni care nu țin cont de dreptul la 
liberă exprimare. 
- A fost adoptată o modificare la Legea audiovizualului care 
permite Parlamentului demiterea Președintelui CNA odată cu 
respingerea raportului anual, un mecanism care deschide por
arbitrariului și abuzului politic. 
- Saga adoptării legislației de tip Big Brother continuă. După ce 
Curtea Constituțională le-a declarat neconstituționale în 2014 și 
2015, o parte din aceste legi au fost reintroduse de autorită
pretextul recentelor atacuri teroriste din Europa. 
- Dorința unor actori politici de a reincrimina insulta și 
calomnia rămâne un pericol constant pentru libertatea de 
exprimare. 
- Guvernul Ponta a inițiat modificarea Legii achizi
eliminând prevederile referitoare la transparența contractelor de 
publicitate publică, prin exceptarea de la obligațiile legii a 
achiziționării de timp de emisie sau de produse editoriale direct 
de la furnizorii de servicii media. 
- Trecerea la sistemul de transmisie digitală a fost din nou 
amânată. 
- Abaterile presei de la normele profesionale au fost sanc
de instanțe, în baza noului Cod Civil. Numărul proceselor este 
în creștere. 
- Există hotărâri care țin cont de jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului, dar există și hotărâri care încalcă testul de 
proporționalitate cu gravitatea faptei, de necesitate într
societate democratică și limitează nejustificat dreptul la 
libertatea de exprimare. De exemplu: obligarea la publicarea de 
scuze, obligarea la publicarea în edițiile tipărite ale ziarelor, 
care de multe ori, nici nu se află în proprietatea și controlul 
celor sancționați, a hotărârilor judecătorești integrale, obligarea 
la ștergerea unor articole din spațiul online. 
- Jurnaliștii români continuă să fie ținte ale comportamentului 
agresiv. Mulți dintre cei care atacă fizic sau verbal jurnaliștii 
sau încearcă să îi intimideze sunt politicieni, func
oameni de afaceri. 

 

Cele mai vechi picturi rupestre din lume 
au fost descoperite în România

 

Aceste picturi datează de acum 23.000-35.000 de ani, după 
cum spun specialiștii în artă rupestră.  

reședintele Federației Române de Speologie, Viorel 
Lascu, împreună cu dr. Jean Clottes, expert interna
în artă rupestră, Aurel Chiriac, directorul Muzeului 

Crișului din Oradea și Călin Ghemiș, arheolog la Muzeul Țării 
P
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trebuie să le plătească salariile neindexate în perioada 2008-

țiul public din cauza 
ționări, a timidității cu care sancționează încălcarea 

ției planează suspiciuni de corupție. Președinta 
embră CNA sunt judecate pentru fapte de corupție. 

țiuni care nu țin cont de dreptul la 

A fost adoptată o modificare la Legea audiovizualului care 
ședintelui CNA odată cu 

spingerea raportului anual, un mecanism care deschide porțile 

ției de tip Big Brother continuă. După ce 
ționale în 2014 și 

gi au fost reintroduse de autorități sub 
 

ța unor actori politici de a reincrimina insulta și 
calomnia rămâne un pericol constant pentru libertatea de 

a Legii achizițiilor publice, 
ța contractelor de 
țiile legii a 

ționării de timp de emisie sau de produse editoriale direct 

Trecerea la sistemul de transmisie digitală a fost din nou 

Abaterile presei de la normele profesionale au fost sancționate 
țe, în baza noului Cod Civil. Numărul proceselor este 

ța Curții Europene a 
și hotărâri care încalcă testul de 

ționalitate cu gravitatea faptei, de necesitate într-o 
și limitează nejustificat dreptul la 

area la publicarea de 
țiile tipărite ale ziarelor, 

și controlul 
ționați, a hotărârilor judecătorești integrale, obligarea 

știi români continuă să fie ținte ale comportamentului 
ți dintre cei care atacă fizic sau verbal jurnaliștii 

sau încearcă să îi intimideze sunt politicieni, funcționari publici, 

vechi picturi rupestre din lume 
au fost descoperite în România 

35.000 de ani, după 

ședintele Federației Române de Speologie, Viorel 
Lascu, împreună cu dr. Jean Clottes, expert internațional 
în artă rupestră, Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării 

șului din Oradea și Călin Ghemiș, arheolog la Muzeul Țării 

Crișurilor din Oradea, au relatat descoperirile din pe
Coliboaia, de pe Valea Sighiștelui, dar și rezultatele datărilor 
probelor de Carbon 14, recoltate din Galeria picturilor din 
peșteră. Așadar, în peștera Coliboaia s
picturi negre. Aceste picturi reprezentau: un bizon, un cal, o 
felină și două capete de rincori (rinoceri).

      În plus, au fost descoperite și câteva gravuri și oseminte de 
urși. În iunie 2010, a fost făcută această descoperire de câțiva 
speologi români, după o misiune franco
în artă rupestră, Jean Clottes și Bernard Gély, din Franța, spun 
că aceste picturi datează de acum 23.000 

Arheolog la Muzeul Țării Crișurilor, Călin Ghemiș, a efectuat 
două prelevări de probe pentru a fi datate pe bază d
radiocarbon. Cele două probe au fost trimise la Laboratoarele de 
Știință din Yvette (Franța). „Peştera Coliboaia nu este 
accesibilă publicului larg. Ea va rămâne, cel mai probabil, 
inaccesibilă, având în vedere că trebuie trecut pe sub apă 
pentru a ajunge la picturi. Desenele sunt cu atât mai valoroase 
cu cât există similitudini între arta rupestră a oamenilor 
preistorici din Bihor cu lucrări ale celor care au desenat în 
peşteri din Franţa, aproximativ în aceeaşi perioadă istorică”
declarat Călin Ghemiș. Rezultatele obținute confirmă că cele 
mai vechi picturi datează din anii 36.000.

„Rezultatul datărilor probelor de Carbon 14 recoltate din 
Galeria Picturilor a Peșterii Coliboaia, vine să confirme 
datările pe care noi le-am presupus la un moment dat pri
specialiștii Muzeului, dar și faptul că lumea de atunci, din acest 
spațiu, era parte a unei lumi europene, în care modul de viață și 
de credințe erau similare”, a spus Aurel Chiriac, directorul 
Muzeului Țării Crișurilor din Oradea. 

Peștera Coliboaia se află în județul Bihor
Datorită picturilor rupestre foarte vechi ce datează de zeci de 
mii de ani și ale urmelor  ce atestă că a fost locuită
cavitatea a devenit cunoscută. În încăperea în care se află câteva 
gravuri și picturi ce înfățișează animale. Accesul este dificil, 
fiind necesară parcurgerea unui traseu pe sub apă până aici. De 
asemenea, acest sector din peștera Coliboaia nu este accesibil 
turiștilor. 

S-au mai descoperit astfel de picturi rupestre într
România-Cuciulat. Vechimea, precum 
au fost atestate de cercetători străini, fiind o noutate în partea 
aceasta a Europei. 

Curiozități 
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șteră. Așadar, în peștera Coliboaia s-a descoperit o galerie cu 

eprezentau: un bizon, un cal, o 
și două capete de rincori (rinoceri). 

 

și câteva gravuri și oseminte de 
și. În iunie 2010, a fost făcută această descoperire de câțiva 

speologi români, după o misiune franco-română. Doi specialiști 
și Bernard Gély, din Franța, spun 

datează de acum 23.000 – 35.000 de ani. 

Țării Crișurilor, Călin Ghemiș, a efectuat 
două prelevări de probe pentru a fi datate pe bază de 
radiocarbon. Cele două probe au fost trimise la Laboratoarele de 

„Peştera Coliboaia nu este 
accesibilă publicului larg. Ea va rămâne, cel mai probabil, 
inaccesibilă, având în vedere că trebuie trecut pe sub apă 

e la picturi. Desenele sunt cu atât mai valoroase 
cu cât există similitudini între arta rupestră a oamenilor 
preistorici din Bihor cu lucrări ale celor care au desenat în 
peşteri din Franţa, aproximativ în aceeaşi perioadă istorică”, a 

ș. Rezultatele obținute confirmă că cele 
mai vechi picturi datează din anii 36.000. 

„Rezultatul datărilor probelor de Carbon 14 recoltate din 
șterii Coliboaia, vine să confirme 
am presupus la un moment dat prin 

știi Muzeului, dar și faptul că lumea de atunci, din acest 
țiu, era parte a unei lumi europene, în care modul de viață și 

, a spus Aurel Chiriac, directorul 
 

țul Bihor, pe Valea Sighiștelui. 
Datorită picturilor rupestre foarte vechi ce datează de zeci de 

ce atestă că a fost locuită  de oameni, 
cavitatea a devenit cunoscută. În încăperea în care se află câteva 

nimale. Accesul este dificil, 
fiind necesară parcurgerea unui traseu pe sub apă până aici. De 

ștera Coliboaia nu este accesibil 

au mai descoperit astfel de picturi rupestre într-o peșteră din 
himea, precum și autenticitatea acestora, 

au fost atestate de cercetători străini, fiind o noutate în partea 
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Peștera Coliboaia se întinde pe o lungime de aproximativ 750 
m. Concrețiuni specifice se găsesc pe pereții dinspr
peșterii sub formă de scurgeri parietale, stalactite si stalagmite. 
Intrarea se face printr-un fel de portal în formă de triunghi 
înălțime de 2 m. 

O altă cavitate se găsește foarte aproape de peștera 
Coliboaia, peștera Măgura. Aventurarea în pe
este recomandată numai speologilor cu experiență pentru că este 
activă și poate îngreuna parcurgerea sa. 

 

16 informații interesante despre Marele 
Zid Chinezesc  

 

Jurn. Alice BOBOC 

        Construcție gigantică a lumii antice, Marele Zid 
Chinezesc măsoară 21.196,18 de kilometri lungime, fiind 
astăzi “cel mai lung zid de pe Terra”.  

u se știe cu exactitate care din formațiunile statale 
chineze a hotărât înconjurarea teritoriului său cu valuri 
de pământ și piatră. Pentru a-și proteja statul pe care îl 

unificase, primul împărat al Chinei, Qin (221
poruncește să fie legate între ele fortificații clădite de 
predecesorii săi. Astfel va înainta atât spre est cât 
pe o lungime totală de circa 5.000 kilometri, realizând cel mai 
lung zid ce va deveni, ulterior, celebru. În timpul următoarei 
dinastii, Han (206-220 î.Hr.), zidul a fost din nou prelungit spre 
est și spre vest până la o lungime de 21.196,18 kilometri 
lungime. Suferind stricăciuni mari de-a lungul unui mileniu, 
Marele Zid Chinezesc a fost refăcut pe circa 6.400 kilometri în 
timpul dinastiei Ming (1368-1644), dinastie ce a fixat 
statului la Beijing (forma în care s-a păstrat până astăzi).

Foto: very-bored.com 
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Alice BOBOC – București   

antice, Marele Zid 
Chinezesc măsoară 21.196,18 de kilometri lungime, fiind și 

știe cu exactitate care din formațiunile statale 
chineze a hotărât înconjurarea teritoriului său cu valuri 

și proteja statul pe care îl 
unificase, primul împărat al Chinei, Qin (221-210 î.Hr.) 

ște să fie legate între ele fortificații clădite de 
predecesorii săi. Astfel va înainta atât spre est cât și spre vest, 

kilometri, realizând cel mai 
lung zid ce va deveni, ulterior, celebru. În timpul următoarei 

220 î.Hr.), zidul a fost din nou prelungit spre 
și spre vest până la o lungime de 21.196,18 kilometri 

a lungul unui mileniu, 
Marele Zid Chinezesc a fost refăcut pe circa 6.400 kilometri în 

1644), dinastie ce a fixat și capitala 
a păstrat până astăzi). 

 

Șerpuind pe crestele munților și ale dealurilor, dar și prin văile 
adânci, zidul, prevăzut din loc în loc cu forturi cu aspect 
paralelipipedic și turnuri înalte de apărare, are o înălțime de 12 
metri și o lățime de 6,5 metri. Pavat cu piatră, era folosit ca 
șosea strategică dar și ca drum comercial. Lăsat în paragină 
începând cu secolul al XIX-lea, Marele Zid Chinezesc a fost 
luat sub protecție guvernamentală din 1952, fiind declarat 
monument istoric al Chinei. Cu toate astea, numai o mică 
porțiune din zid a fost reabilitată și accesibilă turiștilor.

Iată în continuare, câteva curiozități referitoare la Marele Zid 
Chinezesc oferite de site-ul  stiati-ca.com

1. Marele Zid Chinezesc este una dintre cele “7 Noi Minuni Ale 
Lumii”. 

2. Contrar legendelor urbane, Marele Zid Chinezesc nu este 
vizibil de pe lună (cu ochiul liber)? De
lungime, înălțimea maximă a  acestuia (9.1 metri) 
asemănătoare elementelor  geografice care îl înconjoară fac 
imposibilă observarea lui de pe Lună cu ochiul liber. Această 
legendă despre Zid a apărut prima oară într
desenate americane (Ripley’s Believe It or Not!

3. Termenul definește, de fapt, o serie de mai multe fortificații 
construite de-a lungul a câtorva sute de ani. Primele sec
zid au fost construite încă din secolul V î.Hr.

4. Zidul se întinde pe o distanță de 6.400 km. El începe din est, 
de la trecătoarea Shanhaiguan, și continuă până în zona de vest 
a țării, în zona de lacuri denumită Lop Nur.

5. Primele fortificații au fost construite înainte de crearea 
Imperiul Chinez de către conducătorii chinezi de triburi care 
doreau să se apere de atacurile reciproce. Aceste ziduri ini
au fost distruse de către primul împărat al Chinei, Qin Shi 
Huang, de-a lungul unei perioade de 12 ani.

6. În timpul dinastiei Qin a început constr
denumim “Marele Zid Chinezesc”. El a ridicat acest zid pentru 
a proteja zona de nord a Chinei de atacurile popula
Xiongnu. 

7. După înfrângerea populației oirat (triburi mongole) în Bătălia 
de la Tumu (1449), conducătorii Dinastiei Ming au reînviat 
conceptul zidurilor de apărare. Acesta a fost văzut ca ultimă 
soluție în fața atacatorilor nomazi, în urma eșecurilor 
campaniilor militare de cucerire a lor. 

8. Se estimează că un milion de chinezi 
militar ca și gărzi ale Zidului. Stagiul militar desfășurat în 
cadrul turnurilor de pază ale zidului nu erau bine privite de către 
soldati din cauza condițiilor vitrege de locuit (atât vara cât și 
iarna) și a hranei insuficiente, combinate cu dorul de casă și 
familie. 

Curiozități 
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8. Se estimează că un milion de chinezi și-au îndeplinit serviciul 
și gărzi ale Zidului. Stagiul militar desfășurat în 

cadrul turnurilor de pază ale zidului nu erau bine privite de către 
țiilor vitrege de locuit (atât vara cât și 

și a hranei insuficiente, combinate cu dorul de casă și 
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9. Se presupune că, de-a lungul timpului, între două 
milioane de chinezi au murit în timpul construcției Zidului.

10. Nu există nicio hartă care să prezinte întreaga construc
Acesta este încă un semn al complexității acestei megastructuri 
arhitectonice. 

11. Dincolo de implicațiile sale militare, zidul a avut și 
consecințe economice și comerciale. Zidul a reprezentat o bună 
protecție pentru negustorii europeni care au putut, la adăpostul 
protecției Zidului, să își desfășoare netulburați negoțul.

12. Pe 9 iulie 2005 Danny Way, un skateboarder profesionist, a 
devenit prima persoana din lume care a sărit peste Marele Zid 
Chinezesc, ajutat de un vehicul nemotorizat. 

13. Cea mai celebră legendă care înconjoară misticul din ju
acestei construcții este cea a soției unui bărbat chinez decedat în 
timpul construcției Zidului. Meng Jiangnu a venit sa își viziteze 
soțul care lucra la Zid, fără să știe că acesta decedase. Pentru că 
ceilalți constructori nu au putut să îi spună adevărul 
o că soțul ei este “în următorul turn”, ea a mers din turn în turn 
de la un capat la altul al Zidului. În final, la ultimul turn, a aflat 
adevărul și a început să plângă atât de tare încât lacrimile ei au 
creat o breșă în Zid. Astăzi, acolo se află un templu ridicat în 
cinstea ei. 

14. În timpul utilizării acestuia ca fortificație de apărare, Marele 
Zid Chinezesc avea și un sistem, avansat pentru acea dată, de 
comunicații. Acesta folosea fumul și focul pentru a transmite 
diverse mesaje între turnurile de control al Zidului. În caz de 
pericol se puteau alerta ușor armatele staționate în baze militare 
de-a lungul structurii. 

15. Marele Zid Chinezesc este, în anumite porțiuni, într
avansată de degradare sau chiar a fost distrus. Alături
capriciile naturii (vânt, furtuni de nisip, cicluri repetate înghe
dezgheț), printre inamicii Zidului se numără și oamenii care îl 
vandalizează sub diverse forme (cea mai frecventă formă de 
vandalism o reprezintă vânzarea de porțiuni mici din zid sub 
formă de suvenir). 

16. Există și un maraton care se desfășoară de-a lungul sau chiar 
pe Zidul Chinezesc. Această formă de maraton este mult mai 
grea decât cele obișnuite deoarece implică urcarea și coborarea 
a aproximativ 3.700 de trepte de către participanți.
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Legenda şi istoria Târgului de Fete de pe 
Muntele Găina

 

Mirela MOCAN, Ion RUSU 

      Una dintre cele mai importante şi mai inedite 
sărbători  ale moților are loc în perioada 18
comuna Avram Iancu din Munții Apuseni.

ste vorba despre Târgul de Fete de pe Muntele Găina, o 
serbare populară moțească cu o vechime de sute de ani, a 
cărui amploare și renume a depășit demult granițele țării 

noastre. Conform tradiției, Târgul de Fete de pe Muntele Găina,
zis și Muntele Dragostei,  are loc în cel mai apropiat sfârşit de 
săptămână de ziua Sfântului Ilie, care este sărbătorit pe data de 
20 iulie. 

Dacă pe vremuri fetele veneau la târg pentru a fi pe
feciori și se cununau chiar pe Muntele Găina, în zile
târgul este prilej pentru moți și turiști de pe alte meleaguri de a 
petrece, a participa la concursuri de dansuri 
concerte și spectacole populare și de a admira creațiile 
meșterilor populari. 

Încărcată de misticism și ipoteze, originea acestui târg, pierdută 
în negura timpului, nu face decât să ne fascineze ”creând 
acum  în juru-i acel indefinit mister în care legenda 
întrețes la modul necesar și firesc”. 

Legenda Târgului de Fete de pe Muntele Găina

Una dintre legendele Muntelui Găina spune că aici locuia o 
crăiasă ce avea o găină care făcea ouă de aur, iar îndrăgostiţii 
care veneau să-şi mărturisească dragostea primeau câte un ou de 
aur. Se spune că era odată, sus în Munţii Apuseni, o găină ce 
făcea ouă de aur. Moţii se mirară cât se mirară, şi
ocrotească, să-i închine cântece. În tot timpul anului ea rămânea 
acolo sus fără să poată fi văzută, dar o dată pe an, de Sfântu Ilie, 
când moţii obişnuiau să se întâlnească laolaltă dând prilej 
copiilor să se întâlnească şi să se cunoască, găina noastră 

E
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Legenda şi istoria Târgului de Fete de pe 
Muntele Găina 

Mirela MOCAN, Ion RUSU - ABRUDEANU 

 

Una dintre cele mai importante şi mai inedite 
ților are loc în perioada 18-19 iulie 2015, în 
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întâlnească şi să se cunoască, găina noastră 
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cobora, curioasă din fire, din cuibul ei nevăzut. Cobora cam 
până la Crucea Iancului, bătea o dată din aripi şi se transformă 
într-o zână fermecătoare. Se apropia de tinerii căsătoriţi ţinând 
un ou de aur în palme şi îl oferea acestora pentru fericire şi viaţa 
lungă. Aşa au trecut ani şi ani, oamenii erau atât de fermecaţi de 
găina cu ouă de aur, încât au pus numele acelui loc, Muntele 
Găina. Dar nu toţi oamenii erau la fel, erau unii care vroiau 
ouăle de aur ale găinii doar pentru ei. Astfel într
găina era coborâtă din cuib, cum avea obiceiul de Sfântu Ilie, 
câţiva vizitatori au urcat la cuibul găinii, ajutaţi fiind de diavol 
pentru că nu era cu putinţă pentru un om obişnuit să
şi au luat toate ouăle de aur din cuib. Odată reîntoarsă la cuib şi 
văzând cele petrecute zâna noastră a bătut o dată din aripi, s
prefăcut în găină şi a zburat pe un alt munte, la Roşia Montană. 
Oricât s-au rugat oamenii, ea nu s-a mai întors. Da
nu şi-au pierdut speranţa şi se întâlnesc an de an, de Sfântu Ilie 
într-un festival al iubirii şi încrederii, pe Muntele Găina cu 
speranţa că odată şi odată zâna fermecată va coborî din nou …

Istoricii susţin că apariţia târgului s-a datorat n
comunicare între oamenii acestor locuri, care trăiau în aşezări 
izolate şi risipite. Târgul a antrenat, alături de relaţiile 
economice între locuitorii de pe Văile Arieşului şi Crişurilor, şi 
relaţii matrimoniale. Se spune că fetele nemăritat
munte cu familiile lor și își instalau aici un cort cu zestre spre 
deliciul feciorilor, care la rândul lor se pregăteau cu cele mai 
alese daruri pentru viitoarele mirese.  Momentul
reprezentat de târguirea fetelor. Fata aleasă era inv
apoi cântărită pe o scândură, la capătul celălalt fiind pusă 
zestrea. Nu s-a întâmplat niciodată ca vreo fată care a participat 
la acest târg să nu îşi fi aflat perechea, iar moţii cred că 
perechile care şi-au unit destinele în acest loc „m
de fericire şi noroc. Târgul a făcut posibilă întâlnirea şi căsătoria 
tinerilor din zone îndepărtate, iar cununia se oficia direct pe 
munte, în timpul nedeilor, de unde şi numele Târgul de fete. 
Ceremonia era însoţită de cântece şi jocuri. 

Despre târgul de fete de pe Muntele Găina vorbeşte şi Ion Rusu 
Ardeleanu în cartea sa “Moţii” scriind: ”În cea dintâi duminecă 
după Sân-Petru liniștea din Găina încetează pentru o zi. Este 
ziua fantasticului târg de fete, în vederea căruia din zorii zilei 
curg de pe toate văile și dealurile moți și moațe, crișeni și 
crișene, toți în haine de sărbătoare, ca să ia parte la acest târg, 
unde cântecele lăutarilor asurzesc pădurile. 

Dis de dimineață, doi delegaţi din partea moţilor din Vidra de 
sus şi doi din partea moţilor crişeni din Bulzeşti se întâlnesc, 
schimbă câteva vorbe de salut şi trag o linie de despărţire între 
moţi şi crişeni în timpul târgului de pe coama muntelui.
este trasă astfel că moţii se aşează cu merindele în partea de 
către răsărit, iar crișenii în partea de către apus. 

Până pe la ora 10.00 dimineaţa toţi sunt ocupaţi cu vânzarea şi 
cumpărarea uneltelor de casă şi agricole fabricate de ei după 
specialitatea locului.  După ce s-a terminat cu târguirea celor 
trebuincioase, lumea începe să prânzească la iarbă verde şi să se 
adune în jurul lăutarilor care cântă lângă un butoi cu vin ori cu 
rachiu de cireșe. Apoi, deodată se încinge jocul peste întreg 
târgul şi vezi grupuri separate formate din moţi şi crişeni care, 
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cobora, curioasă din fire, din cuibul ei nevăzut. Cobora cam 
până la Crucea Iancului, bătea o dată din aripi şi se transformă 

o zână fermecătoare. Se apropia de tinerii căsătoriţi ţinând 
me şi îl oferea acestora pentru fericire şi viaţa 

lungă. Aşa au trecut ani şi ani, oamenii erau atât de fermecaţi de 
găina cu ouă de aur, încât au pus numele acelui loc, Muntele 

Dar nu toţi oamenii erau la fel, erau unii care vroiau 
uăle de aur ale găinii doar pentru ei. Astfel într-un an pe când 
găina era coborâtă din cuib, cum avea obiceiul de Sfântu Ilie, 
câţiva vizitatori au urcat la cuibul găinii, ajutaţi fiind de diavol 
pentru că nu era cu putinţă pentru un om obişnuit să-l dibuiască, 
şi au luat toate ouăle de aur din cuib. Odată reîntoarsă la cuib şi 
văzând cele petrecute zâna noastră a bătut o dată din aripi, s-a 
prefăcut în găină şi a zburat pe un alt munte, la Roşia Montană. 

a mai întors. Dar nici moţii 
au pierdut speranţa şi se întâlnesc an de an, de Sfântu Ilie 
un festival al iubirii şi încrederii, pe Muntele Găina cu 

speranţa că odată şi odată zâna fermecată va coborî din nou … 

a datorat necesităţii de 
comunicare între oamenii acestor locuri, care trăiau în aşezări 
izolate şi risipite. Târgul a antrenat, alături de relaţiile 
economice între locuitorii de pe Văile Arieşului şi Crişurilor, şi 
relaţii matrimoniale. Se spune că fetele nemăritate veneau pe 

și își instalau aici un cort cu zestre spre 
deliciul feciorilor, care la rândul lor se pregăteau cu cele mai 

Momentul-cheie era 
reprezentat de târguirea fetelor. Fata aleasă era invitată la joc şi 
apoi cântărită pe o scândură, la capătul celălalt fiind pusă 

a întâmplat niciodată ca vreo fată care a participat 
la acest târg să nu îşi fi aflat perechea, iar moţii cred că 

au unit destinele în acest loc „magic” au parte 
de fericire şi noroc. Târgul a făcut posibilă întâlnirea şi căsătoria 
tinerilor din zone îndepărtate, iar cununia se oficia direct pe 
munte, în timpul nedeilor, de unde şi numele Târgul de fete. 

espre târgul de fete de pe Muntele Găina vorbeşte şi Ion Rusu 
Ardeleanu în cartea sa “Moţii” scriind: ”În cea dintâi duminecă 

ștea din Găina încetează pentru o zi. Este 
ziua fantasticului târg de fete, în vederea căruia din zorii zilei 

și dealurile moți și moațe, crișeni și 
șene, toți în haine de sărbătoare, ca să ia parte la acest târg, 

ță, doi delegaţi din partea moţilor din Vidra de 
ea moţilor crişeni din Bulzeşti se întâlnesc, 

schimbă câteva vorbe de salut şi trag o linie de despărţire între 
moţi şi crişeni în timpul târgului de pe coama muntelui.  Linia 
este trasă astfel că moţii se aşează cu merindele în partea de 

Până pe la ora 10.00 dimineaţa toţi sunt ocupaţi cu vânzarea şi 
cumpărarea uneltelor de casă şi agricole fabricate de ei după 

a terminat cu târguirea celor 
prânzească la iarbă verde şi să se 

adune în jurul lăutarilor care cântă lângă un butoi cu vin ori cu 
șe. Apoi, deodată se încinge jocul peste întreg 

târgul şi vezi grupuri separate formate din moţi şi crişeni care, 

în sunetul viorilor, clarinetelor, cimpoaielor 
hora, adresându-se unii altora prin felurite chiuituri satirice, 
strigând crișanul către moț: 

”Ține moț de hastă straiță 
Să mă hâț (joc) cu hastă moață. 
Până mă hâțai cu moața, 
Se duse moțul cu straița! 

Iar moțul îi răspunde: 

Măi, crișene, lapte în teoc 
Adă fata să ți-o joc 
De nu țio-i juca-o bine, 
Intre smerii în ea și-n tine!” 

În zilele noastre, Târgul de Fete de la Muntele Găina nu mai are 
acelaşi scop, însă tradiția se păstrează iar moții, împreună cu 
invitaţii sau turişti de pe alte meleaguri, ies an de an în cea mai 
apropiată duminică de Sfântul Ilie sus pe munte, unde petrec, 
paticipă la concursuri şi admiră sau chiar duc cu ei acasă un 
suvenir din creațiile meşterilor pupulari. Pregătirile pentru 
sărbătoare se realizează cu câteva zile înainte, iar plecarea spre 
munţi are loc în jurul orei patru dimineaţa. Deschiderea 
evenimentului se face de către vestitele tulnicărese de la Avram 
Iancu, urmând apoi programul artistic al participanţilor. De
această manifestare etno-culturală a fost atestată documentar în 
anul 1816, ea are probabil o vechime mult mai mare.

Târgul de pe Muntele Găina a fost înregistrat de Consiliul 
Judeţean Alba ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci şi reprezintă un pol al turismului folcloric pentru judeţul 
Alba şi centrul Transilvaniei. 

surse: Cărțile ”Țara Moților”  de Mirela Mocan 
Ion Rusu Abrudeanu, revista-atelierul.ro; video:youtub

 

Fantasticele peșteri din Noua Zeelandă, 
«decorate» în interior cu viermi l

 
 
        Ceva cu totul special trăiește în subteranul Noii 
Zeelande și imaginile ce urmează dovedesc că această țară 
este la fel de frumoasă și surprinzătoare în adâncuri, 
precum este la suprafață… 

ona din Waitomo, Noua Zeelandă, este renumită 
peșterile de calcar. În interiorul acestor peșteri trăiește 

una dintre cele mai magice insecte din lume, The Glow
Viermele strălucitor. Acești viermi emit o lumină fosforescentă, 
care practic „aprinde” peștera și crează un mediu de vis.
Diferitele grupuri de larve și femele adulte de insecte care 
strălucesc prin bioluminiscență sunt numite generic licurici. Ele 
pot semăna uneori cu niște viermi, dar toate sunt insecte 
(Arachnocampa și Orfelia fiind muște, iar toate celelalte fiind 
gândaci). 

Z
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netelor, cimpoaielor și fluierelor, joacă 
se unii altora prin felurite chiuituri satirice, 

În zilele noastre, Târgul de Fete de la Muntele Găina nu mai are 
ția se păstrează iar moții, împreună cu 

sau turişti de pe alte meleaguri, ies an de an în cea mai 
apropiată duminică de Sfântul Ilie sus pe munte, unde petrec, 
paticipă la concursuri şi admiră sau chiar duc cu ei acasă un 

țiile meşterilor pupulari. Pregătirile pentru 
se realizează cu câteva zile înainte, iar plecarea spre 

munţi are loc în jurul orei patru dimineaţa. Deschiderea 
evenimentului se face de către vestitele tulnicărese de la Avram 
Iancu, urmând apoi programul artistic al participanţilor. Deși 

culturală a fost atestată documentar în 
anul 1816, ea are probabil o vechime mult mai mare. 

Târgul de pe Muntele Găina a fost înregistrat de Consiliul 
Judeţean Alba ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 

smului folcloric pentru judeţul 

de Mirela Mocan și ”Moții”, de 
atelierul.ro; video:youtub 

șteri din Noua Zeelandă, 
«decorate» în interior cu viermi luminoși 

ște în subteranul Noii 
și imaginile ce urmează dovedesc că această țară 

și surprinzătoare în adâncuri, 

ona din Waitomo, Noua Zeelandă, este renumită pentru 
șterile de calcar. În interiorul acestor peșteri trăiește 

una dintre cele mai magice insecte din lume, The Glow-worm – 
ști viermi emit o lumină fosforescentă, 
ștera și crează un mediu de vis. 
și femele adulte de insecte care 
ță sunt numite generic licurici. Ele 

ște viermi, dar toate sunt insecte 
și Orfelia fiind muște, iar toate celelalte fiind 
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Viermele strălucitor este un vierme de culoare galben
cărui larve produc o lumină de culoare albastru-verde. În func
de specie, strălucirea este produsă de organe diferite, sugerând 
că acestea au evoluat separat. Reacția chimică în fiecare caz este 
foarte eficientă; aproape 100% din consumul de energie este 
transformat în lumină. 

Scopul pentru care natura a înzestrat cu strălucire aceste mici 
vietăți este variat. Femelele adulte strălucesc ca să atragă 
masculii pentru împerechere; larvele strălucesc pentru a 
îndepărta animalele de pradă, acest tip de luminozitate fiind 
asociat de prădători cu toxinele. Unele larve, pe de altă parte, 
strălucesc și pentru a-și atrage hrana, cum ar fi musculițele.

Dincolo de motivațiile acestor neobișnuite specii, spectacolul pe 
care jocul lor de lumină îl creează este feeric iar interiorul 
peșterilor pare desprins dintr-o altă lume… 

 

Straniul şi inexplicabilul fenomen al 
ploilor cu pietre 

          De-a lungul istoriei, au existat numeroase caz
din cer au căzut o serie de obiecte ciudate, precum peşti, 
broaşte, bomboane, meduze, fasole, nuci, seminţe sau alte 
obiecte bizare şi surprinzătoare. 

xistă o teorie populară care spune că acestea sunt cauzate 
de vânturile puternice care ridică obiectele de la sol sau 
din apă şi apoi le aruncă deasupra oraşelor aflate la 

kilometri distanţă. Dar poate această teorie să explice de unde 
provin „duşurile” cu pietre mari care au deteriorat case, au ucis 
oameni şi chiar vite? 

O istorie lungă a obiectelor care cad din cer  

Unul dintre primele cazuri înregistrate în care apar „obiecte” 
căzând din cer provine de la filozoful şi botanistul roman 
Plinius cel Bătrân, care a documentat o furtună cu broaşte şi 
peşti apărută în secolul I în Italia. 

E
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Viermele strălucitor este un vierme de culoare galben-verde, ale 
verde. În funcție 

de specie, strălucirea este produsă de organe diferite, sugerând 
în fiecare caz este 

foarte eficientă; aproape 100% din consumul de energie este 

Scopul pentru care natura a înzestrat cu strălucire aceste mici 
ți este variat. Femelele adulte strălucesc ca să atragă 

larvele strălucesc pentru a 
îndepărta animalele de pradă, acest tip de luminozitate fiind 
asociat de prădători cu toxinele. Unele larve, pe de altă parte, 

și atrage hrana, cum ar fi musculițele. 

 

șnuite specii, spectacolul pe 
care jocul lor de lumină îl creează este feeric iar interiorul 

Straniul şi inexplicabilul fenomen al 

a lungul istoriei, au existat numeroase cazuri când 
din cer au căzut o serie de obiecte ciudate, precum peşti, 
broaşte, bomboane, meduze, fasole, nuci, seminţe sau alte 

xistă o teorie populară care spune că acestea sunt cauzate 
obiectele de la sol sau 

din apă şi apoi le aruncă deasupra oraşelor aflate la 
kilometri distanţă. Dar poate această teorie să explice de unde 
provin „duşurile” cu pietre mari care au deteriorat case, au ucis 

Unul dintre primele cazuri înregistrate în care apar „obiecte” 
căzând din cer provine de la filozoful şi botanistul roman 
Plinius cel Bătrân, care a documentat o furtună cu broaşte şi 

În secolul al III-lea, oratorul grec Atheneu a notat în opera sa 
Deipnosophists (Cartea a VIII-a): „În Paeonia şi Dardania, 
spun ei, a plouat cu broaşte; iar numărul broaştelor care a 

asta, ba din contră au descoperit că toate recipientele lor erau 
pline cu ele, iar broaştele erau găsite fier
mâncau, şi când, pe lângă toate astea, ei nu au mai putut folosi 
apa şi nici nu mai aveau pe unde să calce din cauza grămezilor 
de broaşte care erau la tot pasul, şi fiind enervaţi de mirosul 
celor care au murit, ei au părăsit ţara”.

De atunci, numeroase alte cazuri neobişnuite au fost 
documentate, inclusiv o furtună în Italia anului 1840 care a 
depozitat mii de seminţe parţial încolţite ale Arborelui lui Iuda 
(Cercis), originar din Africa Centrală; o cădere de praf din 
cristale de zahăr în 1857, în Lake County, California; o ploaie 
de alune peste Dublin, Irlanda, în 1867; midii vii în Paderborn, 
Germania, în 1892; şi meduze în Bath, Anglia, în 1894. Poate 
că una dintre cele mai interesante „ploi” a fost „duşul” cu 
monede din secolul al XVI-lea căzute în satul rus Meschera, pe 
16 iunie 1940. Arheologii au emis ipoteza că un vânt puternic a 
purtat prin aer o comoară îngropată, care a fost expusă de 
eroziunea solului, înainte de a o arunca înapoi pe pământ.

Unul dintre primii oameni de ştiinţă care au abordat straniul 
fenomen al ploilor cu obiecte a fost E.W. Gudger, un ihtiolog de 
la Muzeul American de Istorie Naturală. Gudger a publicat un 
articol în revista Istoria Naturală, intitulat „Ploile cu peşti”, la 
începutul secolului XX, în care a sugerat patru explicaţii 
posibile pentru ploile cu specii marine.

Prima teorie sugerează că anumite specii de animale care sunt 
departe de locul lor de provenienţă s
simplu, în timpul migraţiei. A doua teorie sugerează că peştii 
sau alte specii marine au rămas eşuate pe sol după revărsarea 
lacurilor sau a apelor curgătoare. A treia teorie spune că peştii 
care intră într-o stare inactivă în sezonul secetos şi sunt treziţi 
de ploile torenţiale, erau îngropaţi la suprafaţă. Iar a patr
explicaţie este că peştii au fost luaţi din oceane sau din lacuri de 
tornade şi aruncaţi pe sol la kilometri distanţă.

A doua teorie a primit cel mai mult sprijin. Jerry Dennis a scris 
în cartea sa Plouă cu broaşte şi peşti: patru anotimpuri de 
fenomene naturale şi ciudăţenii din cer
Fishes: Four Seasons of Natural Phenomena and Oddities of 
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lea, oratorul grec Atheneu a notat în opera sa 
În Paeonia şi Dardania, 

spun ei, a plouat cu broaşte; iar numărul broaştelor care a 
căzut era atât de 
mare încât 
străzile şi casele 
erau pline de ele; 
la început, timp 
de câteva zile, 

locuitorii 
angajaţi în 
efortul de a le 
ucide şi a-şi 
sigila casele, au 
îndurat năpasta; 
dar când au 
văzut că nu iese 
nimic bun din 

asta, ba din contră au descoperit că toate recipientele lor erau 
pline cu ele, iar broaştele erau găsite fierte şi prăjite în orice 
mâncau, şi când, pe lângă toate astea, ei nu au mai putut folosi 
apa şi nici nu mai aveau pe unde să calce din cauza grămezilor 
de broaşte care erau la tot pasul, şi fiind enervaţi de mirosul 

”. 

De atunci, numeroase alte cazuri neobişnuite au fost 
documentate, inclusiv o furtună în Italia anului 1840 care a 
depozitat mii de seminţe parţial încolţite ale Arborelui lui Iuda 
(Cercis), originar din Africa Centrală; o cădere de praf din 

hăr în 1857, în Lake County, California; o ploaie 
de alune peste Dublin, Irlanda, în 1867; midii vii în Paderborn, 
Germania, în 1892; şi meduze în Bath, Anglia, în 1894. Poate 
că una dintre cele mai interesante „ploi” a fost „duşul” cu 

lea căzute în satul rus Meschera, pe 
16 iunie 1940. Arheologii au emis ipoteza că un vânt puternic a 
purtat prin aer o comoară îngropată, care a fost expusă de 
eroziunea solului, înainte de a o arunca înapoi pe pământ. 

iinţă care au abordat straniul 
fenomen al ploilor cu obiecte a fost E.W. Gudger, un ihtiolog de 
la Muzeul American de Istorie Naturală. Gudger a publicat un 
articol în revista Istoria Naturală, intitulat „Ploile cu peşti”, la 

e a sugerat patru explicaţii 
posibile pentru ploile cu specii marine. 

Prima teorie sugerează că anumite specii de animale care sunt 
departe de locul lor de provenienţă s-ar putea afla, pur şi 
simplu, în timpul migraţiei. A doua teorie sugerează că peştii 
au alte specii marine au rămas eşuate pe sol după revărsarea 
lacurilor sau a apelor curgătoare. A treia teorie spune că peştii 

o stare inactivă în sezonul secetos şi sunt treziţi 
de ploile torenţiale, erau îngropaţi la suprafaţă. Iar a patra 
explicaţie este că peştii au fost luaţi din oceane sau din lacuri de 
tornade şi aruncaţi pe sol la kilometri distanţă. 

A doua teorie a primit cel mai mult sprijin. Jerry Dennis a scris 
Plouă cu broaşte şi peşti: patru anotimpuri de 

naturale şi ciudăţenii din cer (It’s Raining Frogs and 
Fishes: Four Seasons of Natural Phenomena and Oddities of 
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the Sky), că estimările teoretice sugerează că „
mărimea unei mingii de golf necesită o forţă de ridicare de 
peste 160 de kilometri pe oră, care ar fi destul de puternică să 
ridice nişte peşti mici într-un nor de furtună”. 

Totuşi, unele fenomene cu obiecte care cădeau din cer nu pot fi 
aşa de uşor de explicat prin această teorie. Se ştie, de exemplu, 
că fenomenul ploii cu pietre a durat câteva zile sau chiar câteva 
săptămâni. Iar pietrele erau prea mari pentru a fi duse de vânt 
distanţe mari. 

Ploaia cu pietre  

Ca şi fenomenul ploii cu animale, ploaia cu pietre a fost de 
asemenea documentată de-a lungul istoriei. Una dintre primele 
relatări datează din 1557, când Conrad Lycosthene descrie în 
Cronica Fenomenelor (Chronicles of Prodigies
pietre care a cauzat moartea unor oameni şi animale domestice.

În timpul Evului Mediu, cazurile de pietre căzute din cer erau 
atribuite creaturilor de origine supranaturală sau chiar 
diavolului. În 1690, folcloristul Robert Kirk a scris în cartea sa 
Comunitatea Secretă (The Secret Commonwealth
căzătoare se datorau locuitorilor subterani denumiţi „
invizibile” – similari goblinilor sau spiriduşilor 
aruncat pietrele dimprejur, dar niciodată cu intenţia de a răni pe 
cineva. În 1698, din cerul de deasupra oraşului New Hampshire 
au căzut pietre. Evenimentul a fost înregistrat într
intitulat Lithobolia sau Diavolul care aruncă cu pietre

Unul din cele mai cunoscute cazuri de pietre căzătoare s
petrecut în Harrisonville, Ohio, în octombrie 1901. The Buffalo 
Express, un mic ziar local, a relatat că, pe 13 octombrie, „
număr mic de bolovani s-a prăbuşit prin fereastra casei lui 
Zach Dye”. Nimeni nu a fost văzut în vecinătate. Dar acesta a 
fost doar începutul. În numai câteva zile, întregul oraş a fost 
afectat de pietrele şi bolovanii care picau din cerul senin. Uimiţi 
în legătură cu sursa pietrelor, localnicii i-au strâns în arest pe 
toţi bărbaţii şi băieţii din Harrisonville pentru a exclude 
posibilitatea ca fenomenul să fie provocat de o gaşcă de 
năzdrăvani (se presupunea că femeile nu erau capabile de un 
asemenea gest). Pietrele au continuat să cadă. Câteva zile mai 
târziu, ploaia a încetat la fel de brusc ca atunci când a început.

După acest eveniment, au fost documentate multe a
căderi de pietre din cer, inclusiv în Sumatra (1903), Belgia 
(1913), Franţa (1921), Australia (1946 şi 1962), Noua Zeelandă 
(1963), New York (1973) şi Arizona (1983). 

Explicaţii pentru ploaia cu pietre  

Oamenii de ştiinţă au recunoscut că, de fapt, nu au un răspuns 
hotărâtor privind sursa acestui fenomen straniu al ploii cu 
pietre. De-a lungul anilor, au circulat multe teorii ce includeau 
activităţi poltergeist şi fiinţe supranaturale, găşti care aruncau cu 
pietre, vulcani, meteoriţi, tornade, şi chiar retribuţia divină, aşa 
cum scrie în Biblie: „Domnul a prăvălit pietre mari din ceruri 
asupra lor până la Azekah, şi ei au murit”. 
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), că estimările teoretice sugerează că „o grindină de 
mărimea unei mingii de golf necesită o forţă de ridicare de 

i pe oră, care ar fi destul de puternică să 

Totuşi, unele fenomene cu obiecte care cădeau din cer nu pot fi 
aşa de uşor de explicat prin această teorie. Se ştie, de exemplu, 

cu pietre a durat câteva zile sau chiar câteva 
săptămâni. Iar pietrele erau prea mari pentru a fi duse de vânt 

Ca şi fenomenul ploii cu animale, ploaia cu pietre a fost de 
a lungul istoriei. Una dintre primele 

relatări datează din 1557, când Conrad Lycosthene descrie în 
Chronicles of Prodigies) o ploaie de 

cauzat moartea unor oameni şi animale domestice. 

În timpul Evului Mediu, cazurile de pietre căzute din cer erau 
atribuite creaturilor de origine supranaturală sau chiar 
diavolului. În 1690, folcloristul Robert Kirk a scris în cartea sa 

The Secret Commonwealth) că pietrele 
căzătoare se datorau locuitorilor subterani denumiţi „fiinţe 

similari goblinilor sau spiriduşilor – care ar fi 
aruncat pietrele dimprejur, dar niciodată cu intenţia de a răni pe 

de deasupra oraşului New Hampshire 
au căzut pietre. Evenimentul a fost înregistrat într-un pamflet 

Diavolul care aruncă cu pietre. 

Unul din cele mai cunoscute cazuri de pietre căzătoare s-a 
mbrie 1901. The Buffalo 

Express, un mic ziar local, a relatat că, pe 13 octombrie, „un 
a prăbuşit prin fereastra casei lui 

”. Nimeni nu a fost văzut în vecinătate. Dar acesta a 
întregul oraş a fost 

afectat de pietrele şi bolovanii care picau din cerul senin. Uimiţi 
au strâns în arest pe 

toţi bărbaţii şi băieţii din Harrisonville pentru a exclude 
at de o gaşcă de 

năzdrăvani (se presupunea că femeile nu erau capabile de un 
asemenea gest). Pietrele au continuat să cadă. Câteva zile mai 
târziu, ploaia a încetat la fel de brusc ca atunci când a început. 

După acest eveniment, au fost documentate multe alte cazuri de 
căderi de pietre din cer, inclusiv în Sumatra (1903), Belgia 
(1913), Franţa (1921), Australia (1946 şi 1962), Noua Zeelandă 

fapt, nu au un răspuns 
hotărâtor privind sursa acestui fenomen straniu al ploii cu 

a lungul anilor, au circulat multe teorii ce includeau 
activităţi poltergeist şi fiinţe supranaturale, găşti care aruncau cu 

şi chiar retribuţia divină, aşa 
Domnul a prăvălit pietre mari din ceruri 

Pe 23 noiembrie 2013, mii de pietre mici au căzut din cer 
deasupra Siciliei, Italia. Fenomenul a început după ce Mun
Etna, un vulcan activ, a aruncat pietre, praf, şi cenuşă în aer. 
Maşinile au început să fie acoperite de pietre ascuţite, negre şi 
mici. Asta explică cu siguranţă unul dintre cazurile pietrelor 
căzătoare. Totuşi, multe înregistrări ale acestor evenime
se potrivesc descrierilor. 

O altă explicaţie populară este cea a tornadelor sau a condiţiilor 
asemănătoare cu tornadele. Totuşi, s
pietre chiar şi pe vreme bună şi în ţări în care nu au loc tornade. 
Mai mult, tornadele au doar capacitatea de a aduna obiectele şi 
a le împroşca în exterior pe traiectorii balistice. Ele nu pot face 
obiectele să cadă din cer, de sus în jos, la mare distanţă de locul 
lor de provenienţă. 

Unii experţi au argumentat că pietrele căzătoare pot fi cauzate
de un meteorit care intră în atmosfera Pământului şi se 
fragmentează în mii de bucăţi mai mici. Totuşi, un astfel de 
eveniment este însoţit de un boom sonic, care nu a fost 
documentat în niciunul dintre cazurile raportate, iar această 
teorie nu explică în totalitate cazurile în care ploaia de pietre 
dura zile sau chiar săptămâni. 

Similar multor altor fenomene neobişnuite şi inexplicabile, 
oamenii de ştiinţă şi academicienii au fost reticenţi să 
examineze subiectul într-o manieră riguroasă. Probabil, 
examinând natura pietrelor cât şi provenienţa lor, inclusiv luând 
spaţiul cosmic ca sursă posibilă, cercetătorii ar putea face 
lumină asupra acestui mister. Până atunci, putem doar să 
speculăm în privinţa cauzelor care au produs aceste fenomene 
bizare. 

 

O frumusețe unică în lume, descoperită 
recent în România, este ferită de ochii 
curioși ai lumii, nimeni neavând voie să 

pună măcar piciorul acolo

      Guvernul României a interzis popularea insulei Sacalin, 
un petic de uscat lung de 21.000 de hectare situat în 
Negră, pentru a evita poluarea unui tărâm ce pare parcă 
desprins din alt lume.  

nsula Sacalin este de dimensiunile Capitalei României, dar 
eclipsează lumea științifică prin varietatea de păsări care 
poposesc aici. 229 de specii rare care 

unei faune nemaiîntâlnite nicăieri în lume. Sute de specii de 
plante rare. Bucata de pământ s-a format acum 150 de ani. De
inițial au fost doua insulițe, Sacalinu Mare și Sacalinu Mic, cu 
timpul, acestea s-au unit formând ceea ce 
unic, lung de 210 kilometri pătrați, potrivit datelor furnizate de 
Rezervația Deltei Dunării. Insula este situată în Marea Neagră, 
aproape de coasta românească, în dreptul bra
Gheorghe. 

I
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Pe 23 noiembrie 2013, mii de pietre mici au căzut din cer 
deasupra Siciliei, Italia. Fenomenul a început după ce Muntele 
Etna, un vulcan activ, a aruncat pietre, praf, şi cenuşă în aer. 
Maşinile au început să fie acoperite de pietre ascuţite, negre şi 
mici. Asta explică cu siguranţă unul dintre cazurile pietrelor 
căzătoare. Totuşi, multe înregistrări ale acestor evenimente nu 

O altă explicaţie populară este cea a tornadelor sau a condiţiilor 
asemănătoare cu tornadele. Totuşi, s-a raportat că au căzut 
pietre chiar şi pe vreme bună şi în ţări în care nu au loc tornade. 

capacitatea de a aduna obiectele şi 
a le împroşca în exterior pe traiectorii balistice. Ele nu pot face 
obiectele să cadă din cer, de sus în jos, la mare distanţă de locul 

Unii experţi au argumentat că pietrele căzătoare pot fi cauzate 
de un meteorit care intră în atmosfera Pământului şi se 
fragmentează în mii de bucăţi mai mici. Totuşi, un astfel de 
eveniment este însoţit de un boom sonic, care nu a fost 
documentat în niciunul dintre cazurile raportate, iar această 

totalitate cazurile în care ploaia de pietre 

Similar multor altor fenomene neobişnuite şi inexplicabile, 
oamenii de ştiinţă şi academicienii au fost reticenţi să 

o manieră riguroasă. Probabil, 
ând natura pietrelor cât şi provenienţa lor, inclusiv luând 

spaţiul cosmic ca sursă posibilă, cercetătorii ar putea face 
lumină asupra acestui mister. Până atunci, putem doar să 

u produs aceste fenomene 

țe unică în lume, descoperită 
recent în România, este ferită de ochii 

și ai lumii, nimeni neavând voie să 
pună măcar piciorul acolo. 

Guvernul României a interzis popularea insulei Sacalin, 
un petic de uscat lung de 21.000 de hectare situat în Marea 
Negră, pentru a evita poluarea unui tărâm ce pare parcă 

nsula Sacalin este de dimensiunile Capitalei României, dar 
științifică prin varietatea de păsări care 

poposesc aici. 229 de specii rare care sălășluiesc în mijlocul 
unei faune nemaiîntâlnite nicăieri în lume. Sute de specii de 

a format acum 150 de ani. Deși 
țial au fost doua insulițe, Sacalinu Mare și Sacalinu Mic, cu 

au unit formând ceea ce astăzi este un teritoriu 
ți, potrivit datelor furnizate de 

ția Deltei Dunării. Insula este situată în Marea Neagră, 
aproape de coasta românească, în dreptul brațului Sfântu 
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Pe această insulă se găsesc colonii rare de chire de mare 
pelicani creți, specii care își petrec tot anul în această zonă. În 
apele din apropiere se regăsesc sturioni și plante rare, precum 
varza de mare sau canarul bălții.  

http://stirile.rol.ro/frumusete-rara-in-lume-pamantul-nou-descoperit-in-romania-
poate-vedea- 

 

Gura de vărsarea Dunării de la Sulina! 
Locul unde marea îmbrăţişează Dunărea

 
 
       Imaginile pe care Dunărea le face la vărsarea în Marea 
Neagră sunt fascinante.  

ulori diferite se amestecă şi totuşi fiecare îşi păstrează 
autonomia. Dacă ajungeţi în Sulina, cel mai estic tărâm 
al ţării noastre, nu rataţi o excursie până la vărsarea 

Dunării în mare. Puteţi negocia cu barcagiii care sunt 
întotdeauna dornici de clienţi. Pe drum vă vor spune poveşti 
pescăreşti şi nu ştii la ce să fii atent: la vorbele ghidului sau la 
peisajul din jur. O altă destinaţie de vacanţă este plaja. La 
întinderea de nisip ajungeţi la pas, în aproximativ jumătate de 
oră, sau puteţi lua maxi-taxi-ul, care vă costă 1,5 lei. Veţi vedea 
cea mai întinsă suprafaţă de nisip de pe litoralul românesc. Un 
loc unde convieţuiesc oameni şi animale, la marginea nisipului 
păscând pe dunele de cătină albă. O mică pasarelă de lemn care 
înaintează în mare este locul perfect pentru visare. Marea este 

C
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lonii rare de chire de mare și 
ți, specii care își petrec tot anul în această zonă. În 

și plante rare, precum 
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Gura de vărsarea Dunării de la Sulina! 
îmbrăţişează Dunărea 

Imaginile pe care Dunărea le face la vărsarea în Marea 

ulori diferite se amestecă şi totuşi fiecare îşi păstrează 
autonomia. Dacă ajungeţi în Sulina, cel mai estic tărâm 

excursie până la vărsarea 
Dunării în mare. Puteţi negocia cu barcagiii care sunt 
întotdeauna dornici de clienţi. Pe drum vă vor spune poveşti 
pescăreşti şi nu ştii la ce să fii atent: la vorbele ghidului sau la 

ţă este plaja. La 
întinderea de nisip ajungeţi la pas, în aproximativ jumătate de 

ul, care vă costă 1,5 lei. Veţi vedea 
cea mai întinsă suprafaţă de nisip de pe litoralul românesc. Un 

a marginea nisipului 
O mică pasarelă de lemn care 

înaintează în mare este locul perfect pentru visare. Marea este 

mai limpede ca oriunde, iar ochii te dor de atâta aur, aşa luceşte 
nisipul. Cele două formează o bijuterie. 
Negre. Nu rataţi o călătorie cu barca printre canalele pline de 
nuferi, printre pelicani şi ale vieţuitoare ale Dunării. Puteţi 
închiria o ambarcaţiune de la zecile de pescari care aşteaptă pe 
malul apei. Peste tot, sunt lipite afişe c
Astfel, cu 50 – 60 de lei ajungeţi la Pădurea Letea, unde puteţi 
admira stejari seculari, cai sălbatici şi liane, ca în pădurea 
tropicală, dar şi case tradiţionale, vops
alt traseu este Canalul Cardon/ Canalu
capătă culoarea albă de la atâţia nuferi. Pescarul vă va duce 
inclusiv până la Farul Vechi. Traseul durează în jur de patru 
ore.  

 

http://cyd.ro/imagini-fascinante-de-la-gura

 

”Niagara Transilvaniei”. Cascada din 
Apuseni care atrage turi

Europa 
 

Sursa foto: Cluj Today

       Una dintre cele mai frumoase cascade din Europa se 
află în Munții Apuseni.  

e blogurilor turiștilor din străinătate, precum și pe rețelele 
de socializare, cascada este supranumită ”Niagara 
Transilvaniei”, scrie Cluj Today. Este vorba de cascada 

Vălul Miresii din localitatea Răchițele.
P

geografie 
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mai limpede ca oriunde, iar ochii te dor de atâta aur, aşa luceşte 
nisipul. Cele două formează o bijuterie. Un nestemat al Mării 
Negre. Nu rataţi o călătorie cu barca printre canalele pline de 
nuferi, printre pelicani şi ale vieţuitoare ale Dunării. Puteţi 
închiria o ambarcaţiune de la zecile de pescari care aşteaptă pe 
malul apei. Peste tot, sunt lipite afişe cu oferte de excursii. 

60 de lei ajungeţi la Pădurea Letea, unde puteţi 
admira stejari seculari, cai sălbatici şi liane, ca în pădurea 
tropicală, dar şi case tradiţionale, vopsite în alb şi albastru. Un 
alt traseu este Canalul Cardon/ Canalul Barbosul, unde apa 
capătă culoarea albă de la atâţia nuferi. Pescarul vă va duce 
inclusiv până la Farul Vechi. Traseul durează în jur de patru 

 
gura-de-varsare-de-la-sulina/ .  

”Niagara Transilvaniei”. Cascada din 
Apuseni care atrage turiști din toată 

 

 

Sursa foto: Cluj Today 

Una dintre cele mai frumoase cascade din Europa se 

știlor din străinătate, precum și pe rețelele 
de socializare, cascada este supranumită ”Niagara 
Transilvaniei”, scrie Cluj Today. Este vorba de cascada 

țele. 
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Dincolo de frumusețea cascadei, care are însă un debit de apă 
mult mai mic decât cel al Niagarei, comparația este încurajată 
de faptul că marea cascadă din America de Nord este compusă, 
de fapt, din trei căderi de apă. Pe teritoriul american se află 
Cascada Americană și, o coincidență fericită de nume, Cascada 
Vălul Miresii, iar pe partea canadiană se află Cascada 
Potcoavei. 

Vălul Miresii  are o înălțime de peste 30 de metri și este situată 
pe Valea Stanciului. Apa în cădere evocă vălul unei mirese. An 
de an, cascada atrage tot mai mulți turiști. 

”Acum, în minivacanța de 1 Mai, am avut turiști spanioli, 
polonezi, lituanieni și, bineînțeles, români care au venit la noi, 
în Mărișel, și au mers apoi să viziteze cascada. Acolo vin mulți 
turiști din Ungaria, din Cehia sau din Austria”, spune pe
Cluj Today Viorel Pleșa, președintele Asociației Pelaghia, care 
promovează turismul în zona Munților Apuseni și care a fondat 
prima pensiune din Mărișel, Popasul Iancului. 

Legenda cascadei este deosebit de frumoasă. Ea spune că, în 
vremurile de demult, o tânără prințesă, care locuia în Răchițele, 
s-a îndrăgostit de un prinț care locuia în Mărgău. Cei doi au 
hotărât să facă nuntă. Numai că, în ziua nunții, în Răchițele ar fi 
năvălit tătarii. Prințesa s-ar fi aruncat de pe stâncile abrupte, ca 
să nu fie prinsă de tătari, iar vălul ei lung i s-a agă
de piatră. De aceea, cascada se numește Vălul Miresii. Legenda 
mai spune că apa cascadei este reprezentată de lacrimile mirelui 
și ale nuntașilor, care, după ce i-au izgonit pe tătari, au ajuns î
locul unde s-a produs tragedia. 

 

Un FENOMEN extrem de rar afectează 
România. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva în 

ultimii 100 de ani 
 

Foto: http://www.zf.ro/ 

      Temperatura globală înregistrată în luna martie este cea 
mai ridicată din ultimii 100 de ani.  

omparată cu media temperaturilor din secolul trecut, 
luna martie 2016 a fost mai caldă cu 1,07 grade Celsius, 
potrivit datelor furnizate de Agenţia Japoneză de C
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care are însă un debit de apă 
ția este încurajată 

de faptul că marea cascadă din America de Nord este compusă, 
de fapt, din trei căderi de apă. Pe teritoriul american se află 

ricită de nume, Cascada 
Vălul Miresii, iar pe partea canadiană se află Cascada 

țime de peste 30 de metri și este situată 
pe Valea Stanciului. Apa în cădere evocă vălul unei mirese. An 

ța de 1 Mai, am avut turiști spanioli, 
și, bineînțeles, români care au venit la noi, 

șel, și au mers apoi să viziteze cascada. Acolo vin mulți 
ști din Ungaria, din Cehia sau din Austria”, spune pentru 

șa, președintele Asociației Pelaghia, care 
ților Apuseni și care a fondat 

Legenda cascadei este deosebit de frumoasă. Ea spune că, în 
țesă, care locuia în Răchițele, 

ț care locuia în Mărgău. Cei doi au 
ții, în Răchițele ar fi 

ar fi aruncat de pe stâncile abrupte, ca 
a agățat de peretele 

ște Vălul Miresii. Legenda 
mai spune că apa cascadei este reprezentată de lacrimile mirelui 

au izgonit pe tătari, au ajuns în 

Un FENOMEN extrem de rar afectează 
a mai întâmplat aşa ceva în 

 

Temperatura globală înregistrată în luna martie este cea 

omparată cu media temperaturilor din secolul trecut, 
luna martie 2016 a fost mai caldă cu 1,07 grade Celsius, 
potrivit datelor furnizate de Agenţia Japoneză de 

Meteorologie. 

Dacă experţii meteorologi credeau că luna februarie a fost un 
nou record, depăşind cu 1,04 grade Celsius media 
temperaturilor pentru această lună din ultimii 100 de ani, martie 
i-a contrazis, informează zf.ro. 

Cifrele au fost confirmate şi de NASA, astfel că luna trecută 
este oficial înregistrată ca fiind cel mai cald martie din ultimii 
100 de ani. 

Schimbările climatice puternice îi iau prin surprindere pe 
meteorologi. Dacă 2015 a fost declarat cel mai cald an din
istoria măsurătorilor de la 1850 încoace, experţii se aşteaptă ca 
2016 să depăşească toate recordurile. 

„Chiar dacă creşterile de temperatură la nivel global se 
datorează în principal lui El Niño, acestea anomalii sunt 
rezultatul încălzirii globale continue cauzate de acţiunile 
oamenilor”, a explicat Stefan Rahmstorf, climatolog german.

Meteorologii se aşteaptă ca fenomenul El Ni
la finalul anului 2016, însă efectele lui se vor face simţite şi 
anul următor. 

Temperaturile vor urca până la 30 de grade Celsius în mai multe 
regiuni din România, iar luni temperaturile vor fi specifice 
mijlocului verii, a declarat meteorologul M

 

Itinerar în Munții Bucegi
(pe urmele lui Zalmolxis)

 

Prof.  dr. Vicu MERLAN 

      Pentru a putea ajunge pe Platoul înalt
Bucegi am preferat să urcăm cu telecabina din sta
montană Bușteni.  

dată ajunși pe Platou, o primă mi
ne îndrepta instinctiv spre complexul megalit
Babelor. Geologii susțin o natură erozivă a acestora, 

datorită factorilor naturali, în special a vântului, ploii 
dezghețul. Alții le pun pe seama fasonării lor de
locuiau cu zeci de mii de ani zona, alții extratereștilor…

Cert este că se vede clar o intervenție antropică asupra acestor 
roci de natură sedimentară (conglomerate cimenta
duritate relativ mare. Am analizat toate pietrele mari d
triunghiul Babele-Sfinx-Peștera-Vârful Omu
impun o anumită amprentă ușor domoală, mai ales pe direcția 
de deplasare predominant a vântului (N

O
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Dacă experţii meteorologi credeau că luna februarie a fost un 
nou record, depăşind cu 1,04 grade Celsius media 
temperaturilor pentru această lună din ultimii 100 de ani, martie 

frele au fost confirmate şi de NASA, astfel că luna trecută 
este oficial înregistrată ca fiind cel mai cald martie din ultimii 

Schimbările climatice puternice îi iau prin surprindere pe 
meteorologi. Dacă 2015 a fost declarat cel mai cald an din 
istoria măsurătorilor de la 1850 încoace, experţii se aşteaptă ca 

„Chiar dacă creşterile de temperatură la nivel global se 
datorează în principal lui El Niño, acestea anomalii sunt şi 

tinue cauzate de acţiunile 
oamenilor”, a explicat Stefan Rahmstorf, climatolog german. 

Meteorologii se aşteaptă ca fenomenul El Niño să se sfârşească 
la finalul anului 2016, însă efectele lui se vor face simţite şi 

vor urca până la 30 de grade Celsius în mai multe 
regiuni din România, iar luni temperaturile vor fi specifice 
mijlocului verii, a declarat meteorologul Maria Tomescu. 

ții Bucegi 
(pe urmele lui Zalmolxis) 

dr. Vicu MERLAN – Huși 

Pentru a putea ajunge pe Platoul înalt al Munților 
Bucegi am preferat să urcăm cu telecabina din stațiunea 

primă mișcare a fost aceea de a 
ne îndrepta instinctiv spre complexul megalitic al 

țin o natură erozivă a acestora, 
datorită factorilor naturali, în special a vântului, ploii și îngheț-

țul. Alții le pun pe seama fasonării lor de către uriașii ce 
ții extratereștilor… 

ție antropică asupra acestor 
roci de natură sedimentară (conglomerate cimentate), cu o 

mare. Am analizat toate pietrele mari din 
Vârful Omu. Factorii erozivi își 

șor domoală, mai ales pe direcția 
de deplasare predominant a vântului (N-S). 
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Babele 

Dacă ar fi să dăm crezare ipotezelor geologilor ar însemna ca 
toate marile roci supuse factorilor denudaționali de pe Platoul 
Bucegi să se asemene mult cu Sfinxul. Ori realitatea e alta. Se 
vede clar la multe din stâncile golașe intervenția umană prin 
fasonare primară (datorită scurgerii timpului eroziunea și-a pus 
amprenta și asupra Babelor din fața Cabanei cât și din spate și a 
formelor bizare, mărețe de la NV de acestea, unde stânca mare 
din mijloc tinde să ia forma sfinxului din Egipt – conturându-se 
ca o copie rudimentară a acestuia etc.) modelându-le formele 
spre aplatizare. 

 
Sfinx  modelat eroziv până spre rotunjire la câțiva metri 

spre vest de Babele 
Alături se distinge un sfinx neterminat sau modelat eroziv 
excesiv până spre rotunjire. Mergem spre nord la peste 100 m și 
întâlnim măreția și frumusețea Sfinxului din Bucegi. Privit din 
stânga se distinge chipul de dac, cu acea căciulă de tip 
tarabostes. Dacii l-au reprezentat pe  Zalmolxis ca fiind o 
căpetenie de rang înalt superior, ce privește spre nord. În stânga 
Sfinxului există o stâncă verticală care este cunoscută ca fiind o 
reprezentare falică, poate mai veche, pelgică, ca un simbol al 
trancendenței divine a lui Zalmolxis.  

 

 
Sfinxul din Munții Bucegi 

Apoi ne-am deplasat pe creasta vestică, coborând spre Peștera 
lui Zalmolxis sau a Ialomicioarei. La coborâre, nu departe de 
Sfinx (circa 500 m) apar câteva caverne de tip tunel, ce coboară 
adând în munte. Radu Cinamar în lucrarea Viitor cu cap de 
mort, descrie existența unor astfel de tunele în masivul Bucegi 
săpate de o tehnologie performantă a unor civilizații trecute, 
locuri unde s-ar păstra numeroase artefacte impresionante, fiind 
ținute sub control de anumite confrerii spirituale elevate. 

 
Tunele de tip puț din Bucegi 

Acestea coboară într-un plan oblic de tip puț. Am urmat 
coborârea spre Peștera lui Zalmolxis din aval. Tradiția 
pomenește despre retragerea lui Zalmolxis în această peșteră, 
dar și a multor preoți-sacerdoți ai geților. 

 În interior sunt păstrate diverse denumiri ce amintesc de cei ce 
s-au asârdit la desăvârșire sau au trecut pe aici: Sala lui 
Decebal, Bolovanul lui Zalmolxis, Altarul lui Zalmolxis etc. 
Prin Altar trece un pârăiaș cu cea mai pură apă de pe Planetă, 
fiind numit Pârâul cu Apă Vie (cercetătorii susțin că acesta 
traversează un zăcământ de argint, fiind îmbogățit astfel cu ioni 
de argint ce-i conferă proprietăți miraculoase – astfel de apă 
fiind întâlnită și la Cascada lui Orfeu de la Țâpova situată pe un 
afluent de dreapta al Nistrului). Chiar dacă umezeala este destul 
de ridicată, totuși prin anumite procedee spirituale, cei ce 
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râvneau la Desăvârșire în acest loc, puteau trăi în întuneric și 
liniște deplină. Se știe că întunericul deplin, retragerea în 
caverne, favorizează dezvoltarea acuității subtile, măresc 
percepția și clarvederea unor planuri paralele, amplifică puterile 
paranormale etc. 

 
Schitul de la gura Peșterii Ialomiței 

Peștera, prin forma natural de yoni (vulvă), îi punea în 
rezonanță, pe toții aceia care se rugau în ea, fugind de lume și 
de iluzii, cu cele mai tainice aspecte ale feminine ale Creației, 
cu Puterile Cerești, cu energiile manifestatoare ale Naturii 
înconjurătoare. 

 
Sala Mare (în spate Bolovanul lui Zalmolxis) 

Nu întâmplător despre mari călugări asceți geți (ksatya) 
geograful antic Strabon scria că puteau călători pe nori, 
înblânzeau animalele sălbatice, controlau vremea, rezistau la 
temperaturi scăzute atât în peșteri cât și pe vârful munților etc. 
Însă pentru a ajunge la acestea călugării geți din Carpați erau 
vegetarieni, abstinenți și duceau o viață solitară. 

 
 Altarul lui Zalmolxis 

După ce ne-am cazat la Mănăstirea Peștera, am urmărit să 
trăiesc empatic, prin raportarea la egregorul spiritual al foștilor 
sau actuali pustnici ce s-au osârdit pe aceste meleaguri 
carpatine. Aceasta a fost cu putință si prin vizitarea micilor 
peșteri dinprejurul Peșterii lui Zalmolxis, care nu depășeau 20-
30 m lungime, fapt care le-au făcut accesibile tuturor, atât 
novicilor cât și celor desăvârșiți, fiind uscate, cu o umezeală 
redusă în atmosferă. 

A doua zi am urmat traseul spre Vârful Omu, urmând să urcăm 
peste 1000 de metri altitudine. Cam la 2 km în amonte, la 
confluența celor trei mari văi, am identificat ceea ce cercetătorii 
și parapsihologii numesc Gură de Rai. În acest loc, pe o 
suprafață de circa 1 km2, organismul uman se regenerează 
automat, nu se percepe oboseala, cu toate că până aici există o 
pantă relativ abruptă care necesită un efort considerabil. În 1999 
aici s-a realizat un studiu la care au participat fizicieni şi 
geofizicieni, echipa fiind coordonată de Vasile Rudan. Folosind 
aparatură de geodetecţie, aceştia au studiat zona timp de mai 
multe zile.  

 
Cu rucsacul spre vârful Omu – Gura de Rai 

Au început apoi investigaţii în cadrul cărora au fost verificaţi 
toţi versanţii din zona, în urma cărora a rezultat că doar pe 
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respectiva pantă se producea acel efect absolut fascinant asupra 
organismului. Împreună cu un medic, s-a constatat că la toţi cei
care urcau pe acea pantă abruptă se înregistra o reglare uluitor 
de rapidă a ritmului cardiac şi o stare de bine general în 
momentul în care stăteau în acel loc. Apoi subsolul a fost 
radiografiat cu aparate de tip Partington, care măsoară, printre 
altele, magnetismul Pământului. Astfel s-a putut determina 
existenţa unei suprafeţe de aproximativ un kilometru pătrat, 
unde se înregistrează o anomalie magnetică atipică, o emisie de 
radiaţii patogene de origine necunoscută, provocate în general 
de rupturi de falii, reflexii ale scoarţei terestre sau alte fenomene 
geologice care apar pe diagrame, dar care nu au fost detectate în 
zonă. Apa, aerul și încărcătura spirituală a locului, au o puritate 
deosebită fapt care mărește frecvența de vibrație elevată 
energetic. Astfel de locuri sunt foarte rare în lume, iar în 
România se pare că este singular. Urcușul greoi ne
ore până la Obârșia Ialomiței, unde stă impozantă o stâncă cu un 
perete perfect vertical (latura de sud) numită Anvonul
spun legendele locului, marii sacerdoți geți vorbeau miilor de 
discipoli ce se adunau anual cu ocazia anumitor procesiuni 
religioase. 

Folosim pentru moment și alte …ajutoare
După ultimul segment abrupt al traseului, am ajuns în vârful 
Omu la 2507 m. Cel mai mult m-a atras vârful Guguianu din 
apropiere (la circa 200 m spre vest) la care se poate ajunge 
foarte ușor în 10 minute. Acesta se prezintă ca un vîrf de 
piramidă, fiind numit în mediile spirituale ca fiind 
Pământului sau Centrul Lumii (Axis Mundi). 

Urcând pe vârfurile Omu și Guguianu este imposibil să nu simți 
o schimbare de vibrație energetică interioară. Personal, încă de 
la Anvon am simțit o durere surdă în cap, iar to
echipajului expediționar erau agitați. Această durere 
dispară inexplicabil în apropierea vârfului Omu, fără ca apoi să 
mai revină. 
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respectiva pantă se producea acel efect absolut fascinant asupra 
a constatat că la toţi cei 

care urcau pe acea pantă abruptă se înregistra o reglare uluitor 
de rapidă a ritmului cardiac şi o stare de bine general în 

oi subsolul a fost 
radiografiat cu aparate de tip Partington, care măsoară, printre 

a putut determina 
existenţa unei suprafeţe de aproximativ un kilometru pătrat, 
unde se înregistrează o anomalie magnetică atipică, o emisie de 
radiaţii patogene de origine necunoscută, provocate în general 

lii, reflexii ale scoarţei terestre sau alte fenomene 
geologice care apar pe diagrame, dar care nu au fost detectate în 

și încărcătura spirituală a locului, au o puritate 
ște frecvența de vibrație elevată 

Astfel de locuri sunt foarte rare în lume, iar în 
șul greoi ne-a luat câteva 

șia Ialomiței, unde stă impozantă o stâncă cu un 
Anvonul. De aici, 

ți geți vorbeau miilor de 
discipoli ce se adunau anual cu ocazia anumitor procesiuni 

 
și alte …ajutoare 

După ultimul segment abrupt al traseului, am ajuns în vârful 
a atras vârful Guguianu din 
) la care se poate ajunge 

șor în 10 minute. Acesta se prezintă ca un vîrf de 
piramidă, fiind numit în mediile spirituale ca fiind Buricul 

și Guguianu este imposibil să nu simți 
ție energetică interioară. Personal, încă de 

iar toți membrii 
Această durere avea să 

dispară inexplicabil în apropierea vârfului Omu, fără ca apoi să 

Cabana de pe vf. Omu (2507 m)
Expediția de pe Platoul Munților Bucegi ne
desaga cu amintiri mirifice date de peisajele 
solitare, ale Naturii, cât și prin energiile elevate emanate de 
locurile unde cândva spiritualiatatea pelago
înfloritoare. 

Vârul piramidal Guguianu
 

Itinerar în Munții Buzăului.
Athosul românesc din 

 
Prof.  dr. 

      După o analiză atentă a athosului românesc din zona 
pericarpatică, identificat pe Valea Nistrului la Tâpova 
Saharna, pe Valea Răutului la Butuceni
Basarabia, apoi la Șinca Veche, jud. Brașov, din 
Transilvania, Peștera Sfântului Andrei 
Dobrogea etc., am extins aria de cercetare 
carpatic din Munții Buzăului.  

stfel, identificând zona Aluniș
la pas întreaga zonă cu artefacte spirituale ce 
proveneau din Paleolitic având continuitate până în A
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Cabana de pe vf. Omu (2507 m) 

ția de pe Platoul Munților Bucegi ne-a încărcat atât 
desaga cu amintiri mirifice date de peisajele extraordinare, 

și prin energiile elevate emanate de 
locurile unde cândva spiritualiatatea pelago-dacică era 

 
Vârul piramidal Guguianu (Axis Mundi) 

ții Buzăului. 
Athosul românesc din Țara Luanei 

dr.  Vicu MERLAN – Huși 

După o analiză atentă a athosului românesc din zona 
pericarpatică, identificat pe Valea Nistrului la Tâpova și 
Saharna, pe Valea Răutului la Butuceni-Orheiul Vechi din 

Șinca Veche, jud. Brașov, din 
tului Andrei și Basarabi, din 

Dobrogea etc., am extins aria de cercetare și asupra celui 

ș-Nucu-Bozioru, am bătut 
la pas întreaga zonă cu artefacte spirituale ce 
proveneau din Paleolitic având continuitate până în 
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zilele noastre (Aluniș). 

 
Chilie rupestră la Aluniș 

Am fost profund surprins de asemănările izbitoare privind 
modul de viață monahal. Aproape toate chiliile săpate în piatră 
urmăresc cam aceleași canoane de dispunere: lavițe din piatră, 
locașuri pentru culisarea ușilor din lemn, uluce de dirijare a 
fumului în exterior de la sobele și vetrele de foc, nișe pentru 
statuete sau icoane, ferestre ogivale sau rotunde etc. Fiecare 
centru spiritual dispunea de chilii rupestre la baza versanților 
calcaroși sau grezoși, dar și chilii solitare la care pentru a ajunge 
trebuia să urci pe piroane de fier sau nișe înguste (Orheiul 
Vechi și Tâpova) sau pe scări din lemn (Nucu – Peștera lui 
Dionisie). Unele chilii erau amplasate pe vîrful unor stânci 
(Agatonul Vechi și Agatonul Nou), iar altele scobite în stânci 
prăbușite cu mii de ani în aval Fundătura) sau în stînca laterală a 
versantului (Piatra Îngăurită, Ioan de la Prislop). 

 
Biserica rupestră de la Aluniș 

Unele chilii dispuneau de două sau mai multe lavițe de dormit, 
fapt care arată că alături de îndrumătorul spiritual existau și 
câțiva neofiți (maxim 12 la număr după canoanele Sf. Vasile cel 
Mare) constituind o comunitate sihastră de schit sau izolat în 
solitudine. La Aluniș se poate ajunge cu mașina până la poarta 
bisericii, la circa 50 m de chiliile rupestre, fiind datată din 1275. 
Tradiția spune că ar fi fost săpată de doi ciobani: Vlad și Simion 
la îndemnul unei voci din timpul somnului, care-i îndrumau să 

sape stânca pentru a găsi icoana Maicii Domnului. Numele 
celor doi ciobani sunt incizate pe peretele din altar. Nu excudem 
faptul ca celelalte chilii să fi fost săpate încă din vremea dacilor. 

 
Interiorul chiliei rupestre cu laviță de la Aluniș  

Din întregul complex monahal al mănăstirilor rupestre zonal 
biserica de la Aluniș este singura în care și astăzi, după peste 
2000 de ani se mai oficiază religios. De amintit că și în alte 
colțuri ale țării există mănăstiri rupestre care au continuitate de 
aceeași vechime, din timpul dacilor: Tâpova, Saharna, Sf. 
Andrei. La Aluniș sunt întâlnite patru chilii rupestre, din care 
trei sunt compartimentate. Chilia din partea superioară se află 
săpată în stâncă, accesul făcându-se prin cele câteva trepte din 
piatră. Ferestrele sunt cvasipătrate, înguste. În cele trei chilii 
compartimentate s-au identificat mai multe forme de scriere: în 
chirilică dar și una pictografică, având analogii cu cea din satul 
Terca de pe o stâncă din curtea unui cetățean. 

 
Pe scaunul de piatră a lui Dumnezeu - Aluniș 

La partea superioară a stâncii se poate observa o amnajare plană 
în două trepte, iar la mijloc o sculptură de tip tron, care este 
numită de localnici Scaunul lui Dumnezeu. Această amenajare 
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îmi amintește de Agatonul Vechi, unde datorită frământărilor 
interne ai Pământului s-a surpat. Nu excludem ideea existenței 
unei chilii mai vechi care s-ar fi prăbușit, dar ar fi putut fi în 
același timp și o amenajare de vară pentru retragerii solitare în 
aer liber. Compexul chiliilor rupestre de la Aluniș are analogii 
izbitoare cu cele de la Basarabi, jud. Constanța. 

Odată ajunși la Nucu, după un drum anevoios pentru mașină, cu 
pante abrupte de sute de metri pe care le-am urcat doar cu viteza 
a I-a, am hotărât, pentru a studia pe îndelete zona, să ne cazăm 
la un localnic din preajma parcării din nordul satului. 

Centrul spiritual monahal de la Nucu-Boziori se încadrează într-
un triunchi cu vârful în jos pe câțiva km pătrați. Vibrația locului 
te copleșește. Peisajul este rupt din Rai.  

Ne-am îndreptat spre densitatea cea mai mare de mănăstiri 
rupestre din centrul arealului marcat.  

Am urcat la Peștera cuviosului Dionisie Torcătorul (sec al 
XIV-lea) săpată ca un cuib de vultur, spre partea superioară a 
stâncii, la peste 20 m înălțime. 

 
Peștera cuviosului Dionisie Torcătorul 

Pentru a ajunge în chilie am folosit cele două rânduri de scări de 
lemn de circa 10 m.  

De aici am urcat traseul abrupt spre Peștera lui Iosif sau 
Schitul Ioan Bogoslov din sec. III-IV, săpată la baza părții 
nordice a versantului. Dispune de câteva trepte la intrare, iar în 
interior este vizibilă o compartimentare dată de nișa din perete. 

 
Peștera lui Iosif 

Interesant este incizia de deasupra ușii de la intrare a unui pește 
– simbol al creștinismului timpuriu. Altarul era prevăzut spre 
nord unde se disting și câteva nișe pentru icoane. 

Interiorul Peșterii lui Iosif Peștele incizat – simbol 
paleocreștin 

După un urcuș mai abrupt am ajuns la Lacul Mistreților, iar de 
aici la circa 100 m spre nord am dat de Agatonul Vechi 
(Dărămăturile). Tavanul și circa 2/3 din chilia rupestră, săpată la 
partea superioară a stâncii, s-a surpat în urma unui cutremur din 
sec al XV-lea dar și a șubțierii tavanului și a pereților prin 
fasonările succesive ale chiliei. 

 
Agatonul Vechi 
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Nu departe de acesta se află Agatonul Nou aflat la circa 100 m 
nord-est, amplasat tot la nivelul superior al stâncii. Priveliștea 
asupra întregii văi, de la acest etaj superior are analogii cu cel 
de la Aluniș, în locul numit Scaunul lui Dumnezeu. Avea patru 
încăperii, compartimentate, din care parțial se păstrează trei. 
Are și un  mic beci sub podeaua naosului unde se ascundeau 
fetele în timpul năvălirilor turcești. La 1865 aici a fost 
descoperită și o comoară constând în bani de aur. Se pare că aici 
și-ar fi dus o perioadă viața sihastră și cuvioasa Teodora de la 
Sihla, așa cum reiese din scrierea chirilică de pe pereții chilii. 
Denumirea schitulului provine de la monahul Agaton. 

 De la Agatonul Nou ne-am îndreptat spre Schitul Fundătura. 
Traseele marcate deficitar ne-au dus în eroare rătăcindu-ne o 
bucată bună de drum. 

 
Agatonul Nou 

Am apelat însă la dna Diana Liana Gavrilă - muzeograf de la 
Muzeul Chihlimbarului din Colți, care ne-a dirijat telefonic 
către anumite chilii rupestre.  

 
Agatonul Nou - scriere chirilică 

Amintesc că dna Gavrilă este una din cele mai bune 
cunăscătoare ale locurilor și legendelor locale, având publicate 
numeroase articole despre acestea dar și o carte despre enigmele 

fascinante ale acestui colț al Țării Luanei, despre Drumul 
Ambrei (Chihlimbarului). (Diana Liana Gavrilă, Enigme ale 
trecutului îndepărtat în Munţii Buzăului,  Buzău,  2012) 
De mulți ani îmi doream să ajung la acest minunat schit, iar 
drumul care ar fi trebuit să fie de circa 20 minute s-a prelungit 
la peste două ore. Am continuat creasta muntelui până am ajuns 
la capătul ei. Panicați de abruptul pe care l-am întâlnit, cât și de 
urme proaspete de urși și porci mistreți, am hotărât să renunțăm 
la găsirea schitului din Fundătura (se lăsase seara iar cel mai 
mic expediționar avea sub trei ani, ducându-l în spate mai tot 
traseul abrupt). 

 
Schitul rupestru de la Fundătura (dinspre sud-est) 

Văzând satul Nucu în aval printr-un luminiș ne-am direcționat 
spre vest, coborând peste 150 m pe povârniș. Întâlnind o cărare 
făcută de animalele sălbatice, am hotărât să ne întoarcem spre 
latura opusă, folosind curba de nivel.  

 

Schitul rupestru Fundătura (dinspre nord) 
Decizia am luat-o în urma unui viziuni interioare foarte 
puternice, ca un flach, prin care mi-a apărut chilia, fiind ghidat 
subtil de forțe misterioase ale locului. Locul unde ne aflam 
fusese viu dezbătut de mass-media, deoarece aici avuseseră loc 
celebrele experimente paranormale ale Securității înainte de 
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1989. Mi-am urmat intuiția, ajungând în scurt timp la un drum 
forestier părăsit. Am continuat deplasarea pe acesta până când 
la nici 200 m mi-a apărut în față faimosul schit rupestru 
Fundătura. Am mulțumit interior lui Dumnezeu pentru ajutorul 
acordat. Întâlnirea cu acest schit minunat am simțit-o ca pe o 
regăsire a unui loc minunat pierdut cu mult timp în urmă. 
Simțeam că fac parte din acel loc, dintr-un timp îndepărtat. 
Aceeași senzație am simțit-o și la Agatonul Nou și Vechi. Sunt 
convins că cele trei schituri rupestre au fost cel puțin 
contemporane, dăinuind probabil încă din vremea geților. Au 
fost refolosite, refasonate, de aceeea unele părți sau laturi s-au 
prăbușit mai ușor. 

 
Fundătura - Vedere din față 

Numele de Fundătura provine de la valea ce se afundă în 
adâncul munților. În sec al XVII-lea sunt pomeniți mai mulți 
sihaștrii ce vețuiau deîmprejurul schitului prin numeroase 
peșteri. Sihăstria Fundătura se numea Chinovia, fiind la început 
sihăstrie de călugărițe iar apoi de călugări. Se vede că sihăstria 
rupestră a fost folosită și refolosită de numeroase comunități 
religioase, însă construcția ei nu se știe când a avut loc. Nu 
excludem o datare din timpul dacilor. 

În această străveche vatră isihastră sunt consemnate pentru sec 
al XVII-lea peste 40 de sihăstrii, schituri și mănăstiri, cu sute 
sau chiar mii de călugări. 

A doua zi am mers la Peștera Fundul Peșterii, ce are forma 
unui yoni (vulve), unde pe pereții acesteia sunt incizați cu 
simboluri preistorice: figuri geometrice, pumnale, vârfuri de 
săgeți, pentagrame suprapuse de crucile și literele chirilice din 
perioada medievală etc. Peștera, are o vechime după părerea 
noastră cel puțin din Paleoliticul superior având analogii cu cele 
din Clisura Dunării (Pericova), Basarabi, Ripiceni etc. Alegerea 
acestor tipuri de peșteră de forma unui yoni feminin (vulva) 
pentru locuit nu este întâmplătoare, vracii acelor vremuri fiind 
inițiați în tainele oculte ale energiii timpului, totul fiind pus pe 
seama Marii Zeițe a Fertilității și Fecundității universale Geia. 

 
Peștera Fundul Peșterii 

 
Forma de yoni (vulvă) a peșterii 

Nu excludem ca în acest tip de peșteră să fi avut loc numeroase 
inițieri ale tinerilor războinici din Epoca Bronzului, așa cum 
susține muzeografa Diana Liana Gavrilă, avându-se în vedere 
rezonanța ocultă care se creea în acestă concavitate (prezența 
pumnalelor incizate pe pereți era legată de cultul armelor, ca 
ecou al progreselor făcute de om prin descoperirea aramei). A 
fost locuită și în epoca fierului de geți, iar apoi de sihaștrii 
schitului Profiru din poiana din apropiere (1639). 

 
Pumnale și vârfuri de săgeți incizate pe pereții peșterii 

Încărcătura magică a locurilor din zona Aluniș-Nucu-Bozioru, 
prin bogăția de ape curative sulfuroase, chihlimbarul de la Colți 
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(folosit terapeutic dar și cu rol protector față de influențele rele 
ale unor entități demoniace, folosite de vracii comunitățilo
străvechi), Muntele de sare de la Mânzălești-Lopătari, gazele 
naturale din sol ce ajung la suprafață la Terca (Focul Viu), 
culmile muntoase  piramidale din Țara Luanei, cât și vulcanii 
noroioși dintre Berca, Pâclele Mari și Arbănași, toate la un loc 
fascinează plăcut toate categoriile de turiști, din țară sau 
străinătate.  

Podoabe din chihlimbar – Muzeul Col
 

Muntele de sare de la Lopătari-Mânzăle
Așadar Munții Buzăului situați la curbura Carpa
scot la zi adevărate engrame temporare, ancorate în mi 
milioane de ani, fapt care a permis căutătorilor spirituali 
raportarea la timpul primordial, atunci când, a
păstrează tradiția locală, Dumnezeu se plimba pe pământ
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ță la Terca (Focul Viu), 

Țara Luanei, cât și vulcanii 
și dintre Berca, Pâclele Mari și Arbănași, toate la un loc 

ști, din țară sau 

 
Colți 

 
Mânzălești 

urbura Carpaților Orientali, 
scot la zi adevărate engrame temporare, ancorate în mi și 
milioane de ani, fapt care a permis căutătorilor spirituali 

atunci când, așa cum 
ția locală, Dumnezeu se plimba pe pământ. 

nr. 47, septembrie, 2010, p. 26-27. 
Spiritualitatea perenă românească de pe valea Răutului şi cea a Nistrului, în rev. Elanul, 

. Spiritualitatea perenă românească de pe valea 

. 11(149), noiembrie, 2010, 

Buzău,  2012;  
și pseudocarst în Podișul Moldovei între Carpați și Nistru, Editura Stef, Iași, 2014; 

Focul Viu de la Terca

Vulcanii noroioși de la Pâclele Mari
 

 
Pasiune și artă

 

Prof.  dr. 

De-a lungul vieții noastre suntem atrași de 
lucruri, fapte și oameni.

nii se rânduiesc la a aduna fapte bune, prin ajutorul 
altruist față de semenii săi, al
ierarhice ale unei slujbe, al
obiecte ce amintesc de vremuri ăndepărtate sau 

apropiate, iar unii vor să cunoască lume…

Cei care adună de-a lungul vieții lor numeroase obiecte vechi 
sau străvechi, o fac deoarece percep o rezonan
energia timpului, cu vremurile îndepărtate. Prin atingerea 
acestora, prin introspecția avidă a detaliilor, dar și prin prezențe 

U
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și artă 

dr.  Vicu MERLAN– Huși 

ții noastre suntem atrași de 
și oameni. 

nii se rânduiesc la a aduna fapte bune, prin ajutorul 
semenii săi, alții urcă treptele 

ierarhice ale unei slujbe, alții adună și colecționează 
obiecte ce amintesc de vremuri ăndepărtate sau 

apropiate, iar unii vor să cunoască lume… 

ții lor numeroase obiecte vechi 
o fac deoarece percep o rezonanță ocultă cu 

energia timpului, cu vremurile îndepărtate. Prin atingerea 
ția avidă a detaliilor, dar și prin prezențe 
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lor în spațiul în care locuiesc, fac să deschidă în sufletul 
colecționarlui o rezonanță isterioasă cu energia timpului, a celor 
care l-au creat sau folosit. În acest context dat se înscriu și 
colecționarii Lucreția și Roman Aurel Flutur din Chișcău, com. 
Pietroasa, jud. Bihor.  

Fiind într-o excursie prin țară, ne-am abătut în Țara Crișurilor, 
mai exact spre frumoasa Peșteră a Urșilor, din com. Pietroasa. 

 
Lucreția și Roman Aurel Flutur din Chișcău 

După vizitarea acesteia am oprit la câteva sute de metri spre a 
vizita Muzeul de Etnografie din Chișcău. Acest muzeu face 
parte din seria de colecții particulare de etnografie din țară, care 
face cinste zonei și comunității care o adăpostește. 

 

Colecție de farfurii 
Am întâlnit colecționari care erau și creatori de artă (pictură, 
sculptură) chiar cercetători (înv. Marin Rotaru din Găgești, jud. 
Vaslui, înv. Lazăr Corneliu din Gura Bohotinului, artistul 
popular Ioan Bălan din Rotăria, jud. Iași ș.a.). Așadar pasiunea 
de a colecționa obiecte vechi și străvechi se leagă intrinsec de 
dorința colecționarului de a se ancora în frumos, cu tainele 
oculte ale energiei timpului. 

Familia Fluture din Chișcău, de la poalele Munților Bihor 
începe să colecționeze obiecte încă din anul 1968. În 1974, prin 
cele adunate reușește să amenajeze o expoziție permanentă la 
Casa de Cultură din Ștei, urmată de expoziții temporare la 
Oradea. 

Muzeul Țării Crișurilor din Oradea a manifestat un interes 
deosebit pentru piesele adunate de familia Fluture, fapt care 
duce la achiziționarea a peste 400 de obiecte de la aceștia. 
Ulterior sunt interesate și Muzeul satului din București și 
Muzeul Agriculturii din Slobozia. 

 

 
Batoza de altădată din colecția Flutur 

Pasiunea celor doi nu se limitează doar la colecționarea unor 
astfel de piese, ci și la reconstituirea unor ateliere de olărit, 
fierărit, pielărit, cizmărit, dogărit și minierit. Fiecare reprezintă 
ocupațiile casnice, portul popular, ocupațiile agricole zonale. 

  
Sala de clasă De odinioară 

Colecția familiei Fluture se întregește de la un an la altul, 
numărând astăzi peste 3000 de obiecte. În casa lor s-a organizat 
un spațiu expozițional alcătuit din încăperi cu specific 
tradițional din zonă, o sală de clasă (cum arăta școala de 
altădată), odaia în care sunt expuse fotografii de familie cu 
înaintașii și membrii fam. Fluture, obiecte care au aparținut 
haiducului Ioan Gabor (străbunicul Lucreției), troițe, mese de 
altar din piatră, cruci din lemn, cenotofe.  

La colecție se adaugă obiecte militare, clopote, telefoane vechi, 
mașini de scris, sănii din lemn, pluguri, râșnițe, cuptoare, 
căruțe, mașini de epocă, tractoare, locomobil, batoză, mori de 
apă sau mecanice etc 

etnografie 
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Troiță din lemn 
. Pasiunea de-o viață a familiei Flutur, lasă ca moștenire 
generațiilor de azi sau mâine, o valoroasă moștenire culturală, 
care risca să ajungă fier vechi sau mâncate de rugina timpului

Lucreția Fluture alături de vizitatori în fața locomobilului
Muzeul particular a familiei Fluture din Chișcău este unul din 
cele mai mari și mai diversificate muzee de acest fel din țară și 
din Europa. Vizitând Muzeul ai ocazia să călătore
numeroase timpuri demult apuse. 

 
Țăranul român și legătura sa cu 
pământul. Despre frumuseţea sufletului 
ţărănesc, țăranul ca om al rădăcinilor şi 

distrugerea lumii sale 

       Un cunoscut conservator scria mai demult, într
discuţie în mediul online, că „de la ţăran, 
denumirea de păgân”.  

ste o constatare valabilă doar în cazul limbilor 
anglosaxone sau al altor limbi romanice, întrucât în 
limba română etimologia cuvântului „ţăran” este diferită. 

Ca şi „ţară”, termenul derivă din latinescul „terra” (pământ): 
E
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ță a familiei Flutur, lasă ca moștenire 
țiilor de azi sau mâine, o valoroasă moștenire culturală, 

rugina timpului.  

 
ția Fluture alături de vizitatori în fața locomobilului 

șcău este unul din 
și mai diversificate muzee de acest fel din țară și 

din Europa. Vizitând Muzeul ai ocazia să călătorești prin 

Țăranul român și legătura sa cu cerul şi cu 
pământul. Despre frumuseţea sufletului 

țăranul ca om al rădăcinilor şi 
 

Irina  BAZON 

Un cunoscut conservator scria mai demult, într-o 
discuţie în mediul online, că „de la ţăran, paganus, vine 

ste o constatare valabilă doar în cazul limbilor 
anglosaxone sau al altor limbi romanice, întrucât în 
limba română etimologia cuvântului „ţăran” este diferită. 

Ca şi „ţară”, termenul derivă din latinescul „terra” (pământ): 

„terra – ţară – țeran”. Ţăranul este „omul pământului”, iar 
„ţăran fără pământ e un nonsens” (spunea filologul George 
Pruteanu). Termenul sugerează ideea că ţăranul este omul cel 
mai ataşat de ţară, cel mai devotat acesteia. Mai mult, cuvântul 
„ţară” are şi înţelesul vechi de „ţărănime”: „la ţară” însemna „la 
sat”. Prin urmare, chiar limba română dă mărturie despre 
legătura intimă, organică dintre ţăran, pământ şi ţară. 

Însă, aşa cum comunismul a fost un sistem utopic îndreptat cu 
înverşunare împotriva oamenilor pământului (prin deposedarea 
ţăranilor de pământ şi prin strămutarea lor forţată la oraş pentru 
a fi transformaţi în „unităţi de producţie”, adică în ceva cu totul 
străin firii lor – iar cei care s-au împotrivit au fost aruncaţi în 
puşcării sau decimați), capitalismul (neoliberal/corporatist) face, 
în esenţă, exact acelaşi lucru, doar că totul e ambalat în iluzia 
libertăţii.  

În loc să i se creeze condiţiile pentru a rămâne la vatra 
strămoşească şi a trăi cinstit din munca pământului (de care este 
organic legat), ţăranului i s-a oferit, în schimb, „darul libertăţii”: 
depopularea satelor, emigrarea în masă a ţăranilor, 
sclavagizarea lor pe plantaţiile străine. Oare spre o astfel de 
„şansă” aspira ţăranul român? Dintre cei care au rămas, sunt 
ţărani care nu au mai avut şansa de a se întoarce la rădăcini şi de 
a reface legăturile de comuniune distruse, aşa că „se adaptează” 
după cum cer „regulile” noului sistem. Şi tocmai aceste reguli 
care se contrapun cu totul rânduielii, materiale şi spirituale, 
după care funcţiona lumea satului (iar pentru ţăranul român, 
„rânduiala lumii izvorăşte din înţelepciunea lui Dumnezeu”; a 
se vedea capitolul despre rânduială din Ovidiu Papadima, 
viziune românească a lumii) – grăbesc distrugerea, nu numai 
fizică, dar şi morală, a ţăranului. După căderea comunismului, 
ţăranilor li s-a restituit pământul, dar nu li s
mijloacele şi condiţiile pentru a-l putea lucra, fiind, în fond, 
deposedaţi a două oară, dar într-un mod mult mai perfid decât 
cum au făcut-o comuniştii.  

Ţăranul nu a mai fost lăsat să trăiască potrivit firii sale 
al pământului, integrat în rosturile strămoşeşti, care
trup şi suflet de pământ şi de ţară. Însă nu trebuie trecut cu 
vederea că trăinicia acestei legături era dată mai ales de 
întemeierea în spiritual. Înţelegerea pe care o avea ţăranul 
asupra lumii şi a pământului era înrâurită hotărâtor de raportarea 
sa la lumea spirituală, dat fiind că între cele două lumi nu există 
o ruptură (cum spunea Părintele Dumitru Stăniloae, un profund 
cunoscător al sufletului românesc, „cele două mari pasiuni ale 

Tradiții 
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„ţăran fără pământ e un nonsens” (spunea filologul George 
Pruteanu). Termenul sugerează ideea că ţăranul este omul cel 
mai ataşat de ţară, cel mai devotat acesteia. Mai mult, cuvântul 

nţelesul vechi de „ţărănime”: „la ţară” însemna „la 
sat”. Prin urmare, chiar limba română dă mărturie despre 
legătura intimă, organică dintre ţăran, pământ şi ţară.  
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care funcţiona lumea satului (iar pentru ţăranul român, 
„rânduiala lumii izvorăşte din înţelepciunea lui Dumnezeu”; a 
se vedea capitolul despre rânduială din Ovidiu Papadima, O 

grăbesc distrugerea, nu numai 
fizică, dar şi morală, a ţăranului. După căderea comunismului, 

a restituit pământul, dar nu li s-au asigurat 
l putea lucra, fiind, în fond, 
un mod mult mai perfid decât 

Ţăranul nu a mai fost lăsat să trăiască potrivit firii sale – ca om 
al pământului, integrat în rosturile strămoşeşti, care-l ţin alipit 
trup şi suflet de pământ şi de ţară. Însă nu trebuie trecut cu 
vederea că trăinicia acestei legături era dată mai ales de 
întemeierea în spiritual. Înţelegerea pe care o avea ţăranul 
asupra lumii şi a pământului era înrâurită hotărâtor de raportarea 
sa la lumea spirituală, dat fiind că între cele două lumi nu există 
ruptură (cum spunea Părintele Dumitru Stăniloae, un profund 

cunoscător al sufletului românesc, „cele două mari pasiuni ale 
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romanului sunt pământul şi credinţa (cerul)”) – între ele nu 
există separaţie, romanul viețuia între aceste două coordonate, 
de aici vine şi echilibrul său, aşezarea sufletească, dimensiunea 
firescului în care trăia ţăranul român; aşa cum se întâmplă cu un 
copac tăiat pentru a-i fi utilizat lemnul – mai întâi îi sunt 
înlăturate rădăcinile şi ramurile –, la fel se petrece cu o realitate 
supusă remodelării ideologice: odată ce i-au fost suprimate 
rădăcinile şi a fost anulată legătura cu pământul şi cu cerul, ea 
poate fi redimensionată ideologic fără a mai ţine seama de 
limitele firescului între care aceasta se încadra înainte; ţăranul 
îşi ducea existenţa între aceste cadre, astfel, îşi rostuia cu 
chibzuinţă viaţa, iar traiul său curgea firesc, armonios, fără 
excesele, rupturile, neliniştile şi problemele existenţiale care îl 
frământă pe omul modern; acest echilibru provenind din 
legătura armonioasă care exista (pentru ţăranul român) între 
lumea materială şi cea spirituală (între pământ şi cer), este 
simbolizat de cumpăna fântânii, întâlnită atât de des în vechea 
lume a satului (a se vedea remarcabilul eseu al lui Mihai 
Cimpoi, Cumpăna, simbol al centrării. Carte despre fiinţa 
românească); este acea „dulce continuitate între spirit şi fire” 
despre care vorbea Constantin Noica în Pagini despre sufletul 
românesc [1].  

Ovidiu Papadima subliniază că ţăranul „consideră deopotrivă 
drept al lui Dumnezeu şi lumea pământului, ca şi cea cerească. 
De aceea, nu le va vedea luptându-se, ci armonizandu-se într-o 
adâncă întrepătrundere” [2]. Sau, după spusa unui ţăran citat în 
minunata colecţie de ziceri culese de Ernest Bernea, „Lumea e 
aşa cum a lăsat-o Dumnezeu; aşa cum e, ea se țâne, are o 
rânduială, nu vezi?” [3]. Deducem de aici că rânduiala aceasta 
nu e o creaţie a omului, care să poată fi modificată după bunul 
său plac, ci provine din rosturile bune pe care Dumnezeu le-a 
pus ca temei al lumii atunci când a creat-o. Acest temei se surpă 
doar sub acţiunea corozivă a păcatului în care stăruie, orb, omul 
rupt de Dumnezeu. 

Lumea şi pământul ca dar. Omul care mulţumeşte 

Nerespectarea şi stricarea acestei rânduieli atrage după sine 
nenorociri – nu numai distrugerea firii şi a lumii, a mediului 
natural, a hranei, ci şi decăderea omului din demnitatea sa de 
chivernisitor, de iconom al creaţiei. Atunci omul nu mai 
înţelege lumea ca dar – darul implicând nu numai concepţia că 
izvorul a toate bunătăţile este Dumnezeu, dar şi ideea de 
comuniune şi de jertfă („Când fac un dar, mă dăruiesc, iar când 
primesc un dar, mă împlinesc” nota, într-o meditaţie, Ernest 
Bernea [4], referindu-se la dimensiunea spirituală a actului 
dăruirii ca act de jerftă – „a jertfi înseamnă a rupe ceva din 
sufletul tău, din fiinţa ta” –, care, în acelaşi timp, coagulează şi 
întăreşte comuniunea dintre oameni – „darul este şi un 
legământ, o prezenţă activă între tine şi celălalt, o cale şi un 
semn de unificare a două fiinţe”, scrie Ernest Bernea) [5].  

Lumea şi pământul ca dar, aşa cum le înţelegea ţăranul român, 
presupune a le folosi cu recunoştinţă, nu numai ca „homo 
sapiens” sau ca „homo faber”, ci – cum remarcă Păr. Alexander 
Schmemann într-o cuvântare [6] – în primul rând ca „homo 
adoratus”, expresie însemnând „omul care mulţumeşte”. 
Această calitate (ţinând de chipul divin din noi) ne scoate de 

sub imperiul egoismului şi al patimilor care ne înstrăinează unii 
de alţii şi de Dumnezeu, care ne rup de strămoşi şi de 
generaţiile viitoare, care ne pun în război unii cu ceilalţi, cu 
Dumnezeu şi cu natura. Ea ne înalță într-un registru al nobleţii 
sufleteşti. 

Această viziune era, aşa cum au remarcat cercetători ai lumii 
ţărăneşti, proprie ţăranului român. El nu se raporta la pământ ca 
la o proprietate asupra căreia pretindea drepturi absolute, ci ca 
la un bun dăruit de Dumnezeu spre menţinerea traiului şi a 
bunelor rânduieli, spre folosul său şi al comunităţii (fiind 
călăuzit de conştiinţa că proprietarul absolut a toate bunurile nu 
este el, ci Bunul Dumnezeu). Pentru a chivernisi acest bun, 
ţăranul ţinea seama în mod firesc de anumite rânduieli şi limite. 
O mare însuşire a ţăranului este că avea conştiinţa limitelor şi 
manifesta o smerenie în modul cum se slujea de tot ce îi oferea 
natura (a se vedea cartea lui Ovidiu Papadima, în special 
exemplele care evocă aceste însuşiri). Totodată, el era 
păstrătorul valorilor (materiale şi spirituale) moştenite, o altă 
trăsătură definitorie a sa. Acesta este modelul adevăratului 
gospodar. Fără aceste însuşiri, omul devine mândru, lipsit de 
recunoştinţă şi, în consecinţă, un risipitor, un om lipsit de 
chibzuinţă, de simţul măsurii şi al firescului. Dacă luăm în 
considerare zicerile adunate de Ernest Bernea de la ţărani, 
putem spune că acest cuvânt înţelept aparţinând Părintelui 
Sofronie Saharov reflectă în mod desăvârşit şi înţelepciunea 
ţăranului român: „Mândria încearcă să-şi închipuie o lume şi să 
trăiască în ea. Smerenia primeşte lumea aşa cum a zidit-o 
Dumnezeu.” [7] 

În acest mod, ţăranul nu numai că îşi dovedea calitatea de om 
vrednic în faţa comunităţii (de bun chivernisitor), dar asigura 
dăinuirea acesteia, cu toate rosturile ei, spirituale şi materiale, 
întrebuințând cu recunoştinţă moşia sa şi bunurile moştenite şi 
perpetuând viaţa (dar, trebuie accentuat, nu pentru a o lipi de 
această lume, ci punând-o în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor 
– fiindcă, din cele dăruite de Dumnezeu, suntem chemaţi să 
dăruim şi noi, la rândul nostru – şi pentru a o orienta, prin 
dăruire, jertfă şi slujire, spre un țel mult mai înalt: rostul 
mântuitor pe care Dumnezeu l-a sădit în miezul lumii prin 
Întruparea Fiului Lui). Doar în acest mod omul este cel care, 
după o cunoscută vorbă din popor, „sfinţeşte locul”. 

 

Tradiții 



 

    p. p. p. p. 90909090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 
       

 

Când lumea şi viaţa nu au mai fost înţelese ca dar 

Duşmanii ţăranului şi ai rânduielilor înţelepte după care 
funcţiona lumea sa au fost cei care nu au mai înţeles lumea şi 
viaţa ca dar. Cei care au transformat lumea într-un locaş al 
ispitelor, în care patimilor li s-a dat libertatea de a se înstăpâni 
şi de a desfiinţa rânduiala veche, proces care a avut mai multe 
etape şi al cărui apogeu se pare că îl trăim astăzi.  

Patimile sunt cele care învăluie într-o pâclă groasă ochii noştri 
sufleteşti pentru a nu mai putem vedea lumea prin raportare la 
Creatorul ei; atunci ea nu mai poate fi folosită ca dar; patimile 
înrobesc, iar efectele lor sunt opuse celor ale actului dăruirii: în 
locul capacităţii de jertfă, trezesc şi cultivă în noi egoismul şi 
lăcomia, în locul spiritului de comuniune, încurajează 
dezbinarea, distrugerea legăturilor organice, alienarea, 
masificarea; toate acestea răstoarnă rânduiala firească a întregii 
lumi.  

Universului ţărănesc – un spaţiu al comuniunii şi al rânduielii –, 
i-a luat locul o lume care a devenit un câmp de luptă – loc al 
războaielor, al bătăliilor pentru putere şi acaparare colonialistă, 
al subjugării şi anihilării celor mai slabi, al exploatării până la 
epuizare a resurselor, în care unităţile organice reprezentate de 
Biserică, familie, comunităţile locale, statul naţional, mica 
proprietate şi micile gospodării ţărăneşti – cu alte cuvinte, 
unităţile întemeiate pe omul concret – nu mai încap fiindcă sunt 
neintegrabile utopiei. De aceea, se impune ca o necesitate 
pulverizarea acestora, înghiţirea lor într-o imensă societate de 
masă, în haosul globalist, unde „ordinea” trebuie menţinută prin 
structuri suprastatale impersonale, artificiale. 

Pierderea legăturii cu cerul şi cu pământul 

Fiindcă legătura lui cu pământul era organică, nu de tip 
exploatator, ţăranul de altă dată se dovedeşte mai ancorat în 
lumea sa reală decât omul urban care se consideră îndreptăţit să 
acapareze noi teritorii şi să distrugă societăţile ţărăneşti 
„anacronice” în râvna lui de a le „moderniza”. Omul 
dezrădăcinat, în marşul lui neobosit pe calea „progresului”, 
pierde legătura cu pământul şi, ca o consecinţă, comuniunea cu 
natura şi acel mod de înţelegere care îl situează pe ţăran, pe 
omul cu credinţă în Dumnezeu, în armonie cu firea (datorită 
credinţei în Dumnezeu, lucrurile şi lumea capătă un sens şi o 
coerență care dau omului aşezare şi echilibru sufletesc şi care 
poate fi tradusă prin termenul „rânduială” – definitoriu pentru 
universul ţăranului –, dat fiind că e vorba de o ordine care 
„izvorăşte din înţelepciunea lui Dumnezeu”). Urmarea acestei 
dezrădăcinări reprezentate de pierderea legăturii cu pământul a 
omului înstrăinat de Dumnezeu este dispariţia respectului față 
de fire, cu toate consecinţele ce decurg de aici şi care au 
schimbat într-o asemenea măsură chipul lumii încât viaţa 
omului trăitor în ea a ajuns abstractă, neancorată, artificială, 
ghidată după interese egoiste, care îl întorc pe om împotriva 
firii, a aproapelui său şi a lui Dumnezeu. Iată cum a ajuns omul 
modern un adversar înverşunat nu numai al rânduielii, dar şi al 
propriei lui identităţi (această situaţie se agravează pe măsură ce 

lumea virtuală, mediul prielnic pentru propagarea fantasmelor 
utopiei globaliste, pare a lua tot mai mult locul lumii reale).  

Pe lângă dezechilibrul sufletesc şi alienarea pe care această 
dezrădăcinare le sădeşte în sufletul omului (pe deplin 
necunoscute ţăranului „integrat în armonia firii”, cum spunea O. 
Papadima), efectele evidente de ordin material sunt eroziunea 
solului, eliminarea diversităţii agricole, utilizarea 
biotehnologiilor nocive, epuizarea resurselor, ruinarea micilor 
producători locali şi izgonirea lor de pe propriile pământuri etc. 
Dacă strămoşii noştri se simţeau ataşaţi de pământ prin rădăcini 
adânci, nu acelaşi lucru se poate spune despre acest tip de om 
urban (în mod analog, corporaţiile, fie ele agricole sau de altă 
natură, nu sunt legate de un loc şi, în definitiv, nu se deosebesc 
cu nimic de năvălitorii păgâni nestatornici din vechime; acestea 
sunt „hoardele păgâne” de astăzi, care, prin colonizare 
economică şi culturală, cotropesc şi supun alte teritorii; ceea ce 
spunea Liviu Rebreanu, în „Laudă ţăranului român” [8], despre 
barbarii de odinioară, şi anume că erau „neamuri războinice, 
pornite pe cuceriri şi deci spre traiul din munca altora” şi că 
„dispreţuiau legătura cu pământul” – ele neavând ţărani, fiindcă 
ţăranul se defineşte prin legătura sa profundă şi stabilă cu 
pământul – se poate spune despre corporaţiile şi puterile 
neocolonialiste de astăzi, capabile nu numai să distrugă 
moştenirea noastră culturală şi naturală, dar şi să declanşeze un 
şir neîntrerupt de războaie; spre deosebire de aceşti cotropitori, 
noi am fost „un neam paşnic de ţărani” – „În trecutul nostru n-
avem niciun războiu de cucerire, ci numai de apărare” –, care nu 
au căutat decât să-şi „păstreze fiinţa şi pământul”, acest pământ 
pe care „se face agricultură din vremuri imemoriale”[9]).  

Acesta este omul „autonom”, incapabil să mai întrebuinţeze 
pământul şi bunurile lumii cu recunoştinţă şi grijă, ci în mod 
abuziv, violent, exploatator. Patimile care îl stăpânesc pe acesta 
şi care deformează nu numai chipul omului, dar şi pe cel al 
lumii, sunt mândria, lăcomia, egoismul, hedonismul, risipa. 
Atunci când „homo adoratus” va dispărea definitiv, va triumfa 
conceptul de „homo homini lupus”, care va transforma lumea 
într-un adevărat infern. 

                                                   II 

Ţăranul, om al rădăcinilor 

Grigore Leşe spunea foarte sugestiv într-un interviu că „spre 
obârşii [sau spre rădăcini, n.n.] urci, nu cobori” şi că „trebuie să 
ne înălţăm spiritual spre a ne atinge rădăcinile”. Ţăranul, ca om 
al rădăcinilor, nu este doar „păstrătorul teritoriului naţional” 
(Liviu Rebreanu) – asigurând continuitatea materială a acestuia 
(şi sănătatea unui întreg popor, hrana sănătoasă produsă de 
ţăranul autentic fiind rodul muncii sale binecuvântate de 
Dumnezeu) –, el este şi păstrătorul sufletului românesc (fiind 
„purtătorul crucii”, cum îl numea Horia Bernea; crucea pe care 
şi-a dus-o demn, de-a lungul istoriei, este ferm împlantată în 
pământul strămoşesc, pământ creştin apărat cu preţul vieţii de 
strămoşi – în mare măsură de ţărani, care, cum sublinia Nicolae 
Iorga, alcătuiau în trecut „aproape întregul element militar al 
ţării” [10]).  

Tradiții 



 

    p. p. p. p. 91919191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 
       

 

Prin urmare, legătura sa indestructibilă cu cerul l-a făcut pe 
ţăran şi un dârz apărător al pământului nostru şi, implicit, al 
datinilor acestui pământ, al individualităţii şi unicităţii noastre 
etnice care – arată Părintele Stăniloae – se dizolvă numai atunci 
când elementul unificator şi întemeietor, şi anume credinţa, 
slăbeşte. Credinţa l-a ţinut în comuniune cu strămoşii, cu 
pământul şi cu fraţii lui, expresia acestei comuniuni profunde – 
pe care secole întregi de restrişte (până la instaurarea 
comunismului) nu au putut să o zdruncine, chiar dacă în plan 
istoric au avut loc despărţiri şi rupturi dureroase, lupte şi jertfe – 
fiind dorul, care „stă în legătură cu personalismul comunitar al 
poporului nostru” (Păr. Dumitru Stăniloae) (a se vedea Dumitru 
Stăniloae, cap. „Înrădăcinarea în spaţiul propriu”, în Reflecţii 
despre spiritualitatea poporului român [11]). 

Astfel se explică şi de ce ţăranul era în bună lucrare cu firea – 
tocmai datorită comuniunii sale cu Dumnezeu, care îl făcea să 
trăiască în rânduială, să cunoască şi să respecte buna întocmire a 
firii, având în vedere că, în viziunea ţărănească, alcătuirea ei nu 
este o întâmplare (caz în care omul s-ar simţi tentat să o 
schimbe după capriciile sale), ci se supune şi ea unei ordini 
morale, orientate spre transcendent. Ceea ce nu înţeleg 
ecologiştii anticreştini este că tocmai înstrăinarea omului de 
Dumnezeu are drept urmare violenţa asupra naturii, care astăzi a 
atins proporţii fără precedent şi care distruge echilibrul ei şi 
ordinea firească în care a fost zidită. Este sugestiv modul cum 
descrie Sf. Nicolae Velimirovici acest război dus împotriva 
naturii: „Natura este prieten, şi nu duşman. Ea a fost zidită 
pentru a fi tovarăşul şi ajutorul omului, iar nu un rob 
răzbunător. Oamenii care înrobesc natura o fac vrăjmaşă şi 
răzbunătoare. La noi, în Balcani, se mai păstrează încă ceva din 
respectul de odinioară şi mila faţă de natură. Mai dăinuieşte 
încă obiceiul – până nu demult obştesc în Balcani – ca ţăranul, 
când vrea să taie un copac, să cosească iarba sau să înjunghie un 
dobitoc, să-şi facă cruce zicând: «Doamne, iartă!» Popoarele 
care au declarat război pe viaţă şi pe moarte naturii, care au 
născocit şi pus în practică în chip nemilos vorbele aspre 
«exploatarea naturii» au atras şi atrag asupra lor nenumărate 
rele – întrucât cel ce rupe legăturile sale prieteneşti cu natura, în 
acelaşi timp rupe şi legăturile cu Dumnezeu.” [12] 

În lumina celor afirmate până aici, înţelegem că ţăranul român 
este un om al pământului, însă nu într-un sens păgân (şi poate 
că nu este întâmplător că, în limba română, etimologia 
cuvântului „ţăran” nu trimite la un substrat păgân), care este 
reflectat astăzi în manifestările new-age-iste şi ecologiste 
anticreştine de idolatrizare a „mamei pământ” (pierzând 
legătura cu cerul, omul fie utilizează în mod abuziv pământul – 
lipsit de respectul şi recunoştinţa care iradiază din lucrarea 
omului-iconom, care înţelege pământul ca dar –, văzând în el 
doar o formă de exploatare şi sursă de îmbogăţire cu orice preţ, 
viziunea predominantă fiind cea antropocentristă, fie cade în 
cealaltă extremă, acordând o întâietate nefirească naturii, 
mergând până la sacralizarea ei; această din urmă perspectiva 
este geocentristă, implicând plasarea pe un plan secund a 
omului ca fiinţă creată de Dumnezeu – şi purtând chipul Său – 
şi nesocotirea moralei creştine [13], de vreme ce întreaga 
rânduială a firii nu mai este înţeleasă ca supunându-se unei 
ordini transcendente şi ființând sub pronia lui Dumnezeu, cum o 

înţelegea ţăranul). Ţăranul este om al pământului în sensul că 
este om al rădăcinilor, al rânduielii, al comuniunii cu înaintaşii, 
sortit să păstreze şi să transmită mai departe tradiţia, adică 
înţelepciunea strămoşească: valorile şi adevărurile vii care au 
trecut testul timpului, fiind trăite, mărturisite şi aparate de 
strămoşi în acest spaţiu de-a lungul veacurilor. Cu alte cuvinte, 
e opusul „omului de nicăieri” cu privire la care atrăgea atenţia 
Nicolae Iorga, prevestind parcă, prin avertismentul său, naşterea 
omului abstract de astăzi. 

Aşa se face că, odată cu pământul, ţăranul apăra „legea 
strămoşească”, sau ceea ce Păr. Dumitru Stăniloae spunea că „a 
reprezentat pentru poporul român fundamentul tuturor legilor 
sale de viaţă”, aceasta fiind Ortodoxia [14], ca mod de vieţuire 
şi dăinuire a neamului nostru. Fiindcă, deşi istoria i-a fost 
potrivnică, deşi s-a aflat în calea atâtor năvălitori şi la 
confluenţa intereselor unor mari imperii şi puteri, poporul 
român a avut modul lui de a se „ţine locului”, adică de a rezista 
istoriei şi timpului şi de a răspunde problemei răului care îi 
ameninţa existenţa. Iar aceasta a fost mult timp legea nescrisă 
după care s-a condus lumea românească – formată, secole 
întregi, în măsură covârşitoare, din ţărani. Nu este acea ordine 
artificială, impusă, care în Occidentul individualist a căpătat 
forma relaţiilor contractualiste între indivizi. E rânduiala „lumii 
aşa cum a lăsat-o Dumnezeu”, e dreapta credinţă, „legea 
românească”, un set de adevăruri, rosturi şi norme care, deşi 
nescrise, îşi aveau izvorul în credinţa şi înţelepciunea 
strămoşească şi au fost temei al comuniunii, unităţii şi existenţei 
lumii româneşti. Cum spunea ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, 
într-o frumoasă pastorală de Crăciun, „Buna rânduiala a vieţii 
întru ascultare zace. Ascultarea şi împlinirea Cuvântului 
Evangheliei ne aduc pace şi multă mângâiere în sufletele 
noastre şi în neamul nostru românesc” [15] (acest cuvânt 
înţelept ne trimite cu gândul la un alt adevăr rostit de distinsul 
pedagog interbelic Simion Mehedinţi: „Un neam valorează atât 
cât şi-a însuşit din Evanghelie”). Acest tip de ascultare îi era 
caracteristic ţăranului român.  

Când a fost adus în situaţia de a nu mai asculta de Dumnezeu, 
omul şi-a pierdut busola, neamul a fost scos din rostul său, s-a 
instalat neorânduiala, lipsa de sens, de criterii şi de repere, 
angoasa. A-l scoate pe om de sub ascultarea de Dumnezeu a 
fost marea aspiraţie a comunismului; de îndeplinirea acestei 
condiţii depindea transpunerea în viaţă a utopiei totalitare pe 
altarul căreia trebuia jertfit fără milă omul-chip al lui 
Dumnezeu. Altfel planul privind modificarea din temelii a 
vechii ordini, cu rânduielile şi ierarhiile ei, cu reperele după 
care se călăuzea aceasta, nu ar fi avut sorţi de izbândă („A 
studia ceea ce Dumnezeu a creat este o rugăciune. A căuta să 
modifici sau să distrugi ceea ce El a creat este cel mai mare 
păcat, avându-şi originea în neascultare”, avertiza George 
Manu, marele fizician român ucis de comunişti); pentru a-l 
materializa, se impunea zdrobirea ţăranului şi a elitei 
reprezentative ca păstrătoare a legii româneşti, elită care 
înţelegea că „statul n-are sens decât în slujba valorilor neamului 
care-l susţine” (Mircea Vulcănescu [16]).  
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Prin urmare, atunci când omul urban a pierdut legătura cu cerul, 
s-a dezrădăcinat şi nu a mai putut rămâne racordat la real, la un 
mod de viaţă cumpătat şi firesc. A ajuns un zămislitor de utopii 
şi un visător obsedat de plăsmuirea unor paradisuri terestre. 
Spre deosebire de lumea unui astfel de om, marcată de ambiţii 
şi lăcomie, conflicte, nelinişti, frică, robie şi teroare, civilizaţia 
ţărănească „nu cunoaşte lupta pentru autodepăşire. Este o calmă 
şi bună exprimare a bucuriei de a exista” (Horia Bernea [17]). 

Situaţia actuală a ţăranului. Necesitatea refacerii legăturii 
dintre sat şi oraş 

În ce situaţie a fost adus ţăranul român de făuritorii de utopii 
mai vechi şi mai noi (comunistă, ieri, neoliberală/globalistă – 
azi)? Proletarul de ieri, înstrăinat de propriul pământ, strămutat, 
în mod silnic, la oraş pentru a deveni o unitate de producţie în 
marea industrie, un om masificat, este „căpşunarul” de azi, 
smuls din comunităţile organice – familia, satul, ţara – pentru a 
se bucura de „darul libertăţii”. Sau este ţăranul devenit un 
„capitalist” abil, care se descurcă cum poate, se „adaptează”, 
„ţăranul” înstrăinat nu numai de propriile rădăcini, dar şi de 
modul tradiţional de a trăi şi de a produce – oglinda tristă a 
stării în care a fost adus astăzi satul. Un principiu care stă la 
baza sistemului corporatist este râvna de a produce în primul 
rând pentru profit, nu pentru om (într-o lume în care pieţei i se 
acordă supremaţie, în detrimentul menţinerii sănătăţii şi a 
vieţii). Or, în acest mod, are loc inevitabil o degradare a 
relaţiilor dintre oameni. A produce mâncare nesănătoasă pentru 
profit conduce la alterarea conştiinţei şi a caracterului celui care 
o produce, la înstrăinarea acestuia de semenul sau, care nu mai 
este aproapele, ci doar un consumator. Tirania pieţei se reflectă 
prin răsturnarea valorilor, generată de idolatrizarea banului, 
devenit singurul „liant” social al noii societăţi globalizate. Aşa 
se explică de ce am dat întâietate pieţei în detrimentul omului, 
profitului în defavoarea sănătăţii, acumulării canceroase şi 
consumului nesăbuit în dauna cumpătării, sistemului financiar 
speculativ în paguba economiei reale. Sub paravanul mult 
aclamatei „pieţe libere” se desăvârșește astăzi procesul de 
dezrădăcinare a noastră iniţiat în mod brutal în comunism.  

Eliminarea ţăranilor şi a micilor proprietari (producători) prin 
comasarea agriculturii, prin vinderea pământurilor, prin lipsirea 

ţăranilor de mijloacele necesare pentru a-şi munci pământul, 
părăsirea vetrelor, uitarea rădăcinilor şi a propriei credinţe, 
destrămarea familiilor şi a comuniunii cu cei de acelaşi neam, 
cu strămoşii, cu ţara, prin încurajarea emigrării, toate acestea în 
favoarea unor profitori străini şi a marilor corporaţii, sunt cele 
mai clare semne ale acestei dezrădăcinări şi ale înrobirii în care 
am fost aduşi. Marele economist din perioada interbelică Virgil 
Madgearu argumenta în lucrările sale că protejarea şi 
răspândirea micii gospodării ţărăneşti (prin organizarea unui 
sistem cooperatist) „va întreţine o populaţie densă, va 
intensifica producţia agricolă şi va alcătui pentru producţia 
industrială a ţării o piaţă internă, capabilă să consume stocuri 
mari de mărfuri” şi că „regimul de proprietate şi de muncă 
ţărănească poate deveni punctul de plecare al dezvoltării unei 
industrii naţionale. …Cu cât va fi mai răspândită gospodăria 
ţărănească mică, cu atât va dispărea mai repede şi mai complet 
cauza emigrării” [18]. Acest program economic care avea ca 
punct de pornire cunoaşterea realităţilor româneşti şi a 
necesităţilor reale ale unei ţări preponderent agrare precum a 
noastră (al cărei atu era şi încă este tocmai calitatea superioară a 
pământului ei) a fost întrerupt brutal prin instalarea 
comunismului, iar consecinţele distrugerii micii gospodării 
ţărăneşti le suportăm astăzi din plin, lucrurile evoluând într-o 
direcţie contrară celei pe care o avea în vedere Virgil Madgearu: 
scăderea populaţiei într-un ritm fără precedent, exodul ţăranilor, 
abandonarea satelor, proletarizarea ţăranilor, aduşi în condiţia 
umilitoare de forţă de muncă ieftină, condamnată să 
„argăţească” pe plantaţiile deţinute de corporaţii, distrugerea 
agriculturii, importul a 80 % din alimente, industria naţională 
făcută praf, înrobire şi exploatare în favoarea cămătarilor şi a 
unei oligarhii financiare.  

Colectivizarea a avut efecte dezastruase nu atât prin faptul că 
ţăranilor li s-au confiscat pământurile (de care existenţa 
ţăranului este organic legată), cât prin erodarea spiritului de 
comuniune (care se hrănește din credinţă) care domnea în satul 
românesc [19] şi care forma altă dată şi baza unui regim 
cooperatist trainic. Aşa s-a produs degradarea satului, 
păstrătorul prin excelenţă al fiinţei româneşti, loc binecuvântat 
al solidarităţii organice şi al omeniei, iar decăderea morală care 
ia o amploare fără precedent în oraşe, lipsa solidarităţii şi a 
unităţii dintre români, uniformizarea şi atomizarea societăţii, 
sunt tocmai urmările degradării comunităților rurale; totodată, 
acestea sunt consecinţele creării intenţionate a unui antagonism 
între sat şi oraş – în cadrul căruia satul este considerat un loc al 
„înapoiaţilor”, „arhaicilor” (mai nou, al ţăranilor „beţivi şi 
leneşi”), iar oraşul, o întruchipare a „progresului”, a omului nou 
„luminat” şi emancipat, în fond, un om înstrăinat de Dumnezeu 
şi de semeni, mutilat sufleteşte, lipsit de busolă şi înrobit cu 
totul patimilor. Însă acest război al oraşului împotriva satului a 
fost mereu dus cu perseverenţă de regimurile totalitare. În acest 
mod au triumfat individualismul, dezbinarea, masificarea, 
creându-se condiţiile prielnice pentru înrobirea şi spolierea 
noastră.  

Până când nu vom reface legătura dintre sat şi oraş, redând 
ţăranilor demnitatea de a trăi potrivit firii şi rostului lor (nu ca 
sclavi agricoli şi căpşunari, izgoniţi de pe propriile pământuri), 
populaţia din oraşe va rămâne o masă atomizată, pradă unor 
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forţe străine destructurante, care ne vor acapara nu numai 
pământurile, dar şi sufletele. Până când nu vom înţelege că 
trebuie să ne păstrăm ţăranii la vetre, ataşaţi de pământul şi 
credinţa strămoşească – ai căror păstrători dârzi trebuie să fie 
să-i ridicăm din condiţia mizeră, redeşteptând în ei virtuţile 
creatoare şi dându-le posibilitatea să le cultive, pentru a deveni 
adevăraţi gospodari, nu vom putea ieşi din condiţia de sclavie. 
Le vom putea trezi virtuţile creatoare ajutându
legătură cu rădăcinile lor şi cu pământul. Încurajând micile 
gospodării ţărăneşti, modelele asociative şi cooperatiste, 
conlucrarea, cooperarea între sat şi oraş (din care oraşul ar avea 
însutit de câştigat), agricultura ecologică sprijinită de 
comunitate, producţia locală, microcreditarea etc. Astfel, din 
munca cinstită a ţăranului, care va restaura şi va menţine 
rânduiala, din hărnicia şi dăruirea sa, vor izvorî roade curate şi 
binecuvântate, care ne vor hrăni trupeşte şi sufleteşte.

Îndemnul pe care îl adresa românilor Liviu Rebreanu la finalul 
discursului de recepţie la Academia Română este la fel de 
valabil şi astăzi: „Oraşul însă trebuie să fie pătruns şi el de 
duhul pământului şi al sufletului românesc. Glasul pământului 
trebuie să fie auzit şi înţeles şi de orăşeni pentru a deveni marea 
lege a neamului pe care nimeni să n-o mai înfrângă şi nici să n
o nesocotească. Între sat şi oraş trebuie să se creeze simbioza 
care să potenţeze toate puterile creatoare. Numai simbioza 
aceasta va naşte marea cultură românească de care în sfârşit va 
beneficia şi ţăranul român, conservatorul trecutului şi tinereţii 
noastre. De aceea azi şi încă multă vreme, spre ţăranul român 
trebuie să ne întoarcem necontenit” [20]. 
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"Caracterul este o deprindere îndelungată." 
(Plutarh) 
                                   Educ.  Artemiza 
 
            Formarea caracterului copilului este un proces 
continuu, de durată, care solicită multă pricepere, mult tact 
şi efort, implicând respectarea unor condiţii fără de care e 
dificil a proiecta atingerea unui rezultat pozitiv:
    1. Iubirea faţă de copil, exprimată prin trei atitudini 

(subordonate, fireşte, unui scop concret 
moral al acestuia): 

         • apropierea sufletească 
         • încrederea 
         • înţelegerea 
    2.   Răbdarea 
    3.   Încurajarea 
    4.   Exemplul. 
    Deseori, din cele mai bune intenţii, unii părinţi ajung la efecte 
contrare celor dorite, deoarece folosesc un stil educativ greşit. 
Cele trei erori principale, care derivă din stilurile parentale şi 
conduc la efecte contrar aşteptărilor, sunt următoarele:
      1.  Asprimea exagerată (care-l determină pe copil să se 

închidă în sine sau să se revolte, ceea ce, în ambele 
cazuri, afectează negativ educaţia şi formarea 
caracterului). 

      2.  Descurajarea şi umilirea (care-
în plan intelectual, volitiv şi afectiv).

       3. Lipsa explicaţiei morale şi a colaborării cu copilul (care 
afectează educarea şi manifestarea corectă a liberei voinţe).
     Important este ca părintele să nu suprime libera exprimare
voinţei copilului, ci să o încurajeze, să se sprijine pe ea, s
orienteze moral. 
     Un bun părinte face tot ce este mai bine pentru copilul său, 
răspunde tuturor necesităţilor lui, indiferent de faptul că 
locuieşte împreună cu acesta sau separat. Nev
care un bun părinte e dator să le satisfacă, sunt următoarele: 
nevoi fizice de bază (adăpost şi căldură, hrană adecvată şi 
odihnă, îngrijire şi igienă, securitate fizică şi emoţională), 
afective (admiraţie şi tandreţe, atenţie şi observa
comportamentelor, aprobare, comunicare, colaborare), 
stimularea potenţialului înnăscut (în
imaginaţiei şi a creativităţii, asigurarea posibilită
dezvoltare), responzabilizare, direcţionare şi control (disciplină 
şi ordine), independenţă etc. 

Tradiții 
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Prolegomene sociologice la satul românesc, Editura Eminescu, Bucureşti, 1997, 

Câteva gânduri despre muzeu, cantităţi, materialitate şi 

Contribuţii la studiul evoluţiei sociale 

a însemnat numai schimbarea formei de proprietate – că a luat pământul de la ţărani 
e credinţă! Şi citiţi la părintele Stăniloae sau la 

părintele Calciu ce însemna satul românesc. O să găsiţi aici nişte lucruri extraordinare despre modul cum 
se trăia credinţa în sat. Or, satul ăsta a fost la noi, în cea mai mare parte, distrus de comunism” (Părintele 

ortodox.ro/2007/12/16/la-18-ani-de-libertate-ranile-
 

și educarea caracterului 

Artemiza CUZINCU - Bucureşti 

Formarea caracterului copilului este un proces 
continuu, de durată, care solicită multă pricepere, mult tact 
şi efort, implicând respectarea unor condiţii fără de care e 
dificil a proiecta atingerea unui rezultat pozitiv: 

Iubirea faţă de copil, exprimată prin trei atitudini 
(subordonate, fireşte, unui scop concret -  confortul 

Deseori, din cele mai bune intenţii, unii părinţi ajung la efecte 
re celor dorite, deoarece folosesc un stil educativ greşit. 

Cele trei erori principale, care derivă din stilurile parentale şi 
aşteptărilor, sunt următoarele: 

l determină pe copil să se 
închidă în sine sau să se revolte, ceea ce, în ambele 
cazuri, afectează negativ educaţia şi formarea 

-l demobilizează pe copil 
în plan intelectual, volitiv şi afectiv). 
Lipsa explicaţiei morale şi a colaborării cu copilul (care 

afectează educarea şi manifestarea corectă a liberei voinţe). 
Important este ca părintele să nu suprime libera exprimare a 

voinţei copilului, ci să o încurajeze, să se sprijine pe ea, s-o 

Un bun părinte face tot ce este mai bine pentru copilul său, 
răspunde tuturor necesităţilor lui, indiferent de faptul că 
locuieşte împreună cu acesta sau separat. Nevoile copilului, pe 
care un bun părinte e dator să le satisfacă, sunt următoarele: 
nevoi fizice de bază (adăpost şi căldură, hrană adecvată şi 
odihnă, îngrijire şi igienă, securitate fizică şi emoţională), 
afective (admiraţie şi tandreţe, atenţie şi observarea 
comportamentelor, aprobare, comunicare, colaborare), 
stimularea potenţialului înnăscut (încurajarea curiozităţii, 
imaginaţiei şi a creativităţii, asigurarea posibilităţilor de 
dezvoltare), responzabilizare, direcţionare şi control (disciplină 
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     După J.Pearce (Families and Friends, How to Help Your 
Children Enjoy Happy Relationships, Thorsons, 1991) 
caracterului copilului este influenţată de trăsăturile pozitive şi 
negative proprii părinţilor lor. 
    Trăsăturile pozitive caracteristice părinţilor sunt:
     •    căldura şi afecţiunea 
     •    stabilirea clară a limitelor 
     •    recunoaşterea promptă a nevoilor 
     •    acceptarea neajunsurilor 
     •    capacitatea de a fi previzibil 
     •    fermitatea, stabilitatea 
     •    respectarea individualităţii 
     •    recunoaşterea calităţilor.  
     Trăsăturile negative tipice părinţilor sunt: 
     •    răceala şi ostilitatea 
     •    îngrijirea insuficientă 
     •    indiferenţa faţă de nevoile copilului 
     •    neglijarea/respingerea 
     •    însuşirea de a fi imprevizibil 
     •    lipsa de respect 
     •    superioritatea. 
     Un părinte bun reuşeşte să răspundă adecvat necesităţilor 
copilului său şi să-i cultive acestuia încrederea în forţele proprii, 
respectul de sine, autonomia şi responsabilitatea de la cea mai 
fragedă vîrstă. Se constată un raport stabil între stilul parental şi 
comportamentele sociale ale copilului. Astfel, stilul permisiv 
(control slab, responsabilităţi şi norme de conduită puţine) 
determină comportamente imprecise, agresive şi neascultare; cel 
autoritar (control puternic, susţinere slabă în activitatea 
copilului, impunându-i-se acestuia reguli şi norme foarte rigide) 
- supunere, pasivitate, dependenţă, lipsă de iniţiativă şi respect 
de sine; cel autorizat (îmbină controlul sistematic cu sprijinul 
parental, explicând copilului motivele pentru care e necesar să 
respecte anumite reguli, situaţiile în care acestea se aplică) 
autonomie în gândire şi acţiune, curaj, raţiune, responsabilitate.
    Indiferent de stilul educativ, părintele proiectează pentru 
copilul său anumite aspiraţii şi dorinţe pe care n
personal să le realizeze în viaţă. Pentru fiecare părinte copilul 
constituie un nou viitor. Fără a ţine cont de posibilităţile 
copilului, deseori părinţii îl consideră drept o şansă oferită de 
destin pentru a nu repeta propriile greşeli. 
    Majoritatea părinţilor preiau modelul educaţiei pe care au 
primit-o sau procedează exact invers, în cazul în care
mulţumiţi de experienţa propriilor părinţi. 
    Practic, fiecare familie îşi formează propriul stil educativ, 
care presupune unitatea (armonică sau dizarmonică) a stilurilor 
parentale personale ale ambilor părinţi. Pentru a
plenar rolul, un bun părinte se va deprinde: 
•    să asigure o autoritate optimă, fără a fi supraprotectiv, cu 
autoritate absolută sau permisiv; 
•    să ofere copiilor dragoste şi acceptare şi să fie sensibil la 
nevoile lor; 
•    să manifeste încredere în munca şi abilităţile copiilor săi;
•    să formuleze aşteptări realiste; 
•    să găsească timp pentru a le împărtăşi copiilor experienţa sa, 

să ia masa împreună, să se joace,  să-şi petreacă cu ei 
timpul liber; 

•    să întemeieze un mediu sigur, stabil, cu reguli
respectat; 
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(Families and Friends, How to Help Your 
Children Enjoy Happy Relationships, Thorsons, 1991) formarea 
caracterului copilului este influenţată de trăsăturile pozitive şi 

Trăsăturile pozitive caracteristice părinţilor sunt: 

Un părinte bun reuşeşte să răspundă adecvat necesităţilor 
a în forţele proprii, 

respectul de sine, autonomia şi responsabilitatea de la cea mai 
tă un raport stabil între stilul parental şi 

comportamentele sociale ale copilului. Astfel, stilul permisiv 
orme de conduită puţine) 

determină comportamente imprecise, agresive şi neascultare; cel 
autoritar (control puternic, susţinere slabă în activitatea 

se acestuia reguli şi norme foarte rigide) 
ă de iniţiativă şi respect 

rizat (îmbină controlul sistematic cu sprijinul 
parental, explicând copilului motivele pentru care e necesar să 
respecte anumite reguli, situaţiile în care acestea se aplică) - 

uraj, raţiune, responsabilitate. 
Indiferent de stilul educativ, părintele proiectează pentru 

copilul său anumite aspiraţii şi dorinţe pe care n-a reuşit 
personal să le realizeze în viaţă. Pentru fiecare părinte copilul 

ţine cont de posibilităţile 
copilului, deseori părinţii îl consideră drept o şansă oferită de 

Majoritatea părinţilor preiau modelul educaţiei pe care au 
o sau procedează exact invers, în cazul în care n-au fost 

Practic, fiecare familie îşi formează propriul stil educativ, 
pune unitatea (armonică sau dizarmonică) a stilurilor 

parentale personale ale ambilor părinţi. Pentru a-şi îndeplini 

să asigure o autoritate optimă, fără a fi supraprotectiv, cu 

să ofere copiilor dragoste şi acceptare şi să fie sensibil la 

i abilităţile copiilor săi; 

să găsească timp pentru a le împărtăşi copiilor experienţa sa, 
şi petreacă cu ei 

să întemeieze un mediu sigur, stabil, cu reguli clare de 

•   să glumească, să îndrume activităţile copiilor, să încurajeze 
libera exprimare a opiniei; 
•    să comunice liber cu copiii, cu sinceritate, să
formuleze împreună aprecieri; 
•    să ia decizii şi să accepte responsabilităţi;
•    să poată stăpâni stresul şi să rezolve conflictele;
•    să vadă lucrurile şi din punctul de vedere al copilului;
•    să nu admită pedepse dure şi să încurajeze afirmarea 
comportamentelor pozitive. 
 
 

 
Pământul, pădurea, via

 

       Prof.  Elena Gabriela 
 Colegiul Tehnic "Petru Poni", Roman, Jud. Neam

          Pădurea - reprezintă întindere mare de teren 
acoperită de o mulțime densă de copaci
sălbatică, în care predomină mai multe
se mai află arbuști, plante erbacee, mu
diferite specii de animale.  

ădurea, aurul verde al Pământului, din totdeauna a 
reprezentat o sursă nelimitată de via
și pentru animale. În perioada

pădurile ocupau jumătate din suprafa
începutul existenței sale, era un partener
făcând parte integrală din natură. 

Pădurile din toată lumea aduc numeroase beneficii importante. 
Ele adăpostesc peste jumătate din speciile care trăiesc pe 
pământ, ajută, de asemenea, la încetinirea încălzirii globale, prin 
stocarea şi reţinerea carbonului, sunt surse de produse lemnoase 
ajută la reglarea căderilor de precipitaţii, sunt surse esenţiale de 
hrană şi apă şi aduc în acelaşi timp enorme avantaje estetice, 
spirituale şi de agrement pentru milioane de oameni. 

Poate că pentru fiecare om de pe planeta
“acasă” are un înţeles diferit şi poate că
spaţiu diferit, însă un adevăr fundamental adesea

P
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să glumească, să îndrume activităţile copiilor, să încurajeze 

să comunice liber cu copiii, cu sinceritate, să-i asculte şi să 

abilităţi; 
să poată stăpâni stresul şi să rezolve conflictele; 
să vadă lucrurile şi din punctul de vedere al copilului; 
să nu admită pedepse dure şi să încurajeze afirmarea 

Pământul, pădurea, viața 

Elena Gabriela DASCĂLU – 
Colegiul Tehnic "Petru Poni", Roman, Jud. Neamț 

 
reprezintă întindere mare de teren 

densă de copaci crescuți în stare 
multe specii, pe lângă care 

erbacee, mușchi etc … precum și 

verde al Pământului, din totdeauna a 
nelimitată de viață, atât pentru om cât 

perioada preistorică, pe când 
jumătate din suprafațaTerrei, omul, aflat la 
ței sale, era un partener supus al acestora, 

 

Pădurile din toată lumea aduc numeroase beneficii importante. 
Ele adăpostesc peste jumătate din speciile care trăiesc pe 
pământ, ajută, de asemenea, la încetinirea încălzirii globale, prin 
stocarea şi reţinerea carbonului, sunt surse de produse lemnoase 
ută la reglarea căderilor de precipitaţii, sunt surse esenţiale de 

hrană şi apă şi aduc în acelaşi timp enorme avantaje estetice, 
spirituale şi de agrement pentru milioane de oameni.  

planeta Pământ cuvântul 
că reprezintă un loc sau un 

însă un adevăr fundamental adesea ignorant    este 
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faptul că noi toţi cei aproximativ  6 miliarde de oameni
o singură planetă, într-o singură “casă”. 

 Din păcate în ultinii ani, simultan cu dezvoltarea
tehnologic, am început să adoptăm o oarecare
neglijenţă faţă de această casă a noastră a tuturor
cale să devenim un pericol major în tulburarea
ecologic al propriului  nostrum cămin, uitând ca viaţa
calitatea aerului, apei şi a hranei vitale ocroteşti
rezervoare  de oxigen care iţi dau sănătate pentru
sunt uriaşii plămâni ai planetei si mențin verde Pământul . 

Pădurile acoperă aproximativ 31 % din suprafaţa
fiind o parte integrantă a dezvoltării durabile la nivel
Mai mult de 1,6 miliarde de oameni depind de păduri
mijloacele de subzistenţă, iar 300 de milioane de oameni
în aceste ecosisteme. Unul dintre cele mai importante 
„depozite” de diversitate biologică de pe uscat, pădurile 
găzduiesc mai mult de două treimi din speciile terestre 
cunoscute, precum şi cele mai multe specii ameninţate de pe 
planetă. 

”Dacă ai grijă de natură si natura are grijă de tine!

Bibliografie: 
              http://dianamaya2006.blogspot.ro/2013/10/plamanii-terei.html 

• http://www.referat.ro/referate/Padurea_plamanul_planetei_ppt_042d7.html
• http://www.gradinamea.ro/Padurea___ecosistem_terestru_complex_7502_588_1.html
• Google images  

 

 
Rolul părintelui în asigurarea  succesului  

şcolar 

Prof.  Irina ŢIPORDEI 

„Tata m-a învăţat să observ lucrurile, cu acel gen de exemple 

şi discuţii fără încordare, adorabile, interesante, care  m

motivat pentru tot restul vieţii mele şi care 

interesul faţă de toate ştiinţele.″″″″((((Richard Feynman

A fi părinte este, fără îndoială, cea mai grea dintre sarcinile 

care ţi se încredinţează pe parcursul vieţii, căci trebuie să 
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aproximativ  6 miliarde de oameni trăim pe 

ani, simultan cu dezvoltarea sindromului 
adoptăm o oarecare atitudine de 

casă a noastră a tuturor şi suntem pe 
tulburarea echilibrului 
uitând ca viaţa nostră, 

ocroteşti aceste 
pentru că pădurile 
Pământul .  

 

% din suprafaţa Pământului 
durabile la nivel mondial. 
depind de păduri pentru 

mijloacele de subzistenţă, iar 300 de milioane de oameni trăiesc 
mai importante 

„depozite” de diversitate biologică de pe uscat, pădurile 
găzduiesc mai mult de două treimi din speciile terestre 
cunoscute, precum şi cele mai multe specii ameninţate de pe 

”Dacă ai grijă de natură si natura are grijă de tine! 

http://www.referat.ro/referate/Padurea_plamanul_planetei_ppt_042d7.html 
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părintelui în asigurarea  succesului  

ŢIPORDEI – Huși 

a învăţat să observ lucrurile, cu acel gen de exemple 

fără încordare, adorabile, interesante, care  m-au 

motivat pentru tot restul vieţii mele şi care mi-au stârnit 

Richard Feynman)))) 

este, fără îndoială, cea mai grea dintre sarcinile 

care ţi se încredinţează pe parcursul vieţii, căci trebuie să 

descoperi lumea care se află în copilul tău şi care  aşteaptă să fie 

înţeleasă. Intenţiile  fiecărui părinte  de a oferi copilului cele 

mai bune jucării, haine, plimbări sau şcoli şi de a avea  aspiraţii 

pe care încearcă să le împlinească pe parcursul anil

învăţătură sunt lăudabile, dar nu se finalizează mereu cu 

succese.Noile generaţii de absolvenţi şi realizările lor ne 

demonstrează că şcoala tinde să devină

nu tocmai plăcută, destul de distanţată

cărţile de teorie a educaţiei. 

,,Disciplinele sunt stufoase, programele

şi inflexibile, iar manualele complicate

lipsite de aplicaţii practice, de

anecdotele, istorioarele amuzante, care ajută 

materia să se împrietenească. Eu sunt de modă veche, eu scriu 

cu creta pe tablă. Nu-mi place tabla albă, nu

duc la curs cu „slide“ şi să fac prezentări. Sigur, ştiu că viitorul 

este al cursurilor online, sunt de acord, dar 

înlocui contactul profesorului cu elevul, poveştile pe care le 

spune profesorul şi care nu pot fi în cărţi. Este vorba despre 

cum le spune el şi despre harul lui.″(Tristeţea şcolii româneşti

Liviu Ornea). Încercând să facă o radiografie a ş

actuale, matematicianul Liviu Ornea observă la un moment dat 

că ,,există un dispreţ al şcolii româneşti pentru copiii care nu

brilianţi. Întotdeauna este premiat elevul strălucitor care dă 

răspunsurile rapid, nu copilul muncitor care este

care nu este bine apreciat, este lăsat undeva, 

acolo.″(Radiografia dură a unui profesor român

Ornea)Deunăzi, într-un articol relatat de portalul Vocea 

Tansilvaniei, un elev spunea că ,,bucuria cunoaşterii a fost 

înlocuită cu teroarea memorării, că 

copiilor născuţi în 1996, are şanse minime de integrare pe pia

muncii pentru că nu are diplomă de bac, iar dacă are diplomă 

de bac, nu este pregătită pentru piața muncii sau pentru viața 

reală. Poate am mai fi avut o mică şansă dacă orele de 

consiliere şi orientare profesională nu s

hârtie.″(Eduard Andrei Burghelia, elev în clasa a XII

a)Regretatul academician Solomon Marcus afirma fără rezerve 

că într-o eră a maşinilor automate de calcul, elevul e

transformat într-o maşină de socotit. 
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descoperi lumea care se află în copilul tău şi care  aşteaptă să fie 

înţeleasă. Intenţiile  fiecărui părinte  de a oferi copilului cele 

mai bune jucării, haine, plimbări sau şcoli şi de a avea  aspiraţii 

pe care încearcă să le împlinească pe parcursul anilor de 

învăţătură sunt lăudabile, dar nu se finalizează mereu cu 

succese.Noile generaţii de absolvenţi şi realizările lor ne 

devină pentru elev o experienţă 

distanţată deimaginea  idealistă din 

programele şcolare încărcate 

complicate şi prea puţin atractive, 

lipsite de aplicaţii practice, de  detaliile istorice, 

, care ajută enorm  elevul  şi 

Eu sunt de modă veche, eu scriu 

mi place tabla albă, nu-mi place să mă 

duc la curs cu „slide“ şi să fac prezentări. Sigur, ştiu că viitorul 

este al cursurilor online, sunt de acord, dar nimic nu poate 

înlocui contactul profesorului cu elevul, poveştile pe care le 

spune profesorul şi care nu pot fi în cărţi. Este vorba despre 

Tristeţea şcolii româneşti- 

. Încercând să facă o radiografie a şcolii româneşti 

actuale, matematicianul Liviu Ornea observă la un moment dat 

al şcolii româneşti pentru copiii care nu-s 

Întotdeauna este premiat elevul strălucitor care dă 

răspunsurile rapid, nu copilul muncitor care este de nota 8. Şi 

care nu este bine apreciat, este lăsat undeva, 

Radiografia dură a unui profesor român – Liviu 

un articol relatat de portalul Vocea 

bucuria cunoaşterii a fost 

, că jumătate din generaţia 

copiilor născuţi în 1996, are şanse minime de integrare pe piața 

muncii pentru că nu are diplomă de bac, iar dacă are diplomă 

ța muncii sau pentru viața 

mică şansă dacă orele de 

consiliere şi orientare profesională nu s-ar fi făcut doar pe 

Eduard Andrei Burghelia, elev în clasa a XII-

academician Solomon Marcus afirma fără rezerve 

o eră a maşinilor automate de calcul, elevul este 
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,,Educaţia poate fi privită din mai multe puncte de vedere: cel al statului, 

cel al Bisericii, cel al pedagogului, cel al părinţilor sau chiar(deşi acest lucru 

este de obicei uitat) cel al copilului însuşi. Fiecare contribuie cu câteva idei la 

idealul educaţiei, dar contribuie şi cu elemente reprobabile.″(Bertrand Russel) 

Statul, de exemplu, este interesat de educaţia tinerilor căci 

ea întăreşte  respectul faţă de instituţiile sale,  scade delincvenţa,  

reduce analfabetismul şi conduce  la prosperitate socială. 

Punctul de vedere al Bisericii, întrucâtva asemănător, 

implementează principiile morale care ghidează viitorul 

cetăţean al unui stat de drept. Punctul de vedere al pedagogului 

se îndreaptă cu robusteţe spre întărirea renumelui şcolii pe care 

o reprezintă. Orice pledoarie pentru educaţie ar susţine, fără 

îndoială, ideea că şcoala ne picură în suflete o parte din zestrea 

spirituală a omenirii, trecută prin filtrul inteligenţei, 

sensibilităţii şi pasiunii dascălilorsăi, ceea ce ar fi pe deplin 

adevărat, dacă dascălului nu  i s-ar permite tot mai puţin să aibă 

un punct de vedere personal, cu privire la  rolul său de educator. 

Uneori, chiar autoritatea educaţională supremă îl penalizează 

dacă ,,îl prinde educând″, căci şcoala trebuie să iasă bine în faţa 

opiniei publice prin rezultatele la învăţătură şi la examenele 

naţionale, fără să rănească personalitatea copilului, atragându-i  

atenţia prea des  asupra obligaţiilor sale. Numai aşa şcoala îşi va  

justifica rolul de instituţie de educaţie aflată în slujba elevului şi 

a societăţii: nesupărând pe niciunul dintre ei. Se întâmplă uneori 

ca profesorul, căutând să-şi modeleze elevii în genul de oameni 

care ar trebui să fie după părerea lui, să considere că este mai 

uşor să pedepseşti un elev care se arată plictisit, decât să te 

străduieşti să fii tu însuţi interesant şi să faci orele atractive. 

Preocupaţi de renumele şcolii lor, unii dascăli  vor face tot 

posibilul ca elevii lor să se evidenţieze la concursuri şi la 

examene, selectându-i pe cei mai înzestraţi şi lăsându-i deoparte 

pe cei cu şansele cele mai mici şi pentru care consecinţele vor fi 

indiscutabil negative. 

În această ecuaţie cu atâtea variabile,  părinţii sunt animaţi 

de dorinţa de a se mândri cu realizările copiilor lor, al căror 

succes în viaţă exprimă efortul investit de ei în educaţie. De 

aceea succesele şi eşecurile se răsfrâng asupra părinţilor în mod 

diferit, primele dându-le sentimentul izbânzii, ultimele, 

demoralizându-i. Părinţii îşi educă copii în funcţie de nivelul lor 

de cultură, de calificare sau de statutul economic, unii făcând 

mari sacrificii pentru copii şi insuflându-le principii solide de 

viaţă în maniera în care ei sunt experţi, alţii aspirând doar la un 

viitor mai luminos pentru ei şi aici, şcoala are rolul foarte 

important de a le atrage atenţia asupra potenţialului copilului 

care tebuie stimulat şi valorificat. Cu alte cuvinte, societatea se 

mândreşte cu  specialiştii bine pregătiţi din diferite domenii, 

şcoala se mândreşte  cu notele mari şi cu performanţele afişate 

ale absolvenţilor lor, iar părinţii se mândresc cu copii lor 

merituoşi şi realizaţi. Copilul, aflat la confluenţa acestor păreri, 

nu are experienţa necesară de a-şi hotărî viitorul de unul singur. 

Care sunt poziţia şi interesele copilului în acest triunghi???? 

În primii doi, trei ani de viaţă se învaţă cel mai mult, capacitatea 

de învăţare a copiilor fiind foarte mare, iar dezvoltarea lor 

alertă. Copiii învaţă vorbirea, cunosc înţelesul cuvintelor 

memorate pe care le introduc în vocabularul activ şi sunt 

conștienți că prin vorbire pot  comunica mai uşor cu adulţii, pot 

interacţiona mai activ cu alţi copii şi pot deveni mai  

independenţi.În familie copilul îşi însuşeşte limbajul şi-l 

exersează. Marele profesor şi om de cultură Nicolae Iorga, 

referindu-se la  primele învăţături dobândite în familie afirma: ,, 

De la părinţii mei am învăţat să vorbesc limba românească 

frumoasă şi plastică, nepângărită de numeroasele cuvinte 

împrumutate din alte limbi.” Alături de şcoală, familiaare o 

influenţă adâncă asupra educării individului. În demersul 

copilului de a  învăţa vorbitul prin propriile eforturi, nimănui 

nu-i trece prin cap să-l pedepsească în zilele în care nu învaţă 

nici un cuvânt nou. Dimpotrivă, părinţii îi încurajează efortul de 

a vorbi. Pentru a-i stimula învăţarea, trebuie să-l faci pe copil 

sau pe tânăr să simtă că merită să capete cunoştinţe, lucrul care 

este cel mai anevoios. Renumitul fizician Richard Feynman, 

povestind despre relaţia cu tatăl său, relatează că înainte de a 

se fi născut acesta i-a spus soţiei:„Dacă este băiat, va fi om de 

ştiinţă.″ Tatăl a început foarte devreme să-i descrie copilului său 

lumea şi să-i spună cât este de interesantă.„ Pe când eram un 

băieţel, obişnuia să mă ia pe genunchi şi să-mi citească din 

Britannica. Citea, să spunem, despre dinozauri. Vorbeam 

despre Tyrannosaurus Rex, iar el spunea ceva de genul: 
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- Acest dinozaur este înalt de aproape 8 metri şi capul său are o lăţime 

de aproape 2 metri. 

Tata se oprea din lectură şi-mi spunea: 

      - Acum, ia să vedem ce înseamnă asta. Înseamnă că dacă ar sta în curtea 

din faţa casei, ar fi destul de înalt ca să-şi bage capul pe fereastra din camera 

noastră.(Eram la etajul al doilea.) 

      - Dar capul lui ar fi prea mare ca să intre pe fereastră.″(Richard Feynman) 

Transpunâ

ndu-i fiului său 

tot ce citea în 

ceva din 

realitate, i-a 

inoculat copilului ,,virusul învăţării″ prin povestioare şi prin 

explorarea lumii înconjurătoare. A folosit învăţarea 

incrementală, „progressive overload″, una dintre cele mai 

preţioase tehnici de învăţare accelerată, adăugând cunoştinţe la 

ceea ce ştia copilul dinainte căci acumulezi mai uşor cunoştinţe 

noi dacă le conectezi la ceea ce ştii deja. În primii 7 ani de viaţă, 

copilul este motivat să înveţe prin propria curiozitate. Hrănind 

această curiozitate nativă, care te determină să înţelegi cum 

funcţionează lucrurile, nu doar cum se numesc ele, părintele şi 

profesorul deopotrivă, pot construi în copil premisele 

dezvoltării  unui viitor explorator, cercetător, om de afaceri, 

inventator ori tehnician strălucit. Tatăl lui Richard Feynman a 

cultivat cu fiul său o relaţie de mentorat care a funcţionat. El 

nu a pompat în fiul său idei doar de dragul de a transmite 

cunoştinţe (situaţie pe care o întâlnim astăzi frecvent în şcolişi 

chiar în unele familii), ci i-a pus întrebări, l-a lăsat să facă 

greşeli de judecată, pe care apoi le-a corectat, fără a ridica 

bariere între el şi copil.,, Tatăllui Feynman nu încearcă să pară 

mai deştept, ci mai degrabă serveşte drept o interfaţă de 

interpretare între el şi mediul pe care Feynman îl explorează în 

acel moment. Practic, în loc să îl înveţe ce să gândească, tatăl 

lui Feynman reuşeşte să îi antreneze abilitatea de a gândi, de a 

pune întrebări, exact ceea ce ar trebui să facă şi un mentor 

bun.″(Ralph Leighton) 

Ce i-ai răspunde  copilului tău dacă acesta ar spune:„Nu 

vreau să citesc, nu-mi place. De ce trebuie să fac asta?″Unii 

părinţi probabil că ar răspunde:„Pentru că aşa trebuie. Pentru 

că se cere la şcoală.″Alţii poate ar apela la răspunsul 

standard:„Ca să ai o profesie bună atunci când vei fi 

mare.″Deşi problema pare greu de rezolvat, îi poţi totuşi trezi 

copilului tău interesul pentru cunoaştere. Manifestă tu, însuţi, 

entuziasm pentru învăţătură, dobândeşte cu plăcere cunoştinţe 

noi şi arată-i copilului că învăţarea este o activitate interesantă. 

Plictiseala părintelui, ca şi a profesorului, se transmite 

copilului.Înlocuieşte întrebarea „Ce notă ai luat azi la şcoală?″ 

cu întrebarea „Despre ce ai învăţat  azi la şcolă?″În primii ani 

de învăţătură copiii sunt deschişi şi povestesc cu plăcere tot ce 

au învăţat la clasă, aşa încât interesul părintelui referitor la 

aceste chestiuni va stimula interesul copilului pentru cunoaştere. 

Există modalităţi distractive de învăţare, folosind  calculatorul, 

jocurile bazate pe cunoştinţe, ateliere de creaţie sau vizite la 

muzee atunci când temele par plictisitoare.Poţi încuraja copilul 

să-şi descopere talente şi să-şi găsească hobby-uri care creează 

emoţii pozitive. Managementul timpului este esenţial. Pauzele 

în timpul studiului şi odihna dinaintea începerii temelor fac 

învăţarea mai plăcută şi mai puţin  solicitantă. Copilul se 

mobilizează mai uşor dacă părintele munceşte în acelaşi timp cu 

el, de aceea este bine ca acesta să-şi efectueze lucrările sau să 

lectureze ceva în timp ce copilul îşi face lecţiile. 

Recompensarea unei teme grele poate creşte randamentul şi 

plăcerea de a munci. Entuziasmul părintelui la o reuşită a 

copilului va accentua bucuria acestuia, devenind un pas înainte.  

Oricineeste mai motivat să înveţe, când ştie la ce-i 

foloseşte materia pe care o studiază. ,,Nu este suficient să 

iubeşti o disciplină, important este să ştii ce poţi face cu 

ea.″(Richard Feynman)În noul context social, destul de versatil, 

în care actualii elevi - adulţii de mâine – îşi vor realiza viaţa la 

nivelul pe care societatea li-l permite, elevul trebuie pus tot mai 

des în  situaţia de a găsi singur soluţiile. Materia discutată în 

lecţie devine o problemă de cercetare.Elevul trebuie îndemnat 

şi stimulat să aprofundeze, să caute sensurile ascunse, să 

descopere cât mai multe căi de rezolvare a unei probleme, 

aflând astfel utilitatea practică a materiilor şcolare, devenind 

autonom în a  lucra cu orice material ajutător. Când o cantitate 

foarte mare de cunoştinţe se dovedeşte utilă doar într-o direcţie, 
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copilul poate simţi acut oboseala, inutilitatea şi plictiseala. 

Există soluţii. O sarcină de a construi maşini complicate, de 

care băieţii sunt în general atraşi,  poate cere la un moment dat 

efectuarea unor calcule matematice, încât  ei pot deveni 

interesaţi de matematică pentru succesul activităţii cu maşini de 

care sunt pasionaţi. (uneori, această metodă este costisitoare, 

necesitând răbdare, timp şi pricepere din partea profesorului

   În acest ansamblu de interese, strategii şi mijloace de a 

stimula copilul să înveţe şi să-i şi placă această activitate, 

ajungând s-o considere utilă, nu trebuie să uităm că dincolo de 

elev ca ,, mână de lucru în firmă″ sau ca ,,performer la 

concursuri naţionale şi internaţionale″ se află o persoană cu 

drepturi proprii şi personalitate proprie, cu dorinţe şi idealuri, 

persoană care aşteaptă să fie  îndrumată cu înţelepciune şi 

respect. 
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Relaţia părinte - copil, factor esenţial în 
dezvoltarea multilaterală a copilului

 

Ed.  Monica ANTONIU

         Influenţa părinţilor asupra formării copilului ca viitor 
om cu respect faţă de cei ce-l educă se simte încă din 
perioada grădiniţei.  

u de puţine ori se întâlnesc copii care nu respectă 
cerinţele educatoarei sau care fac aprecieri 
necuviincioase la adresa ei. De cele mai multe ori, 

aceşti copii vin din familii care au obiceiul de a ponegri 
autorităţile locale, şefii de la locul de muncă sau chiar 
educatoarea sau învăţătoarea copiilor mai mari. Copilul este 
obişnuit deci, cu lipsa de respect. Aceşti copii, de multe ori, 
refuză să vină la grădiniţă. Discutarea cadrului didactic în 
directe făcute de către părinţi sădesc în sufletele copiilor 
neîncrederea, frica. 

        Atunci, când unii copii povestesc acasă, de exemplu, că 
educatoarea nu-i apreciază lucrarea ca fiind cea mai bună, 
părinţii fac afirmaţia celor protejaţi. Dacă copilul nu spune 
primul poezia la serbare, părintele nu caută cauza, ci acuză 

N
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copilul poate simţi acut oboseala, inutilitatea şi plictiseala. 

Există soluţii. O sarcină de a construi maşini complicate, de 

care băieţii sunt în general atraşi,  poate cere la un moment dat 

r calcule matematice, încât  ei pot deveni 

interesaţi de matematică pentru succesul activităţii cu maşini de 

uneori, această metodă este costisitoare, 

necesitând răbdare, timp şi pricepere din partea profesorului). 

În acest ansamblu de interese, strategii şi mijloace de a 

i şi placă această activitate, 

o considere utilă, nu trebuie să uităm că dincolo de 

sau ca ,,performer la 

se află o persoană cu 

drepturi proprii şi personalitate proprie, cu dorinţe şi idealuri, 

persoană care aşteaptă să fie  îndrumată cu înţelepciune şi 

părerile altora: Alte aventuri ale unui 
au fost povestite lui Ralph Leighton.Bucureşti, Editura 

. Bucureşti, Editura Humanitas 
ucureşti,Editura  

copil, factor esenţial în 
dezvoltarea multilaterală a copilului 

ANTONIU - Huși 

Influenţa părinţilor asupra formării copilului ca viitor 
l educă se simte încă din 

u de puţine ori se întâlnesc copii care nu respectă 
cerinţele educatoarei sau care fac aprecieri 

la adresa ei. De cele mai multe ori, 
aceşti copii vin din familii care au obiceiul de a ponegri 
autorităţile locale, şefii de la locul de muncă sau chiar 
educatoarea sau învăţătoarea copiilor mai mari. Copilul este 

ti copii, de multe ori, 
refuză să vină la grădiniţă. Discutarea cadrului didactic în 
directe făcute de către părinţi sădesc în sufletele copiilor 

Atunci, când unii copii povestesc acasă, de exemplu, că 
ă lucrarea ca fiind cea mai bună, 

părinţii fac afirmaţia celor protejaţi. Dacă copilul nu spune 
primul poezia la serbare, părintele nu caută cauza, ci acuză 

educatoarea că ar fi lipsită de tact pedagogic. Desigur că, în 
felul acesta, copilul îşi pierde încrederea în educatoarea şi 
devine nepoliticos, nemaisupunîndu-
reacţionând greşit. 

        Copilul nu se educă numai prin îndemnurile părinţilor, ci şi 
prin exemplele personale pe care părinţii le oferă acestuia. 
Există multe cazuri când părinţii intră în grădiniţă fără să salute 
personalul care lucrează în incinta acesteia. Prin firea lucrurilor, 
copilul trebuie să găsească în imediata sa apropiere, realitatea 
corectă a persoanei de care sunt ataşaţi, realitate care să
conduita. Desigur că, aceste exemple de conduită se corectează 
pe parcurs, se îmbogăţesc, ajungând chiar să se modifice. În 
acest proces, intervin grădiniţa, şcoala, societatea care 
contribuie la modelarea personalităţii copiilor. Prima etapă în 
acest proces de organizare şi formare a membrului societăţii 
este reprezentată, însă, de identificarea cu personalitatea tatălui 
sau a mamei.Lipsit de un model, de un exemplu cu care să se 
identifice în propriul său cămin, copilul va găsi astfel de modele 
în afara acestuia, într-o persoană valoroasă pentru el, cum ar fi , 
de exemplu: educatoarea, învăţătoarea. Din nefericire însă, 
adeseori, copilul care este lipsit de autoritatea părintească 
pozitivă şi eficientă îşi va afla prieteni printre indivizii străzii. 
În acest caz, efectele negative pot fi prezise cu corectitudine.

       Copiii provin din familii care se deosebesc între ele prin 
condiţiile de trai, prin gradul de cultură al părinţilor, fapt care 
îşi imprimă pecetea asupra caracterului şi conduitei copilului. 
Se mai produc încă abateri de la regulile morale şi civice în 
unele familii. Cel mai frecvent se înregistrează astfel de cazuri 
acolo unde părinţii consumă alcool. Unii copii observă aceste 
fapte şi le sesizează părinţilor, în felul lor, dar, sincer.

        Tensiunile şi confictele dintre părinţi şi copii, pot avea o 
intensitate diferită şi o durată variabilă, distingându
simple, cum ar fi: cearta, neînţelegerea, contrazicerea, refuzul 
asumării unei obligaţii conjugale sau forme complexe, precum: 
agresivitatea fizică, violenţa, alungarea unui partener de la 
domiciliu. În condiţiile în care părinţii vor avantaja un copil în 
favoarea altuia, nerepectând raportul dintre merit şi recompense, 
pot apărea situaţii de rivalitate, gelozie fraternă. Copilul 
dezavantajat va utiliza mecanisme de apărare, cum ar fi: 
încordarea, izolarea sau prefăcătoria, minciuna.

         Implicarea familiei în cadrul programului desfăşurat în 
grădiniţă este esenţială pentru îmbogăţirea madiului stimulativ, 
fixarea şi lărgirea cunoştinţelor asimilate în sala de grupă. 
Implicarea familiei în program va întări sprijinirea ţelurilor 
educaţionale. Implicarea părinţilor în activitatea preşcolară este 
în beneficiul copiilor, al familiei şi al calităţii actului 
educaţional. 

          Părinţii trebuie să acorde copilului atenţie totală pentru ca 
acesta să vadă că suntem interesaţi să îl ascultăm. Retragerea cu 
el într-un loc liniştit şi evitarea prezenţei altor persoane la 
discuţie îi pot arăta copilului că părinţii sunt cu adevărat 
interesaţi de problema lui. Copilul trebuie să fie sigur că 
“problema” se va rezolva “între ei”. Indiferenţa este la fel de 
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educatoarea că ar fi lipsită de tact pedagogic. Desigur că, în 
rederea în educatoarea şi 
-se cerinţelor acesteia şi 

Copilul nu se educă numai prin îndemnurile părinţilor, ci şi 
prin exemplele personale pe care părinţii le oferă acestuia. 

când părinţii intră în grădiniţă fără să salute 
personalul care lucrează în incinta acesteia. Prin firea lucrurilor, 
copilul trebuie să găsească în imediata sa apropiere, realitatea 
corectă a persoanei de care sunt ataşaţi, realitate care să-i inspire 

duita. Desigur că, aceste exemple de conduită se corectează 
pe parcurs, se îmbogăţesc, ajungând chiar să se modifice. În 
acest proces, intervin grădiniţa, şcoala, societatea care 
contribuie la modelarea personalităţii copiilor. Prima etapă în 

de organizare şi formare a membrului societăţii 
este reprezentată, însă, de identificarea cu personalitatea tatălui 
sau a mamei.Lipsit de un model, de un exemplu cu care să se 
identifice în propriul său cămin, copilul va găsi astfel de modele 

o persoană valoroasă pentru el, cum ar fi , 
de exemplu: educatoarea, învăţătoarea. Din nefericire însă, 
adeseori, copilul care este lipsit de autoritatea părintească 
pozitivă şi eficientă îşi va afla prieteni printre indivizii străzii. 

caz, efectele negative pot fi prezise cu corectitudine. 

Copiii provin din familii care se deosebesc între ele prin 
condiţiile de trai, prin gradul de cultură al părinţilor, fapt care 
îşi imprimă pecetea asupra caracterului şi conduitei copilului. 

mai produc încă abateri de la regulile morale şi civice în 
unele familii. Cel mai frecvent se înregistrează astfel de cazuri 
acolo unde părinţii consumă alcool. Unii copii observă aceste 
fapte şi le sesizează părinţilor, în felul lor, dar, sincer. 

Tensiunile şi confictele dintre părinţi şi copii, pot avea o 
intensitate diferită şi o durată variabilă, distingându-se forme 
simple, cum ar fi: cearta, neînţelegerea, contrazicerea, refuzul 
asumării unei obligaţii conjugale sau forme complexe, precum: 
resivitatea fizică, violenţa, alungarea unui partener de la 

domiciliu. În condiţiile în care părinţii vor avantaja un copil în 
favoarea altuia, nerepectând raportul dintre merit şi recompense, 
pot apărea situaţii de rivalitate, gelozie fraternă. Copilul 
zavantajat va utiliza mecanisme de apărare, cum ar fi: 

încordarea, izolarea sau prefăcătoria, minciuna. 

Implicarea familiei în cadrul programului desfăşurat în 
grădiniţă este esenţială pentru îmbogăţirea madiului stimulativ, 

noştinţelor asimilate în sala de grupă. 
Implicarea familiei în program va întări sprijinirea ţelurilor 
educaţionale. Implicarea părinţilor în activitatea preşcolară este 
în beneficiul copiilor, al familiei şi al calităţii actului 

inţii trebuie să acorde copilului atenţie totală pentru ca 
acesta să vadă că suntem interesaţi să îl ascultăm. Retragerea cu 

un loc liniştit şi evitarea prezenţei altor persoane la 
discuţie îi pot arăta copilului că părinţii sunt cu adevărat 

saţi de problema lui. Copilul trebuie să fie sigur că 
“problema” se va rezolva “între ei”. Indiferenţa este la fel de 
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dăunătoare. Copilul se simte respins şi neglijat dacă, atunci 
când îşi împărtăşeşte gândurile părinţilor, aceştia continuă să 
privească la televizor sau să îşi vadă în continuare de treabă. 
Încetarea oricărei activităţi este necesară pentru a
disponibilitatea. În cazul copiilor mici este importantă şi 
atitudinea pe care părinţii o au. Ei nu trebuie să se simtă 
dominaţi nici măcar fizic, din această cauză fiind bine ca 
părinţii să coboare la nivelul lor atunci când le vorbesc sau îi 
ascultă. 

          Este important pentru copii să vadă că părinţii vin la 
serbările lui sau cu ocazia altor activităţi desfăşurate. În c
grădiniţei noastre am desfăşurat serbări în jurul bradului de 
Crăciun împodobit în curtea grădiniţei,am organizat un foc de 
tabără şi un spectacol de circ cu ocazia sărbătoririi Zilei 
Copilului,etc. Şedinţele cu părinţii sunt prilejuri pentru a
informa pe aceştia referitor la modul cum se comportă copilul 
lor cu ceilalţi copii, cum se descurcă acesta în cadrul 
activităţilor educative, etc. Tot la aceste şedinţe educatoarea 
este informată de părinţi despre problemele pe care aceştia le 
parcurg şi de cele mai multe ori le oferă soluţii. S
constatat şi o altă atitudine din partea părinţilor: copilul este 
supus unui regim indulgent, nu i se cere să respecte normele de 
comportare civilizată, ceea ce face ca preşcolarul respective să 
se comporte la fel şi în grădiniţă, perturbând activităţile.

          Familia, ca prim grup cu care ia contact copilul, rămâne 
reperul permanent şi fundamental în condiţia indivizilor, în 
manifestarea unor atitudini civice, moral-comportamentale.

                                               Copiii învaţă ceea ce trăiesc
 
Dacă un copil trăieşte cu dezaprobare  
El învaţă să condamne 
Dacă un copil  trăieşte  cu ostilitate  
El învaţă să lupte 
Dacă un copil trăieşte cu ridiculizare 
El învaţă să fie timid 
Dacă un copil trăieşte cu ruşine  
El învaţă să se simtă vinovat 
Dacă un copil trăieşte cu toleranţă  
El învaţă să fie răbdător 
Dacă un copil trăieşte cu încurajare 
El învaţă să aibă încredere 
Dacă un copil trăieşte cu laudă 
El învaţă să-i aprecieze pe ceilalţi 
 Dacă un copil trăieşte cu nepărtinire 
El învaţă dreptatea 
Dacă un copil trăieşte în siguranţă 
El învaţă să aibă credinţă 
 Dacă un copil trăieşte cu încuviinţare 
El învaţă să-i placă propria persoană 
Dacă un copil trăieşte cu acceptare şi prietenie 
El învaţă să găsească dragostea în lume. 
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dăunătoare. Copilul se simte respins şi neglijat dacă, atunci 
când îşi împărtăşeşte gândurile părinţilor, aceştia continuă să 

televizor sau să îşi vadă în continuare de treabă. 
Încetarea oricărei activităţi este necesară pentru a-şi demonstra 
disponibilitatea. În cazul copiilor mici este importantă şi 
atitudinea pe care părinţii o au. Ei nu trebuie să se simtă 

r fizic, din această cauză fiind bine ca 
părinţii să coboare la nivelul lor atunci când le vorbesc sau îi 

Este important pentru copii să vadă că părinţii vin la 
serbările lui sau cu ocazia altor activităţi desfăşurate. În cadrul 
grădiniţei noastre am desfăşurat serbări în jurul bradului de 
Crăciun împodobit în curtea grădiniţei,am organizat un foc de 
tabără şi un spectacol de circ cu ocazia sărbătoririi Zilei 
Copilului,etc. Şedinţele cu părinţii sunt prilejuri pentru a-i 
orma pe aceştia referitor la modul cum se comportă copilul 

lor cu ceilalţi copii, cum se descurcă acesta în cadrul 
activităţilor educative, etc. Tot la aceste şedinţe educatoarea 
este informată de părinţi despre problemele pe care aceştia le 

cele mai multe ori le oferă soluţii. S-a întâmplat să 
constatat şi o altă atitudine din partea părinţilor: copilul este 
supus unui regim indulgent, nu i se cere să respecte normele de 
comportare civilizată, ceea ce face ca preşcolarul respective să 

orte la fel şi în grădiniţă, perturbând activităţile. 

Familia, ca prim grup cu care ia contact copilul, rămâne 
reperul permanent şi fundamental în condiţia indivizilor, în 

comportamentale. 

Copiii învaţă ceea ce trăiesc 

 
Dragoste   Eternă

 
Dr.  Alexandru VÎLCU

             De când există acest pământ, 
             De când îi omenirea, 
             C-un sentiment de legământ 
             Ne-a înzestrat iubirea. 
 
                 E greu să te desparți de ea, 
                 Chiar dacă-ți vine ceasul, 
                 Să pleci din lumea asta-i vrea,
                 Încetinindu-ți pasul. 
 
            Dar sufletul, ieșit din piept, 
            Se zbate, geme-n toi, 
            Prin înjosiri și-ngenuncheri 
            Se cere înapoi. 
 
                 Să vadă ce n-a mai văzut 
                 În lumea asta sumbră, 
                 Dar în zadar, de necrezut, 
                 Totul rămâne-n umbră. 
 
                        Să  știi... 
 
                  Să știi că e o mare artă 
                  Să te înveți a spune nu! 
                  Când toți în jurul tău se ceartă
                  Și nu participi numai tu. 
 
                  Să îi refuzi, când te provoacă,
                  La o țigară şi-o cafea, 
                  Chiar dacă-ai vrea s-o faci din joacă,
                  Gândește-te ce va urma. 
 
                  Doar vreai, cu multă insisten
                  Să faci ceva pentru popor, 
                  Dar vezi în jur indiferență 
                  Și lumea uită de valori. 
 
                  Putem noi, oare, să oprim, 
                  Desfrâul și dezmățul lor? 
                  Da! Limba dacă ne-o iubim
                  Și ne unim sub tricolor! 
 
                Începem să murim de când ne na
,,Confucius” 
 
               Începem să murim de când ne na
               Și zi de zi câte puțin murim, 
               Căci moartea-n fiecare zi ne pa
               În mod direct, prin felul cum trăim.
 
               Lăsăm în pace nota pesimistă
               Și ne gândim la felul cum trăim,
               De ce în viața noastră mai persistă
               Alunecări, din care greu ieșim.

literaturliteraturliteraturliteratură 

Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 

Dragoste   Eternă 

Alexandru VÎLCU – Chișinău 

i vrea, 

ți în jurul tău se ceartă 

Să îi refuzi, când te provoacă, 

o faci din joacă, 

Doar vreai, cu multă insistență, 

 

o iubim 

Începem să murim de când ne naștem   

Începem să murim de când ne naștem 
 

n fiecare zi ne paște, 
În mod direct, prin felul cum trăim. 

Lăsăm în pace nota pesimistă 
Și ne gândim la felul cum trăim, 

ța noastră mai persistă 
șim. 
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               De ce în jurul nostru mai există 
               Atâta ură, scârbă,-nșelăciune, 
               De ce ni-i viața-atât de sumbră, tristă, 
               Sau, poate, noi așa ne-o facem, împreună.
 
               De ce percepem tot ce ne-nconjoară 
               În mod abstract și fără de nuanță, 
               Doar ne trezim în ziua următoare, 
               Cu-n cer senin și încă o speranță. 
 
               Să ne gândim, căci moartea nu ne cruță 
               Și nu este nimic de ea cruțat, 
               Deci, ne-agățăm de-a pomului crenguță,
               Pe care este scris: ,,Ne-am terminat”. 
 

Dedicații 
 ,,Soției mele Silvia Vîlcu

 
               M-am îndrăgostit a doua oară, 
               Şi ca să vezi, de propria-mi soție, 
               Mai puternic ca odinioară, 
               Sper că va dura o veșnicie. 
 
               M-am îndrăgostit și chiar îmi place 
               Să  simt mereu  această stare, 
               Ce mă provoacă și mă face,  
               Să-mi iubesc soția și mai tare. 
 
                                * * * 
               Am parcurs un drum atât de lung, 
               Până-la inimioara ta s-ajung 
               Am parcurs un drum atât de greu, 
               Ca  s-ajung la suflețelul tău. 
 
                                * * * 
               Vreau să fiu numai cu tine, 
               Vreau să fiu numai al tău, 
               Căci doar cu tine mă simt bine, 
               Iubite, îngeraș al meu. 
 
                                   * * *   
              Treizeci de ani de clipe împreună, 
              Treizeci de ani de vise și-npliniri, 
              Iar pentru noi septembrie e luna, 
              Ce ne-a unit cu-atâtea amintiri. 
 
              Am reușit să construim o casă 
              Și să creăm un cuib armonios, 
              Cu-o atmosferă caldă, sănătoasă, 
              De oaspeţi totdeauna bucuros. 
 
              Ne-am dăruit cu multă-nțelepciune 
              Și-am educat doi copilași cuminți, 
              Ajuns-am și bunic și bună 
              Și-am mai rămas în rolul de părinți. 
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o facem, împreună. 

 

ță, 

ției mele Silvia Vîlcu” 

 
Parfum 

 
Veniamin BO

 
Vin doruri de departe, 
Să se-oglindească-n vers, 
Parfumul lor împarte 
În dulcele lor mers. 
 
Miroase a tămâie 
Și-a miruri răvășite, 
Parfum de poezie 
În strofe risipite. 
 
Mă cheamă cu iubire, 
Mă cheamă sus în cer, 
Parfum de mântuire 
Cu-ntregul său mister. 
 
Barca de salvare 
 
Într-o lume plină de păcat, 
Mi-e poezia barcă de salvare, 
Prin vers adesea m-am rugat, 
Ca să primesc a cerului iertare. 
 
Fiind purtat de patimile vieții, 
Mi-e poezia liniștit liman, 
L-am cunoscut din anii tinereții, 
Sufletul acolo și-a găsit balsam. 
 
Într-o lume care m-amenință, 
C-o să-mi oprească fiecare pas, 
Mi-e poezia semn de biruință, 
O urmă, care-n viața mea o las. 
 
Puteri spre vindecare 
 
Supus la multe încercări, 
De la ispitele vrăjmașe, 
Cer de la Domnul noi puteri, 
Sub frunte-gânduri mai frumoase. 
 
Un dor spre rugăciune mă îmbie, 
Vrea conștiința s-o trezesc puțin, 
Să nu mai aibă sete ca-n pustie 
Și să refuze cupa cu venin. 
 
Se-nseninează sufletul în grabă, 
Lumina s-o primească din belșug, 
Vrea să pornească serios la treabă, 
Ca să-ndrepteze orice beteșug. 
 
Corabia speranței 
 
Doamne, dulce-i iertarea 
Venită de la Tine, 
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Veniamin BOȚOROGA – Huși 
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Aduce mângâierea 
Speranței de mai bine. 
 
Mi-e sufletul o mare liniștită, 
După furtuna patimilor grele, 
Pe care ai potolit-o-ntr-o clipită, 
Prin-alungarea gândurilor rele. 
 
Corabia e gata de plecare, 
Am să mă urc în ea spre mântuire, 
Mă duce către locul de salvare, 
Mă duce spre un loc de nemurire. 
 
Rătăcire 
 
Pe calea rătăcirii 
Iarăși m-am pierdut, 
Că pradă amăgirii 
M-am tot lăsat vândut. 
 
Ispite pătimașe 
Mă asaltau din greu, 
Puterile vrăjmașe 
Mă-mpresurau mereu. 
 
Căzut din ascultare, 
Păcătuiam ades, 
Din starea ce se moare, 
Eu mă luptam să ies. 
 
La ceas târziu de noapte 
Mă plec spre rugăciune, 
Plângând de rele fapte, 
Plângând de-a mea genune. 
 
Tu ești, Doamne, scăparea, 
Tu ești sprijinul meu, 
La Tine cer iertarea, 
La Bunul Dumnezeu. 
 
Cântare Maicii Domnului  
 
În planul mântuirii 
Se pregătea un vas, 
Un vas al întrupării 
La hărăzitul ceas. 
 
O tânără Fecioară, 
De înger vizitată, 
Acordul și-l declară, 
Când este întrebată. 
 
Părtașă la minune, 
Se lumina de har; 
Și pentru-ntreaga lume 
Se oferea ca dar. 
 
Prilej de bucurie 
Și noul început, 
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Drum către veșnicie 
O Maică ne-a țesut. 
 
I-aducem azi cântare 
Cu îngerii în cor, 
În zi de sărbătoare, 
Din inimă cu dor. 

 
Ca să-ajung la tine

 
 

Ca să-ajung la tine 
mi-am sfâşiat picioarele 
cu emoții înțepătoare,  
tăciuni 
pe pietre arzătoare, 
deşerturi 
ce rareori  
prevesteau oaza. 
În jurul meu 
doar umbre bipede, 
surori 
de nimic, 
dar ca să-ajung la tine, 
cu spatele rupt, 
ignorai vârsta reală 
în aura ambrei 
a iluzoriilor trecute infantile 
în brațele 
din nou 
ale tinerei mame. 
 
Per raggiungerti 
 
Per raggiungerti 
ho lacerato piedi 
d'emozioni pungenti, 
tizzi   
su sassi ardenti, 
deserti 
che di rado   
annunciavano l'oasi. 
Intorno a me 
solo ombre bipedi, 
sorelle  
di pochi denari, 
ma per raggiungerti, 
la schiena rotta, 
ignorai l'età reale 
nell'aura d'ambra 
d'illusori trascorsi infantili 
fra braccia 
ancor   
di giovane madre. 
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la tine 

Luca Cipolla – Italia 
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Magia 
 
Piova una lacrima 
sull'assito 
ed una magia 
sleghi le stringhe 
che c'incatenano al suolo. 
Siamo assuefatti, 
lucciole di fuoco 
che penetrano l'atmosfera 
ed entrano, escono, 
si chiedono e perdono 
il tizzo che lento 
consuma 
per poi ridare 
fiamma. 
 
Magie 
Să plouă o lacrimă 
pe pavaj 
şi o magie 
să dezlege şireturile 
care ne înlănțuie de sol. 
Suntem dependenți, 
licurici de foc 
ce pătrund atmosfera 
şi intră, ies,  
se caută între ei şi pierd 
tăciunele care încet 
se consumă 
ca apoi să redea  
flacăra. 
 
Zafferano 
Semi di zafferano 
sulla terra sparsi, 
li raccolgo 
in nome della guerra 
che brucia il mio cammino; 
sogno in plenilunio 
- pavo che da lontano guardi 
e timido -  
saluto il futuro 
ov'ombra di porta    
cigola 
nelle sere stregate 
da complice morna. 
 
Şofran 
 
Semințe de şofran 
pe pământ împrăştiate, 
le culeg 
în numele războiului  
care mi-arde calea; 
vis la lună plină 
- pavo ce îndepărtat priveşti 
şi timid - 
salut viitorul 
unde umbra uşii  
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scârțăie 
în serile vrăjite  
de o complice morna. 
           

 
                    Ajută-mă  Doamne !
 
 

 Dr. Teona 

Ajută-mă  DOAMNE  să pot să  înțeleg
Ajută-mă să simt în timpul absolut 
Grăunța de lumină din stâncă și din lut
Și soarta înnodată să pot să o dezleg. 
 
Ajută-mă  DOAMNE  să văd și să aud ,
Ajută-mă să simt realitatea pură, 
Să pot pricepe rostul la frică și la ură  
Și la coșmarul vieții într-un destin prea crud .
 
Ajută-mă  DOAMNE  să intuiesc, să știu
Ajută-mă să simt rostul la boli nebune 
Ce torturează tihna unor ființe bune 
Și  pedepsesc  normalul  în organismul viu .
 
Ajută-mă  DOAMNE  să mă pricep pe mine  
Ajută-mă să simt în lume ce rost am  - 
Nu sunt cum mi-am dorit, nu sunt nici cum eram ...
Îmbătrânesc sperând că mâine va fi bine .
 
Ajută-mă  DOAMNE  cu omenesc liman  
Ajută-mă să simt în miezul meu lumină
Cu suflet împăcat și inimă senină, 
Că nu trăiesc degeaba, că nu trăiesc în van .
 

               Dor  împlinit 
 
Dorind să-i găsesc, îi intuiam pe zare  -
La margini de cer , în mers, se conturau 
Munții mei dragi în ochi mă priveau ...
Ce sfântă-ntâlnire în lumea cea mare !...
 
În luna lui mai , verdele crud 
Cu ierburi și flori râdea  generos - 
Atât de curat, atât de frumos ... 
La munte puteam natura s-aud . 
 
Vedeam liliac târziu înflorit  - 
Mov din belșug, parfum, bucurie  - 
Simțeam că trăiesc cu inimă vie, 
Aflând împrejur tot ce-am dorit. 
 
Simțeam, respiram, sub voia de SUS - 
În stâncă și-n suflet e unic altar - 
Mă simt rădăcină în timp milenar ... 
Dorul de munte,  la munte m-a dus. 
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mă  Doamne ! 

Dr. Teona  SCOPOS – Iași 
 

țeleg, 

lut 

și să aud , 

un destin prea crud . 

știu, 
mă să simt rostul la boli nebune  

Și  pedepsesc  normalul  în organismul viu . 

mă  DOAMNE  să mă pricep pe mine  - 
 

, nu sunt nici cum eram ... 
mbătrânesc sperând că mâine va fi bine . 

E  cu omenesc liman  - 
mină, 

, că nu trăiesc în van . 

- 
se conturau – 

ții mei dragi în ochi mă priveau ... 
ntâlnire în lumea cea mare !... 
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Sentimente  la  munte 
 
Se  joacă, se zbate și pleacă și vine  ... 
Freamătă,  rece, cascada, la poale  - 
Din miezul de munte tot merge la vale, 
Din vremuri uitate spre ziua de mâine. 
 
Verde bătrân tot crește din stâncă  - 
Muguri, roi proaspăt, surâd în copaci – 
Fânețele poartă ie cu maci  - 
Sub cerul de munte e pace adâncă. 
 
Păsări se cheamă, ape șoptesc  - 
Departe, pe zare, seninul se pierde  - 
Atâta culoare  -  verde și verde ... 
Simt că mi-i  bine, simt că trăiesc. 

 
         Dor neînțeles 
 
Las  în urmă munții, iar eu fug și fug  ... 
Verdele  -  albastru  negură destramă  - 
Mi-a fost dor de ei, plec acum cu teamă , 
Aș pleca din nou, la ei să ajung . 
 
Nu-nțeleg nici eu cum mă frâng în mine , 
Cum îmi rup din suflet ca să pot pleca  - 
Doar la munte simt că pot respira, 
Doar la munte simt pe deplin ce-i bine. 
 
Poate-am fost cândva cetină sau stâncă  - 
Poate râu am fost, rătăcit prin munți  - 
Îngeri simt în preajmă, mulți , atât de mulți  ... 
Ce-mi clădesc în suflet dragoste adâncă. 
 
În alt loc în lume nu mă simt întreagă  - 
Muntele mă lasă să fiu toată eu  - 
Când respir la munte, Bunul  DUMNEZEU , 
E în preajma mea ca să mă-nțeleagă. 
 
E mereu cu mine, dar la munte știu  - 
Miezul meu de om  are sănătate  - 
Nu mai simt poveri și nici cruci în spate, 
Sufletul mi-i liber, sufletul mi-i viu. 
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Când mă-ndepărtez , rup prea mult din mine  
Parte mai rămân, parte plec la drum  - 
Liniștea și tihna se transformă-n scrum ...
Răul se hrănește din puținul bine. 
 
Când i-am revăzut , am plâns , înflorind  
Plâng, când plec departe, fără voie plâng  
În altarul suflet, neguri strâng și strâng  ...
Înțeleg ce-nseamnă să te simți murind.
 
Dorul crește-n mine  -  ard pe propriul rug  
Miezul meu de om suferă și plânge  - 
Dor neînțeles sufletul mi-l frânge  - 
Las în urmă munții, iar eu fug și fug ...
 

 
Autoportret 
 
 
     Elena OLARIU

 
Sunt o parte din mine acasă; 
Sunt cu părinţii şi fraţii şi grija 
Zilei de mâine 
Sunt omul prezentului şi-mi curge prin vene
Gândul de pace, iubire, iertare... 
 
Sunt omul zilelor cu mintea trecută de copt
Sunt zâmbetul trist şi-mpăcat cu 
Soarta nescrisă dar, acceptată, 
Plâng făr’de lacrimi şi ochii ţintesc în adâncuri
Şi ochii, în orbite afundaţi, 
Te privesc, te citesc, te simt şi-n tăcere
Acceptă destinul... 
 
E-o lege nescris’a Iubirii de dincolo de moarte,
Iubirea de frate – blestemată lege a firii
Întunericul  minţii coclăie şi face 
Zorii zilei de mâine să te prindă între 
Somn şi trezie... 
 
Simt cum paşii vin şi pleacă 
Tiptil – sunt doar paşii iluzii şi-n 
Întuneric zâmbesc unei îmbrăţişări  tăcute,
Nespuse: sfârşitul e tragic 
Celuia ce-n taină n-acceptă destinul.... 
 
Spleen (Cărarea bătută cu pietre...) 
 
Cărarea bătută cu pietre, şlefuite pietre,
Alină  sau desbârnă unghiile,  tocite de
Atâta cale şi, Doamne, cât de greu e urcuşul!...
 Încălţămintea, tocită şi ea, lasă  degetele să răsufle  prin
Ochiuri prăfuite din piele, piatră şi 
 Pământul crăpat de atâta nerouă;   
 Lacrimă roşie  udă cărarea,  nesfârşita cărare  
Într-o zi să ajung, în hău să n-alunec şi,
Doamne, cât de greu mi-e urcuşul!... 
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ndepărtez , rup prea mult din mine  - 
 

n scrum ... 

am revăzut , am plâns , înflorind  - 
, fără voie plâng  - 

și strâng  ... 
. 

ard pe propriul rug  - 

și fug ... 

Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iași 

mi curge prin vene 

Sunt omul zilelor cu mintea trecută de copt 

Plâng făr’de lacrimi şi ochii ţintesc în adâncuri 

n tăcere 

o lege nescris’a Iubirii de dincolo de moarte, 
blestemată lege a firii 

tăcute, 

 

 

Cărarea bătută cu pietre, şlefuite pietre, 
nă  sau desbârnă unghiile,  tocite de 

Atâta cale şi, Doamne, cât de greu e urcuşul!... 
Încălţămintea, tocită şi ea, lasă  degetele să răsufle  prin 

fârşita cărare  - 
alunec şi, 
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Ieri, spuse vocea lăuntrică, deschide uşa, intră în 
Templu; aşteaptă să-nceapă  hora miresii; 
O dată în viaţă şi nu oricui  îi datul acesta!... 
Casa, plină de oaspeţi aşteptă chematul: în haina 
Roşie, până la glezne de lungă, priveam  stringherită în
Stânga, în dreapta  să văd pân’ la capăt, să’nţeleg
Cine şi ce se întâmplă... 
În  lunga rochie, desculţă, încerc să-nţeleg 
Ce fel de nuntă i-aceasta?... 

Dar  muzica – nevăzută cânta „hora nunţii”; mulţimea,
În  cerc degrabă se prinse cântând „Isaiia...” 
Precum ielele,  în mijlocul horii mă prinseră; 
Învârtindu-mă haotic, făr-de-mire, joc dansul nebunei 
Nimeni nu ştie dansul acesta al 
Moarţii şi vieţii - neschimbate, mai tare mă vor îngropa ,
Mai tare spre cer mă vor duce... 
Coroana de flori, iasomie-nflorită, pusă pe  cap de
Nu ştiu ce mâini, mai grea ca orice coroană 
 
Mă ameţeşte:  şi hora din templu mai tare se-nvârte
Şi-asurzitoarea muzică îndeamnă la horă... 
Deodată, cuiul de toc al unui pantof  agaţă poala de
Vişină coaptă a rochiei:  haotic, mireasa se-nvârte,
Se-nvârte şi... cade. Ca la un semnal muzica-ncetează!
Din Sfânta Sfintelor o boare de aer intră prin uşa 
Deschisă, la viaţă, moartea să readucă... 
Corona din flori de iasomie, singura floare albă, 
Din tristul cortegiu, 
Pe lespedea rece  rămâne; cine să înţeleagă rostul
Unei coroane căzute!? 
 
De niciunde, o hetairă striga răguşit: Nefertiti! 
Nefertiti! Primeniţi-i faţa cu lapte de matcă, 
Spălaţi-i ochii  cu-amestec de mătrăgună şi 
Lacrimă de căprioară, 
Ştergeţi cărarea ce-mparte fruntea în noapte şi zi,
Adumbriţi-o cu cu cea mai proaspătă pană de vultur,
Hlamidă albă pe umeri puneţi-i şi-ncăţăminte nouă
Să nască, să reanască viaţa într-însa, 
Pe scară să urce – i-a venit sorocul... 
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Casa, plină de oaspeţi aşteptă chematul: în haina  
Roşie, până la glezne de lungă, priveam  stringherită în 
Stânga, în dreapta  să văd pân’ la capăt, să’nţeleg 

 
nevăzută cânta „hora nunţii”; mulţimea, 

mire, joc dansul nebunei – 

neschimbate, mai tare mă vor îngropa , 

nflorită, pusă pe  cap de 

nvârte 

Deodată, cuiul de toc al unui pantof  agaţă poala de 
nvârte, 
ncetează! 

 

 

Pe lespedea rece  rămâne; cine să înţeleagă rostul 

mparte fruntea în noapte şi zi, 
o cu cu cea mai proaspătă pană de vultur, 

ncăţăminte nouă 

Visul 
 (în memoria Ancăi...) 
Fecioara zâmbi când din icoană 
Chipul ieşi păşind către dânsa; 
O spaimă lăuntrică ucise strigătul de 
„vino” sau „lasă”, genunchii 
Amorţindu-i pe lespedea rece... 
 
 
Destinul prezis de chivuţă la 
Botezul din apă – 
„Iubirea te frânge, în iubire trăind, cu 
Iubire nescrisă – ca-n basme, dar 
Făr’de iubire”; aşa-i spusese mama 
Că-i fusese prezis... 
 
Aevea  creştea şi trupul-mioară, 
Îmbătat de iubire, ascunse dorinţi, 
Pe lespedea rece a sorţii, încet, cu o 
Dulce amintire, se stinge - 
Dulci amintiri din visuri de noapte... 
 
Cu un ultim spasm al morţii, 
Fecioara învinge destinul: 
Din icoana veche de ani, îmbrăţişând-o
Chipul rece o cuprinse şi-n 
Palmele cât Universul, o 
Prinse de mână... 
 
Pletele albite din vreme 
Lăsau să curgă flori-lacrimi şi 
Dulce parfum al morţii 
Şi dulce mireasmă a învierii... 
 
...rochia albă abia se mai vede. 
 

 
 Haiku-uri pe tema iubirii

 
 

Prof.  Corneliu VĂLEANU 
 
1.  Ochii tăi, iubito, 
Sunt imensitatea cerului. 
Mă pierd în ei. 
 
2. Buzele tale sunt ca mierea, 
Lasă-mă să le sărut. 
Sunt ca o împărtăşanie. 
 
3. Degetele tale catifelate 
Îmi mângâie faţa-n durere. 
Ştiu că mă iubeşti. 
 
4.  M-ai chemat în vis, 
Te-am auzit şi am venit. 
Nu ne vom mai despărţi. 
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Corneliu VĂLEANU – Iași 
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5.  Sângerezi când pierzi iubirea 
Şi te simţi gol în suflet? 
Nu dispera!... 
 
6.  Nu te iubesc pentru trup, 
Nici pentru ochii tăi dulci, 
Te iubesc pentru suflet şi inima ta. 
 
 
7. Fereastra sufletului s-a deschis 
Ca bobocul de nufăr. 
A intrat atâta dragoste-n mine!... 
 
8. Iubirea se naşte din iubire, 
Ura se naşte din ură. 
Sentimente etern umane. 
 
9. Mă tem de singurătate, 
Fug de pustiul sufletului. 
Salvează-mă iubito!... 
 
10. Ai răsărit pe cerul destinului meu, 
Iubito, eşti ca steaua polară. 
Nu mă voi rătăci în haos. 
 
11. Nu există floare urâtă, 
Nu există femeie urâtă. 
Le iubim pe-amândouă. 
 
12. Cel ce nu iubeşte, 
Trece degeaba prin viaţă. 
E ca pomul fără rod. 
 
13. Descoperind iubirea adevărată, 
Avem o clipă de eternitate. 
Toţi ne-o dorim. 
 
14. Am primit soarele-n gazdă, 
Am rămas numai noi în lumină. 
Întunericul a fugit. 
 
15. Te chem, deci vino, 
Te aştept cu flacăra inimii. 
Nimeni nu o poate strânge. 
 
16. Primăvară.Calea Lactee 
A coborât în livadă. 
Culeg stele din pomi pentru iubită. 
 
17. Dacă soarele-mi zâmbeşte, 
Cum îmi zâmbeşte iubita, 
Toată ziua voi fi fericit!... 
 
18. În palmele vântului ţi-am prins şoapta, 
Apoi i-am dat drumul în suflet. 
N-ai mai plecat din mine, iubito!... 
 
19. Iubitule, sunt o floare, 
Mă găseşti în grădina Edenului. 
Domnul ne va binecuvânta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016

 
20. Sunt un vis frumos 
În grădina speranţei. 
Iubitule, nu vii lângă mine?... 
 
21. Mi-ai pus inelul pe deget 
Şi mi-ai dat un sărut. 
Fericirea a intrat în inima mea, iubitule!...

 

 
Metamorfoz

 
 
Ioana  HOTCĂ 

 
 Mă simțeam nesminificativ, căci eu,
 un atom dezintegrat în eternul absolut;
 vroiam să am o altă soartă, 
 să cunosc tot ceea ce înseamnă VIA
 Viața mi-a dat însă viață. 
 Din oul părăsit pe corola 
 unei încrucișate flori, 
 în recea rouă a dimineții 
 singur și pierdut 
 în infinita LUME 
 se naște o omidă. 
 Nu simțeam nici durere,  nici fericire.
 Cu ochii mici ca niște mărgele de chihlimbar
 vedeam pentru prima oară razele
 livide ale soarelui 
 ce-mi încălzeau trupul firav și negricios.
 Nu mă puteam bucura 
 de tot ceea ce înseamnă FIINȚĂ
 (ceva se întâmplase cu mine 
 și brusc somnul mă cuprinse) 
 Parcă eram prins într-un cavou
 de unde nu mai aveam scăpare,
 nu mă puteam mișca, 
 iar timpul mi se părea 
 O ETERNITATE. 
 Lumina m-a năvălit, nu mai eram 
 Eram o pată de culoare ce-i crescuse aripi sublime,
 nu mă recunoșteam 
 eram atât de frumos 
 încât… 
 În sfârșit am evadat din liniștea pupei
 cu o emoție nedeslușită 
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Metamorfoză 

Ioana  HOTCĂ – Baia Mare 

țeam nesminificativ, căci eu, 
un atom dezintegrat în eternul absolut; 

ă cunosc tot ceea ce înseamnă VIAȚĂ. 

nici fericire. 
ărgele de chihlimbar 
ă razele 

și negricios. 

ȚĂ 
 
 

un cavou 
ăpare, 

ăvălit, nu mai eram același. 
i crescuse aripi sublime, 

șit am evadat din liniștea pupei 
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 că un nou început mi-a surâs – 
 Primul zbor de fluture mi-a reușit! 

 
  File de poveste 
 
 Visam povești pe-un nor sublim de aur 
 Și la ureche-mi cântă dulce un balaur, 
 Cu vocea ruginită de basme vitejești 
 Ah,tu copile, pe toate le-ndrăgești! 
 
 Din noaptea de cenușă am facut poveste,
 Colier de stele pale ce ochiul nu zărește 
 Și-am dat filelor chipuri omenești 
 Toate-acestea, copile, ca să le iubești. 
 
 Pe coala mucezită de doruri răscolite 
 Eroii luptă cu săbii meșterite, 
 Toate-nstruțate de aur si safire 
 Ca sa te-nvețe ce-i Binele, copile! 
 
 În snopi verzi de-amară mătrăgună 
 Răul tot pe-acolo se adună 
 Și pelinul, și necazul, toate le găsești, 
 Că se luptă cu-al meu Bine în duioasele pove
 
 În ladițe noduroase se ascunde, poate-un Bine
 Și-o să aflii chiar în ele, dac-ai ajutat un c
 Dacă pomul fară roade l-ai udat, l-ai îngrijit,
 Rodul bunatații tale va-nflori necontenit.
 
 Iar în lăzi mari si sticloase 
 Poți găsi demoni,pucioase... 
 Dacă răul l-ai slăvit 
 Tu pe veci ești chinuit.  
 
  În căutarea zorilor credinței...
 
  Luna trece-ngândurată 
 Și s-ascunde dup-un nor 
 Că e tare supărată... 
 Căci ea simte un fior. 
 
 E-un fior așa de mare 
 Cât o apă ș-un pămât 
 Căci omul nu-și cere iertare 
 De la Dumnezeu cel sfânt. 
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am facut poveste, 
 

 

 
n duioasele povești! 

un Bine 
ai ajutat un câine, 

ngrijit, 
nflori necontenit. 

ței... 

 Plânge un copil afară 
 Necăjit și părăsit, 
 Dar cu gura sa amară 
 Dulci vorbe el a rostit: 
 
 De când mă știu singur am fost
 Străin pe lumea asta 
 Dar cu credința-n Hristos 
 Am depășit situația-aceasta. 
 
 Plânge-Iisus acum în cerul 
 Presărat cu stele moarte  
 Și o lacrimă-acum Mielul 
 Varsă El în dulcea noapte. 
 
 Turma Ta, Iisuse Sfinte... 
 S-a pierdut acum și piere 
 De m-auzi tu, dă-le minte 
 Și un strop de mângâiere. 
 
 Fac ei rele, comit crime 
 Necăjesc-Îl ei pe Domnul 
 Nu se roagă acum nimeni 
 Ce să faci, așa e omul. 
 
 Însă Dumnezeu le-ndreaptă 
 Toate aceste păcate... 
 Îi sfătuiește și iar îi iartă 
 Căci e strop de bunătate. 
 
 Când vezi răul, îl alungă 
 Cu o simplă rugăciune 
 Și spune-i lui Dumnezeu să-i ungă
 Cu un strop de-nțelepciune. 
 
 Curăță-mi al meu suflet 
 De păcatele-astea grele 
 Fă-mi să-mi crească iar un zâmbet
 Să nu le mai văd pe ele. 
 

 
 Poem existen

Marian 

de la un timp liniștea pare mai albă 
o alunecare oarbă în infinitul morții 
asemenea pașilor calzi pe nisipul clipei
alerg cu restul din viață 
prin verdele crud 
scus din toate cerurile ce-au trecut 
și mă întreb 
dacă viața aceasta aproape epuizată 
nu e decât 
o bâlbâială a aerului 
în care ne-am rătăcit  
cândva  
fără să știm  
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Poem existențial 

arian HOTCA – Baia Mare 

șilor calzi pe nisipul clipei 
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poem existențial 

privesc noaptea cu alte viziuni ermetice 
îngândurat 
cu stropul de rouă în mână 
clădind un cer rotund și afund 
pentru suferință și pipi 
 
vom mai trăi o bucată de negru 
într-un suspin 
ne vom agăța într-un suflet de frunză uscat nebunia 
vom plânge câte o vreme 
în eterul dintre pași  
 
vom face tot posibilul să o luăm de la capăt 
vom face din câcat aur, statui de fildeș și mărgăritare 
și diminețile cu frunze de ceai 
vor fi mai dulci 
 
nu mă grăbesc 
să mai fac lucruri mari pentru omenire 
îmi las păsările să doarmă în cuiburi 
îmi las boabele de grâu  
să germineze în mâini 
îmi șterg aripile de urmele îngerilor 
și plec într-o altă poveste 
 
poem nocturn 

ca un somn al pietrei  
aripa nopții 
se răsfrângea în tăcerea 
sângeului scurs printre oase 
 
asemenea oglinzii 
durerea părea de două ori mai grea 
mă confesam întunericului 
din venele pline cu aceleași incertitudini 
să pot vedea în negrul clar 
dacă răsuflul meu livid  
va mai putea da existenței 
vreun vis  
 
poem  

toți pașii pierduți prin nisip 

au fost cândva 
însuși mersul 
agoniei 
 
punct  

am îngrămădit tăcerea în pustiul visului 
nelăsându-l să zboare 
spre inima de turtă dulce 
 
murăturile băltite îmi vor înlocui sufletul 
când în întuneric 

drumul îmbolnăvit se va scurta 
rotunjindu-se de-a lungul și de-a latul 
până la orbire 
 
vezi punctul acela  
ce era odată o aripă blândă 
azi nu e decât sufletul aripii 
în valurile ce au trecut cândva 
printre picioarele mele 
prin gândul meu 
prin cerul meu 
prin umbra mea  
 
surâs  

ce primăvară crudă se va izbi  
în ochii mei 
dacă nu roua 
ce poartă în tânguirea sa 
surâsul din soare 
 
trezie 

privești dimineața cum tremură  
într-un bob de rouă adormit 
o păpădie smulsă din inima câmpului 
îmi sărută febril pleoapa încă străpunsă 
de rădăcinile orfice 
și totul trece ca într-o splendoare crudă a zborului 
prevestind topirea păsărilor cu aripi de sare 
în gândul ierbii aștept închegat 
lumina laxativă  
să se dezlănțuie  
tăindu-mi somnul rotund  
în două particule de trezie  
 
monolog 

tot așa a fost și anul trecut pe vremea asta 
un pod putrezit  
deasupra unui fluviu cu flori nuntind 
în rugăciune 
îmi dezlegam ochiul încolăcit în valsul beznei 
s-aud plânsul aripilor 
ce se topeau în elegii 
  
va veni și vremea pentru cer 
să mai picure ceva pe ruinele noastre 
o tandră vibrare a ploii 
a fi ultima dorință 
a zborului captiv  
în gândul meu 
 
și tot așa a fost și anul trecut pe vremea asta 
o moarte mototolită  
în memoria veșniciei 
meditația surdă a soarelui 
în paharul cu apă  
clătinându-se  

literaturliteraturliteraturliteratură 



 

    p. p. p. p. 108108108108                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

 
 

 
Lupul și Vulpea 

 
 
                                                              Delia SILIMON 
Mărețul leu abia murise 
Când toata lumea auzise 
Că vulpea vrea regină 
Cât de curând să devină. 
Lupul de asemenea, 
Să se-nscrie și el vrea. 
Au campanie electorală 
Iar vulpea spune fără sfială 
Ca ea vrea egalitate  
 Și că nu-s vorbe deșarte. 
Lupul însă nu vorbește, 
El doar binele-l făurește. 
Le ajută pe sărace  
Așa cum vulpea nu o face 
Alegerile-au început 
Dar lupul tace tot ca mut. 
La final, fără mirare  
Vulpea iese căștigătoare. 
Anii trec dar ea nu face, 
Decât frumos să se îmbrace 
Supușii ei fac revoltă, 
Iar ea stă închisă într-o boltă. 
Lupul pe tron s-a urcat, 
 Și a spus cam supărat 
-Vulpe, nu știi tu oare, 
Că mincinoșii ajung la-nchisoare? 
Eu am vorbit doar prin fapte, 
 Și am ajuns foarte departe. 
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Delia SILIMON – Huși 

 
Abstinenţă

 
 

Prof.  Petru
Atâta-s de flămând de o iubire 
Când ies pe stradă simt că ameţesc 
Şi-mi vine să mă-nec într-o privire 
Să-i spun unei străine: „Te iubesc!” 
 
Şi-n clipa-n care mi-ar intra în casă 
Cu ea în braţe eu să rup un pat, 
Să simt cum cerul peste noi se lasă 
Ca pe ceva ce nu-i adevărat. 
 
Şi-atunci cu toate simţurile bete 
Din clipa-aceea să nu vreau nimic, 
Decât ca să o ronţăi pe-ndelete 
Ca pe-o mâncare pusă la foc mic. 
 
Ai fost, de la-nceput, … 
 
Ai fost, de la-nceput, cuceritoare 
Și-i drept că mi-am pierdut din libertate,
M-ai cucerit nu cu puteri armate 
Și nici cu arma ta de vânătoare. 
 
Nu m-ai învins cu mare greutate 
Și nici n-ai poruncit să mă omoare. 
Privirea doar ți-a fost ucigătoare 
Și mersul maiestuos de zeitate. 
M-acuză toți ai mei de lașitate 
Și-acuzele-s tot mai înverșunate 
Că am cedat la cea dintâi privire. 
 
M-am dat legat de mâini și de picioare
Și am rămas un om fără onoare 
Dar îmi trăiesc povestea de iubire. 
 
       Arcadia… 
 
Arcadia noi o visăm cu toții 
Și unii mergem în genunchi și-n coate 
Iar alții prin noroaie știu să-noate 
Și, când ajung, și-arată câinii colții. 
 
Auzi mârâituri înverșunate –  
Potăile-s mai rele ca iloții –  
C-atacă numai dindărătul roții 
Și mușcă iute, pe furiș, din spate. 
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Prof.  Petruș ANDREI - Bârlad 

am pierdut din libertate, 
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Credeam c-aici e liniște și pace 
Dar ,,mondo cane” crudă și rapace 
Și pe aceste plaiuri viețuiește. 
 
Și-aici îți trebuie diplomație 
Și vezi cu cine faci tovărășie 
Iar de cel prost o viață te păzește! 
 
     Destine 
 
N-a fost iubirea 
ce putea să fie: 
din două voci 
aceeași melodie; 
 
și între noi, 
vrăjmaș , al vieții val, 
eu pe un mal 
iar tu pe un alt mal; 
 
și între noi un dor, 
un singur dor, 
după potop, 
venind c-o creangă-n zbor; 
 
departe eu, 
și tu tot mai departe 
ca marea unind țări 
ce le desparte. 
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Logodna dintre ape

(continuare din nr. 37)

 
Înv. Corneliu LAZĂR –

 
           Ne interesează ce are omul pe lângă casa. E clar...! 
Zgâtia mi-a turnat apă în una din cizmele din rucsac. Intru ceva 
mai târziu în casă şi-l văd pe moş Ion uscat la faţă ca toaca din 
clopotniță ca prunele de pe lozniță, cu părul 
barba lungă nespălata iar ochii, ochii lui sunt nemaipomeniţi 
vârâţi aşa în fundul capului că nu l-aş crede orb dacă n
 - Tu eşti Petre ? 
 - Eu moş Ioane ...! 
 - Singur ? 
 - Ți-am adus vin...! 
 - Surdul n-aude dar le potriveşt
întreb cu cine eşti. ..! . 
 - Cu mine moş Ioane...Mă cunoşti, nu
 - Bine, bine! Dumneata eşti domnule învăţător...! A 
fost şi Anca pe-aici...! Adineaori a ieşit în grădină să
pere văratice ”sântilieşti”  Mi-a adus pl
Ana. 
Bune  plăcinte...! . 
Nu ştiu ce-au mai vorbit amândoi, dar eu am şi ieşit în spatele 
casei. Tocmai se clătinau câteva crengi deasupra scării în timp 
ce eu priveam oblic. M-a zărit şi se preface
ghicit ? Simplu...! Fiindcă-şi strânge genunchii rotunzi unul de 
celălalt şi se ghemuieşte acoperindu-
sub scară şi se face zob. Îi coaptă para. Mi
urc...! 
Pufneşte în râs...! Îi iau scara...! Ei, şi ce
nimic fiindcă eu vreau să urc nu ea să coboare...! Vreau s
sărut şi-mi lasă ceafa în loc de gură că se întoarce repede să
culeagă o pară. Simt c-ar vrea să mă întrebe de cizme dar mă 
prefac şi chiar i-arăt pantofii mutându
pară şi-mi dă mie bucata retezată ca de fierăstrău. Cine n
mânca-o? Are mâinile prinse de creanga de sus şi
să-i cuprind mijlocul cu dreapta. Vreau s
îmi întoarce gura. Asta-i culmea...!Și nu ca să mă sărute ci ca 
să-mi dea o altă felie pe care o ţine bine între dinţii umezi. Îl 
aud pe moş Petre scârţâind uşa că nu-i departe casa. Aude şi ea 
şi-nghite repede felia. Atât i-a trebuit...! Nici un pom din toate 
livezile văzute nu mi s-a părut mai încărcat de roade...!
 Tăiem şesul de-a curmezişul şi nu în linie dreaptă ci pe 
ocolite fiindcă trebuie să trecem canalele ori digurile înalte ca să 
găsim poteci printre mormane. Jijia e moartă de
curge nicăieri. I s-a tăiat clonţul de câţiva ani buni dar are apă 
curată ca-n alte dăţi iar peştele ei, aşa puţin cum e, îndeamnă la 
usturoi mult şi mămăligă cu duiumul. Acolo unde se fălea cu 
sălciile ei pletoase, adică la vărsare, e acum străjuită de morma
ne cu moluz iar la coturi unde sălăşluia văduviţa, plătica cu 
pană roşie uşor de prins cu mâna la prund în mătasea broaştei, 
cabluri, fiare, piloni şi conducte de azbociment aşezate ce
drept după anumite schiţe. Motoarele electrice huruie că e 
secetă iar în staţiile de pompare muncitorii fără salopete ţipă 
unii la alţii întrebându-se de-aceleaşi şuruburi ce de fapt nici nu 
trebuiesc nimănui. Un crâsnic la ”tuburi”şi nimic peşte
că apa Jijiei e limpede şi cu greu poate fi înşelat vânatul. 
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– Gura Bohotin, jud. Iași 
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a turnat apă în una din cizmele din rucsac. Intru ceva 

l văd pe moş Ion uscat la faţă ca toaca din 
ță ca prunele de pe lozniță, cu părul fuior, nepieptănat, 

barba lungă nespălata iar ochii, ochii lui sunt nemaipomeniţi 
aş crede orb dacă n-aş şti-o! 
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Cu mine moş Ioane...Mă cunoşti, nu-i aşa? 
Bine, bine! Dumneata eşti domnule învăţător...! A 

aici...! Adineaori a ieşit în grădină să-mi culeagă 
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au mai vorbit amândoi, dar eu am şi ieşit în spatele 
casei. Tocmai se clătinau câteva crengi deasupra scării în timp 
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şi strânge genunchii rotunzi unul de 

-i cu rochia. O pară cade 
sub scară şi se face zob. Îi coaptă para. Mi-e poftă şi totuşi nu 

Pufneşte în râs...! Îi iau scara...! Ei, şi ce-i cu asta ? Nu rezolv 
mic fiindcă eu vreau să urc nu ea să coboare...! Vreau s-o 

mi lasă ceafa în loc de gură că se întoarce repede să-mi 
ar vrea să mă întrebe de cizme dar mă 

arăt pantofii mutându-i pe ramura ei. Muşcă o 
mi dă mie bucata retezată ca de fierăstrău. Cine n-ar 
o? Are mâinile prinse de creanga de sus şi-mi vine bine 

i cuprind mijlocul cu dreapta. Vreau s-o sărut pe ceafă dar ea 
Și nu ca să mă sărute ci ca 

ea o altă felie pe care o ţine bine între dinţii umezi. Îl 
i departe casa. Aude şi ea 

a trebuit...! Nici un pom din toate 
a părut mai încărcat de roade...! 
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ocolite fiindcă trebuie să trecem canalele ori digurile înalte ca să 
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a tăiat clonţul de câţiva ani buni dar are apă 
n alte dăţi iar peştele ei, aşa puţin cum e, îndeamnă la 

usturoi mult şi mămăligă cu duiumul. Acolo unde se fălea cu 
sălciile ei pletoase, adică la vărsare, e acum străjuită de morma-
ne cu moluz iar la coturi unde sălăşluia văduviţa, plătica cu 

şie uşor de prins cu mâna la prund în mătasea broaştei, 
cabluri, fiare, piloni şi conducte de azbociment aşezate ce-i 
drept după anumite schiţe. Motoarele electrice huruie că e 
secetă iar în staţiile de pompare muncitorii fără salopete ţipă 

aceleaşi şuruburi ce de fapt nici nu 
mănui. Un crâsnic la ”tuburi”şi nimic peşte-n tolbă 

că apa Jijiei e limpede şi cu greu poate fi înşelat vânatul. 
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Pescarul e trist şi amărât însă speră, şi asta e bine că ”nu ştii de 
unde sare iepurele ” Trei locuri bune de pescuit erau pe Jijia 
acestor meleaguri: La Hatie, La Plop, ori în Cotul Ţigăncii. 
Povestea bunicii cu somnul mare agăţat în voloc la vreme de 
secetă n-o crede nimeni acum. Si totuşi Jijia avea peşte chiar şi-
atunci când seceta îi sorbea apele şi-o puteai trece fără să-ţi 
dezbraci nădragii. Moş Paraschiv, bătrânul lup al acestei lunci 
trăieşte şi astăzi şi-ar povesti numai să-l întrebi, o zi întreagă 
numai şi numai de stuhăria ce i-a fost lui soră chiar dacă n-a 
reuşit niciodată să fugărească vulpile din ea nici măcar cu 
focurile de primăvară până când apele n-au spălat putina lăsând 
această uriaşă tavă ştearsă de urmele trecutului. Privită de sus 
Jijia-i o sfoară zvârlită aiurea în farfuria luncii, dar nu de sus 
doreşte ea să fie văzută ci de jos şi dacă s-ar putea chiar din 
adâncurile-i mâloase stătute şi clocite, adevărată magazie de 
ţânţari. Pământurile însă sunt puse la treabă. Colo grădină de 
legume, ici harbuzărie, dincolo culturi irigate şi-n mirişte câteva 
tractoare întorc rădăcinile vârând sub brazdă sămânţa proaspătă. 
Ne aşezăm pe lespedea de beton armat uitată de-o macara cine 
ştie de când în locul în care altădată era gârla Matciuc. Soră cu 
ea, din baltă se scurge altă gârlă: gârla lui Filip dar numai 
bătrânii îşi mai amintesc, moş Petre scoate ulciorul din desagi 
şi mi-l întinde. E plin şi-ntr-un anume fel gol. Nu-mi poate 
umple lipsa dinăuntru cu tot pântecele lui fumuriu, beau să nu-
mi refuz drumeţul că şi el bea să-şi ascundă golul din adâncuri. 
Cine ne-a blestemat sa ne-amăgim unul pe celălalt...? 
         Cârpesc o minciuna şi-i spun lui moş Ion c-aş vrea să 
pictez. Mă trage de mânecă şi nu mă lasă fie că n-aş avea ce, fie 
că n-ar avea cine. Îl gust ca pe-un ceai matinal şi-l urmez acolo 
unde n-are ce să-mi arate. Următorul popas nu-l înţeleg. Dar e 
preferinţa lui. Scotoceşte desagii şi bea singur. E sigur ca nu mi-
e sete sau i-e scârbă să-mi întindă ulciorul. Nici n-aş vrea. Prea 
trist e aici... întorc ochii şi văd satul de jos. E mai bună aşa o 
pânză...! 
 - Ce te-a făcut pe dumneata să te întorci acasă că 
oamenii acestor locuri cu învăţătură de carte au împânzit lumea 
? Nu-i răspund pentru că n-am ce iar el îmi întinde ulciorul 
gândind că m-am supărat.. 
Ceea ce n-am ştiut de el mai mult până acum, încep să aflu de-
acum în colo până către ziuă că nu închid un ochi în noaptea 
asta şi nici n-oi închide până când n-oi aşterne pe hârtie 
povestea vieţii lui. 
                                                   EPILOG 
 
Nu ştiu nici acum dacă aveam de gând s-o sărut ori nu când m-
am trezit c-o palmă zdravănă în semiîntunericul camerei mele 
unde micul ecran al televizorului împrăştia o perdea albăstruie 
de lumină. Obişnuia să vină aici numai atunci cînd ştia că-s 
plecat aiurea şi sigur sunt că înainte de asta s-a înţeles cu mama 
de se furişa ca o pisică, pe uşa din faţa casei şi se aşeza comodă 
pe pat să-şi savureze happi-endul filmului programat. Gazda la 
care locuia împreună cu prietena ei Elena, profesoară de fizica, 
era alături de casa mea părintească dincolo de gardul de sârmă 
împletită, casă mare cu cerdac şi grădină de trandafiri în faţa. 
Două domnişoare ofilite de vreme, misterioase în mai toate 
împrejurării însetate însă de cultură că citeau nopţi întregi tot 
ce găseau prin librării ori anticariate. Întâmplarea a făcut ca în 
seara aceea de vară s-o surprind pe Dana în camera mea şi 

sincer să fiu acum n-aş putea spune că nu mi-a făcut oarecare 
plăcere cu toate cele întîmplate ulterior. M-am aşezat alături de 
ea şi-am încercat s-o împac c-o şoaptă la ureche pentru că ne 
certasem destul în cele cîteva luni de când ne cunoscusem. Nu 
m-a surprins plescăitul obrazului meu lovit pe cât suspinul ei 
adânc izvorât dinăuntru şi lăsat acum dincoace de prag, laolaltă 
cu parfumul ei exotic pe care îl poartă în îmbrăcăminte 
neschimbat vreodată de cît timp o cunosc. 

Atunci când m-am întors din armată într-un septembrie 
splendid mi-a fost dat s-o văd întâia oară. Am găsit-o la şcoală 
proaspăt încadrată pe catedra de Limbă română şi m-a privit cu 
acreală de parcă s-ar fi aşteptat să arăt altfel scăpând cu mare 
zgârcenie o felie de zîmbet. Din toată această floare ofilită de 
arşiţa vre-unei iubiri numai de ea ştiute şi pe care o ţine acum 
tainic zăvorită în adâncurile ei, am remarcat totuşi o pereche 
de ochi frumoşi, desenaţi cu migală de-o mână de maestru pe 
un fond măsliniu între frunte şi bărbie. Purta părul lung 
despletit pe umeri şi nu-i stătea deloc rău când râdea de toate 
năzbâtiile pe care le făceau copiii în recreaţiile lor şcolăreşti. 
În scurt timp descoperisem în ea un mare depozit de cultură 
aşa încât cu greu reuşeam să ies din impas atunci când cu bună 
intenţie mă sâcâia cu întrebări de tot felul. Și pentru că nu-i 
plăceau niciodată poeziile mele mă apucam deseori de pictură 
şi n-o lăsam nici măcar să-mi vadă schiţele. N-am încercat 
niciodată un portret al ei deşi m-ar fi atras prospeţimea ochilor 
mai ales după ce de la un timp aflasem despre un anume Radu, 
student nu ştiu unde, de la care primea scrisori şi fotografii 
color. Era în preajma vacanţei de vară când m-a invitat la 
repetiţia finală a unui spectacol pregătii de ea cu elevii clasei la 
care era dirigintă. 

- Nu mă pricep la teatru ! - îi răspund sec. 
- Știu, dar nu de regie am nevoie. 
- Atunci? 
Nu-mi răspunde şi iese din cancelaria şcolii trăgând furioasă 
uşa în urma ei. Uită pe masă un maldăr de foi încărcate de 
versuri, fraze, adăugiri pe colţuri şi foarte multe sublinieri. 
Trec fugar ochii prin ele şi-mi dau seama că sunt versurile lui 
Eminescu. 

Se împlinesc acum nu ştiu câţi ani de la moartea poetului. 
Dana are nevoie de decor. Asta e ! Nu ştiu ce să fac. Colegii au 
terminat orele şi au plecat acasă. Am rămas aici numai cu ea şi 
trupa ei de actori. Mi-e foame că n-am mâncat dimineaţă decât 
ouă cu roşi pâine şi puţină brânză. Îi scriu câteva rânduri şi 
plec acasă lăsându-i hârtia pe masă. 

”Mă-ntorc peste o oră. Lasă-mi scris ce am de făcut. 
Eventual și-o schiță, așa cum te pricepi ! ”  

Acasă, mama mă ceartă că n-am făcut patul de dimineaţă. 
Mănânc şi mă culc imediat de parcă aş vrea să-i dovedesc că l-
am, lăsat aşa cu bună intenţie. Când mă trezesc din somn, nu 

literaturliteraturliteraturliteratură 



 

    p. p. p. p. 111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 
       

 

ştiu cât am dormit dar ceasornicul îmi atrage atenţia că am 
depăşit timpul planificat c-o oră. Afară plouă cu găleata şi poate 
că de n-ar fi tunat să se zgâlţâie cercevelile geamurilor, nu m-aş 
fi trezit nici acum. 
Până la şcoală, ploaia mă udă zdravăn şi mi se lipesc hainele de 
de corp cu toată pelerina de protecţie pusă în cap. Găsesc pe 
masă o schiţă urmată de câteva cuvinte: 
 "Dacă ai o idee mai bună foloseşte-o ! " 
Privesc schiţa ştergându-mi stropii de apă de după ceafă cu 
prosopul găsit în cuier. În cerc în mijloc înconjurat de ramuri, 
probabil de tei. Ba da, iată că şi scrie pe frunza desenată 
stângaci. În fundal schiţa unui copac, o fi el salcâm dar mai bine 
aduce a salcie, în cerc scrie cu majuscule: PORTRETUL LUI 
EMINESCU" Din colţul stâng o linie piezişă coboară spre 
silueta unei stâni. Sara pe deal! îmi zic hotărîndu-mă s-o mustru 
aspru pentru totala lipsă de talen - Mai adaugă în colţul din 
dreapta, jos, câteva cuvinte: 
 " Azi e sâmbătă. Vin să văd filmul la televizor !" 
La care eu continui apăsând creionul că taie cu vârful hârtia: 
 " Asta nu înseamnă să plec de acasă pe o asemenea 
vreme! " 
Ii împăturesc apoi schiţa năzdrăvană în patru muchii, şi-o vâr în 
teancul ei de versuri pe care l-a lăsat tot acolo şi după plecarea 
e: la gazdă. Schiţa pe care mi-o fac eu îmi ia exact un sfert de 
oră. Trec la pânză folosind cretă colorată şi tuş. Timpul curge 
cascadă iar eu mai am acum de trasat doar o singură linie şi 
gata. O găsesc acasă cu toate bănuielile unei păcăleli, 
şi,amintindu-mi păţania din urmă mă aşez pe-un scaun cât mai 
departe posibil de ea. Mă fulgeră din priviri dar n-o privesc de 
teamă sa nu-i surprind vre-un zâmbet ironic. Nu mă întreabă 
nimic de decor, însă prin câteva cuvinte reuşeşte să-mi 
povestească cu uşurinţă începutul filmului. Aprind veioza şi-o 
servesc cu dulceaţă de cireşe amare. Refuză paharul cu vin roşu, 
preferă în schimb o căniţă cu apă rece din care gustă doar câteva 
înghiţituri. Într-un târziu se pare că cineva bate în poartă. Intr-
adevăr, acum se aude mult mai clar, cineva strigă. Ies în întu-
nericul umed şi cobor scările spre poartă, lăsând-o singură pe 
Dana. 
                          - Bună seara ! (Recunosc vocea preotului) 
               - Bună seara părinte! 
               - Domnule învăţător, necazuri mari pe capetele 
oamenilor! Iată ce s-a mai întâmplat: Moş Petre Agrigoroaie 
trebuie dus grabnic la spital. Are arsuri mari. I s-a aprins şura 
înainte de ploaie şi l-au înconjurat flăcările în pod în timp ce 
încerca să le stingă. 
Au sărit vecinii şi au potolit văpaia. A venit apoi la mine mătuşa 
Ana, nevasta lui şi m-a rugat să-l duc de urgenţa la spital. Aş 
face-o din mila lui Dumnezeu dar mi-e defectă maşina. Am 
trimis-o pe mătuşă la dumneata dar am văzut că se cam 
cârcoteşte şi am venit eu. Altă maşină-n sat nu mai este şi până 
vine salvarea îşi dă duhul, încearcă dumneata să-l ajuţi pe 
nenorocit că D-zeu îi mare şi-o ţine minte binele ce-l faci! 
 Nu mai ştiu ce-o mai fi spus părintele că l-am lăsat 
acolo în poartă şi şi am dat buzna în casă să mă pregătesc de 
plecare. Între timp intră şi mama auzind pe semne ceva din 
discuţie, şi-ncep amândouă deodată să mă-ntrebe ce s-a 
întâmplat. Pornesc automobilul şi ies în şosea lăsându-l pe tata 
în urma mea să închidă porţile. După colbul uliții maşina se 
împotmoleşte într-o băltoacă însă se apropie în grabă mulţimea 
adunată în faţa porţii lui moş Petre şi mă ajuta să ies. Șura încă 

mai fumegă din jumătatea de acoperiş arsă, şi spun oamenii că 
de n-ar fi fost ploaia s-ar fi aprins şi casa. Întins pe laviţă, 
învelit într-un cearşaf umed, aşa îl găsesc pe moş Petre gemând 
de durere. Bărbaţii mă ajută să-l prăvalim pe-o pătură iar apoi îl 
vârâm în mașină culcat pe bancheta din spate. Pornesc motorul 
şi cobor la şosea. Maşina  prinde viteza însă ocolesc cu grijă 
băltoacele de apă murdară adunată în cariile asfaltului. Încerc 
din când în când să vorbesc cu bolnavul dar nu înţeleg nimic din 
gemetele lui de durere. După aproape o oră de mers ajungem la 
spitalul de urgenţă . Medicul de gardă îi dezveleşte cu grijă 
cerşaful umed întorcându-l încet când pe o parte când pe alta ca 
să-i consulte rănile. Îl chem apoi în anticameră şi-i strecor în 
buzunarul halatului 5 0 0  de lei rugându-l să-l aibă în grijă, pe 
bolnav. Înţeleg de la el c-ar mai fi ceva şanse si mă bucur. 
 - Tine-te bine bătrâne - îi şoptesc bolnavului la plecare. 
Scapi tu şi de asta cum ai mai scăpat de-atâtea altele. Te-am 
adus pe mâini sigure ” 
 - Ana să-ţi plătească drumul băiete. Auzi ce-ţi spun: 
Știe bine de unde să ia bani. Să-i scrie Ancuţii că nu mai putem 
merge sâmbăta la ea cum ne-a fost înţelegerea. 
Tot drumul întoarcerii m-au frământat aceste cuvinte ale 
bolnavului.  Unde la ea şi care anume înţelegere a fost între ei 
? 
La trei şi jumătate lumina încă e aprinsă la mătuşa Ana. Îi 
povestesc totul, mă ascultă cu sfinţenie ştergându-şi din când în 
când ochii cu colţul broboadei. 
 - Mătuşă Ana, te rog un singur lucru. Fiindcă n-am 
prea priceput eu vorbele lui moş Petre, spune-mi dacă se poate, 
despre care anume întâlnire aveaţi înţelegere pentru sâmbăta ce 
urmează? Femeia tresare, ceva în ochii ei se aprinde, îmi 
întoarce spatele şi vorbeşte rar: 
 - Ancuţa urma să se logodească sâmbătă ! Câteva 
boabe.de gheaţă mi se topesc acum în măduva spinării, şi simt 
răceala lor lăsându-se uşor spre vârful unghiilor. Pășesc rar 
călcând în băltoacele pe care nu le mai văd din cauza pânzei ca 
de păianjen ce mi se pune pe ochi. Cred că uit să închid şi 
poarta lăsând altora s-o facă , nu ştiu când mă trezesc acasă în 
pat recitind ultima ei scrisoare datată  două luni în urmă, mai 
precis 12 mai 1 9 73 . 
                                   Dragul meu, 
 ”  Mi-au spus fetele că m-ai căutat la Institut dar din 
păcate am fost plecată într-o excursie de două zile. Îţi răspund 
totodată şi scrisorii tale pe care am primit-o recent. Înţeleg din 
scrisoare că eşti oarecum supărat, suntem departe unul de celă-
lalt şi-mi dau perfect seama că nu-ţi este prea comod. Posibil să 
plec la Bucureşti la o şcoală de câteva luni însă rămâne de văzut 
întrucât tata îmi interzice. În sfârşit, am şi alte probleme. Tu ce 
mai faci? Am aflat că ai colege noi la şcoală, e bine că ai cu 
cine te distra. Nu-i aşa ? Mi-e dor de voi toţi ! ”  
                                                                                                                             
Ancuţa 
 
 Mă trezesc la ora nouă fix mult mai obosit decât m-am 
culcat nu ştiu dacă în tot acest timp am închis un ochi, în sfârşit 
mă îmbrac, mănânc din picioare şi-apoi mă dezbrac iarăşi să mă 
spăl la putină cu apă de sub agud... Sucite pe dos m i se par 
toate, un haos infernal în jurul meu din care nu cred să mai pot 
ieşi vreodată. Mă strigă mama de undeva din grădină . 
 - Da ! ! ! 
 - Te-aşteaptă un copil la poartă...! 
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Sandu, cel mal bun elev al meu din clasa a III-a ține sub braţ o 
carte groasă. 
 - V-a trimis-o tovarăşa ... (Dana - adaugă ea ) citind pe 
copertă ”Femeia în alb” de W. Collins. 
La pagina 103 găsesc un bileţel cu câteva rânduri: 
                                 George, 
(Pentru întâia oară mi se adresează pe nume) ”Am  rugămintea 
s-o citeşti în 2-3 zile întrucât am împrumutat-o şi trebuie s-o 
înapoiez urgent. Îmi place decorul pe care l-ai făcut şi-ţi 
mulţumesc ”              
                                                                                                                                                       
Dana 
                                                    
După amiază merg acasă la directorul şcolii şi-i cer învoire pen-
tru ziua de luni. 
    - Renunţi la premiera ”Luceafărului” ? 
 - Nu am altă alternativă domnule director! Trebuie să 
dau o fugă la Suceava. Îmi pare rău...! 
Pornesc la 7 dimineaţa bine odihnit după o noapte lungă, (mă 
culcasem odată eu găinile) şi intru în oraşul istorie la 12 si 
câteva minute după două popasuri de hodină şi gustare în laşi şi 
respectiv Paşcani. Drumul devine tot mai obositor odată ce 
soarele se încinge şi chiar înmoaie pe unele locuri asfaltul, iar 
florile pe care le-am cumpărat, par să-şi piardă prospeţimea 
acolo în spate pe bancheta maşinii. Admir aleea ce duce către 
Institut nu numai că-i mereu aglomerată şi pestriţă, cât mai ales 
pentru trecutele mele amintiri de după examenul de admitere al 
Ancuţei. Pe aici pe undeva trebuie să fie şi stejarul sub care am 
sărutat-o la despărţire cu un ceas înaintea primului ei curs. Iată-l 
tot aici mai bătrân cu doi ani dar tot aşa de drept că n-ar gârbovi 
el nici în fața securii. Primele informaţii deloc plăcute mi le 
oferă pe tavă portarul căminului de fete pe care-l găsesc în 
cuşca lui jucând table cu-n copilandru. 
  - O cunosc, dar să știți că nu mai locuiește în căminul 
nostru. A plecat acum trei săptămâni cu bagaje cu tot.  
  - Unde a plecat ? 
  - Asta n-am de unde să ştiu. 
  - Locuia la camera 37. 
  - E-adevărat dar fetele sunt acum la cursuri. Mergeţi la 
amfiteatrul şi aşteptaţi acolo. 
  N-am numărat de câte ori am ocolit clădirea  până când în 
sfârşit aud înăuntru forfotă de glasuri şi trăncănit de scaune,. 
     - Iertaţi-mă ! Caut o studentă anul doi filologie-
istorie. 
                  - Mergeţi vizavi la ”B” Aici e ”A” - matematica. Mi-
e frică să mai întreb şi-mi vine tot mai greu să mă hotărăsc pe 
cine anume. Mi-aş dori un interlocutor care să-mi poarte puţin 
noroc dar asta-i bună...!! Ce-ar avea omul cu toată povestea asta 
anapoda! Îmi calc pe inimă totuşi şi întreb la întâmplare. 
    - A abandonat Institutul nostru, de aproape trei 
săptămâni. 
(Asta e mai grasă ca toate celelalte) Dar aşteptaţi puţin a i c i  
s ă  vă trimit o colegă de-a ei de grupă. (Ce mai contează 
aşteptarea)! 
    - Cine sunteţi dumneavoastră? 
    - Prietenul e i . . .  
    - George,da? 
    - Mulţumesc, aşa e s t e . . .  
Fata păşeşte rar pe alee cu capul plecat, convinsă fiind c-o 
urmez şi că tot ce-are să-mi spună mă interesează numai pe 

mine. Ține sub braţ un teanc de hrisoave pe care-l mută la piept 
şi-l îmbrăţişează cu amândouă mâinile de parcă s-ar teme să nu 
i-l fur. 
    - Anca a plecat de la noi, dar ce-i mai trist e că nu ştim 
unde. 
    - În ce măsură o cunoaşteţi? 
    - Mai mult ca pe-o soră. Am adormit cu ea în același 
pat tot anul întâi. Despre dumneata, știu de la ea aproape totul.       
    - Ceva necazuri cu examenele? 
     - Nicidecum! În primăvară le-a luat cu brio. Se pare 
însă că au apărut ceva neînţelegeri în familia ei. 
     Tatăl ei a fost pe-aici şi s-a certat aspru cu rectorul. A plâns 
atunci Anca toată ziua. Ceva mai târziu după asta,  şi plecat. 
Vă pun şi eu acum o întrebare dar să fiţi sincer. ( Fata e isteaţă) 
Spuneţi-mi vă rog, aveţi o prietenă pe care o cheamă  Dana ? 
 - Colegă de muncă . Atât numai! 
 - Vă fac acum o mărturisire, nu dezarmaţi... căutaţi-o 
pe Anca peste tot. Ne este dor de ea. Anca vă iubeşte foarte 
mult.  Asta e  convingerea mea, cel puţin până-n clipa 
despărţirii de ea. Anca n-ar putea iubi pe nimeni altcineva. 
Uitasem un amănunt. Atunci când aţi căutat-o, ea şi alte fete din 
grup, au fost la o testare. Nu v-a scris? 
 - Mi-a spus de o excursie 
 - O…  Nu !... A luat testarea cu medie bună şi urma să 
meargă la nişte cursuri de şase luni la Bucureşti. 
 - Ce fel de cursuri?  
 -  Politic, ziaristică pe linie de partid. De la un timp 
însă Anca s-a răzgândit şi chiar i-a spus rectorului că refuză 
plecarea la Bucureşti. După aceea a urmat scandalul între tatăl 
ei şi rector.. 
         De n-aş fi zărit florile pe banchetă, mai că nu mi-aş fi 
recunoscut maşina la care întâmplător între timp ajunsesem, aşa 
de mult mă zăpăcisem. I le ofer pe toate acestei fete minunate şi 
o rog să-mi spună numele. O cheamă Lucia. 
         Zilele ce urmează după întoarcerea mea de la Suceava se 
scurg sarbede şi nu rezolv altceva mai nimic decât câteva din 
problemele şcolii. Mă macină necruţător gândul că fiecare zi ce 
trece e cu alt kilometru ce lungeşte distanţa dintre mine şi Anca, 
Mă zbat ca peştele pe uscat fără să pot face un pas pe urmele ei 
neştiute. 
Și astea toate pentru că mătuşa Ana nu vrea să scoată o iotă din 
tot ce bănuiesc că ştie, rudele ei apropiate dau mereu din umeri, 
iar nenorocitul de moş Petre a intrat în comă la Spitalul de 
urgenţă şi nu-i chip să-1 întreb ce s-a întâmplat. Mă rog bunului 
D-zeu să-i dea sănătate mai multă ca oricând şi asta pare să-mi 
fi rămas unica şansă. 
           Mama sesizează ceva ciudat în comportamentul meu şi 
mă pândeşte în ascuns precum pisica şoarecele  crezându-mă 
speriat de accidentul lui moş Petre. Ca să n-o îngrijorez prea 
tare, o rog în dimineaţa zilei de joi să-mi calce cămaşa şi cravata  
pentru a merge la aniversarea prietenului meu Mihai, de la care 
nu puteam  lipsi. Oscilez cu toate astea ziua întreagă cu gândul 
între a merge sau a nu merge la această petrecere, având în 
vedere proasta dispoziţie în care mă găseam. În sfârşit mă 
hotărăsc definitiv şi aleg din colecţia mea de pictură un peisaj în 
ulei, cel mai drag mie din câte am pictat vreodată, fără nici a 
reţinere scriind pe verso  ”Pentru dragul meu prieten Mihai ” 
          Glume pe seama mea şi a Danei venită şi ea aici, se fac 
mai toată noaptea însă eu am grijă să mă cherchelesc binişor că 
de la un timp vorbesc tot mai rar şi gândesc tot mai departe. 
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Dacă ei i-a plăcut tabloul meu imediat ce l-am despachetat, n-
am sesizat atunci, cert este însă că într-un târziu, am surprins-o 
contemplându-l în camera alăturată. Dansez acum cu ea acelaşi 
tango şi totuşi dansăm diferit unul faţă de celălalt. Fiecare dintre 
noi ştie bine că e primul dans de când ne-am cunoscut dar 
totodată o primă falsă apropiere. 
    - Ceva se întâmplă cu tine în ultima vreme. Vreau să 
ştiu şi eu ce anume. Ridică apoi fruntea să-şi laude a nu ştiu câta 
oară ochii de vrăjitoare. 
   - Ceva se întâmplă cu lumea toată! Deci şi cu mine. 
   - Promite-mi c-o să-mi răspunzi mâine la această 
întrebare. 
   - Nu promit nimic fiindcă ţi-am răspuns acum. 
Mi-a trebuit o oră a doua zi să-mi amintesc exact acest scurt 
dialog cu ea. 
     Primesc o scrisoare adresată de Comitetul Comunal de partid 
în data de 18 iunie 1 97 3  semnată şi parafată de primarul 
comunei respectiv tov. Simionică: 
 ” Sunteţi invitat mâine 19 iunie 1973 la Comitetul 
comunal de partid pentru rezolvarea unor probleme de natură 
organizatorică. ” Să-mi treacă mie prin ruptul capului vreo 
anume legătură cu problemele ce mă frământă ? Nicidecum ! Si 
totuşi..! 
 Îl găsesc pe primar în biroul lui capitonat după ce mai 
întâi asist vrând nevrând la un scandal de proporţie între doi 
cetăţeni pe holul primăriei. 
 - Profesia dumitale domnule învăţător, cât şi legăturile 
sau mai bine zis rădăcinile de obârşie cu vatra acestui sat, mă 
obligă atât pe mine cât şi Biroul Comitetului comunal de partid, 
să-ţi facem o propunere de mare cinste. Veţi fi primit în 
rândurile P.C.R. începând cu săptămâna ce urmează. Îmi revine 
misiunea să vă aduc la cunoştinţă această hotărâre, să vă pun în 
temă aşa încât la adunarea de partid a Organizaţiei de bază nr. 4, 
ce urmează să se ţină săptămâna viitoare să ştiţi despre ce este 
vorba. Dumneavoastră aţi desfăşurat o activitate laborioasă pe 
linie profesională, am înţeles că pregătiţi deschiderea unei 
expoziţii de pictură, tatăl dv. este un comunist cu experienţă, 
aşa că nu încape nici un fel de îndoială asupra hotărârii ce noi 
cu toţii am luat-o. Urmează ca secretarul Organizaţiei de bază să 
întocmească toate formalităţile, iar dv. să pregătiţi în scris 
autobiografia ce trebuieşte anexată la dosar. Sunteţi om cu 
pregătire şi nu mai este cazul, cred eu să vă mai cer părerea cum 
de regulă procedez cu membrii cooperatori. 
 Sună telefonul, îmi strânge mâna şi ies afară din biroul 
lui simţind acreală ca de aguridă în cerul gurii, şi nici acum nu 
ştiu precis dacă mai aveam  ceva să-i răspund ori nu. 
 Şedinţa este convocată la orele 17 în ziua de vineri, la 
18 şi zece minute opreşte în faţa şcolii trăsura primăriei 
coborând din ea primarul şi secretarul cu probleme de 
propagandă., iar la 18 şi jumătate se face prezenţa în sala de 
clasă constatându-se de către autorităţi absenţa a cel puţin trei 
membri ca adunarea să fie statutară. Câţiva fumători se retrag în 
holul şcolii pentru a-şi aprinde ţigările, timp în care secretarul 
Organizaţiei de bază, Astanei, dă o raită prin apropiere să-şi 
completeze efectivul. În sfârşit, târâş grăpiş, după aproape două, 
ore de aşteptare, şedinţa se deschide dându-se cuvântul tov. 
Burlacu să prezinte informarea kilometrică cu privire la vizitele 
de lucru ale tovarăşului şi tovarăşei în luna iunie anul curent, 
stadiul realizării indicatorilor de plan pe trim. II, analiza 
activităţii membrilor cooperatori la ferma de legume, precum şi 

câteva referiri la politica externă a P.C.R. în frunte cu secretarul 
său general. După citirea materialului urmează înscrierile la 
cuvânt. Primarul atrage atenţia să se consemneze totul în 
procesul  verbal (vechiul lui obicei ) . Moş Grigore Blaj începe 
primul, se plânge ca şi-n alte dăţi că are prea multe vite în bătă-
tură, că nu are furaje să le ierneze iar statul refuză să i le ia la 
contract pe motiv că nu sunt grase. Mihai Alexa critică direct 
autorităţile comunei în frunte cu primarul care i-au luat cu forţa 
de la stână caşul şi mieii. Se aprinde rău de tot ţăranul trântind 
uşa şi lăsând în urmă câteva grosolane înjurături. Mătuşa Aglaia 
se plânge de lemne. In fine, multe necazuri pe capetele bieţilor 
ţăran. Se mai înscrie apoi la cuvânt şi secretarul cu propaganda 
aşezându-şi grijuliu ochelarii pe nas şi angajându-se în faţa 
adunării că va face şi va drege în conformitate cu sarcinile 
trasate de partidul nostru. Conchide în cele din urmă primarul. 
Aduce referiri cu privire la consistenţa şi loialitatea materialului 
prezentat, prelucrezi câteva decrete - lege referitoare la normele 
de contractare şi achiziţii a animalelor din gospodăriile 
populaţiei precum şi obligaţiile ce revin cetăţenilor la asigurarea 
fondului de stat. 
  - Stimaţi tovarăşi! - continuă el. Daţi-mi voie acum să 
vă anunţ şi ultimul punct al ordinei de zi referitor la evidenţa 
membrilor de partid din organizaţia dv. De fapt acest punct 
conţine două subpuncte ca să spunem aşa. Primul cu privire la 
excluderea din partid a tovarăşului Agrigoroaie Petre ca urmare 
a unor abateri de la statut, o să vă explic imediat despre ce este 
vorba, şi cel de-a doilea subpunct primirea în rândul 
organizaţiei dv. a unui nou membru, e vorba de tovarăşul 
învăţător George Dumitraş pe care dv. îl cunoaşteţi foarte bine 
şi-l aveţi şi-a ici de faţă. Să revin la cazul tovarăşului 
Agrigoroaie. Stimaţi tovarăşi!  Dumneavoastră cunoaşteţi foarte 
bine necazurile pe care ni le-a făcut nouă tuturor acest tovarăş. 
Să amintim doar câteva: Mai întâi refuzul lui de a-şi exprima 
votul la alegerile din martie că a trebuit să mergem acasă la el şi 
să-l rugăm până la pământ că nu puteam raporta  mai sus 
închiderea votării. Dar dv. mai ştiţi tot atât de bine că 
respectivul tovarăş nu participă niciodată la şedinţele noastre de 
partid, nu şi-a achitat niciodată obligaţiile la fondul de stat iar în 
toamnă când am mers la poarta lui să dea porcul la contract a 
refuzat tovarăşi şi chiar m-a ameninţat cu moartea în prezenţa 
domnului Crăcană secretar la judeţ. Din informaţiile pe care le 
am vă declar aici deschis că Agrigoroaie Petre fiu de chiabur, 
curios cum s-a infiltrat în rândurile noastre, mai face şi propa-
gandă prin sat împotriva partidului nostru. Dar nu asta-i totul. 
Printr-o adresă trimisă de Institutul pedagogic Suceava, prin 
aprilie, cam aşa ceva (am adresa la primărie cine vrea s-o vadă) 
mi s-a cerut de către acest Institut o caracterizare a lui dată de 
Comitetul comunal de partid, precum şi acceptul ca fiica sa stu-
dentă la această unitate de învăţământ să urmeze o şcoală de 
partid. L-am chemat la primărie şi a refuzat tovarăşi. A declarat 
deschis că nu-i de acord cu partidul nostru şi că nu-şi lasă fata 
să-şi bage capul în ”Porcăria asta” Exact aşa s-a exprimat 
stimaţi tovarăşi. Apoi a mers la Suceava şi l-a făcut cu ou şi cu 
oţet pe rector. In urma acestor fapte condamnabile, am făcut 
adresă la institut cerând exmatricularea fiicei lui. Am primit 
răspuns după o săptămână şi am fost informat că în urma 
analizei cazului respectiv, conducerea Institutului i-a retras 
definitiv bursa şi a eliminat-o din căminul de nefamilişti. Iată 
stimaţi tovarăşi acestea sunt motivele pentru care propun 
excluderea lui Agrigoroaie Petre din rândurile organizaţiei dv. 
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de partid. Un cetăţean cu o asemenea atitudine nu are ce căuta 
printre noi. Ceea ce v-am prezentat dv. este scris aici în acest 
raport căruia nu-i mai dau citire se uită la ceas şi aşa prea târziu, 
trecem acum şi supunem la vot. 
Cine este pentru ca Agrigoroaie Petre să fie exclus din rândurile 
P.C . R . ? 
 - Tovarăşe primar, - intervin eu pierzându-mi şi ultima 
fărâmă de răbdare. Mai întâi de toate vă acuz de lipsă totală de 
bun simţ să discutaţi un om în absenţa lui. Dumneavoastră, 
(întorc capul spre sală ) ştiţi foarte bine unde se află acum acest 
om. Permiteți-mi tovarăşe primar câteva întrebări: Dv. 
cunoaşteţi bine acest om? dv. ştiţi ce a făcut acest om pentru 
această ţară? Dv. ştiţi ce-a însemnat pentru acest om aceste 
pământuri pe care le-aţi scrijelit cu buldozere săpându-le şanţuri 
inutile? Eu cunosc bine acest om şi mă tem că n-o să pot fi ca el 
niciodată. Mă tem fiindcă aş vrea din toată inima să fiu ca el. 
Unde v-aţi născut dv. tovarăşe primar şi prin ce .minune aţi 
descălecat pe aceste meleaguri ? Ce a-ţi făcut dv. pentru 
oamenii aceştia, pentru locurile acestea ? 
Cât timp nu veţi răspunde acestor întrebări şi vă veţi bate joc în 
continuare de aceşti oameni obidiţi de muncă şi înfometaţi, nu 
am de gând să intru în Organizaţia de care vorbiţi cu-atâta 
pompă. Răspundeţi lor întrebărilor ce v-am pus şi nu mie. 
(Întorc capul spre sală ) 
  - Vă mulţumesc ! 
- N-am bănuit că te pricepi şi la politică. 
  - Dana, te rog să nu te amesteci în problemele mele. 
  - Primarul ţi-a pus o pilă proastă la director. Eram de 
faţă, şi-apoi părerea mea personală e că tot mai bine-ţi şade la 
şevalet ! 
 - Părerile tale personale te rog păstrează-le numai 
pentru tine! 
 - Trimite-mi te rog cartea. Sunt sigură că n-ai citit-o ! 
  - Te-nşeli ! Am citit manuscrisul ! 
 - N-aş vrea să fii obraznic. 
 - Noi n-o să ne înţelegem niciodată 
 - Eşti sigur ? 
 - Perfect convins ! 
 - Ce te face să crezi ? 
 - Mai bine să vorbim despre altceva. Uite de exemplu 
marţi tu nu ai ore de curs. N-ar fi mai bine să vii la clasa mea? 
Cu voia sau fără de voia directorului, săptămâna viitoare voi 
lipsi câteva zile. N-aş vrea să rămână copiii singuri. Și-apoi tu 
ştii să povesteşti minunat c-or sta cu gurile căscate să te asculte. 
 - Nu ţi se pare că lipseşti prea des? 
 - Ba da ! Dar deocamdată n-am altă soluţie. 
Ne despărţim pentru că între timp ajungem la poarta gazdei ei. 
     Tăcerea Anei cât şi a rudelor ei apropiate în privinţa cuibului 
meu de interes, oază rătăcită în imensul ocean al pustiului, mă 
duce tot mai mult cu gândul la Petre, singura călăuză în care să 
mă sprijin şi de care sincer să fiu îmi este  teamă. O teamă 
nejustificată încă dar pe care o simt de la o zi la alta tot m-ai 
crescândă, infiltrându-se în sufletul meu ca un condens în ziduri 
salubre. Sunt tot atât de sigur că omul acesta mă simte aproape 
de sufletul lui dar e destul de puternic să mă zdrobească atunci 
când fără voinţa mea l-aş putea răni înăuntru, acolo în el, unde 
nici chiar Ana n-a reuşit să ajungă vreodată. Ce simplu mi-ar fi 
să nu mă frământe toate aceste gânduri ! Și asta numai dacă nu 
l-aş cunoaşte. Jupuit de piele, el suferă acum pe dinăuntru. 
Sănătos de-a fi pe dinăuntru, n-ar geme de usturimea arsurilor, 

s-ar vindeca singur fără oblojelile doctorului întocmai precum 
copacul pădurii ciuntit de-o ramură. Frica de care vorbeam c-o 
simt tot mai înfiptă în întregul meu, pare să aibă o singură 
explicaţie: Neputinţa mea de a-i obloji sufletul. 
 În după amiaza aceea fierbinte rămăsesem singur în 
şcoală lucrând la schiţa unui tablou compoziţie intitulat ”Lăutul 
”. Obişnuiam deseori să rămân aici între zidurile răcoroase după 
terminarea cursurilor, în liniştea odihnitoare, tocmai potrivită de 
studiu. încercam acum o nouă variantă a temei de compoziţie, 
mult mai reuşită decât celelalte patru, această din urmă fiind de 
fapt transpusă pe pânză în următorul interval de muncă asiduă. 
Pe neaşteptate, în uşa larg deschisă a sălii de clasă unde lucram 
mă trezesc c-o femeie în vârstă pe care n-o mai văzusem 
niciodată în viaţa mea. 
 - Bună ziua ! 
 - Bună ziua ! 
 - Sunt mama profesoarei Dana şi vă rog să-mi spuneţi 
unde-aş putea-o găsi. 
 - Din câte ştiu, domnişoara Dana e plecată din 
localitate. 
 - Vai ce ghinion! Bănuiam eu c-o s-ajungă prea târziu 
scrisoarea mea. Ştiţi cumva unde anume ar fi putut pleca? 
 - Doamnă, din discuţiile de ieri în cancelarie cu colegii, 
amintea ceva de Iaşi. Precis, nu ştiu nici eu. Dar poate că a lăsat 
răspuns gazdei. Locuieşte aici aproape. 
 - Știu ! M-a dus un copil până acolo dar n-am găsite pe 
nimeni acasă. 
 - Luaţi loc vă rog şi aşteptaţi aici. Gazda trebuie să fie 
pe undeva pe-aproape. 
             - Sunteţi coleg cu Dana după câte pricep ! 
 - Da doamnă ! Eu sunt învăţător la această şcoală şi vă 
rog să mă credeţi că nu ştiu de unde veniţi ca să-mi dau seama 
cât de lungă a fost călătoria. 
 - Vin de la Ploieşti. Acolo avem locuinţă. Dana a 
urmat facultatea la Iaşi iar apoi a primit repartiţie aici în acest 
sat pe care vă rog să mă credeţi, l-am căutat ani de-a rândul pe 
toate hărţile şi nu l-am găsit. 
          - Nu-nţeleg doamnă! Vă rog să mă iertaţi ! De ce ani 
de-a rândul dacă abia în toamna trecută Dana a primit repartiţie 
aici ? 
Femeia pare încurcată şi nu răspunde. Bănuiesc o greşeală a ei 
în exprimare şi trec uşor cu vederea. 
           -  Cum aţi călătorit ? 
           -  Prost ! Foarte prost ! Mai ales pe autobuz. 
           -  Veniţi întâia oară în Moldova ? 
  -  Da ! Și-mi place zona aceasta. Spuneţi-mi vă rog, 
Prutul e departe de aici ? 
  -  Nu doamnă ! Priviţi pe fereastră.  Acolo la poalele 
dealului se vede bine o fâşie de pădure crescută pe malurile lui. 
Femeia rămâne un timp la fereastră şi-abia acum îmi dau seama 
că poartă o rochie scumpă, bine croită pe talie. Are un corp 
frumos în ciuda vârstei ei înaintate. 
 - Sunteţi localnic, nu-i aşa? - intervine ea după un 
timp. 
 -  Sută la sută ! 
 -  V-aş face o destăinuire dar am o reţinere...! N-aş 
vrea să ştie absolut nimeni. Nici măcar Dana. 
 -  Aveţi deplină încredere doamnă şi chiar mă simt 
onorat. 
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 -  În tinereţea mea am cunoscut un bărbat din satul 
acesta. Aş vrea numai să ştiu dacă mai trăieşte ori nu ! 
În clipele ce urmează mi se înnoadă limba iar în locul în care 
mă găsesc, am senzaţia că pământul se surpă şi cad, cad in 
adâncuri. 
Nu mai pot judeca fiindcă circuitul electronic sofisticat al pro-
priului meu creier, s-a defectat în urma şocului. Cad în adâncuri 
şi totuşi simt scaunul sub propria-mi greutate. Nu ştiu exact 
după cât timp îmi revin după această fantastică prăbuşire în 
timp. 
 - O să vi se pară curios doamnă dar n-am să vă întreb 
cum îl cheamă pe acest bărbat pentru că-l simt. Îmi e suficient 
să-mi spuneţi numele dumneavoastră ca să vă dau răspunsul. 
 -  Silvia ! 
 -  TRĂIEŞTE... 
N-am mai schimbat cuvinte o bună bucată de timp. 
 - Incredibil...! Incredibil doamnă...! Si totuşi 
adevărat...! L-aţi mai recunoaşte ? 
 -  Cred că da, însă nu vreau să-l văd. Sunteţi cumva 
fiul lui? 
 - Nu…! Din păcate şi-a pierdut fiul. 
 - Și-atunci de unde cunoaşteţi povestea vieţii lui? 
 -   De la el doamnă. Am scris o carte. Ca să vă 
convingeţi iată câteva din cuvintele dumneavoastră: ” ...pe unii 
i-am îmbolnăvit iar pe tine vreau să te vindec ” Aşa este ? 
Femeia se întoarce către fereastră. Posibil să-şi ascundă o 
lacrimă. 
 -  Ce-a urmat apoi? 
 -    Dana...! La vârsta de 5 ani m-a întrebat dacă un 
copil se poate naşte fără tată...! 
 - Ce-aţi dori să-i transmit ? 
 -   Nimic ! Absolut nimic ! Vă implor...! Nu spuneţi un 
cuvânt Danei. 
     O ajut să-şi ducă bagajele la gazdă. 
Petrecerea e în toi. N-o mai văzusem pe Dana încă dinaintea 
sosirii Silviei. Pare fericită de întrevederea cu ea chiar dacă azi 
dimineaţă a condus-o la staţia de autobuz. Toată lumea dansea-
ză după magnetofon. În fotoliul din faţa mea, cu gust îmbrăcată, 
Dana mă roagă să nu mai beau şi chiar mi-acoperă paharul cu 
palma. Sunt convins că-mi fac o reputaţie proastă luându-i 
paharul cu forţa aşa cum la rândul ei e tot atât de convinsă c-o 
fac din prostie. 
Niciunul dintre noi însă n-are dreptate. O invit la dans și mă 
roagă să mergem acasă. E unul și jumătate după miezul nopții. 
                  - Acasă unde ? 
                  - Fiecare la casa lui ! 
                  - În noaptea asta eu rămân aici. 
                  - Trebuie să-mi fi spus mai înainte. Plecam odată cu 
ceilalți colegi. 
      - Nu-i nimic, poţi rămâne şi tu cu mine. Doar n-ai 
să pleci singură noaptea 5 km în câmp. 
Mă invită ea la dans şi-o simt foarte aproape. Dana e o vulpe 
şireată. 
 - De ce n-ai plecat cu ei? 
 - Fiindcă vreau să plec cu tine. 
 - Și-atunci de ce-ai venit eu ei? 
 - Fiindcă n-ai vrut să vii cu mine. 
 - Dana, sunt beat sau poate că visez. 
 - Cred că eşti beat !   
 - Mergem ? 

 - Mergem pe jos. 
 - Eu vreau cu maşina. 
 - Atunci rămânem pe loc !     
 - Eşti extraordinară ! 
 - Iar tu eşti beat!  
 - Spune-mi, Radu nu bea? 
 - Niciodată ca tine acum. 
 - Îl iubeşti? 
 - Te deranjează ? 
 - Intru un fel da !  
 - De ce? 
 - Fiindcă n-a venit în noaptea asta cu tine şi te-a lăsat 
pe capul meu. 
Dana râde, îmi place râsul ei dar n-o să-i spun niciodată asta. 
Urcăm în maşină după ce-i promit eu sfinţenie că n-o să pornesc 
motorul, doar că am ceva să-i vorbesc. Mă trezesc copleşit de 
sărutările ei, acolo în întunericul din maşină. 
             - Nu George ! Nu întâmplător sacrific pentru tine 
aceasta picătură de noapte. Am obţinut transferul şi voi părăsi 
definitiv aceste meleaguri ale tale. Vezi tu George, din ceartă în 
ceartă sufletele noastre au acumulat câte ceva asemănător 
iubirii. Ne-am respins tot timpul unul pe celălalt pentru că 
fiecare dintre noi crapă în sine însuşi de propriu orgoliu. Mă 
întrebi dacă-l iubesc. Tu eşti mai distrus ca mine George...! Mi-
e frică de tine, nu de ea. Aici în locurile astea sterpe n-ai să poţi 
pătrunde niciodată în tainele artei adevărate cu tot potenţialul 
tău substanţial. 
Aşa indiferent cum ai fost tot timpul, tu ai existat şi pentru 
mine. Un loc în sufletul meu l-ai ocupat George, şi nu e un loc 
oarecare. Te-am pălmuit atunci fiindcă nu venise clipa sărutului. 
Abia acum a sosit şi te rog iartă-mă ! 
                                               Adio GEORGE 
A deschis brusc portiera şi a dispărut în noapte. Zadarnic am 
strigat-o. N-aveam s-o mai văd niciodată. 
A doua zi, pe bancheta din spate a maşinii găsesc o adresă: 
             ”Anca A.- strada Sălcioara nr. 118 Buhuşi, 
Bacău. Era scrisul Danei. 
        Mă duc la Spital să vindec sufletul bolnavului, acum când 
aflu că rănile provocate de flăcări încep să i se închidă şi că în 
curând va fi externat. Au trecut două săptămâni de când l-am 
adus aici şi-l găsesc palid la faţă cu ochii duşi în fundul capului, 
nebărbierit şi mult mai bătrân. Încearcă să ridice capul de pe 
pernă da îl opresc la timp şi mă aşează alături de el. 
    - Bătălia e câştigată ! O piele tăbăcită în apele Prutului 
ca a dumitale, rezistă chiar şi focului care este stăpânul tuturor 
durerilor de dincolo şi de dincoace de moarte, împăratul 
Universului, sclavul blestemelor şi miracolul vieţii. Fiindcă 
oricum oi începe tot acolo oi ajunge şi oricât oi lungi-o tot 
trebuie retezată, n-am de gând să-ţi îmbuib capul cu baliverne, 
venirea mea aici printre altele este legată de un motiv foarte 
serios. Unde e Anca, şi care e motivul pentru care 
dumneata şi nevasta dumitale ţineţi  în ascuns adresa ei de mai 
bine de trei săptămâni ? 
            - Ana ţi-a plătit că m-ai adus aici? 
            - N-am avut nici o învoială de plată cu nimeni şi-apoi 
drept să-ţi spun , nu pentru bani am făcut-o ! 
            - Atunci din milă ? 
Aşa doar ca să fac împotriva voastră că n-aţi fi vrut nici în 
ruptul capului ajutorul meu, dacă ții neapărat să-ți răspund și la 
această întrebare. Trebuia să-ţi plătească! N-am rămas dator 
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nimănui cât ţi-e negru sub unghie. N-o fi găsind oare banii ? 
Sau o fi uitat unde i-a strâns...! Nici o grijă...! O să-ţi plătesc eu 
îndată ce ajung acasă 
 - Ascultă omule...! Lasă dracului banii şi spune-mi ce 
s-a întâmplat cu fata. 
 - George, George...! Lasă-mi fata în pace că nu-i de 
tine. Si-apoi nici ea nu te prea înghite. Ea n-o si se întoarcă 
niciodată pe aceste locuri unde s-a, înfundat sărăcia că nici 
dracu nu-şi vâră coada s-o scoată. 
 - Eşti un hodorogit mincinos, şi uite c-am să-ţi 
dovedesc şi asta. Dacă tot ţi-ai propus s-o trimiţi în lumea largă 
după avere, de ce n-ai lăsat-o la cursurile acelea politice din 
capitală că doar ştii că Şcolile de partid sunt doar pentru oameni 
de bani gata...! Să-ţi spun eu care este adevărul omule: Din 
încăpăţânarea ta dusă până la cearta, cu rectorul Anca şi-a 
prăpădit burse şi-acum neavând bani s-o ţineţi, şi ea ca să ieşiţi 
basma curată, aţi hotărât voi în consiliul vostru de familie s-o 
îngrămădiţi în braţele unuia doldora de parale. Aşa se explică 
cum că aţi planificat deja logodna ei. În câteva ore sunt la ea la 
Buhuşi. Anca e a mea şi-o să plătească scump cine-o să încerce 
să-mi pună beţe-n roate. 
  - Și-ai s-o aduci la tine acasă să fiarbă satul că trăieşte 
pe banii tăi ? 
 - Ştiam ca asta te roade c-aşa sunteţi voi cu tot din 
neamurile voastre, vorba proverbului  ”calici dar mândri”  Dar 
altceva am eu de gând să fac moş Petre. 
 - Întoarce-te la Dana, că şi-aşa clocoteşte satul că 
doarme la tine. 
 - Dacă tot m-ai stârnit, hai să ţi-o spun şi pe asta. 
Ascultă-mă bine. Din clipa: asta n-o să ne mai certăm niciodată. 
Tot de la tine am învăţat să mă bat până la sânge pentru fiecare 
firmitură de adevăr. Eu nu am, absolut nimic cu Dana. Dar ştii 
cine e Dana ??? Dana este fiica ta. M-am pomenit într-o zi la 
şcoală cu o doamnă în vârsta dar tot frumoasă pe care o cheamă 
Silvia şi este mama Danei. A discutat cu mine în patru; ochi şi 
mi-a spus totul ce de altfel ştiam şi de la tine. A întrebat dacă 
trăieşti însă n-avea de gând să te vadă. Dintre Dana şi Ancuţa 
care-ţi sunt f i i c e , a m  ales-o pe cea de-a doua şi nu-mi explic 
ce anume te-ar deranja. Un lucru însă de ţinut minte bătrâne. 
Trebuie păstrat în taină acest secret. M-a rugat şi Silvia dar tu l-
ai smuls doar cu cleştele din gura mea. 
Mâine după amiază sau poimâine cel târziu când mă întorc de la 
Anca, mă opresc aici să te iau acasă. Am discutat de altfel şi cu 
doctorul. Iartă-mă c-am ridicat puţin tonul şi nu uita că cererea 
oficială de căsătorie o voi face la dumneata acasă în prezenţa 
Ancăi după venirea ei în vacanţă. Îţi doresc sănătate, iar banii ce 
mi-i datorezi păstrează-i pentru nuntă. 
 O găsesc a doua zi scotocind orăşelul străduţă cu 
străduţă, prin toate fundacurile lui şi întrebând zeci de persoane 
care este aleea Sălcioarei nr. 18.  Nu mai pun la socoteală 
celelalte două ceasuri prăpădite la poarta fabricii,  în speranţa 
găsirii ei îndată ce se schimbă tura. Până să-mi deschidă portiţa 
o bătrânica gârbovă mă tot sâcâie cu prea multe întrebări 
hotărându-se în fine să mă primească numai după ce îşi laudă 
amarnic javra de căţea priponită sub agudul din colţul ogrăzii, 
năpârlită şi slabă de-i numeri coastele. 
 - Trebuie să sosească dintr-o clipă în alta . Are de scos 
o rochie de la croitoreasa de lângă aprozar. 
Modestă camera dacă nu chiar sărăcăcioasă cu mobilier de brad 
şi geamuri zgârcite să primească destulă lumină. Un pat, o 

măsuţă cu două scaune şi-un iz de cartofi prăjiţi peste tot aici 
între duşumeaua putredă şi plafonul coşcovit. Decorul, la 
început sumbru devine ceva mai agreabil îndată ce-mi agăţ 
privirile cercetătoare în rufele ei pe care le recunosc uşor, găţate 
într-un cuier improvizat pe perete între sobă şi capătul patului. 
Dintre cele câteva scrisori vârâte în cartea de pe masă, cinci 
sunt ale mele două semnate de Ana, şi ce-a de-a opta şi ultima 
ce probabil o primise  necunoscută mie şi datată proaspăt. Nu 
pot să n-o citesc oricât de mult aş fi acuzat chiar de mine însumi 
pentru a cest gest ce n-ar trebui să-mi aparţină. Și totuşi... 
                               Stimată domnişoară, 
(Scrisul îmi pare cunoscut) Răspund scrisorii ce mi-ai trimis-o 
acum câteva zile în urmă cu toate că în viaţa mea n-am 
corespondat cu cineva pe care să nu-l cunosc. Fac acest lucru 
din două motive: Mai întâi de toate pentru curajul cu care ţi-ai 
permis (şi sinceri să fiu nu mă deranjează să-mi pui câteva 
întrebări legate de propria-mi intimitate. Si nu în ultimul rând 
pentru faptul că ai fost cu ani în urma (aşa cum spui) eleva 
acestei şcoli la care îmi desfăşor activitatea. Să trecem acum 
direct la subiect. Relaţiile dintre mine şi persoana ce pare că te 
interesează sunt absolut colegiale şi nu încape nici o îndoială 
posibilitatea schimbării lor sub altă formă. Nu mi-a vorbit 
niciodată de tine iar ceea ce vreau acum să adaug e faptul că în 
ultimul timp are o comportare cu totul ciudată, lipseşte deseori 
de la catedră nu ştiu eu pentru e care anume motive. Dacă eşti 
cu-adevărat prietena lui, încearcă să-l ajuţi, are un suflet 
deosebit. Atât numai cât mă priveşte, am toată stima pentru el. 
Vă doresc la amândoi numai fericire. Mi-ar face deosebită 
plăcere să discut cu tine şi în patru ochi. 
                                                                     Cu stimă, Dana. 
      Îndată ce mă, surprinde în camera ei, Anca se bucură ca un 
copil sărindu-mi în braţe şi lipindu-şi obrazul de pieptul meu în 
deschizătura bluzei. Nu mai e ”zgâtia” de atunci, s-a învelit în 
forme rotunde şi pline de farmec. Vreau s-o privesc în faţă, de 
mult aştept, clipa asta, simt însă rezistenţa ei şi nu vrea pentru c-
o năpădeşte plânsul. 
 - Te rog să te linişteşti! Eu nu te-am văzut niciodată 
plângând şi nu-mi vine acum să cred că eşti tu în carne şi oase. 
 - Cum de-ai ajuns aici? 
- Cu răbdare...cu grijă multă întrebând din om în om, din stradă 
în stradă, din casă în casă, şi iată-mă ! Nu mă priveşti? 
Dacă sunt altul…? ” (Nu-i chip s-o amăgesc) 
 Anca, niciodată n-am vorbit la modul cel mai serios şi 
cred eu acum c-a sosit vremea să lăsăm deoparte glumele. 
Aşadar, prima chestiune foarte serioasă: Trebuie să mergi 
înapoi la Institut. 
 Mă fulgeră din priviri şi-mi lunecă din braţe dar fără să 
se depărteze că-i simt respiraţia tot aproape şi poate chiar i-aud 
şi bătăile inimii cum se accelerează. 
 Nu-i cazul să-mi mai spui ce s-a întâmplat când de fapt 
nici nu-i timp acum pentru asta, trebuie făcute bagajele. 
Apropo! E gata rochia? Iar dacă-ţi place croitoreasa îţi promit 
eu c-o să te m-ai aduc aici să-ţi mai coase şi alte rochii. Cât 
priveşte Institutul, nici o problemă. Vin direct de acolo. Rămâi 
cu câteva examene pentru toamnă şi-atâta tot. Atenţie însă cu 
absenţele care sunt pe muchie. Aşadar poate fi recuperată 
pierderea cu condiţia ca mâine să fii-prezentă la cursuri. 
 - Pe banii cui toate astea? 
 - Pe banii mei stimată domnişoară, şi mai lăsaţi naibii 
gândul la bani c-am tras-o destul şi cu taică-tău pe seama lor. 
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Ascultă-mă Anca! N-am venit aici să te cumpăr cu bani. Ar 
trebui prea mulţi bani ca tu să poţi fi cumpărată, iar eu în 
privinţa lor stau destul de prost. Practic, din tot ce
pe-acasă abia am reuşit să-ţi plătesc căminul până la vacanţă. 
Până la toamnă mai strângem noi.  Vom face o vacanţă fără bani 
dar o vom face împreună. Visele noastre atât de măreţe pot fi 
împlinite numai dacă azi la ora aceasta în casa aceasta îţi vei da 
consimţământul căsătoriei noastre. Ascultă-mă Ancuţa mea 
dragă. Va fi un an mai greuâ, dar vei termina stu
întoarce la mine acasă aşa cum mi-am dorit-o dintotdeauna. Mai 
mult ca oricând este necesar acum acest important pas din viaţa 
noastră. 
 - Te rog şi eu acum ceva George. Uite îţi promit că din 
clipa asta n-am să mai vărs nici o lacrimă. Mă crezi, nu? Aici în 
spatele casei este o poartă ce dă în stradelă. Tu să aduci maşina 
aici în curte până-mi pun eu rochia nouă. În orăşelul acesta este 
un local minunat în care n-am intrat niciodată. Cred că n
nimic împotrivă să sărbătorim acest eveniment deosebit din 
viaţa noastră. Nu-i aşa? Oricum în noaptea asta rămânem aici.
 

(Sfârşit) 
 

 
Lina Codreanu – ,,Proprietarii de 

amintiri” (Editura ,,Rafet”, 2015)

 
 
                                                  Prof. Livia ANDREI 

Vă voi împărtăși câteva impresii în urma lecturii unei 
cărți pe care au apreciat-o, o apreciază și sigur o vor aprecia 
criticii literari, pentru că nu întâmplător a primit premiul ,,Fănu
Neagu” la Festivalul Internațional de  
Creație  Literară  ,,Titel Constantinescu”, Ediția a VIII
ultimul timp, rar mi s-a întâmplat să citesc o carte de proză atât 
de fascinantă. Cele trei povestiri sau nuvele (nu 
trebuie neapărat să le încadrăm într-o specie literară încorsetată 
în canoane), m-au cucerit de la primele rânduri printr
descriere demnă de invidia oricărui poet. Dar ne
poetica prozei din celelalte cărți pe care le
generozitate scriitoarea. M-au fermecat în lectura acestor proze 
locul acțiunii și personajele. Lina Codreanu are două arealuri 
preferate: locul în care s-a născut și e ,,mândră” de Mândreștii 
ei, pe care îi poartă în minte dar mai ales în inimă, ca o 
adevărată ,,proprietară de amintiri” și locul în care trăiește de 
mult timp și de care s-a legat cu toate fibrele fiin
doar ,,un loc unde nu se întâmplă nimic”. Povestea ,,Fântânii 
din Valea Mândrei” m-a făcut să meditez asupra modului cum 
scriitorii își aleg subiectele scrierilor. Îmi amintesc că în urmă 
cu un an la o prezentare de carte Lina Codreanu compara 
scrierea unei cărți cu munca fântânarului care sapă în adâncuri 
pentru a scoate la lumină apa, izvorul vieții. Spuneam atunci că 
ar trebui să scrie această metaforă, dar probabil scriitoarea avea 
deja conturat subiectul acestei povestiri. Dilema mea este alta: 
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o specie literară încorsetată 

e la primele rânduri printr-o 
descriere demnă de invidia oricărui poet. Dar ne-am obișnuit cu 

ți pe care le-a oferit, cu 
au fermecat în lectura acestor proze 

dreanu are două arealuri 
și e ,,mândră” de Mândreștii 

ei, pe care îi poartă în minte dar mai ales în inimă, ca o 
și locul în care trăiește de 

ibrele ființei, deși pare  
doar ,,un loc unde nu se întâmplă nimic”. Povestea ,,Fântânii 

a făcut să meditez asupra modului cum 
și aleg subiectele scrierilor. Îmi amintesc că în urmă 

dreanu compara 
ți cu munca fântânarului care sapă în adâncuri 

ții. Spuneam atunci că 
ar trebui să scrie această metaforă, dar probabil scriitoarea avea 

lema mea este alta: 

metafora fântânii, ca simbol al ieșirii la lumină a vieții a făcut
pe Lina Codreanu să scrie această ,,perlă” sau în minte a avut o 
întâmplare din Mândreștii natali, care a dus
munca creatorului de frumos, care scoate l
luminează viața? Cred că este mai puțin important să căutăm 
răspunsuri la această întrebare, decât să ne bucurăm de câteva 
pagini de proză memorabilă scrisă cu for
sensibilitatea feminină ce o caracterizează pe autoare

Cea de-a doua povestire m
,,Proprietarii de amintiri” ce mi s-a părut neinspirat, dar după ce 
am citit-o mi-am dat seama de profunzimea gândirii scriitoarei. 
Amintirea este, într-adevăr, singura proprietate pe care nimeni 
nu ne-o poate lua, dar pe care o putem lăsa mo
creație,  urmașilor. Povestea profesoarei de franceză, ajunsă din 
Franța într-un mic târgușor de provincie te impresionează dar și 
te fascinează prin modul atrăgător al conturării personajelor. 
Două personaje feminine, Camelia și Sulfina sunt vii, trăiesc în 
fiecare pagină, iar Petrea face legătura dintre cele două destine. 
În întregirea acțiunii vin descrierile orășelului, ale 
împrejurimilor, ale naturii care, uneori dau savoare 
întâmplărilor.  Proza nu poate fi povestită, ea trebuie citită. 

,,Așteptări în clepsidră”, iată un titlu care ne duce cu 
gândul la trecerea timpului, la trecerea vie
așteptare care se dovedește a nu fi zadarnică.  Destinul se 
împlinește, mai devreme sau mai târziu, iar Artemisa are soarta 
ei. Autoarea ne avertizează de la început că totul porne
niște istorisiri care circulau prin Husieni, localitate ,,restrânsă și 
blajină” (cât de frumos și de adevărat sună). Dar, precizează 
Lina Codreanu în continuare, ,,Ca dovezi ale întâmplărilor 
trecătoare rămâneau fântâna, clădirea seculară, nucul ăl bătrân, 
cărarea prin pădure, casa cu verandă, platoul de pe deal, puntea 
măcinată de plăgile bătrâneții, cimitirul, etc.”  Este modul prin 
care scriitoarea ne incită să citim până la capăt această poveste 
de viață, scrisă cu talent. Aceeași forță și aceeași  sensibilitate a 
limbajului și a însăilării acțiunii, cu personaje simple în 
complexitatea lor pe care le-am întâlnit 
Linei Codreanu.     

Și, după ce citești acest ,,diamant” șlefuit în trei fațete 
diferite, una mai strălucitoare decât alta, î
cuvintele lui Liviu Rebreanu din ,,Amalgam”: ,,Atunci când ai 
reușit să închizi în cuvinte câteva clipe de viață adevărată ai 
reușit un lucru mai presus decât toate frazele frumoase din 
lume”. Am scris aceste rânduri din dragoste pentru lectură 
dragoste pentru Lina Codreanu căreia îi spun din toată inima 
sincere felicitări pentru această izbândă literară. Citi
avea parte de un răsfăț  al spiritului cum rar mai poți trăi în 
zilele noastre. 
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,,În slujba bisericii și a credincioșilor” de 
pr. Corneliu Maziliu (Editura Răze

 
 

Dr.  Alexandru VÎLCU 

Memoria devine uneori o mașină infernală              
                      a cărei explozie nu poate fi prevăzută. 
      Preotul Corneliu Mazilu, care prin credința și puterea de 
voință, prin exerciții fizice și mintale, a putut să
procesul de demielinizare ulterioară a celulelor nervoase 
(scleroza multiplă), scoate de sub tiparul Editurii Răze
monografia sa ,,În slujba bisericii și a credincioșilor”.
          Această carte este o reconstituire istorico
satului Râșești din lunca Prutului, de lângă Vama Alb
pretinde să capete o dimensiune de cronică. 
          Intuitiv și romantic, cu lux de amănunte, folosindu
izvor nesecat memoria nemaipomenit de vie, Pr. Corneliu 
Mazilu și-a propus să învie istoria satului și parohiei, din 
perioada păstorită de sfinția sa, din anul 1972 până în zilele 
noastre. Pas cu pas, din casă în casă, din mahala în mahala î
deapănă amintirile, înșirându-le grijuliu pe hârtie, despre
,,bătrânii urcați în trenul veșniciei, așteptându-mă să urc 
în ultimul vagon” (Pr. Corneliu Mazilu), despre copiii 
lor, plecați în lume, despre copiii și nepoții, rămași să 
stăpânească casele strămoșești, descriind și evenimentele legate 
de aceste case, de aceste familii. 

 
          Citind această carte, mulți dintre râșeșteni ar putea să
reîmprospăteze amintirile și imaginile de altădată ale satului și 
ale copilăriei, care s-au șters pentru a face loc altora.
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Alexandru VÎLCU – Chișinău 
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               Versuri din altoi  japonez

 

     Prof. 

          Sunt oameni care vor să realizeze cât mai multe lucruri 
într-o unitate mică de timp,după cum sunt şi poeţi care vor să
exprime mesajul artistic cu ajutorul imaginilor expresive,al unui 
limbaj concentrat, al afectivităţii,
cuvinte,respectiv, versuri. Unul dintre aceşti creatori literari este  
şi poetul ieşean CORNELIU VĂLEANU,
plac  nespus de mult cireşele,dar nu  oricare,
produse în „ŢARA SOARELUI RĂSARE”.
adunat flori din acest minunat pom fructifer,în sem
ca apoi să dăruiască celor din jur:frumuseţe,expresivitate,
gingăşia şi nemurirea, orice floare însemnând continuitatea 
vieţii pe planeta noastră cea albastră,
cunoscut. 

 Mai concret spus, FLORI DE CIREŞ JAPONEZ este 
titlul unui volum de haiku-uri semnat de poetul Corneliu 
Văleanu, care, grăbit fiind, şi nu din cauza vârstei septuagenare,
doreşte să transmită cititorilor mesajele,
personale, numai cu ajutorul a trei versuri,
ele,având un număr cât mai mic de silabe,
limba silabică japoneză. 

 Haiku-ul, căci despre acest  gen de poezie este vorba,
se compune, de regulă, din 17  silabe,
cu distribuţia următoare: versul doi cu 7 silabe,
câte 5 silabe. Pe parcursul vremii, această încorsetare a mai 
dispărut, dând posibilitatea poetului să se exprime cât mai liber,
cu un număr mai mare de silabe spre a transmite cât mai fidel 
mesajul poetic. La începuturi, şi mai ales  în ultimii a
secolului al XIX-lea, haiku-ul trebuia să conţină  cel puţin  o 
imagine sau un cuvânt care să exprime anotimpul.
condiţie, cu trecerea timpului, a obţinut o derogare,
se, la alegerea poetului, cuvintele sezoniere cu cuvinte 
copac, mare, apă, foc, pământ, viitor etc.
am extras de pe internet. Derivat din haiku este senryn
care a impus haiku-ul clasic a fost japonezul Matsuo Basho,
născut în oraşul Ueno. În prezent  acest gen de poezie 
practicându-se în Europa, în America,
zece milioane de scriitori ai acestui gen de poezie,
informativă este tot internetul. 

 Cartea mai sus amintită a poetului  şi profesorului 
Corneliu Văleanu conţine peste 200 de haiku
ele derogatorii, respectând în mare parte cerinţele acestei poezii 
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cu formă fixă: numărul de versuri, silabe cât mai puţine,
aproape de numărul impus fiecărui vers, claritatea mesajului,
originalitatea ideilor, excluderea cuvintelor licenţioase et
Volumul conţine trei capitole: Iubirea, Existenţiale şi Natura.
observă că autorul a citit multe haiku-uri, inspirându
literatura clasică şi contemporană, ştiind şi faptul că în ultima 
perioadă mulţi epigramişti abordează şi acest gen,
fiind tot o poezie cu formă fixă de mici dimensiuni.
mesajele transmise, în cele peste două sute de
carte, sunt diverse, exemplificând numai cu câteva:
furtună,/Valurile se sparg de ţărm./Gândurile omului.//sau:
cunoaştem duşmanii,/Dar ne trădează prietenii./Lecţie de viaţă.
Din cele două haiku-uri se desprind idei interesante,
viaţa noastră de toate zilele.Haiku-ul: Mă însoţeste totdeauna/Pe 
unde aş umbla/umbra mea, sugerează faptul, după părerea mea,
că, oricând şi oriunde în viaţă, faptele bune sau rele ne vor 
însoţi permanent. Nicolae Iorga spunea: „Pământul are preţul 
morţilor ce s-au coborât în el...”, iar autorul Corneliu Văleanu 
continuă ideea: Calc tăcut peste pământ,/Sub talpa mea 
aud/Cum cineva plânge plecat dincolo./Mai sunt de reamarcat 
următoarele haiku-uri: O lacrimă a căzut dintr
deşert./A răsărit o floare.// şi O viaţă fără vis/Şi visul  fără 
viaţă/Existenţă nulă!.../etc. 

 O parte din producţiile poetice din ac
adevărate proverbe, vorbe de duh, demne de meditaţie,
face, ca după citirea, nu doar după răsfoirea cărţii,
mai bogaţi sufleteşte, să ne controlăm comportamentul oriunde  
ne-am afla pe traiectoria vieţii. 

 Volumul de faţă cunoaşte o frumoasă ilustrare gra
realizată de tânăra lector la Facultatea de Arte plastice Iaşi 
Ecaterina Marghidan. 

 Recomand citirea cu mare atenţie a acestui volum,
după fiecare haiku să medităm, să deducem ce a transmis 
autorul prin cele trei versuri. Merită. 

 Îl felicit pe semnatarul acestor versuri de poezie cu 
formă fixă şi cred că, alături de cărţile de epigrame,
poezii scrise de dumnealui, şi aceasta reprezintă o ascensiune,
postare pe o treaptă superioară a creaţiei sale liter
ultimul cuvânt îl va avea judecătorul suprem al oricărui scriitor,
care este măria sa: Cititorul.Închei cu o încercare de haiku:

Mâine fi-va lut 
Scriitorul cel de azi. 
Cartea e pe raft. 
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silabe cât mai puţine, 
claritatea mesajului, 

excluderea cuvintelor licenţioase etc. 
Existenţiale şi Natura. Se 

inspirându-se din 
ştiind şi faptul că în ultima 

şi acest gen, epigrama 
fiind tot o poezie cu formă fixă de mici dimensiuni. Ideile, 

în cele peste două sute de haiku-uri din 
exemplificând numai cu câteva: Marea e în 

furtună,/Valurile se sparg de ţărm./Gândurile omului.//sau: Ne 
cunoaştem duşmanii,/Dar ne trădează prietenii./Lecţie de viaţă. 

uri se desprind idei interesante, legate de 
Mă însoţeste totdeauna/Pe 

după părerea mea, 
faptele bune sau rele ne vor 

Nicolae Iorga spunea: „Pământul are preţul 
iar autorul Corneliu Văleanu 

Calc tăcut peste pământ,/Sub talpa mea 
plânge plecat dincolo./Mai sunt de reamarcat 

O lacrimă a căzut dintr-o stea/Într-un 
deşert./A răsărit o floare.// şi O viaţă fără vis/Şi visul  fără 

O parte din producţiile poetice din acestă carte sunt 
demne de meditaţie, ceea ce 

nu doar după răsfoirea cărţii, să devenim 
să ne controlăm comportamentul oriunde  

cunoaşte o frumoasă ilustrare grafică 
la Facultatea de Arte plastice Iaşi 

Recomand citirea cu mare atenţie a acestui volum, iar 
să deducem ce a transmis 

Îl felicit pe semnatarul acestor versuri de poezie cu 
alături de cărţile de epigrame, proză şi 

şi aceasta reprezintă o ascensiune, o 
postare pe o treaptă superioară a creaţiei sale literare. Desigur, 
ultimul cuvânt îl va avea judecătorul suprem al oricărui scriitor, 

Cititorul.Închei cu o încercare de haiku: 

 

 
Pedeapsa iubirii,

de Val Andreescu
 
 

 
         O carte naște o lume. Pătrunderea, prin lectură, în
unei cărți nu poate fi o călătorie sub semnul neutrului.
confirmare sau o infirmare a propriului univers cultural
moment dat, un dialog viu pro și contra între lumea creată
scriitor și lumea imaginară sau reală a cititorului.
Lumea jurnalistului și scriitoului Val Andreescu din
„Pedeapsa iubirii ”- Editura Pim, 2015 
titlul însuși o sugerează: la un capăt al balansului
viață, iubire, poezie; la celălalt capăt e Moirae
Conceptul filozofic și religios conform
fizică sau spirituală - are în mod inevitabil o urmare pe măsură” 
guvernează cele trei povești de iubire constituind, de fapt, 
factorul care conferă romanului unitatea de spirit dar 
tensiune subtextuală de la prima până la ultima pagină.
Ștefan Giroveanu - personaj din volumele anterioare
„Milenii, anotimpuri și iubiri”- în demersul său de
fiul nelegitim, pe Amoraș Doinescu, este nevoit
lumină povestea lui de iubire ascunsă cu Ani
său care i-a fermecat tinerețea și cpreia, luând
sa, i-a determinat cursul vieții. La moartea acesteia
un fiu, ceea ce, prin jocul destinului, produce
moartea soției sale (cealaltă Anișoară) precum
iremediabilă de proprii copii Sorin și Sorina. Intrarea lui 
Giroveanu în viața cuplului Amoraș Doinescu 
le asigură acestora - compensație pentru o via
vicisitudini și văduvită de dragostea paternă 
de griji materiale, dedicată studiului aplicat 
o iubire profundă, tinerească și fericită. Dar soarta își cere 
vama. „Păcatul” tatălui se răsfrânge, ca într
asupra urmașilor nevinovați. 
La terminarea cu brio a studiilor la Facultatea de Litere
când cei doi urmau să-și încununeze iubirea 
Amoraș o pierde pe Maria într-un groaznic accid
Chișinău, unde pitoreasca fată de peste Prut 
întâlnească părinții. Tabloul înfățișat ochiului la locul 
accidentului e terifiant: „…a fost izbit de mirosul de carne arsă
ce dădea în putrefacție. Ochii săi își mutau privirea de la
ce ar fi putut fi capetele unor oameni vii până ieri, la corpuri
membre arse și chircite, abia ghicite ca dimensuine și fără
porțiune, măcar de piele naturală. Era o realitate
apocaliptică…” Prin realismul lui crud, pasajul e demn de
unui Emile Zola. Amoraș e atins de amnezie, iar scena
de înmormântare în lumea satului de ba
împletește în imaginația sa deformată cu cea a nunții
așteptate, căpătând sugestii mioritice. El își caută
spațiul protejat al iubirii, în gesturile 
cunoscute, anterioare tragediei. Privindu
doliul din poartă „…a sărutat ochii și zulufii
vorbă cu soția lui și spunându-și vorbe de
băiatului a înflorit un zâmbet timid, se aflau în
el conducea și Maria îi masa umerii și gâtul,

literaturliteraturliteraturliteratură 
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Pedeapsa iubirii, 
de Val Andreescu 

Ana OPRAN 

ște o lume. Pătrunderea, prin lectură, în lumea 
ți nu poate fi o călătorie sub semnul neutrului. Ea e o 

confirmare sau o infirmare a propriului univers cultural la un 
și contra între lumea creată de 

și lumea imaginară sau reală a cititorului. 
și scriitoului Val Andreescu din romanul 
Editura Pim, 2015 - e una bipolar așa cum 

și o sugerează: la un capăt al balansului ea exultă de 
ire, poezie; la celălalt capăt e Moirae (Fatum, Karma). 

și religios conform căruia „orice acțiune - 
inevitabil o urmare pe măsură” 
iubire constituind, de fapt, 

unitatea de spirit dar și o anume 
prima până la ultima pagină. 

personaj din volumele anterioare ale ciclului 
în demersul său de a-și apropia 

ș Doinescu, este nevoit să aducă la 
lumină povestea lui de iubire ascunsă cu Anișoara, fata din satul 

țea și cpreia, luând-o sub ocrotirea 
ții. La moartea acesteia află că are 

ce, prin jocul destinului, produce îmbolnăvirea și 
ției sale (cealaltă Anișoară) precum și îndepărtarea 

Sorina. Intrarea lui Ștefan 
Doinescu - Maria Lemnariu 
pentru o viață plină de 
paternă - o studenție lipsită 

studiului aplicat și înfrumusețată de 
și fericită. Dar soarta își cere 

se răsfrânge, ca într-o tragedie antică, 

La terminarea cu brio a studiilor la Facultatea de Litere din Iași, 
și încununeze iubirea prin căsătorie, 

un groaznic accident aviatic la 
șinău, unde pitoreasca fată de peste Prut please să-și 

ții. Tabloul înfățișat ochiului la locul 
„…a fost izbit de mirosul de carne arsă 

ție. Ochii săi își mutau privirea de la ceea 
ce ar fi putut fi capetele unor oameni vii până ieri, la corpuri și 

și chircite, abia ghicite ca dimensuine și fără o 
țiune, măcar de piele naturală. Era o realitate 

Prin realismul lui crud, pasajul e demn de pana 
ș e atins de amnezie, iar scena pregătirii 

de înmormântare în lumea satului de baștină al Mariei se 
ște în imaginația sa deformată cu cea a nunții plănuite și 

șteptate, căpătând sugestii mioritice. El își caută iubita în 
otejat al iubirii, în gesturile și faptele cotidiene 

cunoscute, anterioare tragediei. Privindu-i fotografia prinsă pe 
și zulufii Mariei…stând de 

și vorbe de iubire. Pe fața 
orit un zâmbet timid, se aflau în drum spre mare, 

și Maria îi masa umerii și gâtul, îi atingea fața cu 
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cei doi zulufi iar ochii ei, ah ochii ei de culoare verde smarald 
!, îl priveau intens mințindu-l că nu-l iubește, făceau baie, și 
fata se sfia să stea în picioare în sumarul ei costum de plajă, 
erau la mănăstire, slujba, predica despre căsătorie, 
eminescianismul, dialectica limbii franceze, literatură 
comparată, dacii liberi, arheul românesc, Zalmoxix, Maria se 
departa, era o stea, o cometă, se îndepărta tot mai departe, 
trena rochiei îi flutura, se micșora până ce abia se mai zărea ca 
o stea albastră cu ochii verzi - smarald.” 
Pasajul este edificator pentru arta de mânuitor fin al cuvântului 
proprie poetului Val Andreescu. Fraza, constituită dintr-o 
succesiune de secvențe juxtapuse, potențează avalanșa de trăiri 
halucinante ale personajului, situat psihologic la limita dintre 
real și oniric, proiectând astfel imaginea iubitei într-un halou 
asemănator Fetei Morgane. În logica aceleiași idei revenită 
obsesiv „că nimic nu e întâmplător”, vindecarea lui Amoraș, 
revenirea lui la viață se va face nu într-o clinică de specialitate, 
ci într-o mănăstire - Schitul Agapia Veche – sub îngrijirea 
Macii Teofana, „o femeie neasemuit de frumoasă, căreia aura 
credinței îi conferea și acea frumusețe a lucrăturii pentru 
Dumnezeu și cu Dumnezeu.” 
Dacă, în rotundul narațiunii, Ștefan Giurgiuveanu vine din 
trecut cu toată încărcătura de povești trăite în alte planuri și 
spații iar Amoraș Dinescu aparține prezentului cu trimiteri spre 
viitor, scriitorul Rică Olaru - un alter-ego al autorului însuși - 
este liantul între lumile intersectate ale celor doi, între lumea 
întâmplărilor și trecerea acestora în „poveste” în drumul spre 
cititor. Ștefan Giroveanu i se destăinuie, umplând golurile din 
curgerea narativă și completănd tablou experiențelor sale 
petrecute în alte spații sau secvențe temporale. 
Din aceste destăinuiri aflăm cursul ulterior al vieții lui Amoraș 
Doinescu după o primă frângere a aripilor. Acesta devenise 
între timp „profesor doctor universitar, foarte bine apreciat pe 
plan mondial, cu lucrări, congrese și ca urmare a meritelor sale 
…profesor de Limba română la Univesitatea din Bordeaux”. 
Tatăl tocmai primise o invitație la nunta acestuia cu frumoasa și 
exotica musulmană Aalya, oficierea căsătoriei urmând să se 
desfășoare la Catedrala Metropolitană 
Română din Paris. Din acest punct naratorul omniscient și 
omnipresent își reia rolul în firul narațiunii. Asistăm la 
derularea celei de-a treia „povești” de iubire - cea dintre sobrul 
professor de limba română și foarte frumoasă și tulburătoarea 
lui student Aalya din Maroc, încununată de perspectiva 
căsătoriei. 
Cazat la Hotel Luxenbourg ParK, Ștefan Giroveanu are 
năucitoarea surpriză de a constata că mama viitoarei sale nurori 
nu este alta decât la fel de frumoasa Amina, iubirea lui arzătoare 
din alte timpuri. Din nou Fatalitatea, sub forma teribilului tabu 
Akala Al-Hirr îsi face apariția în scenă. Pentru ca cei doi 
îndrăgostiți să-și poată trăi iubirea cineva trebuia să plătească 
teribilul păcat al amestecului de sânge și Amina este gata să o 
facă. Capitolul poartă edificatorul titlu „Iubire Pedepsită”. 
Întors în țară, Ștefan Giroveanu își pune capăt zilelor, luând 
asupra sa consecințele iubirii și plătind tributul necesar pentru 
viața curată și fericită a celor doi tineri. Ultima sa scrisoare, 
testamentul către cei rămași, se încheie cu impresionantul 
îndemn: „Iubiți-vă cât sunteți vii! După Dumnezeu, nimic nu 
este mai frumos decât iubirea pământeană, călătoria aceasta 
mirifică dintre cer și pământ.” 
Aceasta este țesătura de „povești” istorisite în roman. 

Dincolo de ea, remarcabile sunt portretele fizice și morale ale 
personajelor: figura plină de pitoresc și culoare a Mariei 
Lemnariu, cea constituită din umbre și lumini a problematicului 
Ștefan Giroveanu, fumusețea fragilă si exotică a tinerei 
marocance Aalya, precum și cea a lui Amoraș Doinescu. 
Predilecția autorului pentru personajele văzute ca exemplare 
umane frumoase fizic și moral este evidentă. Nu întâmplător 
personajul asupra căruia planează Karma, Stefan Giroveanu, are 
unul din obraji senin și plăcut în timp ce celălalt obraz este 
desfigurat, hidos, inspirând o abia reținută oroare. „Prozator 
adevărat, Val Andreescu este un portretist sans peur et sans 
reproche care are nevoie doar de câteva tușe pentru realizarea 
personajului” - conchide Daniel Corbu în pertinenta prefață la 
acest roman. 
Autorul nu are nici o inhibiție în a-și purta cititorul în spații 
largi și diverse cuprinzând dulci orizonturi moldave (cu 
farmecul blând al oamenilor, cu obiceiuri străvechi și cu 
incantațiile graiului lor așezat și neasemuit de bogat) dar și 
orizonturi îndepărtate precum Paris, Bordeaux, Tanger. 
Implicarea în realismul cotidian bulversant al României 
postdecembriste este continuă, realizată mai ales prin prisma 
compexului personaj Ștefan Giroveanu, activist cu răspunderi 
în perioada comunistă, om de afeceri și senator cu preocupări 
novatoare și idealiste într-o actualitate dominată de corupția 
banului și a suscesului cu orice preț. Și nu în ultimul rând, 
impresionează în această carte frumusețea descrierilor din 
scenele de dragoste și a celor din natură. Aici se vădește din 
plin forța de sugestie a poetului care creează adevărate pasaje de 
poezie în proză: „Liniștea conferită de cântecul frunzelor bătute 
de vânturi calde, marea de verde matur, dealurile împădurite, 
hăt în depărtare câmpurile înverzite,… roua ca o mare de 
lacrimi stelare, cântecul miilor de păsări adăpostite de pădurea 
seculară, fiecare fir al vegetației bogate, umbra groasă și 
statornicia stejarilor bătrâni, razele de soare cernute de verdea 
sită a frunzelor… toate îl fascinau…” Deși, în profunzime, 
mesajul transmis în acest roman nu este unul senin la nivel 
ideatic, el aduce la suprafață o pătimașă dragoste de viață, 
frumusețea iubirii, bucuria contopirii cu natura într-un tot 
organic de o frumusețe dureroasă. Totul se plătește, dar ne 
rămâne bucuria - pare a fi logica subdiacentă a discursului 
narativ. 
Romanul „Pedeapsa iubirii” al scriitorului vasluian Val 
Andreescu este o carte ce se citește cu interes pentru acțiune și 
cu plăcere estetică, o carte ce ar trebui (după opinia mea de 
cititor) să se bucure de un mare succes de public - și nu numai - 
succes cu nimic mai prejos de cel al unor best-sellere din 
literatura actuală de pe alte meridiane, premiat de reviste și 
organizații literare de reputație internațională. 
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      Membru al Cenaclului literar la distan
premiat literar de Liga Scriitorilor din România
 

Jurn.  Ion N. OPREA 
 

Scriitorul Constantin Zavati, Bacău, debut literar 
în volum la aproape 92 de ani, fost ofițer în armata română 
și germană, deblocat, apoi profesor de fizică, evidențiat de 
noi pentru activitate literară, premiat de Liga Scriitor
din România pentru cărțile care i-au apărutîn 2015.

onfluențe Literare, ediția nr. 1903 din 17 martie 2016, au 
făcut cunoscut premiile Ligii Scriitorilor din România 
pentru cărțile apărute în anul 2015, producătorii lor, 

condeie prestigioase, printre ele și profesorul de fizică 
Constantin Zavati, căruia i s-a decernat trofeul anului 
pentru“Cartea de memorialistică și spiritualitate”, trei volume 
de memorii și mărturisiri, cu titlul “Memoriile unui ofițer de 
artilerie:Liceul militar din Cernăuți, al Doilea Război Mondial: 
pe frontul de Est și pe frontul de Vest” 
 

Liga Scriitorilor din România premiază anual cele mai 

bune produse editoriale care au văzut lumina tiparului în anul 

precedent. Pentru această ediție au fost luate în considerare doar 

cărțile sosite pe adresa Ligii pentru jurizare până la 1 martie 

2016, în total 137 de titluri, dintre care, pentru fiecare gen 

literar,s-au făcut câte trei nominalizări din care, în final, s

stabilit câștigătoarele. 

Cărțile selectate sunt rodul și a 41 de edituri din 22 ora

din România, iar cinci sunt cărți apărute în Canada, premiile, 

spun organizatorii, s-au acordat doar pe criteriul valorii lor. Prin 

aceasta se dovedește căLiga Scriitorilordin România, militând 

pentru promovarea spiritului democratic al crea

respectă principiile inițiale de muncă și apreciere. Juriul format 

din scriitorii Iulian Patca,președinte,Antonia Bodea,Ion 

Constantinescu, Voichița Pălăcean-Vereș și Gavril Moisa, au 

hotărît acordarea a 14 categorii de premii, care au revenit la 25 

de participanți, 23 de persoane fuzice și două publicații 

Moldova Literară și Memoria Slovelor,Râmnicul Vâlcea.

Premiul Național a revenit lui TEODOR TANCO 

pentru întreaga carieră de peste 70 de ani ca prozator, critic 

istoric literar, publicist și eseist, promotor de tradiții și cultură 

românească, lui AUREL RĂU, pentru întreaga sa activitate de 

C
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Membru al Cenaclului literar la distanță 
premiat literar de Liga Scriitorilor din România 

 
Ion N. OPREA – Iași 

Scriitorul Constantin Zavati, Bacău, debut literar 
țer în armata română 

și germană, deblocat, apoi profesor de fizică, evidențiat de 
noi pentru activitate literară, premiat de Liga Scriitorilor 

au apărutîn 2015. 
țe Literare, ediția nr. 1903 din 17 martie 2016, au 

făcut cunoscut premiile Ligii Scriitorilor din România 
țile apărute în anul 2015, producătorii lor, 

și profesorul de fizică 
a decernat trofeul anului 
și spiritualitate”, trei volume 

și mărturisiri, cu titlul “Memoriile unui ofițer de 
, al Doilea Război Mondial: 

Liga Scriitorilor din România premiază anual cele mai 

bune produse editoriale care au văzut lumina tiparului în anul 

ție au fost luate în considerare doar 

țile sosite pe adresa Ligii pentru jurizare până la 1 martie 

2016, în total 137 de titluri, dintre care, pentru fiecare gen 

au făcut câte trei nominalizări din care, în final, s-au 

de edituri din 22 orașe 

ți apărute în Canada, premiile, 

au acordat doar pe criteriul valorii lor. Prin 

ște căLiga Scriitorilordin România, militând 

democratic al creației literare își 

țiale de muncă și apreciere. Juriul format 

ședinte,Antonia Bodea,Ion 

ș și Gavril Moisa, au 

premii, care au revenit la 25 

ți, 23 de persoane fuzice și două publicații –

și Memoria Slovelor,Râmnicul Vâlcea. 

țional a revenit lui TEODOR TANCO –

pentru întreaga carieră de peste 70 de ani ca prozator, critic și 

și eseist, promotor de tradiții și cultură 

românească, lui AUREL RĂU, pentru întreaga sa activitate de 

poet, eseist , prozator, traducător, publicist 

promotor și conducător de publicații literare.

Premiul pentru “Cartea de poezie” a revenit autorilor 

VASILE S. POPA, pentru volumul “Cartea sentimemtelor”, 

Ed.Semne,București; PERSIDA RUGU,pentru volumul 

“Oglinzi alchimice”, Ed.Casa Cărții de Știință, Cluj

DUMITRU DUMITRICĂ, pentru volumul “Pe vadul timpului”

Ed. WexComs, București; RAVECA Vlașin, pentru volumul 

petru copii “Prin grădina de poveste”, Ed. ASTRA Dej. Premiul

pentru „Cartea de proză” l-au primit: HORIA BĂDESCU, 

pentru romanul „Zborul gâștei sălbatice”, Ed. Școala Ardeleană, 

Cluj-Napoca; Voichița Pălăcean-Vere

proză scurtă „De sub vălul de negură”, Ed. Grinta, Cluj

Veronica Oșorheian, pentru volumul de proză pentru copii 

„Bumbușca și alte povestiri”, Ed. Grinta,

După cum spuneam, premiile literare acordate 

multe și ne bucurăm că printre cei distinși cu trofee se numără și 

un membru al Cenaclului Literar la distan

și despre care noi am scris la timp în publicistica momentului și 

în cărțile editate, lucru pe care îl promovează și laure

nonagenar, domnul profesor și colonel în rezervă al ARMATEI 

ROMÂNE, Constantin Zavati într-o altă cartea a sa „Memorii 

din copilăria mea”, ed. Singur, 2015, p. 141, 144, 145.

„Ostași, chiar și eroi în armata germană ori română, 

după încheierea păcii ostracizați și îndepărtați din armata 

populară română: Memoriile unui ofi

Constantin Zavati”, publica Ion N. Oprea în „Luceafărul”, 

Botoșani, la 2 aprilie 2015, ca și în revista ONYX, editată de 

Centrul Cultural Român din Dublin Irlanda 

2015. 

Despre aceeași carte face o prezentare Ion N. Oprea și în 

cartea „Borna sufletului/Comentarii– 

artilerie – Ed. PIM, Iași 2015, p.137

„Dincolo...Dincoace... Respectul!”, 536 p.,  cu mome

viața prof. Constantin Zavati la Școala de ofițeri de rezervă, 

despre cursurile sale universitare, despre Laboratorul de chimie 

„Prof. Constantin Zavati”, despre alte 

literaturliteraturliteraturliteratură 
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poet, eseist , prozator, traducător, publicist și critic literar, 

și conducător de publicații literare. 

“Cartea de poezie” a revenit autorilor 

VASILE S. POPA, pentru volumul “Cartea sentimemtelor”, 

ști; PERSIDA RUGU,pentru volumul 

ții de Știință, Cluj-Napoca; 

DUMITRU DUMITRICĂ, pentru volumul “Pe vadul timpului”, 

ști; RAVECA Vlașin, pentru volumul 

petru copii “Prin grădina de poveste”, Ed. ASTRA Dej. Premiul 

au primit: HORIA BĂDESCU, 

ștei sălbatice”, Ed. Școala Ardeleană, 

Vereș, pentru volumul de 

proză scurtă „De sub vălul de negură”, Ed. Grinta, Cluj-Napoca; 

șorheian, pentru volumul de proză pentru copii 

șca și alte povestiri”, Ed. Grinta, Cluj-Napoca. 

După cum spuneam, premiile literare acordate sunt 

și ne bucurăm că printre cei distinși cu trofee se numără și 

un membru al Cenaclului Literar la distanță de care ne ocupăm 

și despre care noi am scris la timp în publicistica momentului și 

țile editate, lucru pe care îl promovează și laureatul 

și colonel în rezervă al ARMATEI 

o altă cartea a sa „Memorii 

din copilăria mea”, ed. Singur, 2015, p. 141, 144, 145. 

și, chiar și eroi în armata germană ori română, 

ți și îndepărtați din armata 

populară română: Memoriile unui ofițer de artilerie, de 

Constantin Zavati”, publica Ion N. Oprea în „Luceafărul”, 

șani, la 2 aprilie 2015, ca și în revista ONYX, editată de 

Centrul Cultural Român din Dublin Irlanda nr.5-6/ mai iunie 

și carte face o prezentare Ion N. Oprea și în 

 Memoriile unui ofițer de 

și 2015, p.137-142, ca și în volumul 

„Dincolo...Dincoace... Respectul!”, 536 p.,  cu momente din 

ța prof. Constantin Zavati la Școala de ofițeri de rezervă, 

despre cursurile sale universitare, despre Laboratorul de chimie 

„Prof. Constantin Zavati”, despre alte și alte lucrări 
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profesionale, p. 68-98, ambele cărți realizate prin corespondență

de membrii Cenaclului literar la distanță... 

Gala decernării premiilor Ligii Scriitorilor din România 

pe anul editorial 2015 a avut loc în ziua de 31 martie 2016, la 

Cercul Militar din Cluj-Napoca, în „Sala Armelor”, cu 

participarea unui numeros și select public intelectual.

Premianții ca și publicul prezent la eveniment au luat 

cunoștință ceea ce le pregătise ca surpriză organizatorii 

Comitetul Director al LSR - : la publicarea următorului volum, 

depus în următoarele 12 luni la Editura Napoca Nova, vor 

beneficia de reduceri substanțiale de costuri. 

   
 

 
     Fals manual de petrecere a călătoriei

Prof. drd. Elena BURLACU 

 Volumul Fals manual de petrecere a călătoriei,

la Editura Albatros în 1982, ne captează atenţia de „

spirit selectiv (afectivitate electivă),  aşadar, de gestibus non 

disputandum” 1 și, conform opiniei lui George Coandă, 

reprezintă cheia necesară deschiderii codurilor scriiturii 

olăreane, teritoriu unde se desfăşoară „derulări reportericeşti 

poematizate”, descoperind o „Weltanschaung”

multitudinea fiinţei umane, de natură geologică şi vegetală.

  Titlul operei ne poartă paşii în timp, aducându

aminte de Alexandru Odobescu şi Falsul tratat de vânătoare 

Pseudokynegetikos. Acestui tratat i se alătură prezentul manual 

de călătorie alcătuit din 31 de naraţiuni, fişe caracterologie, 

descrieri ale naturii, portrete, însemnări etc. 

 Călătoria este realizată pe „ogorul literaturii române”, 

întâlnind în cale zonele de relief: metafora, ironi

Bucuria navigării exploratorului este exprimată în paginile 

manualului. Benefica călătorie, descrisă de autor,învesele

                                                             
1George Coandă. Vedere din balcon asupra unei călătorii existențiale, în „Școala 

Târgovișteni. Receptarea critică a operei lui Costache Olăreanu”. Editura: Bibliotheca, Târgovi
p. 39. 

2Ibidem. 
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ți realizate prin corespondență 

Gala decernării premiilor Ligii Scriitorilor din România 

pe anul editorial 2015 a avut loc în ziua de 31 martie 2016, la 

Napoca, în „Sala Armelor”, cu 

și select public intelectual. 

ții ca și publicul prezent la eveniment au luat 

ștință ceea ce le pregătise ca surpriză organizatorii – 

: la publicarea următorului volum, 

Napoca Nova, vor 

Fals manual de petrecere a călătoriei 

 

Prof. drd. Elena BURLACU – Huși 

Fals manual de petrecere a călătoriei,apărut 

la Editura Albatros în 1982, ne captează atenţia de „lector cu 

spirit selectiv (afectivitate electivă),  aşadar, de gestibus non 

i, conform opiniei lui George Coandă, 

reprezintă cheia necesară deschiderii codurilor scriiturii 

derulări reportericeşti 

”, descoperind o „Weltanschaung” 2 , despre 

multitudinea fiinţei umane, de natură geologică şi vegetală. 

Titlul operei ne poartă paşii în timp, aducându-ne 

Falsul tratat de vânătoare –

atat i se alătură prezentul manual 

de călătorie alcătuit din 31 de naraţiuni, fişe caracterologie, 

Călătoria este realizată pe „ogorul literaturii române”, 

întâlnind în cale zonele de relief: metafora, ironia, ludicul etc. 

Bucuria navigării exploratorului este exprimată în paginile 

manualului. Benefica călătorie, descrisă de autor,înveselește 

țiale, în „Școala Prozatorilor 
”. Editura: Bibliotheca, Târgoviște, 2015, 

inima cititorului. Prin descătuşarea propriilor sim

viselor,se creeazăo disponibilitate către freamătu

oamenilor  întâlniți în cale, senzaţia unei libertăţi depline, o sete  

a cunoaşterii universului.  Toate aceste reacţii exprimă  plăcerea 

şi veselia,  sărbătoarea sau fiesta începerii unui voiaj.

 Şi nu doar omul are instincte de călător.  Î

are „serbările” sale„galante”,„sângeroase”  ori „de plecare”,  

fiind reprezentantul eternităţii.  În lipsa lui, peisajele ar cădea 

peste oameni ca „niște pânze de cort

proaste3”. Pentru  Costache Olăreanu cerul este „

a oricărei călătorii. O purtăm în toate anotimpurile: când 

ușoară si nepăsătoare, când greoaie şi neagră,  când pe o 

ureche când îndesată pe ochi”4. 

Descrierile pitoreşti nu lipsesc, pădurea fiind 

„atemporală şi aspaţială”. Scriitorul afirmă că

pădurea şi nu o poţi raporta la nimic, „

perspectivă, nici aer, nici mişcare. Despre ea spunem doar că e 

deasă sau întunecoasă, că e de brad sau de fag, e umedă, 

fioroasă, răcoroasă, de argint, etc”

umane, are suflet şi este aproape de nepătruns. Drumul prin 

desişul ei, înfrigurarea, spaima de necunoscut, a destinului ce ne 

aşteaptă, duce cu gândul la vremurile trăite, lipsite de orice 

perspectivă: „Dacă nu aş fi fost eu însumi eroul întâmplăr

de faţă, dacă nu aş fi avut posibilitatea să văd de la distanţă şi 

să judec cum trebuie, aş fi spus despre mersul acela prin 

desişurile pădurii că e mersul simbolic al omului pe calea 

cunoaşterii, către destinul sau ori către moarte.(...) Înaintam cu 

greu simţind că acel drum în istorie nu este decât un drum într

o lume vegetală întoarsă la începuturile sale, grele, pâclo

Aerul, elementul indispensabil al vieţii prezentat 

concret ca o pastă groasă, ca o apă subţire, ca văl tumultos ori 

ca lumină, sugerează la rândul său ideea de călătorie, mersul 

printre statui, „statui de aer”. Aerul defineşte tot şi pe scriitor 

chiar, care trăieşte miracolul călătoriei 

(...) Aerului, temple magnifice”. 

                                                             
3Costache Olăreanu. Fals manual de petrecere a călătoriei. 

p. 39. 
4Ibidem,p. 23. 

5Ibidem, p. 30. 
6Ibidem, p. 34. 
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inima cititorului. Prin descătuşarea propriilor simțiri, eliberării 

viselor,se creeazăo disponibilitate către freamătul sufletesc al 

ți în cale, senzaţia unei libertăţi depline, o sete  

a cunoaşterii universului.  Toate aceste reacţii exprimă  plăcerea 

şi veselia,  sărbătoarea sau fiesta începerii unui voiaj. 

Şi nu doar omul are instincte de călător.  Însuşi cerul 

are „serbările” sale„galante”,„sângeroase”  ori „de plecare”,  

fiind reprezentantul eternităţii.  În lipsa lui, peisajele ar cădea 

ște pânze de cort”,  ori ca „nişte umbrele 

”. Pentru  Costache Olăreanu cerul este „marea pălărie 

a oricărei călătorii. O purtăm în toate anotimpurile: când 

șoară si nepăsătoare, când greoaie şi neagră,  când pe o 

Descrierile pitoreşti nu lipsesc, pădurea fiind 

„atemporală şi aspaţială”. Scriitorul afirmă că nu poţi descrie 

pădurea şi nu o poţi raporta la nimic, „neavând cer, nu are nici 

perspectivă, nici aer, nici mişcare. Despre ea spunem doar că e 

deasă sau întunecoasă, că e de brad sau de fag, e umedă, 

” 5 . Pădurea are atribuţii 

umane, are suflet şi este aproape de nepătruns. Drumul prin 

desişul ei, înfrigurarea, spaima de necunoscut, a destinului ce ne 

aşteaptă, duce cu gândul la vremurile trăite, lipsite de orice 

Dacă nu aş fi fost eu însumi eroul întâmplărilor 

de faţă, dacă nu aş fi avut posibilitatea să văd de la distanţă şi 

cum trebuie, aş fi spus despre mersul acela prin 

desişurile pădurii că e mersul simbolic al omului pe calea 

cunoaşterii, către destinul sau ori către moarte.(...) Înaintam cu 

greu simţind că acel drum în istorie nu este decât un drum într-

o lume vegetală întoarsă la începuturile sale, grele, pâcloase.”6 

Aerul, elementul indispensabil al vieţii prezentat 

concret ca o pastă groasă, ca o apă subţire, ca văl tumultos ori 

sugerează la rândul său ideea de călătorie, mersul 

”. Aerul defineşte tot şi pe scriitor 

chiar, care trăieşte miracolul călătoriei și ne invită:„să-i ridicăm 

Fals manual de petrecere a călătoriei. Editura Albatros, București, în 1982, 
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În „Drumul 2” din textul „Drumuri”, autorul 

recomandă oricărui călător să aleagă traseul pe care, de oriunde 

ar porni, ducela mănăstirea Suceviţa, alegere făcută nu dintr-o 

preferinţă, ci dintr-o necesitate. 

Pledoaria sa se referă la starea de nemurire, de 

perenitate a neamului românesc, prin lepădarea de păcat şi 

dobândirea mântuirii, credinţa stând, după opinia scriitorului, la 

baza istoriei noastre zbuciumate dar neaplecate. Odată ajunși în 

incinta mănăstirii vom vedea Scara lui Ioan Climax. Pe de-o 

parte a acestei scări este zugrăvit iadul. Oamenii care alunecă de 

pe această scară sunt prinși de dracii care seamănă cu „niște 

vânători hăcuind cerbi într-o pădure, despicându-i, hărtănindu-

i, înțepându-i, cărându-i spre focuri și oale mari în care să 

ardă sau să fiarbă”.Turistul nu va întâlni în alt loc „un iad în 

care păcătoșii să fie mai comestibili ca pe peretele de la 

Sucevița”1. Dacă vom reuși să înfruntăm primejdiile vieții, să 

urcăm treptele numeroase, vom fi așteptați la capătul scării de 

Domnul care întinde mâinile și-l ajută pe cel care mai are vreo 

două trepte. Pe zidul mănăstirii Suceviţa este pictat Dumnezeu 

Cel blând care îşi zice:„Hai să-l ajut şi pe ăsta. Şi ce dacă n-o 

să poată urca şi ultima treaptă?”Costache Olăreanu Îl 

aseamănă pe Dumnezeu cu propriile făpturi, Creatorul este 

identificat cu creația, semănând „atât de mult cu sufletul nostru, 

al românilor”.Finalul fragmentului literar duce la meditație prin 

intermediul interogației, filosofice chiar: „ Din ce-ar putea să se 

iște lumina și nădejdea noastră dacă nu din gestul acesta de 

blândețe și cumsecădenie?Şi cum am fi putut noi întâmpina 

secolele de urgie şi întuneric dacă n-am fi avut, lângă arma 

tăioasă a unui Muşatin, putinţa de a ne ridica în vârful 

picioarelor şi a privi, pe deasupra capetelor năvălitorilor, la 

rosturi ce aparţin nu unei trecătoare zile, ci unei întregi 

istorii?”2 

Constantin Ciopraga consideră că opera Fals manual 

de petrecere a călătoriei este un roman indirect, roman 

personal, realizat cu scopul captării în text a realității imediate, 

a evidențierii realismului, centrul de greutate al scriiturii fiind 

„eul scriptor”, cel care produce literatură.3Exerciţiul vederii 

                                                             
1Ibidem,p. 84. 

2Ibidem,p. 86. 
3Constantin Ciopraga. Propilee. Editura: Junimea, Iași, 1984, p. 303. 

este unul obligatoriu fiind singura cale ce duce la „deşurubarea 

insului interior din realitatea imediată”.  

Cea de-a doua definiţie poate suna astfel: „într-o 

călătorie suntem doi, unul care pleacă şi unul care rămâne.(...) 

Şi la urma urmelor, putem foarte bine călători şi pe mătură ori 

cu o carte, putem zbura sau naviga pe mări şi cu o simplă idee, 

nu doar cu un vapor”.4 

Făcând incursiuni, pline de candoare, pe străzile 

ultracunoscute ale copilăriei, răsfoind plin de curiozitate 

paginile Enciclopediei Cugetarea cu dicţionarele ei, călătorul se 

trezeşte aruncat într-un regn şi un univers inedite, proprii vârstei 

adolescentine, ținut al visării, nelimitat şi drag: „Iată de ce tot 

mările şi oceanele, şi continentele cu contururile lor ceţoase mă 

ajutau să sar peste neputinţele mele de-atunci şi să ajung la 

maluri noi, dar cât de aşteptate...”5 

Până și făcutul bagajelor, un act în aparență minor 

conduce în final la minute bune de introspecție ceea ce are ca 

rezultat omiterea vreunui articol sau altul, necesar călătoriei: 

„Călătoria devine lungă și cum nu vreau să-mi scape nimic 

întârzii prin «interiorul» meu mai mult decât s-ar cuveni. Când 

ajung la locul de destinație constat ori că nu mi-am luat 

ochelarii, ori că am uitat trusa de bărbierit (...). Dacă am luat-o 

invers, de la cap la picioare, uit să-mi iau pantofii”6. 

Sfaturile date de C. Olăreanu referitoare la pregătirile 

unei călătorii, reale sau imaginare stârnesc și întrețin interesul și 

curiozitatea iubitorilor de natură și frumos, astfel că lectura 

acestei opere este extrem de plăcută și tonifiantă, invitând 

mintea și inima, spiritul, la un exercițiu unicat, gândind la 

beneficiile unui asemenea demers: „Alături de haine, cămăși, 

picături Davilla, puneți-vă în bagaje și puțină melancolie. 

Suportă bine orice fel de călătorii. Și aveți și avantajul că 

folosindu-o din când în când dați multă dulceață lucrurilor 

privite.”7 

Farmecul și gratuitatea actului în sine îl fac pe Guido, 

interlocutorul plin de neastâmpăr, să devină retoric: „Dar ce-ar 

                                                             
4Costache Olăreanu, op. cit., p. 6 
5Ibidem,p. 10. 

6Costache Olăreanu, op. cit., p. 152. 
7Ibidem,p. 153. 

literaturliteraturliteraturliteratură 



 

    p. p. p. p. 124124124124                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

fi (...) ce-ar fi să-ți faci din când în când bagajele dar să nu 

pleci nicăieri.”1 

Pentru încheiere prozatorul ne lasă suficiente aforisme 

de la „O călătorie cu bagaje prea multe e ca o saltea cu purici

până la îndemnul „Înainte de plecare fă-ți cât mai multe bagaje 

cu putință. Dar nu-ți lua decât unul și-acela prin tragere la 

sorți”2.  

 

 
        Spațiul-timp în... timp și în spațiu

 

Prof. George BIANU 
  
        Fizicienii moderni au confirmat aproape în mod 
dramatic una dintre ideile de bază ale spiritualită
orientale care exprimă faptul că toate conceptele pe care le 
utilizăm pentru a descrie natura sunt în fond limitate 
sunt trăsături esențiale ale realității, așa cum suntem tentați 
să le considerăm, ci niște creații ale minții; părți ale unei 
hărți, și nu ale teritoriului.  

ri de câte ori extindem domeniul experien
limitările minții noastre raționale devin evidente și 
atunci trebuie să modificăm și chiar să abandonăm 

unele dintre conceptele noastre anterioare care ne apar acum 
eronate. 
 
Noțiunile noastre despre spațiu și timp constituie trăsături de 
bază pe harta realității noastre. Ele servesc pentru a ordona 
lucrurile și evenimentele în mediul înconjurător 
aceea sunt de o importanță capitală nu numai în viața noastră 
zilnică, ci, de asemenea, și în încercarea de a înțelege realitatea 
prin intermediul științei și filosofiei. Nu există nicio lege a 
fizicii care să nu necesite conceptele de spa
formularea sa. Profunda modificare a acestor concepte de bază 
adusă de teoria relativității a fost de aceea una dintre marile 
revoluții în istoria științei. 
 
Fizica clasică a fost fundamentată pe ambele no
maniera absolută, cea a unui spațiu tridimensional independent 
de obiectele materiale pe care le conține și subordonându
legilor geometriei euclidiene și a timpului privit ca o 
dimensiune separată care din nou a fost considerată absolută 
concepută ca desfășurându-se cu o anumită rată independent de 
lumea materială. În Occident, noțiunea de timp și spațiu a fost 
atât de adânc înrădăcinată în mințile filosofilor și a oamenilor 
de știință încât ei le-au considerat drept proprietă
de necontestat ale naturii. 
 
Credința că geometria este inerentă în natură și nu mai curând 
decât că este o parte din sistemul pe care îl utilizăm pentru a 
descrie natura, își are originea în gândirea greacă. Geometria 

                                                             
1Ibidem, p. 151. 
2Ibidem, p. 154. 
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ând bagajele dar să nu 

Pentru încheiere prozatorul ne lasă suficiente aforisme 

O călătorie cu bagaje prea multe e ca o saltea cu purici”, 

ți cât mai multe bagaje 

acela prin tragere la 

și în spațiu 

Prof. George BIANU – București 

Fizicienii moderni au confirmat aproape în mod 
dramatic una dintre ideile de bază ale spiritualității 
orientale care exprimă faptul că toate conceptele pe care le 
utilizăm pentru a descrie natura sunt în fond limitate și nu 

ții, așa cum suntem tentați 
ște creații ale minții; părți ale unei 

ri de câte ori extindem domeniul experiențelor noastre, 
ții noastre raționale devin evidente și 

și chiar să abandonăm 
unele dintre conceptele noastre anterioare care ne apar acum 

țiunile noastre despre spațiu și timp constituie trăsături de 
ții noastre. Ele servesc pentru a ordona 

nimentele în mediul înconjurător și tocmai de 
ță capitală nu numai în viața noastră 
și în încercarea de a înțelege realitatea 

științei și filosofiei. Nu există nicio lege a 
nu necesite conceptele de spațiu și timp în 

formularea sa. Profunda modificare a acestor concepte de bază 
ții a fost de aceea una dintre marile 

Fizica clasică a fost fundamentată pe ambele noțiuni privite în 
țiu tridimensional independent 

ține și subordonându-se 
și a timpului privit ca o 

dimensiune separată care din nou a fost considerată absolută și 
se cu o anumită rată independent de 

țiunea de timp și spațiu a fost 
țile filosofilor și a oamenilor 

au considerat drept proprietăți adevărate și 

ța că geometria este inerentă în natură și nu mai curând 
decât că este o parte din sistemul pe care îl utilizăm pentru a 

și are originea în gândirea greacă. Geometria 

demonstrativă a fost trăsătura centrală a matematicii grece
ea a avut o profundă influență asupra filosofiei grecești. Metoda 
sa de a porni de la axiome considerate incontestabile 
teoreme din acestea prin metoda rațiunii deductive a devenit 
caracteristică gândirii filosofice grece
geometria a fost considerată centrul activită
format baza antrenamentului filosofic. Pe poarta academiei lui 
Platon din Atena se spune că era gravată inscrip
permisă intrarea aici fără să cunoașteți bine geometria.”
considerau că teoremele lor matematice erau expresia 
adevărurilor eterne și exacte despre lumea reală, și în viziunea 
lor aceste forme geometrice erau manifestări ale frumuse
absolute. Geometria a fost considerată de ei
perfectă a logicii și a frumuseții și într
aceasta că este de origine divină. De aici 
„Dumnezeu este un perfect geometrician.”
Atât timp cât geometria a fost privită ca fiind o revela
Dumnezeu, era în mod implicit evident pentru greci faptul că 
paradisul trebuie să aibă o perfectă formă geometrică. Aceasta 
însemna de asemenea că stelele și celelalte corpuri cerești 
trebuiau să aibă o mișcare circulară. Pentru a prezenta această 
imagine ca fiind și mai geometrică, ei s
serie de sfere cristaline concentrice care se deplasau ca un întreg 
cu pământul în centru. 
În secolele următoare, geometria greacă a continuat să exercite 
o influență puternică asupra științei și
„Elementele lui Euclid” a constituit textul standard în 
europene până la începutul acestui secol, 
euclidiană a fost considerată adevărata natură a spa
mai bine de două mii de ani. A fost nevoie de geni
Einstein pentru a-i face pe oamenii de 
realizeze că geometria nu este totdeauna inerentă în natură, ci 
este impusă de către minte. În cuvintele lui Henri Margenau 
acest aspect este descris astfel: „Ceea ce recunoa
deosebit teoria relativității este faptul că geometria... este o 
construcție a intelectului. Doar atunci când această descoperire 
este complet acceptată, mintea se poate sim
stăpânească noile noțiuni despre spațiu și timp, devenind 
capabilă să supravegheze șirul de posibilități disponibile pentru 
a le defini, și să selecteze acele formulări care sunt conforme 
observațiilor.” 
Filosofia oriental, spre deosebire de cea greacă, a sus
întotdeauna că spațiul și timpul sunt construcții ale 
Înțelepții orientali le-au tratat ca și pe celelalte concepte 
intelectuale ca fiind relative, limitate 
budiste, de exemplu, găsim următoarele afirma
„Am fost învățați de BUDDHA, o, călugări, faptul că... trecutul, 
viitorul, spațiul fizic și ființele umane nu sunt nimic altceva 
decât nume, forme ale gândurilor, cuvinte ale limbajului uzual, 
ele fiind doar realități superficiale.” 
Din această cauză, în Orientul îndepărtat geometria nu a atins 
niciodată statutul pe care l-a avut în Grecia antică, ceea ce nu 
înseamnă că indienii și chinezii cunoșteau puțin despre ea. Ei au 
utilizat-o cu înțelepciune în mod extensiv în clădirea altarelor 
cu o formă geometrică precisă, în măsurarea 
realizarea hărților cerești, dar niciodată pentru a determina 
adevărurile abstracte și eterne. Această atitudine filosofică este 
de asemenea reflectată în faptul că vechea 
yoga, în general, nu au găsit necesar să adapteze natura printr
schemă cu linii drepte și cercuri perfecte. Remarcile lui Joseph 
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ală a matematicii grecești și 
ță asupra filosofiei grecești. Metoda 

sa de a porni de la axiome considerate incontestabile și a deriva 
țiunii deductive a devenit 

e grecești; tocmai de aceea 
geometria a fost considerată centrul activităților intelectuale și a 
format baza antrenamentului filosofic. Pe poarta academiei lui 
Platon din Atena se spune că era gravată inscripția: „Nu vă este 

șteți bine geometria.” Grecii 
considerau că teoremele lor matematice erau expresia 

și exacte despre lumea reală, și în viziunea 
lor aceste forme geometrice erau manifestări ale frumuseții 
absolute. Geometria a fost considerată de ei ca fiind combinația 

și a frumuseții și într-adevăr se credea despre 
aceasta că este de origine divină. De aici și dictonul lui Platon, 
„Dumnezeu este un perfect geometrician.” 
Atât timp cât geometria a fost privită ca fiind o revelație a lui 
Dumnezeu, era în mod implicit evident pentru greci faptul că 
paradisul trebuie să aibă o perfectă formă geometrică. Aceasta 

și celelalte corpuri cerești 
șcare circulară. Pentru a prezenta această 

și mai geometrică, ei s-au gândit să fixeze o 
serie de sfere cristaline concentrice care se deplasau ca un întreg 

În secolele următoare, geometria greacă a continuat să exercite 
ță puternică asupra științei și filosofiei vestice. 

„Elementele lui Euclid” a constituit textul standard în școlile 
europene până la începutul acestui secol, și geometria 
euclidiană a fost considerată adevărata natură a spațiului pentru 
mai bine de două mii de ani. A fost nevoie de genialitatea lui 

i face pe oamenii de știință și pe filosofi să 
realizeze că geometria nu este totdeauna inerentă în natură, ci 
este impusă de către minte. În cuvintele lui Henri Margenau 

„Ceea ce recunoaște în mod 
ții este faptul că geometria... este o 

ție a intelectului. Doar atunci când această descoperire 
este complet acceptată, mintea se poate simți liberă să 

țiuni despre spațiu și timp, devenind 
șirul de posibilități disponibile pentru 

și să selecteze acele formulări care sunt conforme 

Filosofia oriental, spre deosebire de cea greacă, a susținut 
țiul și timpul sunt construcții ale minții. 

și pe celelalte concepte 
intelectuale ca fiind relative, limitate și iluzorii. În textele 
budiste, de exemplu, găsim următoarele afirmații: 

țați de BUDDHA, o, călugări, faptul că... trecutul, 
țiul fizic și ființele umane nu sunt nimic altceva 

decât nume, forme ale gândurilor, cuvinte ale limbajului uzual, 

Din această cauză, în Orientul îndepărtat geometria nu a atins 
avut în Grecia antică, ceea ce nu 

și chinezii cunoșteau puțin despre ea. Ei au 
țelepciune în mod extensiv în clădirea altarelor 

cu o formă geometrică precisă, în măsurarea ținuturilor, în 
r niciodată pentru a determina 

și eterne. Această atitudine filosofică este 
de asemenea reflectată în faptul că vechea știință orientală și 
yoga, în general, nu au găsit necesar să adapteze natura printr-o 

rcuri perfecte. Remarcile lui Joseph 
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Needham despre astrochimia chineză sunt foarte interesante în 
legătură cu aceasta: „Astronomii chinezi nu au simțit nevoia 
unei explorări geometrice – sistemele componente ale 
organismului universal și-au urmat propriul TAO, fiecare în 
funcție de natura sa, și mișcarea lor poate fi transpusă în forma 
esențială «nonreprezentațională» a algebrei. Prin aceasta, 
chinezii au fost eliberați de obsersia astronomilor europeni 
care considerau cerul drept cea mai perfectă figură [...] ei 
neexperimentând deloc închisoarea medievală a sferelor 
cristaline.” 
 
Prin aceasta, vechii filosofi și oameni de știință orientali aveau 
deja cu anticipație atitudinea care este acum de bază în teoria 
relativității – faptul că noțiunile noastre despre geometrie nu 
sunt proprietăți absolute și nemodificabile ale naturii, ci 
construcții intelectuale. Ashvaghosha afirmă în această direcție: 
„Să se înțeleagă clar că spațiul nu este nimic altceva decât o 
particularizare și nu reprezintă o existență reală prin sine 
însuși... spațiul există doar în relație cu conștiința noastră 
particularizatoare.” 
 
Același lucru se aplică și ideii de timp. Înțelepții orientali și 
yoghinii considerau ambele noțiuni atât cea de spațiu, cât și cea 
de timp ca stări de rezonanță particulară ale conștiinței, cu 
anumite energii subtile. Fiind capabili să transceandă acest 
stadiu obișnuit prin meditație, ei au realizat faptul că noțiunile 
convenționale și superficiale de spațiu și timp nu reprezintă 
adevărul ultim. Noțiunile rafinate de spațiu și timp înțelese ca 
urmare a rezultatului experiențelor spirituale par să fie similiare 
noțiunilor din fizica modernă, așa cum au fost exemplificate de 
teoria relativității.  
Care este atunci această nouă viziune asupra spațiului și 
timpului care derivă din teoria relativității? Ea se bazează 
înainte de toate pe descoperirea faptului că toate măsurătorile 
spațiale și temporale sunt relative. Această relativitate a 
specificațiilor spațiale nu a reprezentat bineînțeles nimic nou. 
Era binecunoscut și înainte de Einstein faptul că poziția unui 
obiect în spațiu poate fi definită doar relativ prin raportarea la 
un alt obiect. Aceasta se face în mod obișnuit cu ajutorul a trei 
coordonate iar punctul în care aceste coordonare sunt măsurate 
poate fi numit punctul de localizare a „observatorului”. 
 
Pentru a ilustra relativitatea unor astfel de coordonate, să ne 
imaginăm doi observatori plutind în spațiu și observând o 
umbrelă din părți opuse. Observatorul A vede umbrela în stânga 
și ușor înclinată, astfel încât capătul superior este mai aproape 
de el. Observatorul B, pe de altă parte, vede umbrela în dreapta 
sa astfel încât capătul inferior, deci de jos este mai aproape de 
el. Extinzând acest exemplu bidimensional la trei dimensiuni, 
devine clar faptul că toate specificațiile spațiale – cum ar fi 
„stânga”, „dreapta”, „sus”, „jos”, „oblic” etc. – depind de 
pozițiile observatorilor, și prin aceasta sunt relative. Aceasta se 
cunoștea cu mult înainte de teoria relativității. În ce privește 
timpul, totuși situația în fizica clasică este complet diferită. 
Ordinea temporală a două evenimente a fost considerată 
independentă de orice observator. Specificațiile referitoare la 
timp – cum ar fi „înainte”, „după” sau „simultan” – au fost 
considerate ca având un înțeles absolut independent de sistemul 
de coordonate. Einstein a recunoscut că specificațiile temporale, 
de asemenea, sunt relative și depind de observator. În viața 

zilnică, impresia că noi putem aranja evenimentele într-o unică 
secvență temporală este dată de faptul că viteza luminii, de 
300.000 kilometri pe secundă, este atât de mare comparativ cu 
orice altă viteză pe care o putem experimenta, încât putem 
considera că observăm evenimentele în clipa în care se produc. 
Totuși, aceasta este incorect. Lumina are nevoie de un anumit 
timp pentru a călători de la eveniment la observator. În mod 
normal, acest timp este atât de scurt încât propagarea luminii 
poate fi considerată a fi aproape instantanee; iar atunci când 
observatorul se deplasează cu o viteză mai mare raportat la 
fenomenul observat, timpul scurs între desfășurarea 
evenimentului și observația sa joacă un rol crucial în stabilirea 
secvenței evenimentelor. 
Einstein a arătat că într-un astfel de caz, observatori ce se 
deplasează cu viteze diferite vor ordona evenimentele diferit în 
timp. Două evenimente care par să se desfășoare simultan 
pentru unul dintre observatori, se pot desfășura în secvențe 
temporale diferite, pentru celălalt. Pentru viteze obișnuite, 
diferențele sunt atât de mici încât nu pot fi detectate, dar atunci 
când vitezele se apropie de cea a luminii, dau naștere unor 
efecte net măsurabile. În fizica energiilor înalte în care 
evenimentele sunt interacțiuni între particulele ce se deplasează 
cu viteze apropiate de cea a luminii, relativitatea timpului este 
bine stabilită și a fost confirmată de nenumărate experimente. 
 
Relativitatea timpului ne forțează, de asemenea, să abandonăm 
conceptul newtonian al spațiului absolut. Un astfel de spațiu era 

privit ca și cum ar 
conține o 

configurație 
definită de materie 
în fiecare moment; 
dar acum această 
simultaneitate este 
privită ca fiind un 
concept relativ, 
depinzând de 
stadiul de mișcare 
al observatorului, 
nemaifiind posibil 

să definim un astfel de moment dat pentru întregul univers. Un 
eveniment îndepărtat care se desfășoară într-un anumit moment 
pentru unul dintre observatori, se poate desfășura mai devreme 
sau mai târziu pentru celălalt. Din această cauză, nu este posibil 
să vorbim despre „univers la un moment dat” într-un mod 
absolut; nu există spațiu absolut independent de observator. 
 
Teoria relativității ne artă prin aceasta că toate măsurătorile 
implicând spațiul și timpul își pierd semnificația absolută și ne 
forțează să abandonăm conceptele clasice ale unui spațiu și ale 
unui timp absolut. Importanța fundamentală a acestui pas 
înainte a fost clar exprimată de către Mendel Sachs: „Adevărata 
revoluție care a venit odată cu teoria lui Einstein [...] a fost 
abandonarea ideii că sistemul de coordonate spațio-temporal 
are o semnificație obiectivă ca entitate fizică separată. În locul 
acestei idei, teoria relativității susține că coordonatele spațiale 
și temporale sunt doar elemente ale limbajului care este folosit 
de un observator pentru a descrie mediul înconjurător.” 
 
Această afirmație din partea unui fizician contemporan arată 
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strânsa afinitate între noțiunile spațiului și timpului în fizica 
modernă și cele susținute de către înțelepții orientali care 
spuneau, așa cum a fost arătat anterior, că în afara energiilor lor 
specifice spațiul și timpul „nu sunt nimic altceva decât nume, 
forme ale gândirii, cuvinte ale limbajului uzual.”
 
Odată ce spațiul și timpul au fost aduse la rolul subiectiv al unor 
elemente aparținând limbajului unui observator particular 
utilizate pentru descrierea naturii fenomenu
observator va descrie fenomenul într-un mod diferit. Pentru a 
abstractiza câteva legi naturale, universale în descrierile lor, ei 
au trebuit să formuleze aceste legi într-un astfel de mod încât să 
aibă aceeași formă în toate sistemele de coordonate, pentru to
observatorii aflați în poziții arbitrare și mișcare relativă. Această 
necesitate este cunoscută ca principiul relativității și a constituit, 
âde fapt, punctul de plecare al teoriei relativității. Este interesant 
că germenul teoriei relativității a fost conținut într
care l-a preocupat pe Einstein când avea doar șaisprezece ani.
 
El a încercat să-și imagineze cum ar apărea o rază de lumină 
pentru un observator care ar călători de-a lungul ei cu o viteză 
egală cu cea a luminii și a concluzionat că un astfel de 
observator ar vedea raza de lumină ca un câmp electromagnetic 
oscilând înainte și înapoi fără a se deplasa, fără a forma o undă. 
Un astfel de fenomen, totuși, este necunoscut în fizică. Aceasta 
l-a făcut pe tânărul Einstein să considere că ceva care este 
considerat de către un observator ca fiind un fenomen 
electromagnetic binecunoscut, numit undă de lumină, ar putea 
apare drept un fenomen contradictoriu pentru legile fizicii 
pentru alt observator și acesta ar putea să nu-l a
următori, Einstein a realizat că principiul relativită
satisfăcut și în descrierea fenomenelor electromagnetice doar 
dacă toate specificările spațiale și temporale sunt relative. 
                                 (Fragment extras din cartea „Spațiu – Timp și dincolo de ele prin yoga”
 

 

\ 
Secretele fizicii cuantice: Trecutul, 

prezentul şi viitorul există şi se petrec 
simultan 

      Odată cu dezvoltarea fizicii cuantice, o nouă teorie 
impresionantă tinde să ia amploare. Teoria timpului, unde 
trecutul, prezentul şi viitorul se îmbină şi există simultan în 
întregul întregul nostru univers. 

hiar dacă la prima vedere această teorie pare desprinsă 
din cărţile science-fiction, timpul este diferit faţă de 
percepţia noastră de zi cu zi. Am fost învăţaţi să privim 

timpul precum o linie, pe care sunt situate în ordine trecutul, 
prezentul şi apoi viitorul. Aceste părţi ale timpului le 
considerăm distincte, adică un moment din trecut nu poate 
exista în prezent sau în viitor decât sub forma unei amintiri şi nu 
fizic. 

Această teorie pare una învechită şi total lipsită de realism. 
Oamenii de ştiinţă susţin că timpul nu trebuie privit ca pe o 
linie, ci ca pe un cuantum în care se îmbină cele trei părţi ale 

C
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țiunile spațiului și timpului în fizica 
și cele susținute de către înțelepții orientali care 
șa cum a fost arătat anterior, că în afara energiilor lor 

nu sunt nimic altceva decât nume, 
forme ale gândirii, cuvinte ale limbajului uzual.” 

țiul și timpul au fost aduse la rolul subiectiv al unor 
ținând limbajului unui observator particular 

utilizate pentru descrierea naturii fenomenului, fiecare 
un mod diferit. Pentru a 

abstractiza câteva legi naturale, universale în descrierile lor, ei 
un astfel de mod încât să 

onate, pentru toți 
ți în poziții arbitrare și mișcare relativă. Această 

ții și a constituit, 
ții. Este interesant 

ții a fost conținut într-un paradox 
șaisprezece ani. 

și imagineze cum ar apărea o rază de lumină 
a lungul ei cu o viteză 

a concluzionat că un astfel de 
observator ar vedea raza de lumină ca un câmp electromagnetic 

și înapoi fără a se deplasa, fără a forma o undă. 
și, este necunoscut în fizică. Aceasta 

să considere că ceva care este 
considerat de către un observator ca fiind un fenomen 
electromagnetic binecunoscut, numit undă de lumină, ar putea 
apare drept un fenomen contradictoriu pentru legile fizicii 

l accepte. În anii 
următori, Einstein a realizat că principiul relativității poate fi 

și în descrierea fenomenelor electromagnetice doar 
țiale și temporale sunt relative.  

și dincolo de ele prin yoga”) 

Secretele fizicii cuantice: Trecutul, 
prezentul şi viitorul există şi se petrec 

Odată cu dezvoltarea fizicii cuantice, o nouă teorie 
Teoria timpului, unde 

trecutul, prezentul şi viitorul se îmbină şi există simultan în 

hiar dacă la prima vedere această teorie pare desprinsă 
fiction, timpul este diferit faţă de 
zi cu zi. Am fost învăţaţi să privim 

timpul precum o linie, pe care sunt situate în ordine trecutul, 
prezentul şi apoi viitorul. Aceste părţi ale timpului le 
considerăm distincte, adică un moment din trecut nu poate 

ub forma unei amintiri şi nu 

Această teorie pare una învechită şi total lipsită de realism. 
Oamenii de ştiinţă susţin că timpul nu trebuie privit ca pe o 
linie, ci ca pe un cuantum în care se îmbină cele trei părţi ale 

sale. În acest fel, trecutul, prezentul, cât şi viitorul există în 
acelaşi timp şi se petrec concomitent. 

Distincţia dintre trecut, prezent şi viitor este o mare iluzie, o 
greşeală pe care oamenii au asimilat
Desigur, această iluzie pare una extrem de 
realitatea reflectă o altă perspectivă a timpului, una total 
diferită. 

Interesant mai este faptul că de-a lungul timpului au existat 
numeroşi erudiţi care au scris despre teoria timpului din 
percepţia cuantică. Unul dintre ei a fost Sf. 
unul dintre cei mai mari gânditori ai Antichităţii, care se întreba 
retoric: “Cum pot exista trecutul şi viitorul în condiţiile în care 
trecutul a fost şi nu mai există, iar viitorul nu s
încă?“. 

Pornind de la această afirmaţie realizăm că încă din cele mai 
vechi timpuri au existat oameni care au înţeles că percepţia 
generală asupra timpului este una greşită. Mai mult de atât, 
oamenii de ştiinţă ne spun că întreg Universul este încă un 
mister, care poate aduce numeroase surpri
ştiinţei şi lărgirea perspectivei omului.

 

\ 
Misiunea Voyager a ajuns la marginea 

Sistemului Solar. Și este diferit de tot ce ne 
închipuiam

 

      Sondele spațiale NASA Voyager au ajuns pentru prima 
dată la frontiera sisemului nostru solar, iar ceea ce au 
descoperit este complet diferit de așteptările savanților.

nstrumentul IBEX – Interstellar Boundary Explorer
la NASA, a descoperit prin intermediul sondelor că 
Sistemul Solar călătorește prin Spațiu cu o viteză mult mai 

mica decât se credea, motiv pentru care acesta nu formează a
numitul „arc de șoc” în calea sa, o regiune de gaz sau de 
plasmă care ar proteja heliosfera în timp ce aceasta se 
deplasează prin galaxie. 

Datele furnizate de IBEX arată că Sistemul Solar 
fapt, prin norul interstelar local cu o viteză de circa 83.000 
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prezentul, cât şi viitorul există în 

Distincţia dintre trecut, prezent şi viitor este o mare iluzie, o 
greşeală pe care oamenii au asimilat-o din pură ignoranţă. 
Desigur, această iluzie pare una extrem de convingătoare, dar 
realitatea reflectă o altă perspectivă a timpului, una total 

a lungul timpului au existat 
numeroşi erudiţi care au scris despre teoria timpului din 
percepţia cuantică. Unul dintre ei a fost Sf. Augustin de Hippo, 
unul dintre cei mai mari gânditori ai Antichităţii, care se întreba 

Cum pot exista trecutul şi viitorul în condiţiile în care 
trecutul a fost şi nu mai există, iar viitorul nu s-a întâmplat 

ie realizăm că încă din cele mai 
vechi timpuri au existat oameni care au înţeles că percepţia 
generală asupra timpului este una greşită. Mai mult de atât, 
oamenii de ştiinţă ne spun că întreg Universul este încă un 
mister, care poate aduce numeroase surprize odată cu evoluţia 

lărgirea perspectivei omului. 

Misiunea Voyager a ajuns la marginea 
Și este diferit de tot ce ne 

închipuiam 

 Alexandru SAFTA 

 

țiale NASA Voyager au ajuns pentru prima 
dată la frontiera sisemului nostru solar, iar ceea ce au 

șteptările savanților. 

Interstellar Boundary Explorer – de 
la NASA, a descoperit prin intermediul sondelor că 

ște prin Spațiu cu o viteză mult mai 
mica decât se credea, motiv pentru care acesta nu formează așa-

” în calea sa, o regiune de gaz sau de 
teja heliosfera în timp ce aceasta se 

Sistemul Solar se mișcă, de 
fapt, prin norul interstelar local cu o viteză de circa 83.000 
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km/h, cu aproximativ 11.000 km/h mai puțin decât se credea, 
destul de încet pentru a crea mai degrabă o undă, decât un 
Fenomenul arcului de șoc s-a observat dinaintea multor 
altor stele, dar se pare că Soarele nostru nu atinge pragul critic 
pentru a îl putea manifesta. 

Știm că există implicații probabile ale modului în care razele 
cosmice galactice se propagă împrejurul și în interiorul 
Sistemului Solar, ceea ce este relevant pentru călătoriile umane 
în Spațiu. Iar IBEX a detectat deja particule din afara heliosferei 
ce pătrund în sistem provenind din spațiul interstelar.

Descoperirea oferă cea mai completă perspectivă de până acum 
asupra a ceea ce se află dincolo de sistemul nostru solar. 
Cercetătorii sunt încrezători că noi măsurători vor oferi indicii 
importante despre cum și unde s-a format Sistemul 
despre forțele fizice care l-au modelat, dar și despre istoria altor 
stele din Calea Lactee. 

Cu ajutorul noilor date, cercetătorii au depistat o concentra
74 de atomi de oxigen pentru fiecare 20 de atomi de neon în 
vântul interstelar. În propriul nostru sistem solar, 
atomi de oxigen la fiecare 20 de atomi de neon
diferență indică două mari posibilități: ori Sistemul Solar a 
evoluat într-o parte separată a galaxiei, mai bogată în oxigen 
decât cea în care ne aflăm acum, ori o cantitate critică de oxigen 
zace prinsă în praful sau în gheața interstelară, incalabilă să se 
miște liberă prin Spațiu și eliberată numai la intrarea în 
atmosfera terestră. 

Prin noile posibilități de cercetare deschise, savanții pot fi acum 
capabili să determine cum a evoluat galaxia noastră 
s-a schimbat în timp. Mai mult, cercetătorii vor să descopere 
din ce anume este constituit mediul interstelar local 
de granite care separă regiunea îndepărtată a galaxiei de 
heliosfera noastră. 

\ 
«Sfântul Graal» al astronomiei: Undele 

gravitaţionale primordiale, ce au fost prezise de 
teoria relativităţii a lui Einstein, ar putea fi 

confirmate 

 Lawrence Krauss

        Zvonurile legate de detectarea undelor gravitaţionale 
primordiale, adică acele vibraţii ale structurii spaţio
temporale ce sunt generate de obiecte masive aflate în 
mişcare accelerată, care au fost numite şi Sfântul Graal al 
cosmologiei, ar putea să se confirme, informează 
Guardian. 

n experiment de amploare, denumit Advanced Laser
Interferometer Gravitational-Wave Observatory
(LIGO), utilizează detectoare din Hanford 

(Washington) şi Livingston (Louisiana) pentru a identifica 
U
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țin decât se credea, 
e încet pentru a crea mai degrabă o undă, decât un șoc. 

a observat dinaintea multor 
, dar se pare că Soarele nostru nu atinge pragul critic 

ale modului în care razele 
și în interiorul 

, ceea ce este relevant pentru călătoriile umane 
țiu. Iar IBEX a detectat deja particule din afara heliosferei 

țiul interstelar. 

Descoperirea oferă cea mai completă perspectivă de până acum 
asupra a ceea ce se află dincolo de sistemul nostru solar. 

noi măsurători vor oferi indicii 
a format Sistemul Solar, 

și despre istoria altor 

Cu ajutorul noilor date, cercetătorii au depistat o concentrație de 
74 de atomi de oxigen pentru fiecare 20 de atomi de neon în 

iul nostru sistem solar, există 111 
atomi de oxigen la fiecare 20 de atomi de neon. Această 

ță indică două mari posibilități: ori Sistemul Solar a 
o parte separată a galaxiei, mai bogată în oxigen 

cantitate critică de oxigen 
ța interstelară, incalabilă să se 

ște liberă prin Spațiu și eliberată numai la intrarea în 

ți de cercetare deschise, savanții pot fi acum 
termine cum a evoluat galaxia noastră și cum 

. Mai mult, cercetătorii vor să descopere 
din ce anume este constituit mediul interstelar local – regiunea 
de granite care separă regiunea îndepărtată a galaxiei de 

«Sfântul Graal» al astronomiei: Undele 
gravitaţionale primordiale, ce au fost prezise de 

teoria relativităţii a lui Einstein, ar putea fi 

Lawrence Krauss 

Zvonurile legate de detectarea undelor gravitaţionale 
raţii ale structurii spaţio-

temporale ce sunt generate de obiecte masive aflate în 
mişcare accelerată, care au fost numite şi Sfântul Graal al 
cosmologiei, ar putea să se confirme, informează The 

Advanced Laser 
Wave Observatory 

(LIGO), utilizează detectoare din Hanford 
(Washington) şi Livingston (Louisiana) pentru a identifica 

undele gravitaţionale şi, potrivit unor zvonuri din lumea 
academică, acest lucru s-a petrecut deja. În preze
cercetători americani lucrează la studiul care priveşte semnalul 
detectat al unei unde gravitaţionale primordiale.

Lawrence Krauss, cosmolog la Arizona State University, a 
anunţat, într-un mesaj pe Twitter, că a primit o confirmare 
independentă de zvonistica din ultima perioadă, subliniind: 
„Undele gravitaţionale s-ar putea să fi fost descoperite!!

Identificarea acestor unde ar fi o confirmare a teoriei relativităţii 
generale a lui Albert Einstein, care descrie influenţa materiei şi 
chiar a energiei asupra mişcării astrelor. Astfel, structura spaţio
temporală a Universului este dată atât de conţinutul materiei, cât 
şi de mişcarea ei. 

Lawrence Krauss se declară convins, în proporţie de 60%, că 
descoperirea este una certă, dar a ţinut să sublin
să vadă datele pe care oamenii de ştiinţă le vor face publice 
„înainte de a trage concluzii cu privire la autenticitatea 
semnalului”, relatează The Guardian. 

Cosmologul a precizat că experţii care colaborează în LIGO vor 
să verifice dacă se confirmă, înainte de publicarea studiului şi 
anunţarea descoperirii revoluţionare într
Aceste măsuri de precauţie au fost luate deoarece detectarea 
undelor gravitaţionale produse la naşterea Universului s
anunţat, în martie 2014, de fizicienii de la Universitatea 
Harvard, dar la scurtă vreme aceasta a fost contestată, 
considerându-se că s-a făcut o eroare nefericită de calcul.

Descoperirea anunţată atunci a reprezentat rezultatul 
observaţiilor asupra străfundurilor difuze ale
slabă rază luminoasă lăsată de Big Bang 
telescopului BICEP2 (Background Imaging of Cosmic 
Extragalactic Polarization), de la Polul Sud. Detectarea acestui 
semnal este „unul dintre cele mai importante obiective din 
cosmologie şi rezultă dintr-o muncă uriaşă depusă de un număr 
mare de cercetători”, a subliniat, la acea vreme, John Kovac, 
profesor de astronomie şi de fizică la Universitatea Harvard, 
coordonatorul echipei care administrează BICEP2 care a 
revendicat această descoperire. 

„Erori serioase în analiza (datelor, n.r.) au fost descoperite, iar 
ele duc cu gândul la o absenţă a detectării
gravitaţionale, a explicat Paul Steinhardt, directorul Centrului 
de fizică teoretică de la Universitatea Princeton.

Tot de la Universitatea Princeton, fizicianul David Spergel a 
ţinut să puncteze că nu se poate şti cu certitudine dacă razele 
luminoase detectate de telescopul BICEP2 provin într
din timpul primelor clipe din existenţa Universului.

De altfel, o sondă spaţială botezată Lisa Pathfinder a fost 
lansată în decembrie 2015, tocmai pentru a se putea verifica 
tehnologia ce urmează să fie folosită în spaţiu pentru măsurarea 
undelor gravitaţionale. Cel puţin până acum, undele 
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undele gravitaţionale şi, potrivit unor zvonuri din lumea 
a petrecut deja. În prezent, echipa de 

cercetători americani lucrează la studiul care priveşte semnalul 
detectat al unei unde gravitaţionale primordiale. 

Lawrence Krauss, cosmolog la Arizona State University, a 
un mesaj pe Twitter, că a primit o confirmare 

tă de zvonistica din ultima perioadă, subliniind: 
ar putea să fi fost descoperite!!”. 

Identificarea acestor unde ar fi o confirmare a teoriei relativităţii 
generale a lui Albert Einstein, care descrie influenţa materiei şi 

energiei asupra mişcării astrelor. Astfel, structura spaţio-
temporală a Universului este dată atât de conţinutul materiei, cât 

Lawrence Krauss se declară convins, în proporţie de 60%, că 
descoperirea este una certă, dar a ţinut să sublinieze că va trebui 
să vadă datele pe care oamenii de ştiinţă le vor face publice 
„înainte de a trage concluzii cu privire la autenticitatea 

 

Cosmologul a precizat că experţii care colaborează în LIGO vor 
se confirmă, înainte de publicarea studiului şi 

anunţarea descoperirii revoluţionare într-o conferinţă de presă. 
Aceste măsuri de precauţie au fost luate deoarece detectarea 
undelor gravitaţionale produse la naşterea Universului s-a mai 

2014, de fizicienii de la Universitatea 
Harvard, dar la scurtă vreme aceasta a fost contestată, 

a făcut o eroare nefericită de calcul. 

Descoperirea anunţată atunci a reprezentat rezultatul 
observaţiilor asupra străfundurilor difuze ale Cosmosului – o 
slabă rază luminoasă lăsată de Big Bang – realizate cu ajutorul 
telescopului BICEP2 (Background Imaging of Cosmic 
Extragalactic Polarization), de la Polul Sud. Detectarea acestui 

unul dintre cele mai importante obiective din 
o muncă uriaşă depusă de un număr 

”, a subliniat, la acea vreme, John Kovac, 
profesor de astronomie şi de fizică la Universitatea Harvard, 
coordonatorul echipei care administrează BICEP2 care a 

Erori serioase în analiza (datelor, n.r.) au fost descoperite, iar 
ele duc cu gândul la o absenţă a detectării” undelor 
gravitaţionale, a explicat Paul Steinhardt, directorul Centrului 
de fizică teoretică de la Universitatea Princeton. 

de la Universitatea Princeton, fizicianul David Spergel a 
ţinut să puncteze că nu se poate şti cu certitudine dacă razele 
luminoase detectate de telescopul BICEP2 provin într-adevăr 
din timpul primelor clipe din existenţa Universului. 

aţială botezată Lisa Pathfinder a fost 
lansată în decembrie 2015, tocmai pentru a se putea verifica 
tehnologia ce urmează să fie folosită în spaţiu pentru măsurarea 
undelor gravitaţionale. Cel puţin până acum, undele 
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gravitaţionale nu au fost măsurate oficial, deşi mai multe 
experimente au fost demarate pentru a le identifica.

Pe de altă parte, o coliziune între două găuri negre care 
gravitează una în jurul celeilalte, în centrul unei galaxii aflate la 
o distanţă de 3,5 miliarde de ani-lumină de Terra, va putea fi 
observată în premieră de oamenii de ştiinţă. Coliziunea, care 
este „iminentă la scala de vârstă a Universului
oamenilor de ştiinţă americani să testeze teoria relativităţii 
generale, formulată de Albert Einstein. Acest „ş
două găuri negre îi pasionează pe astrofizicienii din lumea 
întreagă, care evocă deja un „Graal al cosmologiei

Potrivit CNN, concentrându-se pe date bine definite şi precise, 
oamenii de ştiinţă ar trebui „să detecteze urmele acelei coliziu
în următorii 10 ani”, în măsura în care „ceea ce a fost detectat 
ca fiind PG 1302 - 102 a existat în realitate în urmă cu 3,5 
miliarde de ani”, când viaţa a apărut pe Terra. 

În viitor se doreşte punerea la punct a unei astronomii care să se 
bazeze pe undele gravitaţionale, deoarece ne
omenirii o nouă perspectivă asupra Universului, ar „deschide o 
fereastră nouă” prin care să poată „vedea” şi acele detalii 
invizibile pentru radiaţia electromagnetică. În prezent, tot ce se 
ştie despre Univers se datorează undelor electromagnetice, 
adică undele radio, a celor optice, razelor X sau a celor gamma.

 

\ 
9 românce care au schimbat lumea

 

Corina MATEI

         Ne mândrim cu ele fiindcă au purtat cu cinste 
imaginea țării noastre peste hotare și au influențat generații 
de-a rândul prin performanțele lor. 

ontribuția româncelor la dezvoltarea umanității este fără 
tăgadă. Iată câteva dintre numele pe care 
România și care au scris o parte importantă din istoria 

lumii. Unele sunt cunoscute, însă majoritatea sunt mai pu
știute de publicul larg. 

Maria Virginia Andreescu Haret (1894
femeie arhitect din lume 

C
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ial, deşi mai multe 
experimente au fost demarate pentru a le identifica. 

Pe de altă parte, o coliziune între două găuri negre care 
gravitează una în jurul celeilalte, în centrul unei galaxii aflate la 

de Terra, va putea fi 
observată în premieră de oamenii de ştiinţă. Coliziunea, care 

iminentă la scala de vârstă a Universului”, va permite 
oamenilor de ştiinţă americani să testeze teoria relativităţii 
generale, formulată de Albert Einstein. Acest „şoc” între cele 
două găuri negre îi pasionează pe astrofizicienii din lumea 

Graal al cosmologiei”. 

se pe date bine definite şi precise, 
să detecteze urmele acelei coliziuni 

ceea ce a fost detectat 
102 a existat în realitate în urmă cu 3,5 

În viitor se doreşte punerea la punct a unei astronomii care să se 
dele gravitaţionale, deoarece ne-ar putea da 

omenirii o nouă perspectivă asupra Universului, ar „deschide o 
fereastră nouă” prin care să poată „vedea” şi acele detalii 
invizibile pentru radiaţia electromagnetică. În prezent, tot ce se 

e datorează undelor electromagnetice, 
adică undele radio, a celor optice, razelor X sau a celor gamma. 

9 românce care au schimbat lumea 

Corina MATEI 

Ne mândrim cu ele fiindcă au purtat cu cinste 
țării noastre peste hotare și au influențat generații 

ția româncelor la dezvoltarea umanității este fără 
tăgadă. Iată câteva dintre numele pe care le-a dat 

și care au scris o parte importantă din istoria 
lumii. Unele sunt cunoscute, însă majoritatea sunt mai puțin 

Maria Virginia Andreescu Haret (1894-1962), prima 

 

Nepoata pictorului Ion Andreescu, Maria a fost prima femeie 
din lume care a ajuns la gradul de arhitect inspector general. La 
18 ani, a intrat prima la Școala Superioară de Arhitectură. Între 
cele două războaie mondiale, a reprezentat România la 
congresele internaționale de arhitectu
fac parte clădirea Colegiului Dimitrie Cantemir (Bucure
Colegiul Gheorghe Șincai, latura administrativă a Aeroportului 
Băneasa, Biserica ortodoxă Ghencea și numeroase blocuri de pe 
calea Victoriei. 

Smaranda Brăescu (1897-194
parașutist cu brevet din România 

Smaranda Brăescu este prima femeie para
România, campioană europeană la para
campioană mondială (în 1932, cu recordul de 7200 m la 
Sacramento, SUA). 

Între anii 1924-1928 a absolvit cursurile Academiei de Belle 
Arte din București, secția de Artă Decorativă și Ceramică, iar la 
5 iulie 1928 a executat primul salt cu para
de 600 de metri. 

La 2 octombrie 1931 câștigă titlul european la parașutism,
urma unui salt de la înălțimea de 6.000 de metri, depășind și 
recordul american de 5.384 metri. În urma acestui succes a fost 
decorată cu Ordinul Virtutea Aeronautică 
Aur. 

Proprietară a două avioane, un biplan de tip Pevuez 
bimotor de tip Milles Hawk, cu cel de
stabilit primul record de traversare a Mării Mediterane în 6 ore 
și 10 minute, străbătând distanța de 1100 km, între Roma și 
Tripoli. În acealași an 1932, la 19 mai, devine campioană 
mondială la parașutism, în urma unui salt realizat cu o para
de construcție românească, de la înălțimea de 7400 de metri, cu 
durata de 25 de minute, acest record fiind depă
metri, abia peste 20 de ani. Recordul său a fost omologat de 
aeroclubul din Washington. Recordul precedent, de
american, fusese de 7.233 de metri. 
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escu, Maria a fost prima femeie 
din lume care a ajuns la gradul de arhitect inspector general. La 

Școala Superioară de Arhitectură. Între 
cele două războaie mondiale, a reprezentat România la 

ționale de arhitectură. Dintre proiectele sale 
fac parte clădirea Colegiului Dimitrie Cantemir (București), 

Șincai, latura administrativă a Aeroportului 
și numeroase blocuri de pe 

1948), prima femeie 

 

Smaranda Brăescu este prima femeie parașutist cu brevet din 
România, campioană europeană la parașutism (1931) și 
campioană mondială (în 1932, cu recordul de 7200 m la 

1928 a absolvit cursurile Academiei de Belle 
ști, secția de Artă Decorativă și Ceramică, iar la 

5 iulie 1928 a executat primul salt cu parașuta, de la înălțimea 

știgă titlul european la parașutism, în 
țimea de 6.000 de metri, depășind și 

recordul american de 5.384 metri. În urma acestui succes a fost 
decorată cu Ordinul Virtutea Aeronautică – clasa Crucea de 

Proprietară a două avioane, un biplan de tip Pevuez și un 
tor de tip Milles Hawk, cu cel de-al doilea, în 1932 a 

stabilit primul record de traversare a Mării Mediterane în 6 ore 
și 10 minute, străbătând distanța de 1100 km, între Roma și 

și an 1932, la 19 mai, devine campioană 
tism, în urma unui salt realizat cu o parașută 

ție românească, de la înălțimea de 7400 de metri, cu 
durata de 25 de minute, acest record fiind depășit cu doar câțiva 
metri, abia peste 20 de ani. Recordul său a fost omologat de 

hington. Recordul precedent, deținut de un 
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Ana Aslan (1897-1988), savanta care a învins 
bătrânețea 

 

În ianuarie 1952, medicul Ana Aslan înființa primul institut de 
geriatrie din lume, care în prezent îi poartă numele. Este anul în 
care a inventat formula Gerovital H3, brevetată în 30 de țări. 
Produsele sale au ajuns cunoscute în întreaga lume, fiind 
folosite și de Charles de Gaulle, J. F. Kennedy, Indira Gandhi, 
Tito, Marlene Dietrich, Charlie Chaplin și Salvador Dali. Un 
lucru mai puțin știut este că, deși pasionată de aviație, alege 
medicina și intră în greva foamei pentru a-și convinge familia să 
o lase să se înscrie la facultate. 

Cecilia Cuțescu-Storck (1879-1969), prima femeie 
profesor din Europa 

 

Cecilia Cuțescu-Storck s-a născut la Vâlcea, fiind adoptată de 
bunicii materni de la care ia numele de familie. Ei o duc la 
București, unde urmează Școala Centrală de Fete. Pasionată de 
mică de artă, se ascunde în timpul orelor pentru a picta. La 
terminarea școlii, familia Cuțescu cere sfatul renumitului pictor 
polonez Ajdukiewicz, care îi confirmă talentul. Studiază la 
München, apoi la Paris, perioadă în care are numeroase 
expoziții atât în țară, cât și în Franța. În 1916, înființează 
“Asociația femeilor pictore și sculptore”. În același an, devine 
profesor la Academia de Arte Frumoase din București, fiind 
prima femeie din Europa profesor la o universitate din domeniul 
artelor. 

Vera Atkins (1908-2000), prima femeie spion 

 

A fost una dintre figurile importante ale serviciilor speciale 
britanice, cea mai importantă femeie spion din al Doilea Război 
Mondial. S-a născut în Galați și a emigrat în Marea Britanie în 
1933. A studiat la Paris, iar la întoarcerea în Anglia se alătură 
Serviciului de Operațiuni Speciale înființat de Churchill, unde 
conduce numeroase misiuni sensibile, printre care recrutarea și 
plasarea de femei spion. S-a spus despre ea că are o inteligență 
feroce, comportament dintr-o bucată și abilități de informator 
excepționale. S-a retras în 1947, într-un sat din Anglia, și a 
murit la 93 de ani. 

Irina Burnaia (1909-1997), prima femeie care a 
survolat Carpaţii 

 

Teleormăneanca Irina Burnaia a doborât recorduri într-un 
domeniu care părea că aparține bărbaţilor. Ea este prima femeie 
care a efectuat un zbor peste Munții Carpaţi, prima femeie pilot 
acrobat din România care a participat la mitinguri naţionale şi 
internaţionale şi prima care a îndrăznit să efectueze raiduri 
intercontinentale. A fost instruită în tainele aviației de pilotul 
Petre Ivanovici și a obținut în 1833 brevetutul gradele I şi II 
pentru avioanele de turism. După instaurarea regimului 
comunist, părăseşte ţara, stabilindu-se la Geneva. 
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Sarmiza Bilcescu (1867-1935), prima avocată din 
Europa 

A fost prima femeie avocat din Europa și prima din lume care a 
obţinut doctoratul în drept, la Universitatea Sorbona. Tatăl său, 
boierul Dumitru Bilcescu, și-ar fi dorit un băiat, însă ea a 
să depășească prejudecățile vremurilor, ajungând la performanțe 
de neimaginat pentru o femeie. Astfel, a mers la Paris pentru a 
studia dreptul. Chiar și francezilor li s-a părut curios că o femeie 
dorește să urmeze o carieră juridică. A trecut cu brio examenul 
de doctorat și i-a impresionat nu doar pe reticen
francezi, ci a fost lăudată de întreaga presă interna

Florica Maria Sas (1841-1916), prima femeie 
explorator 

Florica Maria Sas s-a născut la Aiud, pe atunci în Imperiul 
austroungar, și istoria o consemnează ca Lady Florence Baker. 
La șapte ani a rămas orfană, asistând la uciderea familiei sale. A 
fost adoptată de o familie de negustori și vândută la 17 ani într
o piață de sclavi. Ajunge într-un harem, unde un englez, Samuel 
Baker, se îndrăgostește de ea și o cumpără. Împreună merg în 
numeroase călătorii, pe care ea le organizează logistic. Îi este de 
ajutor soțului și pentru cunoștințele în domeniul medical, 
precum și prin cele șapte limbi străine pe care le cunoaște. 
Cuplul descoperă Lacul Albert din Africa, performan
face acceptată în high-life-ul londonez al vremii.
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1935), prima avocată din 

 

și prima din lume care a 
obţinut doctoratul în drept, la Universitatea Sorbona. Tatăl său, 

ar fi dorit un băiat, însă ea a ținut 
șească prejudecățile vremurilor, ajungând la performanțe 

ie. Astfel, a mers la Paris pentru a 
a părut curios că o femeie 

ște să urmeze o carieră juridică. A trecut cu brio examenul 
a impresionat nu doar pe reticenții profesori 

dată de întreaga presă internațională. 

1916), prima femeie 

 

a născut la Aiud, pe atunci în Imperiul 
și istoria o consemnează ca Lady Florence Baker. 

la uciderea familiei sale. A 
și vândută la 17 ani într-

un harem, unde un englez, Samuel 
ște de ea și o cumpără. Împreună merg în 

rganizează logistic. Îi este de 
țului și pentru cunoștințele în domeniul medical, 
și prin cele șapte limbi străine pe care le cunoaște. 

Cuplul descoperă Lacul Albert din Africa, performanță care o 
vremii. 

Sofia Ionescu-Ogrezeanu (1920 
neurochirurg din lume

Supranumită “doamna neurochirurgiei româneşti”, Sofia 
Ionescu-Ogrezeanu a devenit prima femeie neurochirurg din 
lume după o operaţie făcută în Al Doilea Război Mondial, 
recunoscută ca premieră mondială de Congresul Mondial al 
Femeilor Neurochirurg din 2005. La 17 septembrie 2005 la 
Congresul Mondial de Neurochirurgie din Maroc (Marakesh) a 
fost atestat faptul că doamna doctor Sofia Ionescu este prima 
femeie neurochirurg din lume. Sursa: www.femeia.ro

 

\ 
Copiii-bufniţă ai erei digitale, generaţia 
care nu mai doarme noaptea. Ce urmări 

are obiceiul lor

          Mereu conectaţi la tablete şi telefoane, copiii şi 
adolescenţii de astăzi abia dacă mai prind câteva ore de 
somn pe noapte, comportament care 
multe probleme de sănătate şi cu rezultate şcolare slabe.

ependenţa de noile tehnologii este mai puternică decât 
oricând, iar fetele sunt mai vulnerabile, spun psihologii.
 

Generaţia de copii şi de adolescenţi de astăzi doarme cele m
puţine ore pe noapte, iar motivul este că nu se pot desprinde de 
telefoane şi tablete. „Copiii-bufniţă“, cum a fost numiţi de 
psihologi tinerii conectaţi la tehnologii până târziu în noapte, 
prind, în medie, şapte ore şi jumătate de somn, în condiţiile 
care la vârsta lor au nevoie de opt-zece ore de somn pe noapte, 
atenţionează specialiştii. 

Noile tehnologii au dat peste cap mai mult decât oricând 
programul de somn al tinerilor. Ei au acces acum la reţele de 
socializare şi la jocuri la orice oră din z
România, 8 din 10 copii au cont pe o reţea de socializare, deşi 
accesul le este, teoretic interzis, potrivit unui studiu. Mai mult, 
copiii din ţara noastră se numără printre cei care primesc cel 
mai devreme un telefon mobil: media de vâ

D
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Ogrezeanu (1920 – 2008), prima femeie 
neurochirurg din lume 

 

Supranumită “doamna neurochirurgiei româneşti”, Sofia 
Ogrezeanu a devenit prima femeie neurochirurg din 

lume după o operaţie făcută în Al Doilea Război Mondial, 
unoscută ca premieră mondială de Congresul Mondial al 

Femeilor Neurochirurg din 2005. La 17 septembrie 2005 la 
Congresul Mondial de Neurochirurgie din Maroc (Marakesh) a 
fost atestat faptul că doamna doctor Sofia Ionescu este prima 

www.femeia.ro 

iţă ai erei digitale, generaţia 
care nu mai doarme noaptea. Ce urmări 

are obiceiul lor 

Oana ANTONESCU 

Mereu conectaţi la tablete şi telefoane, copiii şi 
adolescenţii de astăzi abia dacă mai prind câteva ore de 
somn pe noapte, comportament care vine „la pachet“ cu 
multe probleme de sănătate şi cu rezultate şcolare slabe.  

ependenţa de noile tehnologii este mai puternică decât 
oricând, iar fetele sunt mai vulnerabile, spun psihologii. 

Generaţia de copii şi de adolescenţi de astăzi doarme cele mai 
puţine ore pe noapte, iar motivul este că nu se pot desprinde de 

bufniţă“, cum a fost numiţi de 
psihologi tinerii conectaţi la tehnologii până târziu în noapte, 
prind, în medie, şapte ore şi jumătate de somn, în condiţiile în 

zece ore de somn pe noapte, 

Noile tehnologii au dat peste cap mai mult decât oricând 
programul de somn al tinerilor. Ei au acces acum la reţele de 
socializare şi la jocuri la orice oră din zi şi din noapte. În 
România, 8 din 10 copii au cont pe o reţea de socializare, deşi 
accesul le este, teoretic interzis, potrivit unui studiu. Mai mult, 
copiii din ţara noastră se numără printre cei care primesc cel 
mai devreme un telefon mobil: media de vârstă este de 9 ani, 
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arată statisticile. În 2014, 26% din copiii români deţineau un 
smartphone, iar 10% aveau o tabletă. 

Lucrurile nu sunt cu mult diferite nici în rândul adolescenţilor. 
Ei au chiar mai multe gadgeturi decât angajaţii sau 
antreprenorii, arăta un studiu realizat de Mercury Research la 
sfârşitul anului 2013. 

“În ultimul timp, copiii care au un program dezordonat din 
cauza folosirii tabletei sau telefonului sunt din ce în ce mai 
numeroşi. De asemenea, vârsta la care copilul începe să nu mai 
respecte un orar prestabilit, să încalce orele de somn şi 
disciplina orelor de studiu şi joacă începe să scadă alarmant.” 
Keren Rosner, psiholog din Bucureşti 

Adolescenţii-vampir care nu dorm niciodată  

Nu mai puţin de 65% din copiii din ziua de azi dorm mai puţin 
decât ar trebui, iar mulţi dintre aceştia au ajuns să sufere de 
insomnii, potrivit unui studiu realizat de Sleep Foundation, din 
Marea Britanie. Până ajung la vârsta adolescenţei, obiceiul 
acestor copii devine atât de obişnuit, încât au primit propriul 
nume: „vampiri“, după modelul adolescenţilor-vampiri care nu 
dorm niciodată din pelicula şi cartea „Amurg“ (engl. – 
„Twilight“). 

Adriana S. (49 de ani), din Bucureşti, este una dintre mamele 
care simt că nu mai au niciun control asupra programului de 
somn al adolescenţilor lor. Deseori, ea îşi surprinde fiul, Tiberiu 
(14 ani) încă treaz la ore târzii din noapte şi nicio metodă pe 
care ea a încercat-o nu l-au convins pe adolescent să meargă 
mai devreme la culcare. „Am încercat cu ameninţări, cu 
recompense, i-am luat şi telefonul o săptămână, dar de fiecare 
dată revine la programul lui de «pasăre de noapte» şi simt că nu 
mai pot face nimic în sensul acesta.  De câţiva ani, între noi este 
un război tocmai din această cauză şi cred că a devenit o bătălie 
pierdurtă pentru mine. Îmi pare rău că i-am luat telefon şi 
tabletă, dar nu cred că aş fi avut o viaţă mai liniştită cu el dacă 
aş fi refuzat, în condiţiile în care toţi ceilalţi copii de vârsta lui 
au aşa ceva“, se plânge Adriana. Fetele sunt chiar mai 
vulnerabile decât băieţii în faţa noilor tehnologii, pentru că 
nevoia lor de a sta conectate la Facebook, Instagram şi la alte 
reţele este compulsivă, spun specialiştii. 

Pentru tineri, statul până la ore târzii este chiar un obicei „cool“, 
cu care se laudă pe reţelele de socializare. La o simplă căutare, 
vom găsi nenumărate selfie-uri cu ei în camere semi-întunecate, 
având ochii roşii de la lipsa de somn, dar lăudându-se că nu 
dorm toată noaptea. 

Danah Boyd, un sociolog britanic şi autoarea unei cărţi despre 
adolescenţi şi dependenţa de internet, crede că aceşti tineri 
preferă să sufere de oboseală cronică decât să renunţe la „timpul 
lor“ de peste noapte. Acestea sunt singurele momente din zi pe 
care adolescenţii le consideră intime şi în care pot purta 
conversaţii feriţi de privirile curioase şi critice ale adulţilor. 

 

Cu ce riscuri vine „la pachet“ somnul puţin  

Somnul puţin îşi lasă amprenta asupra sănătăţii, 
comportamentului şi performanţelor şcolare ale copiilor şi 
adolescenţilor. Creierul lor nu este pe deplin format la aceste 
vârste şi „au nevoie de somn odihnitor şi suficient pentru a se 
dezvolta armonios din punct de vedere fizic şi psihic. 
Somnul  din prima etapa a nopţii, până la ora 12.00, este 
considerat cel mai benefic pentru creier. Când copilul se 
privează frecvent de acest remediu, calitatea vieţii lui va avea de 
suferit pe termen scurt, dar şi pe viitor“, mai spune psihologul 
Keren Rosner. 

Lipsa de somn vine „la pachet” cu un risc mai mare de depresie 
şi de suicid, potrivit unui studiu realizat de Columbia University 
Medical Center din New York, în rândul a peste 15.000 de 
tineri cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani. De asemenea, 
numărul mai mic de ore de somn predispune la obezitate, iar 
adolescenţii care nu dorm suficient sunt mai furioşi şi mai 
recalcitranţi cu părinţii şi cadrele didactice. În plus, „li se va 
aplatiza voinţa, nu va mai simţi bucuria de a face lucruri 
specifice vârstei şi se va izola“, atrage atenţia psihologul. 

Şi performanţele şcolare ale copiilor şi adolescenţilor au de 
suferit, pentru că lipsa de somn afectează memoria şi 
concentrarea în timpul zilei. „Sunt convinsă să fiul meu ar putea 
fi mai mult decât mediocru la şcoală dacă s-ar odihni mai mult“, 
crede Adriana, mama adolescentului Tiberiu, din Bucureşti. 

Ce pot face părinţii 

Adulţii nu pot sta nepăsători în faţa un astfel de comportament 
care afectează viaţa copiilor, dar implicarea lor este o problemă 
delicată. „Trebuie să se implice mai ferm pentru a le ordona 
viaţa, dar nu într-un mod tiranic, nici agresiv, ci prieteneşte şi 
implicat activ. Decât să se ajungă la dependenţă, mai eficient 
este ca părintele să-şi supravegheze copilul şi să nu permită să 
se ajungă la un asemenea punct critic. Nu este un semn bun 
când copilul este liniştit şi nu te deranjează, fiindcă stă ore în şir 
izolat în camera lui, cu tableta. 

Iarăşi, nu este o soluţie ca părintele doar să se plângă de faptul 
că nu ştie cum să acţioneze, eventual doar să îl certe pe copil şi 
să nu intervină când copilul stă până spre dimineaţă la 
calculator. El ar trebui să-i ofere alternative copilului, nu doar 
să-i interzică să petreacă mult timp cu calculatorul sau 
telefonul“, recomandă psihologul Keren Rosner, care mai 
punctează să părintele ar trebui să fie un exemplu pentru copil şi 
să aibă un comportament în concordanţă cu discursul său. Sursa: 
Adevarul.ro 
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\ 
Psihanaliştii confirmă că „selfie
ascunde tulburări mintale grave

 

          Odată cu dezvoltarea reţelelor de socializare, un nou 
trend a pus stăpânire pe utilizatorii acestora. Este vorba 
despre mult cunoscutele „selfie-uri”, care în 
psihanaliştilor ascund numeroase probleme de sănătate 
mintală în rândul celor care le practică. 

n ultimii ani, moda „selfie” a acaparat numeroşi utilizatori de 
internet şi în special pe cei care au conturi pe reţele de 
socializare. Comportamentul s-a ridicat la nivel de isterie 

generală şi din acest motiv psihanaliştii au încercat să ofere o 
explicaţie logică cu privire problemele mintale din spatele 
actului de auto-fotografiere. 

Într-o lucrare ştiinţifică, realizată de 4 psihanalişti celebri din 
cadrul Universităţii Birmingham, se dezvoltă subiectul în cauză 
şi se concluzionează că maladia din spatele „
cheamă tulburarea dismorfică a corpului (TDC) , cunoscută şi 
sub numele de urâţenie a corpului. 

Majoritatea oamenilor se acceptă aşa cum sunt, sau pur şi 
simplu sunt „grijulii” în legătură cu acele defecte, unii însă 
devin obsedaţi de ceea ce toţi remarcă la ei ca fiind „urat”, 
inestetic, lăsând acest fals scop, de a îmbunătăţi acel defect să le 
altereze uşor comportamentul şi viaţa. 

TDC începe să-şi facă apariţia încă din adolescenţă, atunci când 
individul devine conştient de defectele sale. Imediat după 
această conştientizare, individul în cauză apelează la „
pentru a încerca găsirea unghiului corect pentru a
defectele fizice. De aici şi până la un comportament obsesiv nu 
mai este decât un pas foarte mic. 

Exemplele date în această lucrare înfăţişează tinerii britanici, 
care cu disperare doresc realizarea portretului perfect. Ei petrec 
multe ore din zi pentru pentru a se fotografia, ca în cele din 
urmă să încarce fotografia perfectă pe reţeaua de socializare. 
Apoi aşteaptă confirmarea prietenilor virtuali. Dacă această 
confirmare este un pozitivă, tinerii dezvoltă o manie în acest 
sens. 

Specialiştii ne informează că personalităţile celor care apelează 
la „selfie” înregistrează caracteristici precum: perfecţionism, 
narcisism, personalitate izolată sau chiar respingere socială, 
tulburări psihice maniacale sau chiar sensibilitate la acceptarea 
realităţii. 

Mai mult de atât, „selfie-urile” declanşează un soi de 
dependenţă socială sau nevoia de a capta atenţia celorlalţi. 
Acest comportament nu este unul normal şi specialiştii 
avertizează că toţi cei care se învârt în această sferă au nevoie 
de ajutor specializat. 

Î 
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Psihanaliştii confirmă că „selfie-ul” 
ascunde tulburări mintale grave 

Odată cu dezvoltarea reţelelor de socializare, un nou 
trend a pus stăpânire pe utilizatorii acestora. Este vorba 

uri”, care în opinia 
psihanaliştilor ascund numeroase probleme de sănătate 

” a acaparat numeroşi utilizatori de 
internet şi în special pe cei care au conturi pe reţele de 

a ridicat la nivel de isterie 
generală şi din acest motiv psihanaliştii au încercat să ofere o 
explicaţie logică cu privire problemele mintale din spatele 

o lucrare ştiinţifică, realizată de 4 psihanalişti celebri din 
adrul Universităţii Birmingham, se dezvoltă subiectul în cauză 
şi se concluzionează că maladia din spatele „selfie-ului” se 
cheamă tulburarea dismorfică a corpului (TDC) , cunoscută şi 

cum sunt, sau pur şi 
simplu sunt „grijulii” în legătură cu acele defecte, unii însă 
devin obsedaţi de ceea ce toţi remarcă la ei ca fiind „urat”, 
inestetic, lăsând acest fals scop, de a îmbunătăţi acel defect să le 

şi facă apariţia încă din adolescenţă, atunci când 
individul devine conştient de defectele sale. Imediat după 
această conştientizare, individul în cauză apelează la „selfie” 
pentru a încerca găsirea unghiului corect pentru a-şi ascunde 

le fizice. De aici şi până la un comportament obsesiv nu 

Exemplele date în această lucrare înfăţişează tinerii britanici, 
care cu disperare doresc realizarea portretului perfect. Ei petrec 

se fotografia, ca în cele din 
urmă să încarce fotografia perfectă pe reţeaua de socializare. 
Apoi aşteaptă confirmarea prietenilor virtuali. Dacă această 
confirmare este un pozitivă, tinerii dezvoltă o manie în acest 

sonalităţile celor care apelează 
” înregistrează caracteristici precum: perfecţionism, 

narcisism, personalitate izolată sau chiar respingere socială, 
tulburări psihice maniacale sau chiar sensibilitate la acceptarea 

urile” declanşează un soi de 
dependenţă socială sau nevoia de a capta atenţia celorlalţi. 
Acest comportament nu este unul normal şi specialiştii 
avertizează că toţi cei care se învârt în această sferă au nevoie 

TDC este o boală cronică, de durată, care lăsată să evolueze va 
‘măcina’ încet din interior viaţa individului, putând să îi 
dezorganizeze viaţa. Ca în orice boală prevenţia este cea mai 
bună, astfel dacă observaţii apropiaţi care manifestă un interes 
deosebit faţă de un defect fizic, este bine să vă interesaţi ce fel 
de viziune asupra conceptului de frumos domină în grupul lor 
social, şi mai ales să vă feriţi de a critica acel amănunt la 
persoana în cauză, sau orice altă persoană pasibilă de 
consideraţiile dumneavoastr
estetice!http://epapers.bham.ac.uk/ 

\ 
Tatăl influențează mai mult personalitatea 

copilului decât mama

     Ronald Rohner, 

 Profesorii Ronald Rohner si Abdul Khaleque din cadrul 
Universitatii americane din Connecticut, autorii cercetarii 
Personality and Social Psychology Review, au descoperit ca 
iubirea tatalui este unul dintre cei mai important factori de 
influenta ai personalitatii viitorului adult.

ei doi au analizat 500 de studii internationale despre 
relatia parinte-copil si au ajuns la concluzia ca 
indiferent de culoare, sex, varsta 

copilului in crestere si, implicit, a viitorului adult este conturata 
in cea mai mare masura de tata, nu de mama.

Rezultatele analizei au arata ca micutii, dar si adultii care vor 
deveni sunt mult mai traumatizati daca sunt respinsi de tata, 
decat de mama. 

O echipa de cercetatori proveniti din 13 tari diferite, parte a 
International Father Acceptance Rejection Project, au explicat 
fenomenul prin faptul ca atat copii, cat si cei mari acorda mai 
multa atentie acelui parinte sau om despre care considera ca are 
mai multa putere si mai mult prestigiu. In majoritatea cazurilor, 
acel parinte este tatal. (sursa ampress.ro
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oală cronică, de durată, care lăsată să evolueze va 
‘măcina’ încet din interior viaţa individului, putând să îi 
dezorganizeze viaţa. Ca în orice boală prevenţia este cea mai 
bună, astfel dacă observaţii apropiaţi care manifestă un interes 

un defect fizic, este bine să vă interesaţi ce fel 
de viziune asupra conceptului de frumos domină în grupul lor 
social, şi mai ales să vă feriţi de a critica acel amănunt la 
persoana în cauză, sau orice altă persoană pasibilă de 
consideraţiile dumneavoastră 

țează mai mult personalitatea 
copilului decât mama 

Ronald Rohner,  Abdul  Khaleque 

Abdul Khaleque din cadrul 
Universitatii americane din Connecticut, autorii cercetarii 
Personality and Social Psychology Review, au descoperit ca 
iubirea tatalui este unul dintre cei mai important factori de 
influenta ai personalitatii viitorului adult. 

ei doi au analizat 500 de studii internationale despre 
copil si au ajuns la concluzia ca – 

indiferent de culoare, sex, varsta – personalitatea 
copilului in crestere si, implicit, a viitorului adult este conturata 

ata, nu de mama. 

Rezultatele analizei au arata ca micutii, dar si adultii care vor 
deveni sunt mult mai traumatizati daca sunt respinsi de tata, 

O echipa de cercetatori proveniti din 13 tari diferite, parte a 
Rejection Project, au explicat 

fenomenul prin faptul ca atat copii, cat si cei mari acorda mai 
multa atentie acelui parinte sau om despre care considera ca are 
mai multa putere si mai mult prestigiu. In majoritatea cazurilor, 

ampress.ro) 
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\ 
Creierul uman are o structură formidabilă 
și s-a descoperit că el ar putea memora o 
cantitate de date ce este echivalentă cu 

întregul internet 
  
 
Numai DUMNEZEU ar fi putut face o astfel de
 

reierul uman este capabil să stocheze în memorie atât de 
multe informaţii cât conţine întregul internet, relevă un 
studiu.  

 Specialiştii au descoperit că, spre deosebire de un calculator 
clasic, care codifică informaţiile în coduri precum 
celulă cerebrală utilizează 26 de moduri diferite de a codifica 
„biţii” săi. Astfel, potrivit calculelor cercetătorilor, creierul 
uman ar putea stoca un petabyte (sau cvadrilion de bytes) de 
informaţii. „Aceasta este o bombă reală în domeniul 
neurologiei. Noile noastre măsurări ale memoriei creierului 
cresc estimările conservatoare cu un factor de 10
Terry Sejnowski, biolog la Institutul Salk 
California.  

Totodată, creierul uman poate stoca această cantitate uluitoare 
de informaţii în timp ce consumă doar o cantitate de energie 
suficientă pentru a conecta un bec slab. Prin contrast, un 
computer cu aceeaşi memorie şi putere de procesare ar avea 
nevoie de un gigawatt de putere, sau „puterea unei întregi 
centrale nucleare pentru a rula un calculator asemenea 
«computerului» uman care face acelaşi lucru cu 20 de waţi
declarat coautorul studiului, Tom Bartol, un neurolog la 
Institutul Salk. 

Echipa şi-a concentrat atenţia în special asupra hipocampusului, 
o regiune a creierului care joacă un rol-cheie în memoria şi 
învăţarea pe termen scurt. 

Echipa de cercetare a luat o minusculă parte din hipocampusul 
unui şobolan, a pus-o în lichidul de 
îmbălsămare, apoi a secționat
mai mici cu un cuţit de diamant extrem de 
ascuţit. „A fost un proces asemănător cu 
felierea unei portocale”, a explicat Bartol. 
„Feliile” de țesut rezultate aveau 
dimensiuni atât de mici încât prin 
alăturarea a 20 dintre ele se ajungea abia 
la grosimea unui fir de păr.

Deşi creierul unui şobolan nu este identic cu cel uman, 
caracteristicile anatomice de bază şi funcţiile sinapselor sunt 
foarte similare la toate mamiferele. 

Cercetătorii de la la Institutul Salk au petrecut un an urmărind 
fiecare tip de celule, apoi au numărat toţi neuronii compleţi di
mostrele minuscule de ţesut. Au totalizat 450, dintre care 287 au 
avut structurile complete care îi interesau pe cercetători.

C
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Creierul uman are o structură formidabilă 
a descoperit că el ar putea memora o 

cantitate de date ce este echivalentă cu 

Numai DUMNEZEU ar fi putut face o astfel de capodoperă  

reierul uman este capabil să stocheze în memorie atât de 
multe informaţii cât conţine întregul internet, relevă un 

Specialiştii au descoperit că, spre deosebire de un calculator 
clasic, care codifică informaţiile în coduri precum 0 şi 1, o 
celulă cerebrală utilizează 26 de moduri diferite de a codifica 
„biţii” săi. Astfel, potrivit calculelor cercetătorilor, creierul 
uman ar putea stoca un petabyte (sau cvadrilion de bytes) de 

Aceasta este o bombă reală în domeniul 
rologiei. Noile noastre măsurări ale memoriei creierului 

cresc estimările conservatoare cu un factor de 10”, a declarat 
 din La Jolla, 

Totodată, creierul uman poate stoca această cantitate uluitoare 
informaţii în timp ce consumă doar o cantitate de energie 

suficientă pentru a conecta un bec slab. Prin contrast, un 
computer cu aceeaşi memorie şi putere de procesare ar avea 

puterea unei întregi 
ntru a rula un calculator asemenea 

«computerului» uman care face acelaşi lucru cu 20 de waţi”, a 
declarat coautorul studiului, Tom Bartol, un neurolog la 

a concentrat atenţia în special asupra hipocampusului, 
cheie în memoria şi 

Echipa de cercetare a luat o minusculă parte din hipocampusul 
o în lichidul de 
ționat-o în părţi şi 

mai mici cu un cuţit de diamant extrem de 
A fost un proces asemănător cu 

”, a explicat Bartol. 
țesut rezultate aveau 

dimensiuni atât de mici încât prin 
alăturarea a 20 dintre ele se ajungea abia 
la grosimea unui fir de păr. 

este identic cu cel uman, 
caracteristicile anatomice de bază şi funcţiile sinapselor sunt 

au petrecut un an urmărind 
fiecare tip de celule, apoi au numărat toţi neuronii compleţi din 
mostrele minuscule de ţesut. Au totalizat 450, dintre care 287 au 
avut structurile complete care îi interesau pe cercetători. 

După ce au realizat mai multe experimente, cercetătorii au fost 
în stare să calculeze exact cât de multe informaţii pot fi 
transmise între oricare doi neuroni. Informaţiile pe calculatoare 
sunt depozitate în biţi, care pot avea două valori potenţiale, şi 
anume 0 sau 1. Acelaşi mesaj binar, provenind de la un neuron, 
poate produce 26 de dimensiuni diferite de neuroni. Deci, ei au 
folosit teoria informaţiilor de bază pentru a calcula cât de mulţi 
biţi de date poate deţine fiecare neuron.

„Pentru a converti numărul 26 în unităţi de biţi, facem ecua
simplă 2 ridicat la puterea n egal cu 26 (2n=26) şi ne rămâne 
să-l aflăm pe n. În acest caz, n = 4,7 biţi
neurologul. 

Majoritatea neuronilor nu se activează ca răspuns la semnalele 
de intrare, dar trupul este extrem de precis în traducerea acestor 
semnale la nivelul structurilor fizice. Acest lucru explică în 
parte de ce creierul este mult mai eficient decât un computer. 
Cea mai mare parte dintre aceste formaţiuni sunt pasive în 
majoritatea timpului. 

„Cealaltă parte a istorioarei ar putea avea legătură cu modul 
în care funcţionează biochimia, comparativ cu modul în care 
electronii sunt activaţi într-un computer. Calculatoarele 
folosesc electroni pentru a face calculele, electronii generează 
căldură, iar această căldură iroseşte energie. Căile biochimice 
pot fi pur şi simplu mult mai eficiente”, a conchis Bartol.

\ 
Fericirea trăieşte în acest punct focar din 
creier şi ea poate fi «gândită» sau, altfel 

spus, conștientizată
 

         Fericirea poate fi cel mai important sentiment din 
viaţa noastră, căutarea permanentă de a atinge această 
stare de spirit fiind un indiciu pentru a

ericirea este o experienţă profund subiectivă, influenţată 
de mediu şi genetică, care are componente atât 
emoţionale, cât şi cognitive. Când suntem fericiţi, nu doar 

simţim aceasta, ci şi gândim într-un anume mod specific.

O echipă de cercetători de la Universitatea Kyoto, Japonia, 
afirmă, în urma unui studiu realizat, că materia regiunea din 
creier numită precuneus este mai mare la persoanele fericite 
decât la persoanele care nu sunt la fel de fericite.

În cadrul studiului, într-o primă fază neurologii au scanat cu 
ajutorul RMN creierul a 51 de participanţi, 26 dintre ei de sex 
feminin. Apoi, participanţii au fost rugaţi să răspundă la trei 
chestionare comune: Scala Subiectivă a Fericirii
global cu patru elemente ce apreciază fericirea subiectivă; 
Intensităţii Emoţionale, care evaluează intensitatea emoţiilor 
pozitive şi negative, şi un test pentru evaluarea
Viaţă. 
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După ce au realizat mai multe experimente, cercetătorii au fost 
în stare să calculeze exact cât de multe informaţii pot fi 

mise între oricare doi neuroni. Informaţiile pe calculatoare 
sunt depozitate în biţi, care pot avea două valori potenţiale, şi 
anume 0 sau 1. Acelaşi mesaj binar, provenind de la un neuron, 
poate produce 26 de dimensiuni diferite de neuroni. Deci, ei au 
losit teoria informaţiilor de bază pentru a calcula cât de mulţi 

biţi de date poate deţine fiecare neuron. 

Pentru a converti numărul 26 în unităţi de biţi, facem ecuația 
simplă 2 ridicat la puterea n egal cu 26 (2n=26) şi ne rămâne 

st caz, n = 4,7 biţi”, a explicat 

Majoritatea neuronilor nu se activează ca răspuns la semnalele 
de intrare, dar trupul este extrem de precis în traducerea acestor 
semnale la nivelul structurilor fizice. Acest lucru explică în 

rul este mult mai eficient decât un computer. 
Cea mai mare parte dintre aceste formaţiuni sunt pasive în 

Cealaltă parte a istorioarei ar putea avea legătură cu modul 
în care funcţionează biochimia, comparativ cu modul în care 

un computer. Calculatoarele 
folosesc electroni pentru a face calculele, electronii generează 
căldură, iar această căldură iroseşte energie. Căile biochimice 

”, a conchis Bartol. 

trăieşte în acest punct focar din 
creier şi ea poate fi «gândită» sau, altfel 

știentizată 

Fericirea poate fi cel mai important sentiment din 
viaţa noastră, căutarea permanentă de a atinge această 
stare de spirit fiind un indiciu pentru aceasta.  

ericirea este o experienţă profund subiectivă, influenţată 
de mediu şi genetică, care are componente atât 
emoţionale, cât şi cognitive. Când suntem fericiţi, nu doar 

un anume mod specific. 

O echipă de cercetători de la Universitatea Kyoto, Japonia, 
afirmă, în urma unui studiu realizat, că materia regiunea din 

este mai mare la persoanele fericite 
decât la persoanele care nu sunt la fel de fericite. 

o primă fază neurologii au scanat cu 
ajutorul RMN creierul a 51 de participanţi, 26 dintre ei de sex 
feminin. Apoi, participanţii au fost rugaţi să răspundă la trei 

Scala Subiectivă a Fericirii, un „cântar” 
e ce apreciază fericirea subiectivă; Scala 
, care evaluează intensitatea emoţiilor 

pozitive şi negative, şi un test pentru evaluarea Scopului în 
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Ei au descoperit că mai multă fericire creşte volumul 
precuneusului. Precuneusul este o regiune mai puţin studiată a 
creierului, situată în cortexul parietal medial, şi ascuns în fisura 
dintre cele două emisfere cerebrale. Mai mult decât atât, 
volumul acestuia creşte odată cu creşterea intensităţii 
emoţionale pozitive şi cu stabilirea certă a scopului în viaţă, pe 
când intensitatea emoţională negativă şi lipsa unui scop în viaţă 
face ca precuneusul să fie mai mic. 

„Descoperirile noastre sugerează că precuneusul mediază 
fericirea subiectivă prin integrarea componentelor emoţionale 
şi cognitive ale fericirii”, au declarat autorii studiului.

Aceasta nu este prima dată când anumite regiuni ale creierului 
au fost asociate cu starea de fericire. Studii neuroimagistice 
anterioare au arătat, afirmă cercetătorii, că i
emoții de fericire (spre deosebire de cele neutre) activează 
girusul cingular anterior, amigdala cerebrală și cortexul parietal 
medial, regiune în care se găsește precuneus. 

Cercetătorii au menționat că este posibil ca modul în care au 
proiectat studiul să fi putut avea un impact asupra rezultatelor. 
Prin faptul că au realizat mai întâi scanarea RMN, este posibil 
ca nivelul de fericire raportat de participanții la studiu să fi fost 
influenţat – RMN-ul nu este tocmai cea mai distractivă 
procedură. 

Totuși, identificarea zonei cerebrale care se activează atunci 
când suntem fericiți va fi utilă în dezvoltarea unor programe 
pentru amplificarea stării de fericire, bazate pe cercetare 
științifică. Aceasta înseamnă că putem să ne luăm grijile în 
propriile mâini şi să ne mărim nivelul de fericire prin 
intermediul creierului? Se pare că da.  

„Mai multe studii au arătat că meditaţia poate creşte masa 
materiei cenuşii din precuneus”, afirmă autorul principal al 
studiului, Wataru Sato. 
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Ei au descoperit că mai multă fericire creşte volumul 
precuneusului. Precuneusul este o regiune mai puţin studiată a 
creierului, situată în cortexul parietal medial, şi ascuns în fisura 
dintre cele două emisfere cerebrale. Mai mult decât atât, 
volumul acestuia creşte odată cu creşterea intensităţii 

pozitive şi cu stabilirea certă a scopului în viaţă, pe 
când intensitatea emoţională negativă şi lipsa unui scop în viaţă 

 

Descoperirile noastre sugerează că precuneusul mediază 
mponentelor emoţionale 

”, au declarat autorii studiului. 

Aceasta nu este prima dată când anumite regiuni ale creierului 
au fost asociate cu starea de fericire. Studii neuroimagistice 
anterioare au arătat, afirmă cercetătorii, că inducerea unor 

ții de fericire (spre deosebire de cele neutre) activează 
și cortexul parietal 

ționat că este posibil ca modul în care au 
tat studiul să fi putut avea un impact asupra rezultatelor. 

Prin faptul că au realizat mai întâi scanarea RMN, este posibil 
ții la studiu să fi fost 

ul nu este tocmai cea mai distractivă 

și, identificarea zonei cerebrale care se activează atunci 
ți va fi utilă în dezvoltarea unor programe 

pentru amplificarea stării de fericire, bazate pe cercetare 
științifică. Aceasta înseamnă că putem să ne luăm grijile în 

ile mâini şi să ne mărim nivelul de fericire prin 

Mai multe studii au arătat că meditaţia poate creşte masa 
”, afirmă autorul principal al 

\ 
Ce se petrece de fapt în creierul nostru 

atunci când citim cu multă aten
minunată

 
            Cititul este o excelentă metodă de a
creierul sănătos şi de a-l face mai eficient. Psihologul 
Valentina Băjan a explicat că lectura, dincolo de faptul că 
ne transportă într-o altă lume, ne ajută să scăpăm de 
depresie şi ne maturizează emoţional.

itirea unei cărţi inspirate, captivante aduce schimbări 
substanţiale în buna funcţionare a creierului, 

determinând astfel o conectivitate mai mare la nivelul acestu
Modificările se înregistrează în cortexul temporal stâng, care 
este asociat cu receptivitatea limbajului. 

„Cititul ne poate pune în contact cu o altă realitate sau cu o 
altă viziune asupra lumii. Din punct de vedere cognitiv, atunci 
când citim şi încercăm să înţelegem ce scrie în acele pagini, în 
funcţie de tipul de lectură, gândirea ne este stimulată şi ne ajută 
la formarea de noi reţele neuronale. Plasticitatea creierului, 
flexibilitatea în gândire, crearea unor modalităţi de abordare a 
problemelor sunt influenţate în mare măsură de cantitatea de 
informaţie culeasă din cărţi”, a explicat Valentina Băjan. 

Lectura adecvată tratează depresia  

Muzica, dansul binefăcător şi animalele de companie sunt foarte 
bune soluţii pentru problemele sufleteşti, s
rândul ei, lecturarea unei cărţi frumoase este un „medicament” 
eficient pentru cei care încearcă să se liniştească şi să se 
relaxeze. Toate efectele benefice aduse de citit durează până la 
cinci zile din momentul în care ai închis cart
„medicaţia” care se poate administra pe termen îndelungat şi nu 
are efecte secundare. 

„În strânsă legătură cu gândirea se află vorbirea precum şi alte 
forme de comunicare, ce pot fi îmbunătăţite prin intermediul 
creierului. Din punct de vedere emoţional, cititul îmbogăţeşte 
trăirile sufleteşti prin transpunerile în locul personajelor din 
cărţi, identificarea şi regăsirea în anumite tipologii. Poate ajuta 
la maturizarea emoţională a unei persoane, la găsirea unor 
modalităţi de vindecare a unor răni emoţionale sau pur şi 
simplu la relaxare”, spune Valentina Băjan.

Creierul trebuie tratat ca un muşchi ce trebuie antrenat zi de zi, 
iar lectura este o excelentă variantă, care ne transformă şi ne 
oferă o perspectivă optimistă asupra vieţii.
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fapt în creierul nostru 
atunci când citim cu multă atenție o carte 

minunată 

Cititul este o excelentă metodă de a-ţi menţine 
l face mai eficient. Psihologul 

Valentina Băjan a explicat că lectura, dincolo de faptul că 
o altă lume, ne ajută să scăpăm de 

depresie şi ne maturizează emoţional. 

itirea unei cărţi inspirate, captivante aduce schimbări 
substanţiale în buna funcţionare a creierului, 

determinând astfel o conectivitate mai mare la nivelul acestuia. 
Modificările se înregistrează în cortexul temporal stâng, care 
este asociat cu receptivitatea limbajului.  

Cititul ne poate pune în contact cu o altă realitate sau cu o 
altă viziune asupra lumii. Din punct de vedere cognitiv, atunci 

încercăm să înţelegem ce scrie în acele pagini, în 
funcţie de tipul de lectură, gândirea ne este stimulată şi ne ajută 
la formarea de noi reţele neuronale. Plasticitatea creierului, 
flexibilitatea în gândire, crearea unor modalităţi de abordare a 

or sunt influenţate în mare măsură de cantitatea de 
”, a explicat Valentina Băjan.  

 

Muzica, dansul binefăcător şi animalele de companie sunt foarte 
bune soluţii pentru problemele sufleteşti, spun specialiştii. La 
rândul ei, lecturarea unei cărţi frumoase este un „medicament” 
eficient pentru cei care încearcă să se liniştească şi să se 
relaxeze. Toate efectele benefice aduse de citit durează până la 
cinci zile din momentul în care ai închis cartea. Lectura este 
„medicaţia” care se poate administra pe termen îndelungat şi nu 

În strânsă legătură cu gândirea se află vorbirea precum şi alte 
forme de comunicare, ce pot fi îmbunătăţite prin intermediul 

dere emoţional, cititul îmbogăţeşte 
trăirile sufleteşti prin transpunerile în locul personajelor din 
cărţi, identificarea şi regăsirea în anumite tipologii. Poate ajuta 
la maturizarea emoţională a unei persoane, la găsirea unor 

or răni emoţionale sau pur şi 
”, spune Valentina Băjan. 

Creierul trebuie tratat ca un muşchi ce trebuie antrenat zi de zi, 
iar lectura este o excelentă variantă, care ne transformă şi ne 
oferă o perspectivă optimistă asupra vieţii. 
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\ 
Câteva curiozități uimitoare și mai puțin 

cunoscute despre sărut
 

 
         Semn, dar și simbol a unei intimități amoroase ce se 
bazează pe iubire reciprocă sau a sentimentelor reale de 
afecțiune, sărutul sincer poate fi un elixir de viață 
și chiar de viață lungă, așa precum întâlnim în basme, cum 
ar fi în cazul Albei ca Zăpada sau a Frumoasei din Pădurea 
Adormită.  

ărutul sincer bazat pe iubire simbolizează rena
reînnoirea, transformarea, ca urmare a ideii de „
viață nouă, încântătoare”. Un exemplu de acest gen, tot 

din povești, este acela al broaștei care se transformă în prinț 
după ce a fost în prealabil sărutată de prințesă, iar un alt 
exemplu este resuscitarea după înec, care, după cum 
dintre noi, se face tot prin intermediul buzelor.  
Pe de altă parte, sărutul nesincer poate avea 
nefastă, de trădare, dacă ne referim la celebrul sărut al lui Iuda. 

CÂTE CEVA DESPRE SĂRUT ÎN ISTORIE

În Antichitate se credea aproape în unanimitate că sărutul une
într-un mod indescriptibil, euforic, sufletele a două fiin
umane. În timp ce romanii diferențiau trei categorii de sărut: 
„Osculum” – sărutul ce este oferit pe obraz, „Basium
ce este oferit pe buze şi „Savolium” – sau sărutul intim, 
profund, faimosul tratat al erotologiei indiene, 
descrie 31 de tipuri de sărut. Cea mai veche descriere a unui 
sărut pe gură apare în poemul indian Mahabharata
a fost scrisă cu aproape 3.500 de ani în urmă. Potrivit 
antropologilor, India a fost cea care i-a învăţat pe grecii antici o 
mulțime de taine referitoare la sărut, după ce Alexandru cel 
Mare a avut o campanie militară în India, cam aproximativ în 
anul 326 î.Hr. În unele culturi se credea în antichitate că un 
suflet ar putea fi reîncarnat printr-un simplu sărut.

De-a lungul istoriei, sărutul a fost și a rămas un gest aproape 
sacru, solemn. Sărutul care consfințește o ceremonie de nuntă 
datează încă din vremea antică romană, când tradi
că semnarea unui contract era necesar să fie după acee
celebrată printr-un sărut. În Evul Mediu, biserica catolică a 

interzis sărutul între 
ființele umane de sex opus 
în afara căsătoriei. O so
sărutată de un alt bărbat 
decât soțul ei era apoi 
supusă oprobriului public, 
dacă acest gest era 
observat. Totu
multe cazuri în secolul al 
XIII-lea în care atunci 
când un bărbat pleca în 
călătorie so
la despărţire atât pe el, cât 
şi pe însoţitorul acestuia. 

S 
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ți uimitoare și mai puțin 
cunoscute despre sărut 

și simbol a unei intimități amoroase ce se 
bazează pe iubire reciprocă sau a sentimentelor reale de 

țiune, sărutul sincer poate fi un elixir de viață împlinită 
și chiar de viață lungă, așa precum întâlnim în basme, cum 
ar fi în cazul Albei ca Zăpada sau a Frumoasei din Pădurea 

ărutul sincer bazat pe iubire simbolizează renașterea, 
reînnoirea, transformarea, ca urmare a ideii de „suflu de 

”. Un exemplu de acest gen, tot 
ști, este acela al broaștei care se transformă în prinț 

țesă, iar un alt 
exemplu este resuscitarea după înec, care, după cum știm unii 

Pe de altă parte, sărutul nesincer poate avea și o conotație 
nefastă, de trădare, dacă ne referim la celebrul sărut al lui Iuda.  

CÂTE CEVA DESPRE SĂRUT ÎN ISTORIE 

În Antichitate se credea aproape în unanimitate că sărutul unește 
indescriptibil, euforic, sufletele a două ființe 

țiau trei categorii de sărut: 
Basium” – sărutul 
sau sărutul intim, 

at al erotologiei indiene, Kama Sutra 
descrie 31 de tipuri de sărut. Cea mai veche descriere a unui 

Mahabharata, o epopee ce 
a fost scrisă cu aproape 3.500 de ani în urmă. Potrivit 

a învăţat pe grecii antici o 
țime de taine referitoare la sărut, după ce Alexandru cel 

Mare a avut o campanie militară în India, cam aproximativ în 
anul 326 î.Hr. În unele culturi se credea în antichitate că un 

simplu sărut. 

și a rămas un gest aproape 
țește o ceremonie de nuntă 

datează încă din vremea antică romană, când tradiția consemna 
că semnarea unui contract era necesar să fie după aceea 

un sărut. În Evul Mediu, biserica catolică a 
interzis sărutul între 
țele umane de sex opus 

căsătoriei. O soție 
sărutată de un alt bărbat 

țul ei era apoi 
supusă oprobriului public, 
dacă acest gest era 
observat. Totuși, se cunosc 
multe cazuri în secolul al 

lea în care atunci 
când un bărbat pleca în 
călătorie soția să îl săruta 
la despărţire atât pe el, cât 
şi pe însoţitorul acestuia. 

Sărutul avea și o funcție de salut în aceea perioadă. Secolul al 
XVII-lea şi perioada cunoscută ca fiind Marea ciumă aveau să 
înlocuiască obiceiul sărutului ca salut cu ridicarea respectuoasă 
a pălăriei, sărutul în timpul epidemiei de ciumă fiind aspru 
pedepsit, chiar cu moartea. Într-un dic
XVIII-lea apare o definiție în felul ei nostimă a sărutului: 
„sărutare (sau lins pe bot ori plescăit de buze) fiind o izbire sau 
o unire înflăcărată provenită din iubire în care gura unuia 
apasă atât de tare pe gura celuilalt încât atunci când are loc 
dezlipirea buzelor se aude un sunet caracteristic de plăcere

În China şi Japonia, săruturile erotice nu aveau loc niciodată în 
public.  

Oamenii din zona de Sud a Oceanului Pacific, pe teritoriul 
insulei Mangia, nu au cunoscut deloc sărutul până pe la 
începutul anului 1700, cu ocazia sosirii în acea zonă a 
europenilor. 

Sărutul a fost pentru prima dată studiat în secolului al XX
de istoricul Ernest Crawley, iar el îl considera „
universală a sentimentelor de afecțiune, iubire sau venerare

Ideea unei zile speciale ce este dedicată sărutului le apar
britanicilor, iar Organizația Națiunilor Unite (ONU) este cea 
care a stabilit o zi în care acesta să fie celebrat în toată lumea: 6 
iulie. 

CÂTE CEVA DESPRE ORIGINEA SĂRUTULUI

Există o știință care studiază sărutul și s
Filematologie. Două teorii distincte explică originea actului de a 
săruta pe cineva. Prima le aparține psihologilor evoluționiști 
care susțin că sărutul își are originea în preistorie, când mamele 
pasau între dinți mâncarea bebelușilor și, pentru
apoi să o înghită, o treceau din gura lor în gura micu
îndemânare. Există diferite comportamente animale spontane 
care arată utilizarea sărutului la anumite specii de mamifere 
(îndeosebi la primate) și chiar la unele păsări. Aceasta 
pe unii oameni de știință să concluzioneze că sărutul la ființele 
umane face parte dintr-un comportament instinctiv benefic 
este o funcție biologică a buzelor.  

O a doua teorie susține că suntem programați genetic pentru 
sărut, iar acesta constituie pentru fiin
fiziologică, deoarece în timpul unui sărut ne putem da seama în 
mod intuitiv de compatibilitățile ce există între cele două ființe 
uman ce se sărută, aceasta în măsura în care ele sunt foarte 
atente și empatice. În funcţie de ce cantităţi de testosteron, 
dopamină, serotonină sau, respectiv, oxitocină şi estrogen 
conţine saliva celuilalt (în cazul unor săruturi intime), în mod 
inconștient descoperim, după ce în prealabil analizăm, dacă 
suntem potriviți pentru a alcătui un cuplu 
măsură ne putem da seama care care sunt 
noastră amoroasă să fie una fericită și chiar de durată.
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și o funcție de salut în aceea perioadă. Secolul al 
oada cunoscută ca fiind Marea ciumă aveau să 

înlocuiască obiceiul sărutului ca salut cu ridicarea respectuoasă 
a pălăriei, sărutul în timpul epidemiei de ciumă fiind aspru 

un dicționar din secolul al 
ție în felul ei nostimă a sărutului: 

sărutare (sau lins pe bot ori plescăit de buze) fiind o izbire sau 
o unire înflăcărată provenită din iubire în care gura unuia 
apasă atât de tare pe gura celuilalt încât atunci când are loc 

un sunet caracteristic de plăcere”.  

În China şi Japonia, săruturile erotice nu aveau loc niciodată în 

Oamenii din zona de Sud a Oceanului Pacific, pe teritoriul 
insulei Mangia, nu au cunoscut deloc sărutul până pe la 

zia sosirii în acea zonă a 

Sărutul a fost pentru prima dată studiat în secolului al XX-lea, 
de istoricul Ernest Crawley, iar el îl considera „o expresie 

țiune, iubire sau venerare”.  

e este dedicată sărutului le aparține 
ția Națiunilor Unite (ONU) este cea 

care a stabilit o zi în care acesta să fie celebrat în toată lumea: 6 

TE CEVA DESPRE ORIGINEA SĂRUTULUI 

știință care studiază sărutul și se numește 
Filematologie. Două teorii distincte explică originea actului de a 

ține psihologilor evoluționiști 
țin că sărutul își are originea în preistorie, când mamele 

ți mâncarea bebelușilor și, pentru a-i determina 
apoi să o înghită, o treceau din gura lor în gura micuților cu 
îndemânare. Există diferite comportamente animale spontane 
care arată utilizarea sărutului la anumite specii de mamifere 

și chiar la unele păsări. Aceasta i-a făcut 
știință să concluzioneze că sărutul la ființele 

un comportament instinctiv benefic și 

ține că suntem programați genetic pentru 
tituie pentru ființele umane o necesitate 

fiziologică, deoarece în timpul unui sărut ne putem da seama în 
țile ce există între cele două ființe 

uman ce se sărută, aceasta în măsura în care ele sunt foarte 
funcţie de ce cantităţi de testosteron, 

dopamină, serotonină sau, respectiv, oxitocină şi estrogen 
conţine saliva celuilalt (în cazul unor săruturi intime), în mod 

știent descoperim, după ce în prealabil analizăm, dacă 
ui un cuplu și într-o anumită 

măsură ne putem da seama care care sunt șansele ca relația 
și chiar de durată. 
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SĂRUTĂRILE SINCERE, PLINE DE IUBIRE, NE FAC 
FERICIŢI 

Explicația științifică a faptului că sărutul ne face fericiți este 
aceea că în timpul sărutului sunt în simultaneitate eliberați de 
către creier (aceasta în sfera conștiinței) hormonii specifici ai 
fericirii (endorfină, dopamină, 
serotonină, oxitocină şi 
adrenalină). Atunci când 
buzele noastre se ating cu 
buzele unei alte ființe umane, 
survine un proces de 
polarizare a energiilor 
lăuntrice polar opuse, în cazul 
ființelor umane de sex opus și 
cu aceea ocazie miliarde de 
celule nervoase transmit 
neurotransmiţători prin creier, 
ducând la eliberarea unui 
adevărat cocktail de hormoni 
binefăcători. Femeile, spre exemplu, au un nivel mult mai 
ridicat al hormonului oxitocină, ce este prezent în saliva lor din 
abundență. Acest hormon este cunoscut tocmai de aceea sub 
numele de hormonul dragostei şi atunci când au loc schimburi 
intime, în care saliva este preluată chiar în cantități mici, 
provoacă emoţii intense, cum ar fi iubirea și în simultaneitate cu 
aceasta survine starea de încredere şi chiar de linişte.  

Cercetătorii de la Universitatea din Zurich susțin că există o 
corelație specifică, ba chiar destul de puternică, între hormonul 
oxitocină și starea de fidelitate a  celor doi iubiți unul față de 
celălalt. De asemenea, bine-cunoscutul hormon al fericirii – 
dopamina (atunci când este prezent din abundență în universul 
ființei umane) – face ca sărutul să fie și mai special, ba chiar 
savuros. Dopamina produce senzația de bine pregnant, iar 
adrenalina crește tonusul constructiv, face să crească în mod 
armonios nivelul glicemiei, echilibrează tensiunea și ritmul 
cardiac. Eliberarea de oxitocină produce o transpirație 
binefăcătoare, iar în cazul bărbatului generează erecția spontană 
a penisului și în cazul femeii declanșează o stare specifică de 
erecție în zona clitorisului, dar condiția de bază este în ambele 
cazuri iubirea puternică. Endorfina ajută la eliminarea pe cale 
naturală a stresului și face să fie declanșată în ființă o stare de 
bine și chiar de relaxare. 

În plus, s-a observat că sărutul face să scadă nivelul 
cortizonului, care după cum știm este hormonul stresului. Un 
studiu din anul 2009 a măsurat nivelurile hormonale ale unor 
cupluri care se iubeau cu putere mai ales atunci când astfel de 
cupluri se sărutau. S-a descoperit cu acea ocazie că atât bărbații, 
cât și femeile au prezentat o scădere considerabilă a nivelului de 
cortizon în organism, ceea ce era totodată un semn al apariției 
unei stări de relaxare. Din acest motiv, studiile au ajuns la 
concluzia că un sărut sincer, plin de afecțiune de bună dimineața 
poate fi un medicament perfect și gratuit ce previne bolile legate 
de stres și se află la îndemâna noastră cu condiția să nu uităm 
să-l oferim cu generozitate. Dacă oferim chiar mai multe 
săruturi este necesar să știm că oricât de multe ar fi, ele nu 
generează niciodată efecte secundare nefaste. 

EFECTELE PROFUND BENEFICE ALE SĂRUTULUI 
ASUPRA SĂNĂTĂȚII 

Puțini sunt aceia care știu că 
buzele sunt aproape de 200 
de ori mai sensibile decât 
vârfurile degetelor, fiind 
totodată mai senzitive chiar 
decât organele genitale 
(inclusiv la femeie). Ele 
prezintă peste un milion de 
terminații nervoase. Din 
punct de vedere yoghin, 
toate acestea semnalează tot 
atâtea canele subtile (NADI-
uri). Prin urmare, la nivelul 
buzelor avem nu numai un 
milion de terminații 

nervoase ci peste un milion de canale subtil-energetice (NADI-
uri). Întocmai precum amprentele digitale, nu există o pereche 
de buze care să fie asemănătoare și, datorită schimburilor 
energetice complexe dintre cele două ființe, dat fiind faptul că 
fiecare ființă umană este în felul ei unică datorită combinațiilor 
imense ce apar în microcosmosul fiecărei ființe umane, 
multitudinea energiilor ce sunt captate prin intermediul 
proceselor de rezonanță ocultă face implicit ca niciodată să nu 
existe două săruturi identice. S-a descoperit faptul că avem unii 
neuroni specializați care ne permit să descoperim buzele 
celuilalt sau a celeilalte pe care o iubim, chiar şi pe întuneric. 
Acest aspect este uimitor, dar a fost constatat. 

Cel mai important muşchi ce este utilizat în timpul sărutului 
este „orbicularis oris”, cunoscut ca fiind mușchiul sărutului. 
Acest muşchi permite buzelor să se încreţească. O serie de alți 
mușchi sunt puși la treabă în timpul unui sărut. Când te săruţi 
chiar așa, în joaca amoroasă, soliciți între 12 și 30 dintre 
muşchii feţei, în funcție de pasionalitatea și intensitatea 

sărutului, numărul de 
mușchi angrenați atunci 
va crește. Practic este un 
mod plăcut de a face 
exerciții pentru 
înfrumusețarea feței sau 
pentru menținerea 
frumuseții feței. Sărutul 
este un antidot natural 
pe care îl avem cu toții 
la dispoziție, anti-
îmbătrânire.  

În plus, un sărut arde în 
mod spontan între 2 și 6 

calorii pe minut. În măsura în care dorim să realizăm o cură de 
slăbire, în loc să mergem și să realizăm fel și fel de exerciții 
plicticoase la sălile de sport, ne putem angrena în veritabile 
ședințe de sărut cu ființa iubită de sex opus și vom constata că 
efectele unei astfel de terapii nu vor întârzia să apară.  
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Peste 4.000 de bacterii sunt schimbate în timpul unui sărut 
intens. Acestea activează sistemul de apărare al organismului și 
în felul acesta survine o întărire a sistemul imunitar. Acest 
aspect se datorează energiilor subtile sublime ale iubirii care în 
mod spontan ne inundă ființa atunci când iubim sau atunci când 
suntem iubiți și suntem gratificați cu sărutări pasionale. Prin 
urmare, persoanele care sărută cu multă iubire și adeseori, se 
îmbolnăvesc mult mai puțin. Conform site-ului Popular 
Science, dacă o femeie însărcinată primește astfel o mică doză 
de virusuri sau bacterii, organismul ei creează anticorpi de care 
va beneficia și viitorul copil, dacă și-a primit în prealabil doza 
necesară de săruturi pline de iubire. Totuși, în cazul ființelor 
umane care sărută în mod formal, fără să iubească, este 
menționat faptul că unele boli se pot transmite printr-un astfel 
de sărut.  

În cazul săruturilor ce izvorăsc dintr-o iubire intensă, constantă 
și care sunt oferite ființelor umane care la rândul lor manifestă o 
stare de iubire, chiar și dinții devin mai sănătoși. În plus, sărutul 
sincer, plin de iubire, stimulează producerea de salivă, care, dat 
fiind faptul că survine secreție de calciu cu acea ocazie, ajută 
chiar la întărirea smalțului. Alte efecte benefice ale salivării în 
exces sunt curățarea gurii de unele bacterii dăunătoare chiar de 
pe dinți și reducerea depunerilor de placă bacteriană.  

În cazul acelora care suferă de alergii, sărutul are o pregnantă 
funcție terapeutică, ameliorând destul de repede simptomele 
reacțiilor alergice. Având în vedere acest aspect, se impune o 
astfel de terapie prin sărut, care este gratuită, la îndemâna 
oricui, cu condiția să 
iubim din plin. Mai ales 
pentru ființele umane care 
suferă de alergii, aceasta 
este o terapie la îndemâna 
lor. Conform unui studiu 
japonez, persoanele care 
se sărută pasional, cu 
iubire, au un nivel mai 
scăzut al proteinei IgE, 
proteină care declanșează 
sâcâitoarele simptome ale 
alergiilor, cum ar fi nasul 
care curge, gâtul adeseori 
iritat, lăcrimarea excesivă 
și inexplicabilă. În 
conformitate cu studiul japonez pe care l-am menționat, pentru 
ca sărutul să aibă astfel de efecte antialergice, el trebuie să fie 
realizat cu multă afecțiune, cu tandrețe, cu o focalizare lăuntrică 
ce este considerabilă și să dureze cel puțin 30 de minute. Având 
în vedere toate aceste efecte, o astfel de terapie suplimentară și 
gratuită este la îndemâna noastră, în locul unei terapii cu 
medicamente de sinteză, care, după cum știm, au și o mulțime 
de efecte secundare nefaste. 

În timpul sărutului plin de iubire între ființe umane care iubesc 
și care se iubesc, trupul secretă o substanță euforică ce este de 
200 de ori mai puternică decât morfina, ceea ce explică starea 
pregnantă de euforie pe care o trăim în cadrul unor astfel de 
experiențe împlinitoare. Datorită acestei substanțe, sărutul are și 

un efect rapid de calmare și chiar de anihilare a durerii. Se 
cunoaște faptul că atunci când mamele își sărută copiii, durerea 
acestora trece apoi ca prin farmec. 

În plus, sărutul are și importanta funcție de a amorsa și chiar de 
a mări dorința amoroasă sexuală, iar efectele benefice ale 
activității sexuale, bazate însă pe continență sexuală deplină, pe 
transfigurare și pe consacrarea prealabilă a roadelor lui 
Dumnezeu, sunt extraordinare. Nu este cazul să pierdem din 
vedere însă că sărutul este și un excelent „aperitiv” amoros 
sexual, mai ales în cadrul preludiului, precum și pe întreaga 
durată a unui joc amoros bazat pe iubire reciprocă. În ceea ce 
privește activitatea amoroasă, sexuală, sărutările pasionale, 
intime, îmbătătoare, au efectul de a crește considerabil prezența 
anumitor anticorpi în organism, iar o astfel de experiență 
combate pe cale naturală depresia, întărește organismul în fața 
bolilor și îmbunătățește pe cale perfect naturală activitatea 
sistemului imunitar. 

Din punct de vedere psihic, sărutul contribuie substanțial la 
îmbunătățirea imaginii de sine, datorită energiilor subtile ce 
sunt captate atunci când o ființă umană care ne iubește, ne 
gratifică cu o astfel de manifestare plină de tandrețe (sărut), iar 
acest aspect a fost chiar validat de către un studiu german ce a 
fost după aceea prezentat de CNN. Printre altele acest studiu 
susține, nici mai mult, nici mai puțin, decât că bărbații care își 
sărută în mod pasional și plin de iubire iubitele înainte de a 
pleca la muncă, tind să aibă venituri mai mari spre deosebire de 
aceia care nu fac niciodată acesta. Totodată s-a constatat că 
astfel de bărbați trăiesc cu cinci ani mai mult decât aceia care nu 
fac aceasta. 

UNELE STATISTICI SEMNIFICATIVE REFERITOARE 
LA SĂRUT 

60% dintre bărbaţi şi femei susţin că primul sărut are un impact 
decisiv în alegerea iubitei sau a iubitului. 

O ființă umană petrece în medie 20.160 minute (respectiv două 
săptămâni) din întreaga viaţă sărutându-se cu ființele umane de 
sex opus pe care le iubește și care o iubesc.  

Aproximativ 50% dintre ființele umane sărută pentru prima dată 
după vârsta de 14 ani. 

Două din trei ființe umane s-a constatat că îşi apleacă spontan 
capul către dreapta atunci când sărută și 66% ţin în mod spontan 
ochii închişi (aceasta deoarece în astfel de trăiri survin anumite 
procese de comuniune tainică, afectivă, amoroasă ce activează 
procese empatice, euforice care sunt trăite ca atare chiar și dacă 
ființele umane respective nu știu absolut nimic despre aceste 
aspecte ezoterice ale sărutului ce sunt cunoscute de cei inițiați). 

Potrivit statisticilor din SUA, o femeie sărută în medie 80 de 
bărbaţi până când se căsătoreşte.  

54% dintre femei cu vârste între 18 şi 24 de ani au sărutat cel 
puţin o dată o fată. 34% dintre femeile cu vârsta cuprinsă între 

biologiebiologiebiologiebiologie 



 

    p. p. p. p. 138138138138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 
       

 

25 şi 34 de ani au recunoscut şi ele că au experimentat cel puțin 
o dată sărutul cu o fată pentru care simțeau iubire. 

Există unele femei extrem de senzuale, deosebit de sensibile 
afectiv, care pot chiar experimenta stare spontană de orgasm 
doar printr-un simplu sărut.  

CÂTE CEVA DESPRE TAINA SĂRUTULUI 
FRANȚUZESC 

Unul dintre cele mai cunoscute 
tipuri de săruturi este sărutul 
franțuzesc, sărut ce implică pe 
lângă atingerea buzelor și un 
anumit joc senzual al limbilor 
celor doi iubiți, care se 
explorează cu o senzualitate 
îmbătătoare și fără niciun fel de 
restricții. Denumirea științifică 
pentru acest sărutul franțuzesc 
este cataglotism (din termenii 
latini „cata” = jos şi „glottis” = 
limbă). 

Denumirea de sărut franțuzesc îşi are originea în prejudecata 
cum că francezii erau obsedați de actul amoros. Se presupune că 
la originea sărutului franţuzesc se află un termen derogatoriu, 
stereotip, legat de comportamentul francezilor din timpul 
războiului. O zicală comună anglo-saxonă decretează că în loc 
să lupte, francezii preferă mai bine „să facă adeseori dragoste” 
nu numai cu obrajii ci şi cu gura lor pofticioasă.  

Unii cercetători înclină să creadă că expresia „sărut franţuzesc” 
a apărut în jurul anului 1820, dar a devenit folosită pe scară 
largă începând din anii 1920. 

În limba franceză nu există ad literam expresia „sărut 
franţuzesc”, francezii numind această formă de afecţiune 
„embrasser avec la langue” (a săruta cu limba) sau, în varianta 
de jargon „rouler une pelle” (a rula/rostogoli o lopată”), ori 
„rouler un patin” (a rula o patină). 

Primul sărut franțuzesc din istoria cinematografiei a fost filmat 
abia în 1961, în filmul Splendoare în iarbă. 

CÂTE CEVA DESPRE COMPETIŢIILE MAI PUȚIN 
CUNOSCUTE DE SĂRUTAT 

De-a lungul timpului, au existat şi competiții pentru cel mai 
lung sărut. Spre exemplu, pe 6 – 7 iulie 2005 a fost stabilit un 
record pentru cel mai lung sărut, de 31 de ore şi 30 de minute, 
în Marea Britanie. Apoi, în 2009, de Ziua Îndrăgostiților, 
Nikola Matovic şi Kristina Reinhart, din Germania, au stabilit 
un nou record de 32 de ore. Pe 13 februarie 2011, un cuplu din 
Thailanda – soţ şi soţie – a doborât recordul anterior, după 46 
de ore şi 24 de minute de sărut. Cel mai recent record a fost 
stabilit pe 12 – 14 februarie 2013, după un „maraton” de sărut 
de 58 de ore, 35 de minute şi 58 de secunde. 

Chile deține recordul cu cel mai mare număr de oameni care s-
au sărutat în același timp şi în același loc. Evenimentul a avut 
loc în 2004, când, în capitala Santiago, 4.000 de cupluri s-au 
sărutat în același timp, survenind așa cum ne putem da seama cu 
ușurință o stare cu totul specială de unison.  

Cel mai mare număr de persoane sărutate de un singur om s-a 
înregistrat în 1990, la un festival din America. Atunci Alfred 
Wolfram a sărutat 8001 persoane în 8 ore (cam 16 persoane pe 
minut). 

CIUDĂȚENII ȘI LEGI TRĂSNITE REFERITOARE LA 
SĂRUT 

Un tribunal englez din secolul al XVI-lea a condamnat un soţ 
care-şi bătea nevasta la a o săruta de două ori pe zi; în caz de 
nerespectare a sentinței, respectivul urma să execute o pedeapsă 
într-o tabără de muncă. Ghiciţi ce a urmat? Bărbatul a ales 
munca! Tot în Anglia, în anul 1837, dacă un bărbat săruta o 
femeie fără voia ei, exista o lege care-i permitea femeii sărutate 
în mod forţat să-l muşte de nas cât se poate de tare pe bărbatul 
vinovat. Mai recent, în 2008, s-a dorit interzicea sărutului pe 
gură, într-o localitate din Marea Britanie. Legea nu a fost, însă, 
aprobată.  

America este, fără doar și poate, continentul lumii care a 
implementat cele mai ciudate şi absurde legi sexuale, una dintre 
ele fiind cea din statul Iowa, stat în care este ilegal ca un sărut 
între iubiți să dureze mai mult de cinci minute. Dacă se 
depășesc cele 5 minute legale, fapta se consideră infracţiune, iar 
bărbatul deosebit de pătimaş riscă chiar închisoarea. În 
Hartford, este interzis ca bărbații să își sărute nevestele 
duminica. În ţinutul Colorado, femeile trebuie să fie perfect 
conştiente atunci când sunt sărutate pe gură de bărbaţi. Este 
interzis prin lege ca bărbaţii să-şi sărute iubitele în timp ce 
acestea dorm. Legile pedepsesc acest gest chiar cu închisoarea. 
În Indiana, SUA, bărbaţii cu mustaţă nu au voie să se sărute cu 
cineva în public, indiferent că este vorba de iubită, soţie, amantă 
sau de un sărut prietenesc, aplicat pe obraz unui prieten.  

În Italia, în orășelul Eboli situat la sud de Napoli, nu sunt 
permise sărutările în timp ce iubiții se află într-un vehiculul în 
mişcare. Primarul oraşului consideră că acest gest este o 
ameninţare atât la siguranţa pasagerilor, cât şi la siguranța 
publică. Amenda pentru încălcarea acestei legi este de 415 euro. 

În Dubai, cât şi în multe alte ţări arabe, sărutul în public este 
interzis prin lege şi este chiar pedepsit de autorităţi cu 
închisoarea. Judecătorii nu au nevoie de prea multe dovezi şi 
procese. Este suficientă o declaraţie a unui reclamant pentru ca 
această sentință să fie apoi dată. 

În Japonia, legea impune ca un sărut între două persoane ce se 
iubesc să nu dureze mai mult de o secundă, iar distanţa 
trupurilor în timpul săvârșirii unui astfel de act este necesar să 
fie destul de mare. De asemenea, la fel ca şi în China, în 
Japonia, sărutul pe buze este considerat ca fiind un act sexual. 
Oamenii sunt în mod constant avertizați că se pot alege cu tot 
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soiul de boli „spurcate” în urma sărutului (aceasta mai ales în 
Japonia). 

În Franţa este interzis să săruţi pe cineva pe şinele unui tramvai 
sau pe șinele de tren. 

SĂRUTUL ÎN CINEMA 

Primul sărut de pe marele ecran a avut loc în 1896, în filmul 
Sărutul, avându-i drept protagonişti pe May Irwin şi John Rice. 
Filmul care a durat doar 47 de secunde a fost realizat de 
inventatorul Thomas Edison şi a iscat un mare scandal la acea 
vreme. Jurnaliştii spuneau că „poliţia ar trebui să oprească 
astfel de apariţii și manifestări dezgustătoare”.  
 Recordul sărutului pe vremea filmului mut l-a obţinut pelicula 
Don Juan, turnată în 1926: protagoniştii s-au sărutat în acest 
film de 127 de ori. Datorită scenelor erotice din filme, 
considerate prea îndrăznețe, autorităţile de la Washington au 
început să cenzureze astfel de filme. După un timp însă, cenzura 
a fost nevoită să cedeze, dar principalelor case de film li s-a 
comunicat că, în cazul în care sărutul se reprezintă repetat în 
mai multe scene, aceluiași bărbat nu i se permite să sărute decât 
aceeași femeie, de fiecare dată. A săruta două femei sau doi 
bărbați diferiți în același film era considerat ca fiind o încurajare 
a adulterului. Din momentul în care autoritățile puritane au 
renunțat la pretențiile lor, aproape că nu s-au mai turnat filme 
fără scene cu săruturi.  
 

 
 
De la sărutul cu spaghete din desenul animat Doamna şi 
vagabondul, până la sărutul pasional dintre John şi Savannah 
din Dragă John, Hollywood-ul ne-a oferit multe scene cu 
săruturi romantice, cu săruturi pasionale, sau cu săruturi super 
erotice. 
  
Cel mai celebru sărut din filme este considerat a fi cel dintre 
Clark Gable și Vivien Leigh din filmul Pe Aripile Vântului. „Ai 
nevoie să fii sărutată. Și ai nevoie să fii sărutată des. Iar cel 
care te sărută, este necesar să știe ce face”, îi spune Rhett 
Butler personajului Scarlett în celebra peliculă din anul 1939.  
  

 
  
Într-un alt clasic, din 1942, Casablanca, Rick şi Ilsa (Humphrey 
Bogart şi Ingrid Bergman) au parte de un ultim sărut disperat. 
Un alt sărut cinematografic celebru, de această dată în ploaie, 
avem în peliculă din 1961, Mic dejun la Tiffany – este vorba de 
sărutul dintre Audrey Hepburn și George Peppard. O imagine 
cinematografică memorabilă este cea a sărutului dintre Rose 
(Kate Winslet) şi Jack (Leonardo DiCaprio), pe puntea vasului 
Titanic. Cel mai lung sărut de pe marele ecran (3 minute 24 de 
secunde) este unul între două femei. Filmul a fost realizat în 
anul 2010, este intitulat Elena Undone, a depăşit astfel cu 18 
secunde recordul deţinut încă din 1941 de filmul You're in the 
Army Now cu Jane Wyman şi Regis Toomey. Primul sărut 
dintre două femei, pe marele ecran, a avut loc în 1930, în filmul 
Morocco. Una dintre actrițe este celebra Marlene Dietrich, 
îmbrăcată într-un costum bărbătesc când săruta pasional o altă 
femeie. A fost nominalizată la Oscar pentru acest rol. 

 
SĂRUTUL ÎN ARTĂ 

  
Istoria artei nu este deloc străină de sărut, care a fost eternizat 
aproape în toate modalitățile posibile. Este celebră sculptura lui 
Auguste Rodin din 1889, Sărutul. 
  

 
  
La fel de celebru este Sărutul lui Constantin Brâncuși din 1908.  
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Un alt sărut în piatră aparține lui Antonio Canova – Psyche și 
Eros îmbrățișându-se tandru și sărutându-se. 
  

 
  
Și în pictură sărutul a fost un subiect pentru artiștii din toate 
timpurile. Există nenumărate lucrări ce au ca temă sărutul. 
Sărutul lui Toulouse-Lautrec (1892) prezintă o scenă 
semnificativă, deosebit de senzuală în care un cuplu este 
surprins într-un moment intim, chiar în pat, într-o strânsă 
îmbrățișare. Se pare că este vorba de două femei înlănțuite într-
un sărut pasional, deși, la prima vedere, trăsăturile incerte și 
tunsoarea masculină a personajului din dreapta ar putea înșela 
privitorul. Lucrarea Sărutul face astăzi parte dintr-o colecție 
privată.  

 
  
Imaginea sărutului apare și în alte lucrări ale lui Edvard Munch. 
Biograful artistului a afirmat despre Sărutul lui Munch (1896) 
că „cele două ființe umane par atunci să se contopească una în 
alta. Nu se mai poate distinge nicio trăsătură facială: tot ce 
putem vedea este punctul focar în care se contopesc, și care se 
aseamănă cu o ureche uriașă, devenită surdă datorită extazului 
îmbătător al sângelui”. Pictura Sărutul se află la Muzeul Munch 
din Oslo. 
  

 
  
Un celebru sărut încremenit în timp și spațiu, doi tineri contopiți 
într-un singur trup, desprinși parcă de realitate, este redat de 
Sărutul lui Gustav Klimt (1907-1908). Lucrarea Sărutul este 
expusă la Galeria Belvedere din Viena. 
  

 
  
Îndrăgostiții lui Rene Magritte (1928) sunt surprinși în timpul 
unui sărut, dar nu e vorba de un sărut obișnuit, ci de unul în 
care fețele celor doi sunt înfășurate în bucăți de material menite 
să le ascundă chipul. Lucrarea Îndrăgostiții se află la Muzeul 
de Artă Modernă de la New York. 
    

 

 Nici fotografia nu a stat deoparte de sărut. Una dintre cele mai 
cunoscute fotografii care imortalizează un sărut este Sărutul 
victoriei (The kissing sailor), fotografie devenită un simbol al 
bucuriei din Statele Unite, la sfârşitul celui de-Al Doilea Război 
Mondial. La 14 august 1945 în Times Square din New York, 
Alfred Eisenstaedt a surprins sărutul dintre un marinar şi o 
asistentă medicală. Protagoniştii, George Mendonsa şi Greta 
Zimmer Friedman, atunci în vârstă de 22 de ani, nu se 
cunoşteau, dar s-au sărutat în euforia veştii că Japonia a 
capitulat şi războiul a luat sfârşit. De altfel, Mendosa se afla la 
o întâlnire cu altă femeie, care avea să-i devină ulterior soţie şi 
care apare în fotografie, în fundal, privind zâmbitoare peste 
umărul drept al bărbatului. 
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Pe baza tuturor acestor elemente pe care vi le-am dezvăluit, se 
cuvine să nu pierdeți din vedere că și în cazul sărutului, un sfert 
de gram de practică zi de zi, valorează cât mii de articole 
despre sărut.  
 
Tipuri de sărut 
„Sărutul în funcţie de intensitate este de patru feluri: moderat, 
contractat, apăsat şi uşor. La diferite stări se potrivesc diferite 
forme de sărut”. KAMA SUTRA 
 KAMA SUTRA enumeră trei moduri principale de a săruta, 
care sunt foarte potrivite pentru o femeie, numindu-le 
SĂRUTUL NOMINAL (atunci când gurile nu fac decât să se 
atingă), SĂRUTUL VIBRANT (atunci când femeia îşi mişcă 
senzual (făcând-o să vibreze) buza inferioară în vreme ce iubitul 
ei îşi apasă buzele pe gura ei) şi SĂRUTUL INTIM ( atunci 
când femeia îşi foloseşte în mod excitant limba). Apoi sunt 
descrise şi alte moduri de a săruta:  

• SĂRUTUL DIRECT: buzele celor doi iubiţi sunt în 
contact intim direct.  

• SĂRUTUL APLECAT: capetele celor doi iubiţi sunt 
înclinate unul spre celălalt. 

• SĂRUTUL ÎNTORS: unul dintre iubiţi ridică tandru 
faţa celuilalt ţinându-i cu palmele capul şi bărbia.  

• SĂRUTUL APĂSAT: buza inferioară a fiinţei iubite 
care este sărutată de către cealaltă este presată cu forţă.  

• MARELE SĂRUT APĂSAT: buza inferioară a fiinţei 
iubite este simultan atinsă cu limba şi presată cu forţă.  

• SĂRUTUL BUZEI SUPERIOARE: bărbatul sărută 
atunci buza superioară a femeii, în vreme ce ea îi 
sărută buza inferioară.  

• SĂRUTUL ÎNCHIS: unul dintre iubiţi ia atunci 
ambele buze ale celuilalt între buzele sale şi le strânge 
astfel în mod senzual.  

• LUPTA LIMBII: unul dintre iubiţi atinge în mod 
senzual limba, dinţii şi cerul gurii celuilalt cu limba sa.  

Cele mai pasionale zece săruturi 
 
Zece chipuri ale sărutului  

•  Motto: „Două feţe se ating uşor. Gurile se întâlnesc 
şi se afundă într-un mod tandru una în cealaltă. 
Ochii sunt închişi, sufletele se abandonează şi se 
dilată în nemărginire euforică. Aceasta este graţia 
cea tainică şi sublimă a sărutului care este trăită de 
cuplurile care se iubesc.”   

• Un sărut este mai mult decât o întâlnire buzelor. Este o 
întâlnire a inimilor. Un sărut plin de iubire frenetică 
poate să ne transporte instantaneu într-o lume 
paradisiacă, o lume tainică, fermecată, în care trupurile 
noastre parcă se amestecă, se contopesc, dăruite, 
abandonate în dragoste. 

• În majoritatea culturilor sărutul este strâns legat de 
comunicarea intimă afectivă şi este privit ca fiind ceva 
sacru. În tradiţia chineză şi cea indiană cuplurile erau 
rareori văzute sărutându-se în public. Până de curând 
sărutul lipsea cu desăvârşire din filmele indiene. 
Denumit în Tantra „contactul porţilor superioare”, 

sărutul duce la o armonizare profundă între trupurile, 
minţile şi sufletele celor doi iubiţi.   

• Buzele noastre sunt străbătute de terminaţii nervoase 
care sunt cu câteva sute mai numeroase decât găsim, 
de exemplu, pe buricul degetelor. Există, de 
asemenea,  în zona buzelor şi a gurii, o serie de glande 
ce produc în timpul sărutului substanţe chimice cu 
rolul de amplificare a plăcerii.  

• Folosind secrete cunoscute de mii de ani în tradiţia 
orientală, sexologii moderni au sintetizat 10 moduri 
diferite de a săruta.   

• 1. Baia de săruturi 
Plăcerea celor doi iubiţi de a nu se limita doar la buze 
atunci când sărută este descrisă de către sexologul 
Anne Hooper în lucrarea sa „Ultimul ghid sexual”. Ea 
prezintă paşii pentru a realiza această veritabilă baie de 
săruturi de care se va bucura întregul trup, până în cele 
mai neştiute cotloane ale sale. Începeţi cu gura şi 
buzele şi porniţi apoi către gât şi umeri, atingeţi uşor 
cu limba pieptul şi braţele. Nu uitaţi de îndoitura 
cotului, care este o puternică zonă erogenă. Senzaţia de 
a muşca uşor sau de a trage delicat cu buzele de firele 
de păr de pe corp este de asemenea extrem de plăcută 
şi de incitantă. Mergeţi mai departe, spre abdomen, 
coapse şi picioare, dar nu atingeţi deocamdată zona 
genitală, extrem de sensibilă. Una din cele mai erotice 
senzaţii este aceea în care fiecare centimetru al 
corpului, cu excepţia organelor sexuale, este stimulat 
în acest fel - sau atingerea „din greşeală” a zonele 
excitate.  

• 2. Fluturele  
Încreţiţi-vă uşor buzele închise şi acoperiţi-i 
iubitului/iubitei faţa cu săruturi repezi şi tandre. 
Atingeţi pielea fină a pleoapelor, tâmplele, fruntea şi 
obrajii şi „ştergeţi-i” faţa cu mângăierea fină a genelor 
în timp ce clipiţi rapid, asemeni unui fluture care îşi 
deschide aripile. Acest lucru va face ca gura lui/ei să se 
întredeschidă uşor şi să devină extrem de receptivă, 
spune N. Lacroix, autorul lucrării „Arta iubirii 
tantrice”. Sexologii spun că un sărut care îţi taie 
respiraţia este un ritual secret care trebuie abordat 
treptat şi nu început brusc fără avertisment. „Este 
mult  mai erotic să tatonezi, să şovăi, sărutul e o 
seducere, o deschidere, o topire” adagă Lacroix. 
Sărutaţi tandru pe rând buza superioară şi inferioară a 
iubitului/iubitei apoi atingeţi-i uşor buzele pe toată 
lungimea lor cu vârful limbii. După aceea schimbaţi 
rolurile. Aceasta este o pregătire extrem de senzuală 
pentru a aprofunda sărutul. Nu vă grăbiţi! 

• 3. În concurs  
În acest joc, sărutaţi-vă cât mai mult, luându-vă prin 
suprindere. Câştigă cel care reuşeşte să apuce uşor cu 
dinţii buza inferioară a celuilalt. Acest joc este menit 
să trezească şi să amplifice pasiunea. Este amuzant, 
copilăros şi surprinzător, eliminând rapid inhibiţiile şi 
determinând o stare de caldă intimitate. 
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• 4. Sărutul strâns 
Prindeţi buzele iubitului/iubitei între dinţi şi odată cu 
fiecare inspiraţie, soarbeţi-i buzele, fără însă a le 
muşca.  

• 5. Sărutul tantric 
Într-o atmosferă intimă şi caldă, acordaţi
clipe pentru a va simţi iubitul/iubita. Aşeazaţi
în faţa celuilalt îmbrăţişaţi şi apropiaţi
Atunci când cele două guri se ating tandru, rămâneţi cu 
ochii închişi. Fiţi cât mai conştienţi de fiinţa iubită şi 
de propria fiinţă, minim 7 secunde. Veţi trăi un 
extraordinar sentiment de unificare, copleşţi de 
minunea de a iubi şi a fi iubit.   

• 6. Sărutul apăsat 
Sărutaţi buza de jos a iubitului/iubitei, ca şi cum aţi fi 
un vânător care se joacă cu prada sa. El/ea trebuie să 
vă răspundă cu aceeaşi intenstitate. Variaţi intensitatea 
şi presiunea. Acest sărut foarte pasional vă permite să 
intuiţi care sunt aşteptările celui/celei iubite în cadrul 
jocurilor amoroase.  
 

• 7. Sărutul buzei superioare 
Pentru un sărut cu adevărat incitant, iubitul ar trebui să 
îi sărute iubitei buza de sus. Vechile scrieri chinezeşti 
taoiste şi textele tantrice dezvăluie un mare secret. 
Buza superioară a femeii este strâns legată din punct de 
vedere energetic cu centrul sexualităţii (swadhisthana 
chakra). De aceea multe femei simt o înfiorare a 
clitorisului atunci când sărută sau sunt sărutate cu 
pasiune.  

• 8. Secretul din cerul gurii 
În timp ce sărutaţi, atingeţi cu limba dinţii şi cerul gurii 
iubitului/iubitei. Sexologul Zek Halu vorbeşte despre 
tehnici yoga secrete care implică atingerea cerului gurii 
cu limba pentru a ridica nivelul energetic al propriei 
fiinţe. În mod similar, atunci când atingeţi cerul gurii 
iubitului/iubitei îl/o ajutaţi să îşi ridice energia şi astfel 
fuziunea amoroasă va fi mult mai elevată şi mai 
conştient realizată.    

• 9. Jocul limbilor 
Atunci când vă sărutaţi iubitul/iubita, jocul limbilor 
voastre poate fi extrem de incitant. Căutaţi să „sorbiţi” 
limba celuilalt. Acest gen de sărut, fiind foarte pasional 
poate fi o modalitate excelentă de a-i arăta iubitului că 
doriţi să faceţi dragoste şi de a-l „aprinde” atunci când 
este obosit sau preocupat. Potrivit sexologului Pa
K. între limba unui bărbat şi lingamul său există o serie 
de corespondenţe. 
10. Nectarul coborâtor 
Cel mai pasional sărut dintre toate se petrece chiar în 
momentul orgasmului, în timpul unei fuziui amoroase, 
atunci când iubita se află deasupra, în mo
care se apropie de orgasm şi începe să îşi sărute 
pasional iubitul. Sexologul Nitya L. descrie astfel acest 
tip de sărut: „faceţi schimb de salivă, lăsaţi
ca picăturile de rouă în gura lui”. Înţelepciunea 
orientală tantrică arată că saliva unei femei în 
momentul orgasmului are proprietăţi magice 
vindecătoare: De aceea este numită nectar sau băutura 
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Prindeţi buzele iubitului/iubitei între dinţi şi odată cu 
i buzele, fără însă a le 

o atmosferă intimă şi caldă, acordaţi-vă câteva 
clipe pentru a va simţi iubitul/iubita. Aşeazaţi-vă unul 
în faţa celuilalt îmbrăţişaţi şi apropiaţi-vă buzele. 
Atunci când cele două guri se ating tandru, rămâneţi cu 

ţi de fiinţa iubită şi 
de propria fiinţă, minim 7 secunde. Veţi trăi un 
extraordinar sentiment de unificare, copleşţi de 

Sărutaţi buza de jos a iubitului/iubitei, ca şi cum aţi fi 
un vânător care se joacă cu prada sa. El/ea trebuie să 
vă răspundă cu aceeaşi intenstitate. Variaţi intensitatea 
şi presiunea. Acest sărut foarte pasional vă permite să 

e celui/celei iubite în cadrul 

Pentru un sărut cu adevărat incitant, iubitul ar trebui să 
îi sărute iubitei buza de sus. Vechile scrieri chinezeşti 
taoiste şi textele tantrice dezvăluie un mare secret. 

superioară a femeii este strâns legată din punct de 
vedere energetic cu centrul sexualităţii (swadhisthana 
chakra). De aceea multe femei simt o înfiorare a 
clitorisului atunci când sărută sau sunt sărutate cu 

ce sărutaţi, atingeţi cu limba dinţii şi cerul gurii 
iubitului/iubitei. Sexologul Zek Halu vorbeşte despre 
tehnici yoga secrete care implică atingerea cerului gurii 
cu limba pentru a ridica nivelul energetic al propriei 

atingeţi cerul gurii 
iubitului/iubitei îl/o ajutaţi să îşi ridice energia şi astfel 
fuziunea amoroasă va fi mult mai elevată şi mai 

Atunci când vă sărutaţi iubitul/iubita, jocul limbilor 
incitant. Căutaţi să „sorbiţi” 

limba celuilalt. Acest gen de sărut, fiind foarte pasional 
i arăta iubitului că 

l „aprinde” atunci când 
este obosit sau preocupat. Potrivit sexologului Patrick 
K. între limba unui bărbat şi lingamul său există o serie 

Cel mai pasional sărut dintre toate se petrece chiar în 
momentul orgasmului, în timpul unei fuziui amoroase, 
atunci când iubita se află deasupra, în momentul în 
care se apropie de orgasm şi începe să îşi sărute 
pasional iubitul. Sexologul Nitya L. descrie astfel acest 
tip de sărut: „faceţi schimb de salivă, lăsaţi-o să cadă 
ca picăturile de rouă în gura lui”. Înţelepciunea 

iva unei femei în 
momentul orgasmului are proprietăţi magice 
vindecătoare: De aceea este numită nectar sau băutura 

zeilor. Ea armonizează energiile polare masculine şi 
feminine, yin şi yang. 

 

\ 
Harta erogenă a femeii

           Bărbaţi care iubiţi, nu uitaţi niciodată că zonele 
erogene secundare ale femeii sunt mai multe şi mai diverse 
şi că ele sunt esenţiale pentru atingerea plăcerii extatice.

ocmai de aceea, preludiul prelungit în cadrul jocului 
amoros cu continenţă şi transfigurare este extrem de 
important.  

1. Părul şi pielea capului 

Prin destinderea considerabilă pe care o procură, mângâierea şi 
masajul tandru al acestei zone îşi au locul îndeosebi înainte sau 
după jocul amoros. Din motive încă destul de puţin cunoscute, 
această regiune extrem de vascularizată (ea fiind zona care 
sângerează cel mai abundent în cazul unei răni) pare a fi mai 
sensibilă la femeie. 

2. Faţa  
Epiderma feţei femeii este mai fină, prin urmare ea este cu mult 
mai sensibilă decât cea a bărbatului. Acest aspect este perfect 
adevărat şi pentru buze, pentru pielea frunţii, pentru cea a 
tâmplelor sau chiar pentru pleoape. Micile săruturi foarte 
incitante pe globii oculari sunt cu atât mai excitante cu cât, ea 
având atuncii ochii închişi, îşi imaginează mult mai greu ceea 
ce va urma. 

3. Gura 
Ca iniţiator al jocului amoros, fiind şi foarte excitant, sărutul 
este mai întâi un mijloc mai intim de a face cunoştinţă. Din 
nefericire însă, în cazul anumitor cupluri, sărutul „se uzează” cu 
timpul, atunci când această intimitate este „obţi
femeile foarte senzuale şi trezite amoros, gura foarte energizată 
erotic le face să trăiască starea inefabilă şi profundă de orgasm 
oral, atunci când ele însele se „joacă” foarte adânc cu lingam
erect al iubitului lor, întocmai aşa cum o fac c

4. Gâtul  
Gâtul femeii este foarte sensibil, atât la exterior cât şi la interior 
(atunci când iubitul o penetrează acolo cu lingam
adânc). Cel mai adesea, el este prima regiune, după faţă şi gură, 
către care bărbatul coboară înainte de
Supleţea sa permite mişcări foarte senzuale.

5. Ceafa  

Ca şi în cazul bărbatului, senzaţiile intense care sunt oferite de 
această zonă sunt mult amplificate, mai ales în partea cea mai 
de sus a coloanei. 

6. Subsuorile  
Ele participă din plin la excitare, în principal... prin intermediul 

T
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zeilor. Ea armonizează energiile polare masculine şi 

Harta erogenă a femeii 

uitaţi niciodată că zonele 
secundare ale femeii sunt mai multe şi mai diverse 

şi că ele sunt esenţiale pentru atingerea plăcerii extatice. 

ocmai de aceea, preludiul prelungit în cadrul jocului 
amoros cu continenţă şi transfigurare este extrem de 

Prin destinderea considerabilă pe care o procură, mângâierea şi 
masajul tandru al acestei zone îşi au locul îndeosebi înainte sau 
după jocul amoros. Din motive încă destul de puţin cunoscute, 

vascularizată (ea fiind zona care 
sângerează cel mai abundent în cazul unei răni) pare a fi mai 

Epiderma feţei femeii este mai fină, prin urmare ea este cu mult 
mai sensibilă decât cea a bărbatului. Acest aspect este perfect 
adevărat şi pentru buze, pentru pielea frunţii, pentru cea a 
tâmplelor sau chiar pentru pleoape. Micile săruturi foarte 
incitante pe globii oculari sunt cu atât mai excitante cu cât, ea 
având atuncii ochii închişi, îşi imaginează mult mai greu ceea 

Ca iniţiator al jocului amoros, fiind şi foarte excitant, sărutul 
este mai întâi un mijloc mai intim de a face cunoştinţă. Din 
nefericire însă, în cazul anumitor cupluri, sărutul „se uzează” cu 
timpul, atunci când această intimitate este „obţinută”. La 
femeile foarte senzuale şi trezite amoros, gura foarte energizată 
erotic le face să trăiască starea inefabilă şi profundă de orgasm 
oral, atunci când ele însele se „joacă” foarte adânc cu lingam-ul 
erect al iubitului lor, întocmai aşa cum o fac cu yoni-ul. 

Gâtul femeii este foarte sensibil, atât la exterior cât şi la interior 
(atunci când iubitul o penetrează acolo cu lingam-ul foarte 
adânc). Cel mai adesea, el este prima regiune, după faţă şi gură, 
către care bărbatul coboară înainte de a se aventura mai jos. 
Supleţea sa permite mişcări foarte senzuale. 

Ca şi în cazul bărbatului, senzaţiile intense care sunt oferite de 
această zonă sunt mult amplificate, mai ales în partea cea mai 

din plin la excitare, în principal... prin intermediul 
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secreţiilor de feromoni (altfel spus al anumitor substanţe 
biologice care servesc la comunicarea între indivizii aparţinând 
aceleiaşi specii, în cazul nostru fiind vorba chiar de o 
paranormală „comunicare” erotică). Iar în această direcţie este 
necesar să ştim că mai ales mirosul pregnant al bărbatului viril 
şi puternic este cel care atrage femeia, şi nu invers. 

7. Braţele  
Asemeni pliului genunchiului sau a gleznelor, a căror piele este 
deosebit de fină, feţele interne şi posterioare ale braţelor se pot 
şi ele revela foarte sensibile şi receptive la mângâieri. 

8. Abdomenul  
Ca şi în cazul părţii de sus a coapselor, pielea abdomenului, şi 
mai ales cea din partea de jos a abdomenului (la nivelul 
uterului), este foarte receptivă la toate formele de mângâieri şi 
atingeri senzuale, la anumite femei. În ceea ce priveşte 
ombilicul, vă lăsăm să descoperiţi singuri care este „funcţia” 
erogenă cu totul extraordinară a acestuia în cazul femeii. 

9. Adâncitura şalelor 

Cu alte cuvinte, zona lombară. În cazul femeii trezite erotic, 
această regiune este de asemeni un focar extrem de important al 
senzualităţii, care poate fi angrenat în toate tipurile de poziţii 
erotice. 

10. Fesele  
Atunci când sunt rotunde, mari şi fermecătoare, ele sunt în 
principal un organ al „chemării” erotice (în cazul ambelor sexe, 
dar aceasta este valabil mai mult la femei, fără îndoială; astfel, 
este un aspect bine ştiut că „posteriorul” plin şi armonios este 
cel care atrage bărbaţii virili şi senzuali). Fiind puţin inervată, 
regiunea fesieră bogată, care este alcătuită şi din muşchi, 
provoacă în realitate o gamă complexă de senzaţii erotice la 
femeile care sunt foarte vitale şi trezite erotic. 

11. Coapsele  
Mângâierile foarte incitante realizate la nivelul feţei interioare a 
coapselor corespund unui adevărat semnal sexual „bombă”, care 
este cu atât mai excitant cu cât urcăm mai sus către bazin. După 
acest semnal, vom putea zăbovi aici după pofta... inimii, pentru 
a provoca senzaţii erotice copleşitoare. 

12. Planta piciorului 

 Ca şi fesele, planta piciorului este o regiune puternic investită 
de anumiţi bărbaţi. Cel care are anumite fantasme cu privire la 
eleganţa unui pantof cu tocul cui va putea acorda un interes 
deosebit degetelor dezgolite de la picioare. Femeile care se 
gâdilă... să nu se abţină de la savurarea acestor senzaţii, care le 
fac să transmute în flux aproape continuu potenţialul sexual, 
mai ales atunci când deocamdată ele nu pot atinge starea de 
orgasm. 

13. Sânii  
Puterea erogenă a sânilor este atât de mare încât poate conduce, 
dacă nu la orgasm (în cazul femeilor extrem de senzuale), cel 

puţin pe pragul acestuia (mai ales prin intermediul suptului 
mameloanelor erecte de către iubit) în cazul multora dintre 
femei. Această sensibilitate uriaşă, a cărei centru este 
mamelonul, este susţinută de o adevărată reţea de nervi care este 
legată direct de centrii sexuali ai creierului. Dar atenţie, 
mângâierile prea apăsate pot deveni dezagreabile, mai ales la 
sfârşitul ciclului menstrual sau sub influenţa anumitor pilule 
contraceptive (care sunt oricum contraindicate, cea mai bună 
metodă de contracepţie, şi nu numai, fiind continenţa sexuală 
perfectă). 

14. Perineul  
Ca şi în cazul bărbaţilor, mângâierile intense şi persistente la 
acest nivel sunt extrem de eficiente erotic şi tocmai de aceea ele 
joacă adeseori un rol major. 

15. Regiunea anală  

După ce a fost multă vreme un subiect tabu, mângâierea anală 
(cu sau fără introducerea degetului sau a lingam-ului) s-ar părea 
că este foarte apreciată în mod spontan de femeile care sunt 
natural înzestrate ca să savureze orgasmul anal. 

16. Organele genitale externe 

Bogat inervate şi extrem de sensibile, aceste zone (altfel spus 
muntele lui Venus – care este foarte proeminent la femeile 
foarte senzuale, buzele mari şi cele mici, intrarea vaginului), 
chiar dacă sunt „secundare” au totuşi o importanţă 
considerabilă, întrucât stimularea lor foarte puternică, mai ales 
cu limba şi buzele, condiţionează adeseori acceptarea de către 
femeie a actului amoros cu continenţă, generând stări de plăcere 
de o intensitate foarte mare. 

17. Clitorisul  
Stimularea manuală directă a glandului clitoridian, care este 
extrem de sensibil, riscă să devină destul de dureroasă, şi de 
aceea unele femei preferă să le fie mângâiată această zonă. În 
felul acesta, multe femei trăiesc stări de orgasm clitoridian de o 
intensitate copleşitoare. Sensibilitatea cu totul aparte a 
clitorisului la femeile care sunt supersenzuale nu este legată nici 
de mărimea, nici de forma lui şi nici măcar de situarea lui mai 
mult sau mai puţin „ascunsă”. Orgasmul clitoridian fără 
descărcare îi permite femeii să trăiască primele stări inefabile 
androginale dacă este trăit plenar şi profund de peste 21 de ori 
într-un joc amoros. 

18. Focarul „G”  
Acest punct misterios extraordinar de excitant este zona de 
corespondenţă la nivelul trupului femeii a lui Yoni Chakra, care 
este „Centrul secret de forţă al orgasmului fără descărcare”. El 
se află plasat în vagin şi se găseşte cam la 2-3 cm sub 
deschizătura uretrei. El poate fi la început trezit şi dinamizat 
printr-o mângâiere circulară. 

19. Uretra  
Zona uretrei şi deschizătura acesteia îi procură femeii nişte stări 
de plăcere cu totul formidabile, mai ales atunci când ea are 
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orgasm urinar  în timp ce este viguros penetrată cu lingam
iubitul ei. Acesta poate fi un minunat „substitut” pentru 
orgasmul fără descărcare, pe care unele femei (destul de multe 
la număr) nu sunt deocamdată capabile să-l atingă altfel

20. Colul (cervixul)  
Atunci când cei doi iubiţi sunt perfect compatibili din punct de 
vedere sexual şi femeia trăieşte stări foarte intense de orgasm 
cervico-uterin (fără descărcare), colul ei începe să se dilate în 
mod gradat şi, mai ales atunci, iubitul poate să o penetreze 
lingam-ul chiar în deschizătura atunci complet dilatată a colului. 
Stările amoroase pe care le trăiete astfel femeia sunt de neuitat, 
iar intensitatea stării de orgasm este, mai ales atunci, maximă. 
 

\ 
Este evident că chimioterapia eşuează în 
97% din cazuri - DE CE mai este totu

administrată? 
 

Dr. Peter Glidden
 
  
        Sursele de propagandă plătite de industria 
farmaceutică ne tot bombardează cu campanii de frică 
pentru a ne convinge că: 
1) oricine se poate îmbolnăvi peste noapte de cancer 
2) practic nu mai există oameni sănătoşi ci doar oameni care 
încă nu şi-au făcut analizele de rigoare  
3) un cancer este practic o sentinţă la moarte  
Cu aceste credinţe greşite, omul modern se duce de bunăvoie la 
moarte. 

Autorităţile medicale nu ne vor informaţi, ci speriaţi! Atunci 
suntem uşor de manipulat! Omul care nu înţelege că sănătatea 
radiantă vine doar din interiorul nostru este prins într
de frici şi va deveni un pacient ideal pentru protocoalele de 
citostatice („prăjiturica”, după cum li se spune în jargon 
oncologic, probabil fiindcă te prăjeşte pe dinăuntru).

Peter Glidden, doctor naturopat, citează un studiu publicat în 
Journal of Clinical Oncology, care a descoperit că pe o perioadă 
de 14 ani chimioterapia a eşuat în 97% din cazurile de cancer la 
adulţi. De fapt, ar fi corect să precizăm că „tratamentul” cu 
chimioterapie nu numai că „eşuează” (asta ar implica tacit că 
până la urmă tot cancerul ar ucide oamenii), dar deja se ştie 
acum că tocmai chimioterapia contribuie activ 
oamenilor diagnosticaţi cu cancer! 

Dacă deci până şi în studiile oficiale se admite că chimioterapia 
eşuează în 97% din cazuri, de ce mai este folosită??? „
foloseşte chimioterapia? Există un singur motiv, unul singur: 
BANII”, ne explică Peter Glidden. 

Dr. Glidden subliniază că dacă medicii nu au avantaje 
financiare directe atunci când prescriu medicamente (deşi noi 
ştim că avantajele „indirecte” sunt uneori chiar luxurioase!), ei 
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Atunci când cei doi iubiţi sunt perfect compatibili din punct de 
vedere sexual şi femeia trăieşte stări foarte intense de orgasm 

uterin (fără descărcare), colul ei începe să se dilate în 
mod gradat şi, mai ales atunci, iubitul poate să o penetreze cu 

ul chiar în deschizătura atunci complet dilatată a colului. 
Stările amoroase pe care le trăiete astfel femeia sunt de neuitat, 
iar intensitatea stării de orgasm este, mai ales atunci, maximă.  

Este evident că chimioterapia eşuează în 
DE CE mai este totuși 

Dr. Peter Glidden 

Sursele de propagandă plătite de industria 
farmaceutică ne tot bombardează cu campanii de frică 

1) oricine se poate îmbolnăvi peste noapte de cancer  
ctic nu mai există oameni sănătoşi ci doar oameni care 

 
Cu aceste credinţe greşite, omul modern se duce de bunăvoie la 

informaţi, ci speriaţi! Atunci 
suntem uşor de manipulat! Omul care nu înţelege că sănătatea 
radiantă vine doar din interiorul nostru este prins într-o grămadă 
de frici şi va deveni un pacient ideal pentru protocoalele de 

m li se spune în jargon 
oncologic, probabil fiindcă te prăjeşte pe dinăuntru). 

Peter Glidden, doctor naturopat, citează un studiu publicat în 
, care a descoperit că pe o perioadă 

n cazurile de cancer la 
De fapt, ar fi corect să precizăm că „tratamentul” cu 

chimioterapie nu numai că „eşuează” (asta ar implica tacit că 
până la urmă tot cancerul ar ucide oamenii), dar deja se ştie 
acum că tocmai chimioterapia contribuie activ la moartea 

Dacă deci până şi în studiile oficiale se admite că chimioterapia 
eşuează în 97% din cazuri, de ce mai este folosită??? „De ce se 
foloseşte chimioterapia? Există un singur motiv, unul singur: 

Dr. Glidden subliniază că dacă medicii nu au avantaje 
financiare directe atunci când prescriu medicamente (deşi noi 
ştim că avantajele „indirecte” sunt uneori chiar luxurioase!), ei 

bine, citostaticele se bucură de un statut unic, căci medi
cumpără de la firmele farmaceutice şi le vând pacienţilor, 
făcând şi ei profit din asta!! 

„Citostaticele sunt singurele medicamente de pe urma cărora 
medicul care le prescrie are şi el un profit direct
Glidden. „Singurul motiv pentru care 
prescrisă este acela că doctorii fac bani din asta 
funcţionează în 97% din cazuri. Dacă firma Ford ar construi un 
automobil care ar exploda în 97% din cazuri, oare ea ar mai fi 
pe piaţă? Cu siguranţă că nu.” 

„Acesta este doar vârful aisbergului în ce priveşte controlul pe 
care cartelul farmaceutic îl are asupra noastră
Glidden. „Medicina [...] este o industrie pentru profit. 
Majoritatea oamenilor nu conştientizează acest lucru, 
majoritatea oamenilor se închină la altar
controlate de doctori şi farma.” 

De altfel, chimioterapia nu numai că nu ajută oamenii, dar chiar 
agravează cancerul! 

 Leonard Coldwell explică un punct de vedere similar, numind 
chimioterapia „agentul Orange al profesiei medicale
o grădină cu flori, tufişuri, copaci, iarbă şi ceva buruieni şi 
arunci agentul Orange şi ucizi TOT, atunci moare totul, iar tu 
rămâi cu speranţa că doar ceea ce era bun îşi va reveni
afirmă Coldwell. „Ei bombardează întregul organism şi apoi 
susţin că vezi Doamne cancerul ar fi în remisie.

Coldwell arată că statisticile despre eficienţa protocoalelor 
oncologice se referă la ratele de supravieţuire pentru cinci ani. 
„Practic distrugi orice funcţie bioelectrică şi biochimică în 
organism pe care o poţi distruge fără să ucizi omul (dar adesea 
ucizi şi omul!), iar după aceea vreo trei ani nu mai funcţionează 
nimic în corp, ţi se spune «vezi? cancerul n
mai ai cancer, eşti vindecat». În maximum cinci ani eşti mort, 
dar altfel eşti vindecat.” 

Coldwell susţine că radioterapia poate cauza vătămări similare. 
„Este un atac cu o armă fatală”, spune el. „
cineva, acest lucru produce cicatrici. O cicatrice nu se mai 
transformă la loc în ţesut sănătos. [...] O persoană care face 
radiaţii arată pe dinăuntru aşa cum arată pe dinafară o 
persoană care a fost arsă.” 

Problema, conform lui Coldwell, este modul cum sunt pregătiţi 
doctorii. „Niciun medic nu învaţă despre cum să vindece ceva. 
Ei învăță despre intervenţii chimice sau chirurg
suprima simptomele. Nu merg la cauza bolilor

Coldwell subliniază că medicii au, aproximativ, cea mai mare 
rată de sinucidere dintre toate profesiile (!!!). Un studiu publicat 
în JAMA a descoperit că rata de sinucidere în cazul medicilor 
de sex masculin este cu 70% mai mare decât în cazul celorlalte 
profesii. În cazul femeilor - medici, rata de sinucidere este chiar 
cu 250-400% mai mare decât al altor profesii! Doctorii au, de 

medicinmedicinmedicinmedicină 
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bine, citostaticele se bucură de un statut unic, căci medicii le 
cumpără de la firmele farmaceutice şi le vând pacienţilor, 

Citostaticele sunt singurele medicamente de pe urma cărora 
medicul care le prescrie are şi el un profit direct”, explică 

Singurul motiv pentru care chimioterapia este 
prescrisă este acela că doctorii fac bani din asta — punct. Nu 
funcţionează în 97% din cazuri. Dacă firma Ford ar construi un 
automobil care ar exploda în 97% din cazuri, oare ea ar mai fi 

vârful aisbergului în ce priveşte controlul pe 
care cartelul farmaceutic îl are asupra noastră”, spune 

Medicina [...] este o industrie pentru profit. 
Majoritatea oamenilor nu conştientizează acest lucru, 
majoritatea oamenilor se închină la altarul medicinei high-tech 

De altfel, chimioterapia nu numai că nu ajută oamenii, dar chiar 

Leonard Coldwell explică un punct de vedere similar, numind 
agentul Orange al profesiei medicale.”„Dacă ai 

o grădină cu flori, tufişuri, copaci, iarbă şi ceva buruieni şi 
arunci agentul Orange şi ucizi TOT, atunci moare totul, iar tu 
rămâi cu speranţa că doar ceea ce era bun îşi va reveni”, 

Ei bombardează întregul organism şi apoi 
in că vezi Doamne cancerul ar fi în remisie.” 

Coldwell arată că statisticile despre eficienţa protocoalelor 
oncologice se referă la ratele de supravieţuire pentru cinci ani. 
Practic distrugi orice funcţie bioelectrică şi biochimică în 

oţi distruge fără să ucizi omul (dar adesea 
ucizi şi omul!), iar după aceea vreo trei ani nu mai funcţionează 
nimic în corp, ţi se spune «vezi? cancerul n-a mai crescut, nu 
mai ai cancer, eşti vindecat». În maximum cinci ani eşti mort, 

Coldwell susţine că radioterapia poate cauza vătămări similare. 
”, spune el. „Când iradiezi pe 

cineva, acest lucru produce cicatrici. O cicatrice nu se mai 
transformă la loc în ţesut sănătos. [...] O persoană care face 
radiaţii arată pe dinăuntru aşa cum arată pe dinafară o 

Problema, conform lui Coldwell, este modul cum sunt pregătiţi 
Niciun medic nu învaţă despre cum să vindece ceva. 

ță despre intervenţii chimice sau chirurgie pentru a 
suprima simptomele. Nu merg la cauza bolilor.” 

Coldwell subliniază că medicii au, aproximativ, cea mai mare 
rată de sinucidere dintre toate profesiile (!!!). Un studiu publicat 
în JAMA a descoperit că rata de sinucidere în cazul medicilor 

x masculin este cu 70% mai mare decât în cazul celorlalte 
medici, rata de sinucidere este chiar 

400% mai mare decât al altor profesii! Doctorii au, de 
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asemenea, o rată foarte mare de abuz de alcool şi de droguri. 
„Săracii de ei ajung în timp să-şi dea seama că nu au niciun fel 
de instrumente de vindecare şi că, de fapt, îşi omoară (şi şi
omorât) pacienţii”, afirmă Coldwell. „Ei sunt oameni buni când 
intră în profesia medicală. Intri în profesia medicală, în primii 
doi ani eşti entuziasmat, eşti plin de elan, dai tot ce poţi, până 
îţi dai seama că – indiferent ce faci tu – starea pacientului se 
înrăutăţeşte... sau pacienţii se vindecă singuri. Aceştia sunt 
doctorii care conştientizează că nu au cu ce să ajute. Profesia 
medicală este o religie.” 

\ 
Extractul de lămâie cu bicarbonate  

alternativă naturală la chimioterapie!
 

 
 
           Zilnic, in jurul nostru mor striviti de necrutatoarea 
boala canceroasa prieteni, rude sau colegi.  

u totii isi leaga sperantele de chimioterapie, metoda 
terapeutica folosita in lumea intreaga, crezand ca aceasta 
metoda ii va ajuta sa scape de cumplitul flagel. Este 

cutremuratoare suferinta bolnavilor de cancer intalniti in sectiile 
de oncologie. Uneori, dupa multa suferinta,rezultatele 
chimioterapiei au prelungit viata unor bolnavi. Alteori,celula 
canceroasa hrapareata n-a mai dat nici o sansa bolnavilor. Dupa 
ce ani de zile au spus pacientilor ca aceasta 
terapie(chimioterapia) este singura cale pentru a
elimine cancerul, medicii de la Clinica John Hopkins din Statele 
Unite s-au hotarat sa prezinte si calea alternativa de tratament a 
cancerului. Intr-un studiu, acesti temerari specialisti, au 
prezentat efectele negative ale chimioterapiei. P
cercetatorii mentioneaza ca tratamentul prin chimioterapie care 
presupune "otravirea" celulelor canceroase cu rata mare de 
crestere sunt distruse si alte celule cu crestere rapida din 
maduva spinarii, tractul gastro-intestinal etc.,iar organ
importante cum ar fi ficatul, inima, rinichii sau plamanii sunt 
iremediabil afectate.Specialistii renumitei clinici au demostrat 
ca o metoda moderna in lupta cu aceasta cumplita boala poate fi 
aceea a infometarii celulei canceroase. De aceea medicii au 
prezentat alimentele care trebuie evitate, tocmai pentru a 
impiedica celula canceroasa sa se multiplice. Exista un miracol 
anticancer! Eugen Giurgiu, doctor in biochimie cu competente 
in fitoterapie si nutritie, recomanda doua ingrediente la 
indemana oricarui bolnav de cancer, ce pot reprezenta o 
alternativa sanatoasa la chimioterapie. Timp de trei ani, in 
America, s-a experimentat un produs natural, foarte simplu si 
foarte eficient, pe un lot de 70.000 de subiecti. Rezultate 
remarcabile! O limonada a fost administrata bolnavilor de 
cancer: celor care au facut chimioterapie, dar si unui numar 
semnificativ din lotul martor,care n-a inceput acest tratament. 
Rezultatele au fost uluitoare: starea de sanatate a bolnavilor din 
fiecare grupa s-a imbunatatit in mod remarcabil si boala n
recidivat. In cazul bolnavilor care se temeau ca zilele lor sunt 
numarate, boala n-a avansat si nu s-au observat metastaze. 
Tratamentul este benefic si ca metoda de preventie. Preparatul 
poate sa ucida celulele canceroase si este de 10.000 de ori mai 

C
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doctorii care conştientizează că nu au cu ce să ajute. Profesia 
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la chimioterapie! 
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u totii isi leaga sperantele de chimioterapie, metoda 
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ce ani de zile au spus pacientilor ca aceasta 
terapie(chimioterapia) este singura cale pentru a incerca sa se 
elimine cancerul, medicii de la Clinica John Hopkins din Statele 

au hotarat sa prezinte si calea alternativa de tratament a 
un studiu, acesti temerari specialisti, au 

prezentat efectele negative ale chimioterapiei. Printre altele, 
cercetatorii mentioneaza ca tratamentul prin chimioterapie care 
presupune "otravirea" celulelor canceroase cu rata mare de 
crestere sunt distruse si alte celule cu crestere rapida din 

intestinal etc.,iar organe 
importante cum ar fi ficatul, inima, rinichii sau plamanii sunt 
iremediabil afectate.Specialistii renumitei clinici au demostrat 
ca o metoda moderna in lupta cu aceasta cumplita boala poate fi 
aceea a infometarii celulei canceroase. De aceea medicii au 
rezentat alimentele care trebuie evitate, tocmai pentru a 
impiedica celula canceroasa sa se multiplice. Exista un miracol 
anticancer! Eugen Giurgiu, doctor in biochimie cu competente 
in fitoterapie si nutritie, recomanda doua ingrediente la 

ui bolnav de cancer, ce pot reprezenta o 
alternativa sanatoasa la chimioterapie. Timp de trei ani, in 

a experimentat un produs natural, foarte simplu si 
foarte eficient, pe un lot de 70.000 de subiecti. Rezultate 

dministrata bolnavilor de 
cancer: celor care au facut chimioterapie, dar si unui numar 

a inceput acest tratament. 
Rezultatele au fost uluitoare: starea de sanatate a bolnavilor din 

emarcabil si boala n-a mai 
recidivat. In cazul bolnavilor care se temeau ca zilele lor sunt 

au observat metastaze. 
Tratamentul este benefic si ca metoda de preventie. Preparatul 

de 10.000 de ori mai 

eficient decat chimioterapia. Lamaia are numeroase proprietati 
terapeutice si studiile au dovedit ca modestul fruct este un 
remediu impotriva cancerului, remediu verificat in diferite 
forme de cancer. Dupa mai bine de 20 de probe de l
realizate incepand din anii 1970, frotiurile au aratat ca extractul 
de lamaie distruge celulele maligne in 12 tipuri de cancer, 
inclusiv cel de colon, de plamani, de san, de prostata si de 
pancreas. In comparatie cu produsul Adryamicin, un drog 
chimioterapeutic, folosit in mod uzual, extrasul din lamaie cu 
bicarbonat actioneaza de 10.000 de ori mai bine, incetinind 
cresterea celulelor canceroase, spun specialistii acesta schimba 
PH-ul corpului . Si mai uimitor este faptul ca limonada aceasta, 
distruge doar celulele maligne, dar nu le afecteaza pe cele 
sanatoase. In privinta bicarbonatului de sodiu, se afirma ca este 
de mare folos in toate formele de cancer. Mod de preparare 
Extractul de lamaie cu bicarbonat, alternativa naturala la 
chimioterapie se prepara astfel: - intr-
timp de un minut, coaja unei lamai, apoi se lasa la macerat, de 
seara pana dimineata. - in dimineata zilei urmatoare, lichidul se 
filtreaza. In acest macerat se stoarce sucul lamaii, se adauga 
miere (dupa gust) si o lingurita de bicarbonat. Bolnavii trebuie 
sa consume zilnic un litru de limonada preparata in cest mod. 
De asemenea, leacul miraculos se poate administra preventiv, 
fiind un tonic pentru intregul organism.
 
Acest articol este proprietatea Ring Media Group şi este protejat 
de legea drepturilor de autor. Orice preluare integrală sau 
parţială a conţinutului se poate face doar cu citarea sursei, 
astfel: pentru publicaţiile tipărite - 
publicaţiile online - http://www.ziarulring.ro/stiri/life
inedit/43145/Extractul-de-lamaie-cu-bicarbonat
naturala-la-chimioterapie- 
 

\ 
Populația României – singura din lume 
care este obligată să înghită zilnic sare 
iodată. Dezvăluirile medicului Pavel 

Chirilă 

Daniel ROXIN 

         O hotărâre de guvern totalitară a transformat 
populația României într-un cobai.  

mpotriva oricărei logici și rațiuni, împotriva științei și a 
evidenței statisticilor medicale, suntem cu toții obligați să ne 
iodăm zi de zi, chiar și dacă orgainsmul nostru nu are nevoie 

de un surplus de iod. Consecințele negative nu au întârziat să 
apară. Cu toate acestea, deși prof. univ. dr. Pavel Chirilă a adus 
public probe prin care a pus în evidență modul în care surplusul 
de iod a afectat sănătatea românilor, în acela
absurd, în loc să ia în seamă avertismentul unui specialist 
reputat, guvernul român a dispus ulterior DUBLAREA cantită
de iod din sare!!! 

Iată ce ne spune dr. Pavel Chirilă… 

Î
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remediu impotriva cancerului, remediu verificat in diferite 
forme de cancer. Dupa mai bine de 20 de probe de laborator, 
realizate incepand din anii 1970, frotiurile au aratat ca extractul 
de lamaie distruge celulele maligne in 12 tipuri de cancer, 
inclusiv cel de colon, de plamani, de san, de prostata si de 
pancreas. In comparatie cu produsul Adryamicin, un drog 
himioterapeutic, folosit in mod uzual, extrasul din lamaie cu 
bicarbonat actioneaza de 10.000 de ori mai bine, incetinind 
cresterea celulelor canceroase, spun specialistii acesta schimba 

ul corpului . Si mai uimitor este faptul ca limonada aceasta, 
ruge doar celulele maligne, dar nu le afecteaza pe cele 

sanatoase. In privinta bicarbonatului de sodiu, se afirma ca este 
de mare folos in toate formele de cancer. Mod de preparare 
Extractul de lamaie cu bicarbonat, alternativa naturala la 
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timp de un minut, coaja unei lamai, apoi se lasa la macerat, de 

in dimineata zilei urmatoare, lichidul se 
filtreaza. In acest macerat se stoarce sucul lamaii, se adauga 

gust) si o lingurita de bicarbonat. Bolnavii trebuie 
sa consume zilnic un litru de limonada preparata in cest mod. 
De asemenea, leacul miraculos se poate administra preventiv, 
fiind un tonic pentru intregul organism. 

edia Group şi este protejat 
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O hotărâre de guvern totalitară a transformat 

și rațiuni, împotriva științei și a 
ței statisticilor medicale, suntem cu toții obligați să ne 

și dacă orgainsmul nostru nu are nevoie 
țele negative nu au întârziat să 

prof. univ. dr. Pavel Chirilă a adus 
ță modul în care surplusul 

de iod a afectat sănătatea românilor, în același stil totalitar și 
absurd, în loc să ia în seamă avertismentul unui specialist 

dispus ulterior DUBLAREA cantității 
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Daniel Roxin: Vorbind despre nivelul precar de sănătate al 
românilor, care se află pe primul loc în Europa la îmbolnăvirile 
de cancer și tuberculoză, dar și la alte boli, cred că ar trebui să 
discutăm despre această lege abuzivă, totalitară, care face ca 
singurul popor din lume care este obligat prin lege să consume 
sare iodată să fie poporul român. 

Dr. Pavel Chirilă: Problema stă așa: în 2002, guvernul 
României din vremea aceea (Guvernul Adrian Năstase 
dat această hotărâre de guvern care se cheamă 
universală a sării, prin care obligă întregul popor român să 
mănânce un surplus de iod, introdus în sare… 

Daniel Roxin: Fac o precizare pentru că s-ar putea ca oamenii 
să nu înțeleagă. Ei se gândesc, poate, doar la sarea din comerț… 
Doar că vorbim, pe lângă sarea la pachet, despre orice produs 
alimentar care este în comerț și care trebuie să conțină, prin 
lege, doar sare iodată. 

Dr. Pavel Chirilă: Exact. Sigur, vă spun sincer că mie mi
sărit în ochi această hotărâre de guvern în primul rând ca 
cetățean, când mi-am dat seama că un guvern obligă poporul 
român să mănânce ce vrea guvernul, și abia apoi ca medic. Din 
punct de vedere etic, din punct de vedere juridic, acest lucru 
este abominabil… La intervenția mea, mi s-a răspuns, la ni
emisiuni tv, că poporul român este hipotiroidian 
guvernul nu putea să doarmă noaptea de grija poporului român, 
avea insomnie și s-a gândit, spre binele lui, să
mânânce iod! 

Daniel Roxin: Câți oameni sufereau, în realitate, de hipotiroidie 
în momentul hotărârii abuzive a guvernului? 

Dr. Pavel Chirilă: Eu m-am dus la cifrele oficiale, la Institutul 
Național de Statistică, și am aflat că în vremea aceea existau în 
România, înregistrați, cam 10.000 (zece mii) de hipotiroidieni.

Daniel Roxin: Și s-a dat o lege care ne obligă pe to
înghițim iod pentru 10.000 de oameni? (Notă: 10.000 de oameni 
reprezintă 0,05% din populația României!!!) 

Dr. Pavel Chirilă: Exact. Urmau să fie iodați obligator
milioane de oameni pentru cei zeze mii. Sigur, este aberant. Cei 
zece mii puteau fi tratați în mod particular. Era clar că este 
altceva în spatele acestei probleme (Or fi și banii care se fac din 
iodarea zilnică a 21 de milioane de oameni?! 
cercetat literatura de specialitate la vremea respectivă 
că asemenea experimemente de iodare excesivă a organismului 
uman s-au făcut în trei locuri în lume: într-o 
cătun și într-un orășel din Australia. Experimentul a dura
ani, s-au urmărit niște analize, niște parametrii biologici la 
acești oameni, s-a văzut că se deteriorează sănătatea lor, 
progresiv, motiv pentru care cercetătorii au oprit experimentul, 
și-au cerut scuze și s-a încheiat fără niciun incident.

Daniel Roxin: Deci științific s-a constatat că pe o perioadă de 
doar trei ani consecințele sunt dintre cele mai negative, iar la 
noi, de 14 ani se aplică la scară națională acest experiment și, 
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Vorbind despre nivelul precar de sănătate al 
românilor, care se află pe primul loc în Europa la îmbolnăvirile 

și tuberculoză, dar și la alte boli, cred că ar trebui să 
discutăm despre această lege abuzivă, totalitară, care face ca 

din lume care este obligat prin lege să consume 

șa: în 2002, guvernul 
României din vremea aceea (Guvernul Adrian Năstase – n.n.) a 
dat această hotărâre de guvern care se cheamă iodarea 

prin care obligă întregul popor român să 

ar putea ca oamenii 
țeleagă. Ei se gândesc, poate, doar la sarea din comerț… 

area la pachet, despre orice produs 
ț și care trebuie să conțină, prin 

Exact. Sigur, vă spun sincer că mie mi-a 
sărit în ochi această hotărâre de guvern în primul rând ca 

am dat seama că un guvern obligă poporul 
și abia apoi ca medic. Din 

punct de vedere etic, din punct de vedere juridic, acest lucru 
a răspuns, la niște 

român este hipotiroidian și că, de aceea, 
guvernul nu putea să doarmă noaptea de grija poporului român, 

a gândit, spre binele lui, să-l oblige să 

ți oameni sufereau, în realitate, de hipotiroidie 

am dus la cifrele oficiale, la Institutul 
țional de Statistică, și am aflat că în vremea aceea existau în 

10.000 (zece mii) de hipotiroidieni. 

a dat o lege care ne obligă pe toți să 
țim iod pentru 10.000 de oameni? (Notă: 10.000 de oameni 

ți obligatoriu 21 de 
milioane de oameni pentru cei zeze mii. Sigur, este aberant. Cei 

ți în mod particular. Era clar că este 
și banii care se fac din 

iodarea zilnică a 21 de milioane de oameni?! – n.n.). Am 
cercetat literatura de specialitate la vremea respectivă și am aflat 
că asemenea experimemente de iodare excesivă a organismului 

o școală, într-un 
șel din Australia. Experimentul a durat trei 
ște analize, niște parametrii biologici la 

a văzut că se deteriorează sănătatea lor, 
progresiv, motiv pentru care cercetătorii au oprit experimentul, 

a încheiat fără niciun incident. 

a constatat că pe o perioadă de 
țele sunt dintre cele mai negative, iar la 

țională acest experiment și, 

împotriva tuturor reacțiilor negative față de acesta, autoritățile 
insistă că românii trebuie iodați. 

Dr. Pavel Chirilă: Eu am făcut un articol despre treaba asta 
l-am publicat. A doua zi am fost sunat de la Ministerul Sănătă
și o doamnă directoare de acolo mi-a spus să nu mai vorbesc 
împotriva acestei hotărâri de guvern că îmi va lua o interdic
de la Colegiul Medicilor și nu voi mai putea vorbi în public 
niciodată! Eu eram profesor universitar la acea vreme, dar atâta 
a dus-o mintea pe această doamnă. Sigur, nu m
asta… După patru ani și jumătate, am refăcut statistica, am 
reluat datele statistice oficiale și am observat că hipertiroidia a 
crescut de 5,6 ori în acești patru ani și jumătate, iar cancerul de 
tiroidă s-a dublat… Hipotiroidia pe care sperau ei s
influențeze în bine, n-a fost influențată deloc 
în bine. Și este foarte explicabil lucrul acesta pentru că tratatele 
de specialitate spun că din 18 cauze posibile ale hipotiroidiei, 
doar una este prin deficit de iod. În plus, au crescut alergiile la 
iod. Ca urmare a acestui lucru, am publicat un nou articol. Nu 
numai că nu și-au cerut scuze pentru acest dezastru, ca să
așa, dar guvernul care era în 2006 (Guvernul Tăriceanu 
când am făcut această cercetare, a dat o nouă hotărâre prin care 
a dublat cantitatea de iod din sare, o situa
astăzi… 

Daniel Roxin: Mulțumim pentru ceea ce ne

În concluzie, poporul român a ajuns cobai în slujba unor 
interese în mod evident antiromânești.
românilor pus în evidență de dr Pavel Chirilă este rezultatul 
statisticii la doar 4 ani și jumătate după prima hotărâre de 
guvern, cum o fi situația astăzi, după alți zece ani în care 
procentul de iod din sare a fost dublat? 
răspunde pentru acest dezastru programat? Pot fi tra
răspundere penală responsabilii acestei hotărâri de guvern, fie ei 
politicieni, fie cadre medicale? Aceasta este întrebarea! Poate 
oricine să facă orice cu acest popor, fără să suporte consecin

\ 

   Oameni-cobai în experimente medicale

 

         Statele Unite ale Americii pretind că sunt liderii 
mondiali în medicină, dar puțini știu că există o față 
întunecată a cercetărilor americane în acest domeniu: 
îngrozitoarele experimente medicale, desfă
lungul timpului pe populația dezavantajată, în numele 
progresului științific.  

cestea au fost făcute fără ca subiec
ce sunt supuși, principalul scop al cercetătorilor fiind 
patentarea unor substanțe, medicamente și tehnici A
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țiilor negative față de acesta, autoritățile 

Eu am făcut un articol despre treaba asta și 
am publicat. A doua zi am fost sunat de la Ministerul Sănătății 

a spus să nu mai vorbesc 
vern că îmi va lua o interdicție 

și nu voi mai putea vorbi în public 
niciodată! Eu eram profesor universitar la acea vreme, dar atâta 

o mintea pe această doamnă. Sigur, nu m-a speriat chestia 
am refăcut statistica, am 

și am observat că hipertiroidia a 
ști patru ani și jumătate, iar cancerul de 

a dublat… Hipotiroidia pe care sperau ei s-o 
ată deloc – nici în rău, nici 

Și este foarte explicabil lucrul acesta pentru că tratatele 
de specialitate spun că din 18 cauze posibile ale hipotiroidiei, 
doar una este prin deficit de iod. În plus, au crescut alergiile la 

lucru, am publicat un nou articol. Nu 
au cerut scuze pentru acest dezastru, ca să-i spun 

șa, dar guvernul care era în 2006 (Guvernul Tăriceanu – n.n.), 
când am făcut această cercetare, a dat o nouă hotărâre prin care 

iod din sare, o situație care funcționează și 

țumim pentru ceea ce ne-ați împărtășit! 

În concluzie, poporul român a ajuns cobai în slujba unor 
ști. Dacă dezastrul sănătății 

ță de dr Pavel Chirilă este rezultatul 
și jumătate după prima hotărâre de 
ția astăzi, după alți zece ani în care 

procentul de iod din sare a fost dublat? Și, până la urmă, cine 
programat? Pot fi trași la 

răspundere penală responsabilii acestei hotărâri de guvern, fie ei 
politicieni, fie cadre medicale? Aceasta este întrebarea! Poate 
oricine să facă orice cu acest popor, fără să suporte consecințe?  

experimente medicale 

Pompilu COMȘA 

Statele Unite ale Americii pretind că sunt liderii 
țini știu că există o față 

întunecată a cercetărilor americane în acest domeniu: 
îngrozitoarele experimente medicale, desfășurate de-a 

ția dezavantajată, în numele 

cestea au fost făcute fără ca subiecții în cauză să știe la 
și, principalul scop al cercetătorilor fiind 

țe, medicamente și tehnici 



 

    p. p. p. p. 147147147147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 
       

 

medicale noi. Mai grav, experimentele continuă și în prezent. 
Copiii americani sunt drogați în masă, ca urmare a unor 
diagnostice fictive de deficit de atenție și tulburări de 
comportament, inventate de psihiatri și aprobate de FDA. În 
prezent, 50% dintre americani iau zilnic cel puțin un 
medicament și 20% dintre copiii de școală au mintea alterată de 
amfetamine ca Ritalin, sau antidepresive ca Prozac. Dar, ca să 
înțelegem cum s-a ajuns la această experimentare în masă a 
efectelor unor substanțe psihotrope pe populația americană, 
trebuie mai întâi să cunoaștem istoria îngrozitoare a medicinii 
oficiale. Este o istorie șocantă, despre care n-ați fost niciodată 
informați și care nu se predă la facultățile de medicină. Ea 
trebuie spusă, căci continuă și în prezent. Poate scopurile 
experimentelor de astăzi sunt altele, dar cobaii umani sunt 
aceiași – membrii unor grupuri minoritare, sărace și 
dezavantajate. Acestea sunt viețile puse la bătaie în numele 
medicinii „științifice”. Vă avertizez că ceea ce urmează este 
extrem de tulburător, iar dacă vă decideți să continuați să citiți, 
o faceți pe propriul dumneavoastră risc. The Health Ranger 

1845-1849: J. Marion Sims, omagiat mai târziu ca „părintele 
ginecologiei”, face experimente medicale fără anestezie, pe 
femei africane sclave. De obicei, acestea mor la scurt timp după 
operație, din cauza infecțiilor. Convins fiind că mișcarea oaselor 
craniene a nou-născuților în timpul unei nașteri prelungite 
provoacă trismus (contracția convulsivă a maxilarelor), el 
folosește o sulă de cizmar pentru a exersa deplasarea oaselor 
capului bebelușilor. 

1895: Pediatrul Henry Heiman infectează cu gonoree un băiețel 
de 4 ani (pe care-l numește „un idiot cu epilepsie cronică”), ca 
parte a unui experiment medical. 

1915: Doctorul Joseph Goldberg induce pelagra (o boală 
debilitantă, care afectează sistemul nervos central) la 12 deținuți 
din statul Mississippi, în încercarea de a găsi un tratament 
pentru această boală. Unul dintre subiecți declară mai târziu că a 
trecut „prin o mie de iaduri”. În 1935, după ce milioane de 
oameni mor din cauza acestei boli, directorul Biroului de 
Sănătate Publică al SUA recunoaște că se știa de ceva vreme că 
boala este cauzată de un deficit de niacină, dar nu s-a făcut 
nimic, întrucât ea afecta mai ales populația afro-americană 
săracă. În timpul procesului de la Nuremberg, medicii naziști au 
citat acest studiu pentru a-și justifica propriile experimente 
medicale pe deținuții lagărelor de concentrare. 

1932-1972: Serviciul de sănătate publică din Tuskgee, statul 
Alaska, diagnostichează cu sifilis 400 de agricultori săraci, de 
culoare, dar nu-i informează că au această boală și nici nu-i 
tratează. Motivul? Cercetătorii decid să-i folosească pe post de 
cobai umani, pentru a urmări simptomele și progresul bolii. În 
final toți mor, fără să afle vreodată c-ar fi putut fi tratați. 

1939: În scopul de a-și testa propria teorie privind cauzele 
bâlbâitului, proeminentul medic Wendell Johnson face faimosul 
său „experiment monstru” pe 22 de copii de la Casa Iowa, 
instituție pentru orfanii soldaților din Davenpost. Împreună cu 
câțiva studenți, el îi pune pe copiii normali sub o presiune 

psihică intensă, determinându-i să treacă la o bâlbâială severă. 
Unul dintre studenții lui îl avertizează în câteva rânduri pe dr. 
Johnson că, „în lumina celor petrecute în lagărele naziste, 
observatorii ar putea face o comparație care i-ar distruge 
cariera”. 

1941: Dr. William C. Black infectează cu virus herpetic un 
bebeluș de 12 luni, ca parte a unui experiment medical. La 
vremea respectivă, editorul „Revistei de medicină 
experimentală”, Francis Payton Rous, numește acest fapt „un 
abuz de putere, o încălcare a drepturilor individului”. În același 
an, un articol apărut în „Arhivele de pediatrie” descrie studii 
medicale asupra severei boli de gingii „angina lui Vincent”, în 
care doctorii transmit boala de la copiii bolnavi la cei sănătoși 
prin periuțele de dinți, iar cercetătorii Universității din 
Vanderbilt oferă la 800 de femei gravide, sărace, cocktailuri 
prenatale cu fier radioactiv, pentru a determina necesarul de fier 
la o femeie însărcinată. 

1942: Departamentul de război chimic începe experimente cu 
iperită și levizită (substanțe toxice cu acțiune vezicantă, folosite 
ca arme chimice) pe 4000 de militari din Armata SUA. 
Subiecții nu realizează că sunt cobai. Nathan Schnurman, de 
pildă, în vârstă de 17 ani, crede că este voluntar pentru testarea 
uniformelor de vară ale Marinei. George Merk, președintele 
companiei Merk Pharmaceuticals, este numit director al 
Serviciului de cercetare de război, agenție menită să 
supravegheze implementarea unui program de război biologic. 

1944: Proiectul Manhattan începe studii pe oameni pentru a 
determina efectele fluorurii. Echipa medicală a acestui proiect, 
condusă de infamul radiolog al Universității Rochester, col. 
Safford Warren, injectează plutoniu în pacienții Spitalului 
universitar Strong Memorial. 

1945: Departamentul de Stat la SUA, Serviciul de Informații al 
Armatei și CIA demarează Operațiunea Paperclip, oferind 
oamenilor de știință naziști imunitate și noi identități, în 
schimbul lucrului la proiecte guvernamentale secrete, din cadrul 
medicinii de război chimic. În același an, la Newburgh, New 
York, cercetători din cadrul Proiectului Manhattan încep cel 
mai extins studiu american făcut vreodată, cel asupra fluorurării 
apei de băut publice. Trei ani mai târziu, cercetătorii Proiectului 
F publică un raport în Revista Asociației Dentiștilor Americani, 
detaliind pericolele pentru sănătate ale fluorului. Comisia pentru 
energie atomică a Statelor Unite îl cenzurează rapid, din motive 
de „securitate națională”. 

1946: Cercetătorii Universității Rochester injectează patru 
bărbați și două femei cu uraniu-234 și uraniu-235, în doze ce 
variază de la 6,4 la 70,7 micrograme per kg/corp, pentru a vedea 
cât uraniu pot tolera subiecții, înainte ca rinichii lor să cedeze. 
În aceeași perioadă, șase bărbați care lucrau la Laboratorul de 
metalurgie din Chicago primesc apă de băut contaminată cu 
plutoniu-239, pentru ca cercetătorii să poată afla cum este 
absorbit plutoniul de către tubul digestiv. Alți cercetători încep 
să folosească pacienții din spitale ca subiecți umani pentru 
experimente numite eufemistic în rapoartele lor „investigații” 
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sau „observații”, pentru a evita conotațiile negative. În aceslași 
sens, la data de 8 ianuarie 1947, Comisia de Energie Atomică a 
SUA emite documentul top-secret nr. 707075, în care se scrie că 
„anumite substanțe radioactive sunt pregătite pentru 
administrarea intravenoasă pe subiecți umani, ca parte a lucrului 
în cadrul contractului”. La 17 aprilie 1947, un alt document 
secret al aceleiași comisii specifică: „Este de dorit ca niciun 
document care se referă la experimente pe oameni să nu fie 
eliberat, deoarece ar putea genera o reacție negativă din partea 
publicului, sau procese legale”. 

1947: Marina Statelor Unite demarează Proiectul Chatter, 
pentru a testa pe subiecți umani așa-zisele „seruri ale 
adevărului” – mescalina și scopolamina – depresante ale 
sistemului nervos, folosite deja de Uniunea Sovietică în 
interogarea spionilor. 

1950-1953: Armata americană eliberează nori chimici deasupra 
a șase orașe americane și canadiene. Locuitorii din Winnipeg, 
Canada, unde este aruncată o substanță extrem de toxică, 
numită cadmiu, dezvoltă ulterior, în număr mare, boli 
respiratorii. Pentru a determina cât de sensibil ar fi un oraș 
american la un atac biologic, marina americană spreiază din 
avioane un nor de bacterii Bacillus globigii peste țărmul 
orașului San Francisco, cei 8000 de localnici acuzând la scurt 
timp simptome similare pneumoniei. Dr. Joseph Strokes de la 
Universitatea Pennsylvania infectează 200 de deținute cu 
hepatită virală, pentru a studia boala. Doctori de la Spitalul 
Cleveland studiază schimbările de flux sanguin cerebral, 
injectând subiecții testați cu anestezic spinal și introducându-le 
ace în venere jugulare și în arterele brahiale și, după pierderi 
masive de sânge care cauzează paralizie și leșin, măsurându-le 
presiunea sângelui. Ei repetă de mai multe ori experimentele, pe 
aceiași subiecți. Dr. Ewen Cameron, acuzat mai târziu de 
infamele experimente MK Ultra făcute pe canadieni, publică un 
articol în „Revista britanică de medicină”, în care descrie 
experimente ce presupun forțarea pacienților schizofrenici din 
Spitalul de boli mintale din Manitoba să stea întinși sub lămpi 
cu lumină roșie de 200 wați, timp de 8 ore pe zi. Alte 
experimente ale sale includ pacienți bolnavi psihic puși într-o 
cușcă ce supraîncălzește temperatura corporală internă până la 
40°C, și inducerea comei prin injectări substanțiale de insulină. 

1951: Armata americană contaminează în secret Centrul de 
aprovizionare navală Norfolk, statul Virginia, și Aeroportul din 
Washington DC cu o gamă de bacterii selecționate, pentru a se 
vedea dacă negrii sunt mai sensibili la acestea decât albii. 
Experimentul provoacă ambelor rase toxiinfecții alimentare, 
probleme respiratorii și otrăvirea sângelui. 

1951-1956: Ca parte a unui contract cu Școala de medicină a 
Forțelor Aeriene, Institutul de cercetare a cancerului din 
Huston, aparținând de Universitatea Texas, începe să studieze 
efectele radiațiilor asupra pacienților cu cancer (mulți, grupuri 
minoritare sau de indigeni), pentru a determina atât abilitatea 
radiațiilor de a trata tumorile, cât și posibilele efecte pe termen 
lung ale radiațiilor asupra piloților care zboară pe avioane pe 
bază de energie nucleară. Studiul durează până în 1956, 
implicând 263 de pacienți cu cancer. Subiecților li se cere să 

semneze un formular de renunțare la drepturi, care nu se 
conformează cerințelor de consens stabilite de memo-ul Wilson, 
eliberat în acel an. În aceeași perioadă, oficiali ai serviciilor de 
informații și ai armatei americane, canadiene și britanice adună 
un mic grup de psihologi eminenți în cadrul unei întruniri 
secrete, ce are loc la hotelul Ritz-Carlton din Montreal. Tema 
întâlnirii este cea a tehnicilor de control mental comuniste. Aici, 
ei propun un program de cercetare stict secret, despre 
modificarea comportamentului, aceasta împlicând testarea de 
droguri și medicamente, hipnoză, șocuri electrice și lobotomii 
pe subiecți umani. 

1952: La faimosul Institut Sloan-Kettering, virologul Chester 
M. Southam injectează celule canceroase vii unor deținuți aflați 
în închisoarea statului Ohio, pentru a studia evoluția bolii. 
Jumătate dintre subiecții acestui studiu sponsorizat de 
Institututul Național de Sănătate (NIH) sunt bărbați de culoare. 

1953–1974: Comisia de Energie Atomică (AEC) sponsorizează 
studii cu iod la Universitatea Iowa. În primul studiu, cercetătorii 
administrează unor femei însărcinate între 100 şi 200 de 
microcurii de iod-131, studiind apoi embrionii avortoni, pentru 
a afla la ce stadiu şi la ce cantitate de iod radioactiv se trece de 
bariera placentară. În al doilea studiu, ei administrează iod-131 
la12 băieţi şi 13 fetiţe în vârstă de sub 36 de ore, fie oral, fie 
intra-muscular, măsurând ulterior concentraţia de iod din glanda 
tiroidă. Tot în cadrul unui studiu AEC, efectuat la Facultatea de 
Medicină a Universității Nebraska, cercetătorii dau la 28 de 
copii sănătoşi iod-131 printr-un tub gastric, testând după 24 de 
ore concentraţia de iod din glanda tiroidă. 

1953-1957: 11 pacienţi de la Spitalul General Massachusetts, 
Boston, sunt injectaţi cu uraniu, ca parte a Proiectului 
Manhattan. Într-un studiu sponsorizat de AEC la Universitatea 
din Tennessee, cercetătorii injectează unor nou-născuţi sănătoşi, 
în vârstă de 2 sau 3 zile, iod-131. Nou-născutul Daniel Burton 
orbeşte când medici de la Spitalul din Brooklyn fac un 
tratament experimental cu oxigen pentru fibroplazie retroletală, 
o boală a retinei care afectează copiii prematuri. Ei aplică 
același tratament şi asupra altor bebeluşi prematuri, în ciuda 
faptului că studii anterioare arată că nivelele ridicate de oxigen 
cauzează orbire. O mărturie în procesul Burton vs Spitalul 
Brooklyn dezvăluie mai târziu că cercetătorii au continuat să 
administreze şi altor copii oxigen în exces, chiar şi după ce 
ochii lor se inflamaseră până la nivele periculoase. Într-un 
articol din 1953 din Clinical Science este descris un experiment 
medical în care cercetătorii, în mod intenţionat, aplică cantaridă 
pe abdomenul a 41 de copii cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani, 
pentru a vedea cât de severă este iritaţia produsă pe piele de 
această substanţă. AEC face o serie de teste, cunoscute sub 
numele de Green Run, aruncând iod radioactiv 131 şi xenon 
133 peste 3 oraşe mici (Hanford, White Bluffs şi Richland) de-a 
lungul râului Columbia. Într-un studiu sponsorizat de AEC 
pentru a afla dacă iodul radioactiv afectează copiii prematuri în 
mod diferit de cei născuţi la termen, cercetătorii din Spitalul 
Harper din Detroit dă doze orale de iod-131 la 65 de copii 
prematuri şi născuţi la termen. 
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1956-1957: Cercetători sub acoperire ai Armatei SUA, care 
testează arme biologice, eliberează ţânţari infectaţi cu febra 
galbenă şi cu febra dengue peste Savannah şi peste Avon Park, 
pentru a testa abilitatea insectelor de a transmite boli. După 
fiecare test, agenţi ai armatei se dau drept oficiali ai sănăntăţii 
publice, pentru a verifica victimele în ceea ce privește efectele 
şi fac poze subiecţilor neştiutori. Aceste experimente au ca 
rezultate o incidenţă mare de febră, boli respiratorii, copii 
născuţi morţi, encefalite şi febră tifoidă, precum şi mai multe 
decese. 

1957: Armata SUA desfășoară Operaţiunea Plumbbob în zona 
de testare Nevada. Aceasta constă în 29 de detonări nucleare, cu 
crearea unor radiaţii ce se aşteaptă să aibă ca rezultat cca 32.000 
de cazuri de cancer tiroidian printre locuitorii zonei respective. 
Aproximativ 18.000 de membri ai armatei americane participă 
la programul Desert Rock VII şi VIII ale Operaţiunii Plumbbob, 
concepute pentru a vedea cum răspunde soldatul american 
obişnuit, din punct de vedere mental şi fiziologic, la un câmp de 
luptă nuclear. 

1957-1964: Ca parte a proiectului MK Ultra, CIA îl plăteşte pe 
fondatorul Secției de psihiatrie a Universităţii McGill, dr. D. 
Ewen Cameron, cu suma de 69.000 de dolari, pentru a efectua 
studii cu LSD şi experimente cu potenţial letal pe canadieni 
trataţi pentru tulburări minore, ca depresie post-partum sau 
anxietate, la Institutul Memorial Allan, ce găzduieşte Spitalul 
Royal Victoria din Montreal. CIA îl încurajează pe dr. Cameron 
să-și exploreze pe deplin conceptul propriu de „psihic 
stimulant” – corectarea nebuniei prin ștergerea completă a 
memoriei şi rescriere psihică. Aceste experiențe implică 
punerea subiecţilor umani în stări vegetative, induse prin 
medicaţie, electroşocuri sau deprivare senzorială timp de 3 luni, 
pentru ca apoi să li se pună casete cu diverse zgomote sau 
afirmaţii repetitive timp de săptămâni sau luni, cu scopul de a le 
„rescrie” psihicul „șters”. Dr. Cameron administrează 
subiecţilor umani medicamente paralizante şi terapie 
electroconvulsivă, de câte 30-40 de ori, ca parte a studiului. 
Majoritatea subiecţilor lui Cameron suferă pierderi de memorie 
permanente. 

Pentru a studia modul în care circulă sângele în creierul 
copiilor, cercetători de la Spitalul de Copii din Philadelphia fac 
următorul experiment pe copii sănătoşi, cu vârste între 3 şi 11 
ani: le introduc ace în artera femurală (coapsă) şi în vena 
jugulară (gât), trăgând sângele din creier. Apoi forţează copiii să 
inhaleze un gaz special, printr-o mască de faţă. În articolul ce 
urmează studiului, apărut în „Revista de investigaţii clinice”, 
cercetătorii notează că, pentru a face experimentul, au fost 
nevoiţi să imobilizeze o parte dintre copiii, legându-i de masa 
medicală. 

1958: Comisia Americană de Energie Atomică (AEC) aruncă 
materiale radioactive peste Point Hope, Alaska, teritoriu al 
inupiaţilor, într-un test de teren, cunoscut sub numele de cod 
„Proiectul Chariot”. 

1962: La Casa de copii Laurel din Maryland, cercetătorii 
testează antibiotice anti-acnee, continuând testele chiar şi după 
ce jumătate dintre tinerii subiecţi dezvoltă suferinţe severe ale 
ficatului, din cauza medicaţiei. FDA începe să ceară ca orice 
nou medicament să treacă de 3 testări clinice pe subiecți umani, 
înainte de a fi aprobat. Din 1962 până în 1980, companiile 
farmaceutice satisfac această cerinţă, derulând teste de Faza 1, 
care determină toxicitatea medicamentului, pe deţinuţi, dându-le 
în compensaţie mici sume de bani. 

1963–1966: Saul Krugman, cercetător în cadrul Universităţii 
New York, promite unor părinţi cu copii cu deficienţe mentale 
acceptarea sigură la Şcoala de Stat Willowbrook, Staten Island, 
o instituţie pentru copiii retardaţi mintal, în schimbul semnăturii 
lor pe un formular, de a fi de acord cu anumite proceduri 
prezentate drept „vaccinări”. În realitate, procedurile implică 
infectarea deliberată a copiilor cu hepatită virală, prin înghițirea 
unui extract din fecalele unor pacienţi infectaţi, astfel încât 
Krugman să poată observa evoluția hepatitei virale, precum şi 
eficienţa vaccinului antihepatic. 

1963-1971: Faimosul endocrinolog dr. Carl Heller oferă unui 
număr de 67 de deţinuţi din Penitenciarul de Stat Oregon din 
Salem 5 dolari pe lună şi 25 de dolari pentru o biopsie de ţesut 
testicular, pentru a-i permite să experimenteze pe ei iradieri. Iar 
dacă acceptă ca la terminarea studiului să li se facă vasectomie, 
deținuții mai primesc 100 de dolari. Cercetătorii injectează un 
compus genetic numit timidin radioactiv în testiculele a peste 
100 de deţinuţi, pentru a afla dacă producţia de spermă este 
afectată de expunerea la hormoni steroizi. 

Într-un studiu publicat în revista Pediatrics, cercetători ai 
Secției de Pediatrie a Universităţii din California folosesc 113 
nou-născuţi cu vârste cuprinse între o oră şi 3 zile într-o serie de 
experimente, pentru a studia schimbări în presiunea şi fluxul 
sangvin. Într-un studiu, doctorii introduc un cateter prin arterele 
ombilicale ale nou-născuţilor, pe care apoi îi scufundă cu 
picioarele în apă rece ca gheaţa, în timp ce înregistrează 
presiunea aortică. În alt experiment, ei leagă în chingi pe o masă 
de circumcizie 50 de nou-născuţi, apleacă masa astfel încât 
sângele se acumulează în cap şi apoi măsoară presiunea 
sângelui. 

1965: Ca parte a unui test cunoscut sub numele de cod „Big 
Tom”, Departamentul de Apărare împrăștie peste Oahu, cea mai 
populată insulă din Hawaii, bacillus globigii, cu scopul de a 
simula un atac asupra unui arhipelag. Bacilul provoaca infecții 
la cei cu sistemul imunitar mai slab, dar acest fapt rămâne 
necunoscut cercetatorilor la acel moment. 

1966: Oameni de ştiinţă ai Armatei SUA aruncă becuri electrice 
umplute cu bacillus subtilis prin gurile de ventilaţie ale 
metroului din New Nork, expunând mai mult de 1 milion de 
civili, inclusiv femei şi copii, la această bacterie. 

1967: CIA introduce o substanță chimică în rezervorul de apă 
potabilă al centrelor FDA din Washington DC, pentru a vedea 
dacă este posibil să contaminezi apa cu LSD şi alte substanţe. 
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Într-un studiu apărut în „Revista de investigaţii clinice”, 
cercetătorii injectează femei gravide cu cortizol radioactiv, 
pentru a vedea dacă materialul radioactiv va penetra placenta şi 
va afecta fătul. Armata SUA îl plăteşte pe prof. Kligman să 
aplice substanțe care irită pielea pe fața şi spatele deţinuţilor din 
Închisoarea Holmesburg, pentru ca „să vedem cum se 
protejează pielea de asaltul cronic al unor chimicale, în aşa-
numitul proces de îngroşare, informaţii ce vor avea atât aplicaţii 
defensive, cât şi ofensive pentru militarii americani”. Profesorul 
Kligman concepe Retin-A, o crema anti-acneică (şi eventual 
contra ridurilor), ceea ce-l transformă într-un multi-milionar. 
Cercetătorii paralizează 64 de deţinuţi în California, cu un 
compus neuro-muscular numit succinilcolină, care produce 
suprimarea respiraţiei, similar înecului. Când 5 deţinuţi refuză 
să participe la experiment, comisia de tratament special al 
închisorii le dă cercetătorilor permisiunea de a injecta 
prizonierii cu medicamentul respectiv împotriva voinţei lor. 

1968: „Planificarea parentală din San Antonio şi sudul 
Texasului”, precum şi „Fundaţia sud-vest pentru cercetare şi 
educaţie” încep un studiu privind contracepţia orală, pe 70 de 
femei americane mexicane sărace, dând doar la jumătate dintre 
ele contraceptivele, la cealaltă jumătate administrând un 
placebo. Peste câțiva ani, când rezultatele studiului sunt 
dezvăluite, mexicanii americani se revoltă. 

1969: Medicamente experimentale sunt testate în Milledgeville 
pe copii cu dizabilităţi mentale, fără vreo aprobare din partea 
instituţiei. Judecătorul Sam Steinfeld a fost primul judecător 
care, în cazul Strunk vs. Strunk, 455 S.W.2d 145, a sugerat 
aplicarea Codului Nuremberg în unele cazuri ale Tribunalului 
american. 

1971: Universitatea Standford conduce experimentul 
„Închisoarea Stanford” pe un grup de studenţi, cu scopul de a-i 
învăţa psihologia vieţii în pușcărie. Unii studenţi primesc rolul 
de gardieni, în timp ce alţii, pe cel de prizonieri. După numai 6 
zile, studiul care iniţial trebuia să dureze 2 săptămâni trebuie să 
se încheie, din cauza efectelor psihologice asupra 
participanţilor. „Gardienii” încep să se comporte sadic, în timp 
ce „prizonierii” dau semne de depresie şi stres psihic sever. 
Articolul intitulat „Infecţia virală la om asociată cu stări de 
deficienţă imunologică dobândită” apare în „Lucrările 
Federaţiei”. Dr. McArthur şi Secția de operaţiuni speciale a 
Fortului Detrick au derulat, timp de aproape un an, cercetări cu 
micoplasmă, pentru a crea un agent imunosupresiv sintetic, 
sugerând încă o dată că acest studiu a produs virusul HIV. 

1977: Liga Națională Urbană organizează „Conferinţa naţională 
a experimentelor pe oameni”, în care participanții declară: „Nu 
vrem să ucidem ştiinţa, dar nu vrem nici ca ştiinţa să ne ucidă, 
schilodească sau abuzeze pe noi”. 

1978: Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) 
începe testările cu vaccinul experimental împotriva hepatitei B. 
Anunţurile pentru subiecţi ai cercetării cer în mod specific 
bărbaţi homosexuali, cu vieţi promiscue. Prof. Wolf Szmuness 
de la Şcoala de Sănătate Publică a Universităţii Columbia 

realizează serul infecţios al vaccinului din rezerva de seruri de 
sânge prelevat de la homosexualii infectaţi cu hepatită şi 
injectat apoi în cimpanzei, singurele animale susceptibile de a 
face hepatită B, ajungându-se astfel la teoria că HIV provine de 
la cimpanzei, oamenii fiind contaminați ulterior prin 
intermediul acestui vaccin. La câteva luni după ce 1083 de 
bărbaţi homosexuali primesc vaccinul, medicii din New York 
încep să observe cazuri de sarcom Kaposi, Mycoplasma 
penetrans şi un nou val de virus herpetic printre tinerii 
newyorkezi din comunitatea gay – boli de regulă neîntâlnite 
printre tinerii americani, dar care mai târziu vor fi cunoscute ca 
boli oportuniste comune, asociate cu SIDA. 

1980: Până în acest moment, după cum indică testele asupra 
mostrelor de sânge prelevate timp de câţiva ani, 20% dintre 
homosexualii care au participat la experimentul de vaccinare 
contra hepatitei B în 1978 sunt infectaţi cu HIV. Primul caz de 
SIDA apare în San Francisco. 

1981: CDC recunoaşte că boala cunoscută ca SIDA există şi 
confirmă 26 de cazuri – toate la homosexuali iniţial sănătoşi, ce 
trăiau în New York, San Francisco şi Los Angeles – din nou 
sprijinind speculaţia că SIDA își are originea în experimentul cu 
hepatita B din 1979 şi 1980. 

1982: 30% dintre subiecţii de test folosiţi în experimentul 
vaccinării contra hepatitei B al CDC sunt în acest moment 
diagnosticați cu HIV. 

1985: Un fost sergent al Armatei SUA încearcă să dea în 
judecată armata pentru că aceasta a folosit pe el medicamente, 
fără consimţământul şi ştirea sa, în cazul Statele Unite vs. 
Stanley, 483 U.S. 669. Judecătorul Antonin Scalia scrie decizia, 
exonerând armata americană de orice răspundere pentru 
experimente trecute, prezente sau viitoare, făcute fără acord 
informat. 

1988–2001: „Agenția de servicii publice pentru copii” din New 
York începe să permită ca orfani din peste 20 de orfelinate să 
fie folosiţi în testări pentru medicamente experimentale 
împotriva SIDA, într-un experiment sponsorizat de Institutul 
Naţional de Sănătate (NIH). Aceşti copii – în total 465 până la 
sfârşitul programului – suferă serioase efecte secundare, 
incluzând inabilitatea de a merge, diaree, vărsături, încheieturi 
umflate şi crampe. Angajaţii orfelinatelor nu ştiu că copiilor 
infectaţi cu HIV li se administrează medicamente 
experimentale, şi nicidecum tratamentele standard pentru SIDA. 

1990: Statele Unite trimit 1,7 milioane de membri ale forţelor 
armate (22% dintre ei fiind afro-americani) în Golful Persic, 
pentru Războiul din Golf (Operațiunea „Furtună în Deşert”). 
Peste 400.000 de soldaţi primesc ordinul de a lua medicamentul 
experimental pentru nervi numit piridostigmină, considerat mai 
târziu cauza Sindromului Războiului din Golf, simptomele 
variind de la probleme ale pielii, la tulburări neurologice, 
incontinenţă, salivare incontrolabilă şi probleme de vedere, 
care-i afectează pe veteranii Războiului din Golf. În același an, 
CDC şi Keiser Pharmaceuticals din sudul Californiei injectează 
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1500 de copii hispanici și negri din Los Angeles cu un vaccin 
„experimental” contra pojarului, care nu primise niciodată 
licenţă pentru a fi folosit în Statele Unite. La acest risc se 
adaugă şi faptul că bebeluşii sub un an s-ar putea să nu aibă o 
cantitate adecvată de mielină în jurul nervilor, ceea ce ar rezulta 
într-o dezvoltare neuronală defectuoasă, din cauza vaccinului. 
CDC recunoaște mai târziu că părinţii nu au fost niciodată 
informaţi de faptul că vaccinul făcut copiilor lor este 
experimental. FDA permite Departamentului de Apărare al 
SUA să fluture Codul Nuremberg şi să utilizeze medicamente şi 
vaccinuri neaprobate, în cadrul Operaţiunii „Scut în Deșert”. 

1992: Institutul de Psihiatrie al Universităţii Columbia (NY) şi 
Şcoala de Medicină Mount Sinai administrează la 100 de băieţi 
– majoritatea afro-americani şi hispanici, toţi cu vârste cuprinse 
între 6 şi 10 ani, toţi fraţi mai mici ai unor delincvenţi juvenili – 
10 miligrame de fenfluramină (fen-fen) per kg corp, pentru a 
testa teoria conform căreia nivelele scăzute de serotonină sunt 
legate de comportamentul agresiv sau violent. Părinţii 
participanţilor la experiment primesc 125 $ și un bon de cadou 
de la Toys ‚R’ Us, în valoare de 25 $. 

1994: Preşedintele Clinton înfiinţează „Comisia consultativă 
asupra experimentelor cu radiaţii pe oameni” (ACHRE), care, în 
sfârşit, scoate la lumină oribilele experimente conduse în timpul 
Războiului Rece, într-un raport ACHRE. 

1995: Un student de 19 ani de la Universitatea Rochester moare 
în urma participării la un experiment sponsorizat de MIT, care 
testează substanțe chimice şi poluanţi aerieni pe oameni. 
Experimentul plăteşte subiecții umani cu 150 $. În şedinţa din 
15 martie a ACHRE, foşti subiecţi umani ai experimentelor, 
inclusiv cei care fuseseră copii atunci când au fost folosiţi în 
experimente, depun mărturie sub jurământ, declarând că au fost 
supuşi unor experimente cu radiaţii şi/sau spălaţi pe creier, 
hipnotizaţi, drogaţi, torturaţi psihic, ameninţaţi şi chiar violaţi în 
timpul experimentelor CIA. Mărturiile sub jurământ includ 
următoarele declaraţii: 

– Declaraţia Christinei DeNicola, care spune că în Tucson, 
Arizona, din 1966 până în 1976, „dr. B” a efectuat experimente 
de control mental folosind droguri, injecţii posthipnotice şi 
iradierea gâtului, pieptului şi uterului. Când au început 
experimentele, ea avea doar 4 ani. 

– Declaraţia Claudiei Mullen, cum că dr. Sidney Gottlieb (nume 
de rezonanţă în MK Ultra) a folosit substanțe chimice, radiaţii, 
hipnoză, droguri, izolare în tuburi de apă, privare de somn, 
şocuri electrice, spălare pe creier, abuz emoţional, sexual şi 
verbal, ca parte a experimentelor lui de control mental, ce aveau 
ca obiectiv final transformarea ei, care era doar un copil la 
vremea aceea, într-un „spion perfect”. Ea declară comisiei 
consultative că cercetătorii au justificat acest abuz spunându-i 
că-şi servește ţara „în lupta contra comunismului”. 

– Declaraţia Suzzanei Starr, care spune că „un doctor pensionat 
din armată a luat copii din munţii Colorado pentru 
experimente”. Ea spune că a fost unul dintre acei copii şi că a 

fost victima unor experimente implicând deprivarea senzorială, 
până la punctul instalării psihozei, programarea prin 
centrifugare, injecţii, viol, electroşocuri şi ședințe de control 
mental. „M-am luptat cu mesajele autodistructive de a mă 
sinucide, ştiu ce este un mesaj programat şi nu acţionez în urma 
lui”, declară ea comisiei consultative despre efectele pe termen 
lung ale experimentelor, cu ecou chiar şi în perioada adultă. 

Preşedintele Clinton îşi cere scuze public miilor de oameni care 
au fost victime ale MK Ultra şi ale altor programe de control 
mental. El înfiinţează Comisia Consultativă Naţională de 
Bioetică. Judecătorul Edward Greenfield de la Curtea Supremă 
a Statului New York decide că părinţii nu au dreptul să implice 
ca voluntari copiii incapacitaţi mental, pentru cercetări medicale 
non-terapeutice, şi că nicio persoană incapacitată mental nu 
poate fi folosită într-un experiment medical fără consimţământ 
informat. 

1996: Prof. dr. Adil E. Shamoo de la Universitatea Maryland şi 
Organizaţia „Cetăţeni pentru cercetare şi îngrijire responsabilă” 
trimite o mărturie scrisă Comisiei Senatului SUA pentru 
chestiuni guvernamentale, despre folosirea ne-etică a veteranilor 
în cercetarea medicală, declarând: „Acest tip de cercetări se 
desfăşoară în prezent pe tot cuprinsul ţării, în centre medicale şi 
spitale, fiind finanţate cu zeci de milioane de dolari din banii 
contribuabililor. Experimentele sunt abuzive şi riscante, 
cauzând daune fizice şi psihice pentru cele mai multe grupuri 
vulnerabile, degradând sistemul nostru social de valori umane. 
Probabil că zeci de mii de pacienţi sunt supuşi unor astfel de 
experimente”. Departamentul apărării recunoaște că soldaţii din 
Războiul din Golf au fost expuşi la agenţi achimici; totuşi, 33% 
din personalul militar afectat de sindromul Războiului din Golf 
nu a părăsit Statele Unite în timpul războiului, discreditând 
ideea generală cum că aceste simptome sunt rezultatul expunerii 
la armele chimice irakiene. Președintele Clinton emite oficial 
scuze subiecţilor studiului asupra sifilisului Tuskegee şi 
familiilor acestora. 

1999: Dr. Adil E. Shamoo depune mărturie despre „Folosirea 
ne-etică a fiinţelor umane în experimente de cercetare cu risc 
mare”, în fața Comisiei pentru problemele veteranilor a Casei 
reprezentanţilor, alertând instituţia, despre folosirea veteranilor 
americani în spitale pe post de cobai. Doctori de la 
Universitatea Pennsylvania îl injectează pe Jesse Gelsinger, în 
vârstă de 18 ani, cu un tratament genetic experimental, ca parte 
a unei testări clinice aprobate de FDA. El moare 4 zile mai 
târziu, iar tatăl lui bănuieşte că nu a fost informat complet în 
ceea ce privește riscul experimentului. În timpul unei testări 
clinice care investiga eficienţa Propulsid-ului în refluxul acid la 
copii, Gage Stevens, de 9 luni, moare la Spitalul de copii din 
Pittsburg. 

2000: Lockheed Martin, membru al Forţelor Aeriene ale SUA şi 
producător de rachete, sponsorizează Universitatea Loma Linda 
pentru un studiu prin care 1000 de californieni sunt plătiți cu 
câte 1000 de dolari pentru a ingurgita zilnic, timp de câteva 
luni, o doză de perclorat, un component toxic al combustibilului 
de rachetă, ce cauzează cancer, afectează glanda tiroidă şi 
dezvoltarea normală a fetuşilor şi copiilor. Doza ingerată de 
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subiecţii testaţi este de 83 de ori mai mare decât cea admisă, 
stabilită de Statul California, care are perclorat în unele surse de 
apă potabilă. Acest studiu este primul la scară mare ce foloseşte 
subiecţi umani pentru a testa efectele nocive ale poluantului din 
apă şi este „evident ne-etic”, din perspectiva lui Richard Wiles, 
directorul de cercetare al Grupului „Lucrări de mediu”.

2001: FDA recunoaște pe site-ul propriu că politica sa de a 
include copii sănătoşi în experimente pe oameni „a dus la un 
număr crescând de propuneri de studii despre siguranţă şi 
farmacocinetică, incluzând și copiii care nu au afecțiunea pentru 
care respectivul medicament este intenţionat”. În cazul Higgins 
şi Grimes versus Institutul Kennedy Krieger, Curtea de apel 
Maryland ia o decizie de referinţă privind folosirea copiilor ca 
subiecţi de testare, interzicând experimentarea non
pe copii, pe baza „interesului individual al copilului”.

2002: Preşedintele George Bush semnează actul BPC
mai bune medicamente pentru copii”, oferind companiilor 
farmaceutice 6 luni de exclusivitate în schimbul derulării de 
teste clinice pe copii. Acest gest creşte, desigur, numărul de 
copii folosiţi ca subiecţi umani. 

2003: Michael Daddio din Delaware, în vârstă de 2 ani, moare 
din cauza cedării inimii. După moartea sa, părinţii află că 
doctorii au efectuat o operaţie experimentală pe el, când avea 5 
luni, în loc să folosească metoda chirurgicală standard, pentru a 
repara defectul congenital al inimii care li se explicase părinţilor 
că va fi aplicată. Procedură standard are o rată de succes de 90
95%. Inventatorul procedurii aplicate pe bebeluşul Daddio este 
concediat din spital în 2004. 

2004: În documentarul BBC „Copiii cobai” şi în articolul BBC 
News cu acelaşi titlu, reporterul Jamie Doran dezvăluie faptul 
că acei copii instituţionalizaţi în sistemul sanitar al New York
ului, au fost, fără să ştie, subiecţi umani în testări ale unor 
medicamente experimentale pentru SIDA, începând din 1988 şi, 
după părerea sa, până în prezent. 

2005: Bloomberg emite o serie de rapoarte, sugerând că SFBC, 
cel mai mare centru de testare a medicamentelor experimentale 
al timpului, exploatează emigranţi şi alte categorii de subiecţi cu 
venituri mici, derulând teste cu credibilitate limitată, din cauza 
violării principiilor de testare ale FDA, şi chiar şi pe cele 
proprii. În octombrie 2005, Consiliul American al Chimiei oferă 
către EPA 2,1 milioane de dolari pentru a studia modul în care 
copiii, de la nou-născuţi până la vârsta de 3 ani, ingerează, 
inhalează sau absorb substanțele chimice. Acest consiliu 
acţionează ca un promotor al intereselor greilor din industria 
chimică, precum Chevron, Dow, DuPont, Exxon, Honeywell, 
Procter&Gamble, Monsanto, Bayer. Studiile arată că 
substanțele chimice produse de aceste companii au efect pe 
termen lung asupra copiilor şi adulţilor. 

2006-2007: Merck începe să preseze Statele Unite să dispună 
vaccinarea fetelor adoloscente cu Gardasil, un vaccin ce se 
pretinde că previne HPV, un virus cu transmitere sexuală. În 
februarie 2007, guvernatorul texan Rick Perry, care a fost 
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că încă nu se cunosc efectele pe termen lung ale vaccinării şi 
nici măcar dacă acestea vor scădea în viitor rata cancerului de 
col uterin, aşa cum se afirmă. 

2007: Guvernatorul de Maryland şi oficiali ai sănătăţii publice, 
sătui de refuzul a peste 2000 de părinţi să
invocă din nou „medicina cu puşca” şi
arestul de 30 de zile dacă nu se supun programului de vaccinare. 
Copiii şi părinţii sunt mai târziu aduna
păziţi cu câini de atac şi personal de securitate, în timp ce un 
judecător supervizează vaccinarea în masă a copiilor cu 
vaccinurile ce conţin mercur toxic. 

Zilele noastre: New Jersey dispune vaccinarea în masă a 
tuturor copiilor cu patru vaccinuri diferite, luând cu forţa 
drepturile şi libertăţile părinţilor şi declanşând un gigantic 
experiment medical în masă, ce exploatează trupurile copiilor, 
îmbogăţeşte companiile farmaceutice şi
criminali pe părinţii care refuză să
Sursa:http://www.naturalnews.com/019189_human_medical_experimentation_e
thics.html 

\ 
Deputatul Daniel Fenechiu a vorbit în 
plenul Camerei Deputaţilor 

pericolul vaccinării copiilor

         Daniel Fenechiu, deputat al Partidului Na
Democrat, a vorbit în data de 7 aprilie 2016, în plenul 
Camerei Deputaților, despre pericolele vaccinării mai ales 
în cazul copiilor și de neîncrederea îndreptăți
accentuată a populației în această măsură medicală. 

ă oferim în continuare textul integral al declaraţiei 
politice a deputatului Daniel Fenechiu, intitulată 
Relansarea vaccinurilor române

Institutul Cantacuzino, prioritate națională

„Stimați colegi, 

Sunt tot mai multe vocile românilor care acuză despre efecte 
secundare grave asupra sănătății ale vaccinurilor aflate astăzi pe 
piața românească, în special cele ce sunt destinate copiilor. 
Această îngrijorare, referitoare la vaccinuri, este de altfel par
întemeiată, având în vedere și studiile recente efectuate la nivel 
european, și care au condus la reglementări la nivelul UE 
privind eliminarea din compoziția oricărui vaccin a 

V
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dovedit că are legături financiare cu Merck, producătorul 
vaccinului, aprobă vaccinul la adolescente. Decizia Texasului 
de a aproba vaccinul a fost o notabilă şi tulburatoare eroare în 
politica sănătăţii publice, deoarece este pentru prima dată când 
este aprobat un vaccin pentru o boală care nu poate fi 
contractată în şcolile publice. De asemenea, manevra a implicat 
„medicina cu puşca”, adică ameninţarea cu arestul forţat, în 
azul refuzului injecţiei impuse de stat. Vaccinările cu Gardasil 
rămân un grandios experiment medical aplicat pe copii, pentru 
că încă nu se cunosc efectele pe termen lung ale vaccinării şi 
nici măcar dacă acestea vor scădea în viitor rata cancerului de 

: Guvernatorul de Maryland şi oficiali ai sănătăţii publice, 
sătui de refuzul a peste 2000 de părinţi să-şi vaccineze copiii, 
invocă din nou „medicina cu puşca” şi-i ameninţă pe părinţi cu 

upun programului de vaccinare. 
Copiii şi părinţii sunt mai târziu adunați la un tribunal local, 
păziţi cu câini de atac şi personal de securitate, în timp ce un 
judecător supervizează vaccinarea în masă a copiilor cu 

: New Jersey dispune vaccinarea în masă a 
tuturor copiilor cu patru vaccinuri diferite, luând cu forţa 
drepturile şi libertăţile părinţilor şi declanşând un gigantic 
experiment medical în masă, ce exploatează trupurile copiilor, 

aniile farmaceutice şi-i tratează ca pe nişte 
criminali pe părinţii care refuză să-și vaccineze copiii. 
Sursa:http://www.naturalnews.com/019189_human_medical_experimentation_e

Deputatul Daniel Fenechiu a vorbit în 
plenul Camerei Deputaţilor despre 

pericolul vaccinării copiilor 

Daniel Fenechiu, deputat al Partidului Național 
Democrat, a vorbit în data de 7 aprilie 2016, în plenul 

ților, despre pericolele vaccinării mai ales 
și de neîncrederea îndreptățită, tot mai 
ției în această măsură medicală.  

ă oferim în continuare textul integral al declaraţiei 
politice a deputatului Daniel Fenechiu, intitulată 
Relansarea vaccinurilor românești produse de 

țională.   

Sunt tot mai multe vocile românilor care acuză despre efecte 
ții ale vaccinurilor aflate astăzi pe 

ța românească, în special cele ce sunt destinate copiilor. 
vaccinuri, este de altfel parțial 

și studiile recente efectuate la nivel 
și care au condus la reglementări la nivelul UE 

ția oricărui vaccin a 
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timerosalului, substanță compusă în proporție de aproape 50% 
din mercur. 

Asistăm la o nouă generație de vaccinuri, rod al dezvoltării și 
cercetării în domeniul medical și farmaceutic, vaccinuri despre 
care unii spun că nu au fost încă suficient testate, în special pe 
termen lung, ca efect asupra dezvoltării copiilor. Vaccinurile de 
generație nouă sunt acuzate că produc autism, ADHD (tulburare 
hiperkinetică cu deficit de atenție), că încetinesc dezvoltarea 
firească a copiilor, prezentând mai multe riscuri decât beneficii 
pentru copii vaccinați, fapt ce determină tot mai mulți părinți să 
refuze vaccinarea copiilor cu vaccinurile prevăzute în 
programul național de vaccinare. 

Acest fenomen nu a apărut de ieri de azi, ci de ani de zile, însă 
în ultimul an, medicii au reclamat o epidemie de refuzuri ale 
părinților în privința vaccinării copiilor. Unii și-au amintit de 
epidemia de SIDA din orfelinatele românești din anii 1990, 
atribuită de legendele urbane tot vaccinurilor. Căci de unde ar fi 
putut avea România proaspăt ieșită din comunismul care o izola 
de restul lumii occidentale, un așa noian de copii bolnavi de 
SIDA?! Unde erau părinții lor, care și ei ar fi trebuit să fie 
bolnavi de SIDA? 

Cert este că, la acest moment, nivelul refuzurilor părinților 
privind vaccinarea copiilor a atins un nivel alarmant, care deja 
ține de securitatea națională. Căci sănătatea publică este o 
componentă a securității naționale, mai ales când aceasta se află 
în pericol. Sunt raportate de către medici apariția unor boli 
eradicate de zeci de ani, care s-au dovedit fatale pentru viața 
unor micuți și care sunt puse pe seama lipsei vaccinării. Pot fi 
condamnați acei părinți pentru refuzul de a-și fi vaccinat copii? 
Această problemă a ajuns subiect de disensiune și dezbatere la 
nivel național în mediile de socializare online, în ciuda 
dezinteresului arătat față de acest subiect de către mass-media. 

Cunoaștem cu toții că există un proiect de lege care are drept 
scop impunerea obligativității vaccinării copiilor pentru anumite 
vaccinuri. Aceasta este soluția pe care legiuitorul a propus-o 
acestei probleme. Însă este oare această măsură îndeajuns? Este 
ea suficientă pentru a înlătura temerile părinților privitor la 
siguranța vaccinurilor pentru copii, sau va fi percepută ca o 
măsură abuzivă, cu substrat conspiraționist? 

Sunt suficiente voci care acuză industria medicală și 
farmaceutică 

occidentală de 
specularea în interes 
financiar propriu a 
necesității și 

oportunității 
vaccinărilor, în 
contextul în care 
numărul de vaccinuri 
necesare unui copil 
crește parcă de la an 
la an, deși în mod 

paradoxal, bolile contagioase clasice care bântuie lumea 
civilizată devin tot mai puține. 

Pe vremea când eram noi copii, cu siguranță nu am făcut atâtea 
vaccinuri câte suportă copiii din zilele noastre. Există un interes 
financiar ascuns în această acțiune medicală cu scop preventiv? 
Cifrele de afaceri ale companiilor producătoare de vaccinuri ne 
spun că este o afacere de aur, înfloritoare. 

Vă reamintesc faptul că la sfârșitul anului 2014 Parlamentul a 
fost la un pas de a vota subvenționarea cu 50 de milioane de 
euro a vaccinării bovinelor împotriva bolii limbii albastre. Ar fi 
fost 50 de milioane de euro făcuți cadou producătorilor de 
vaccinuri, căci boala limbii albastre a dispărut ca prin minune în 
2015, fără a fi necesar nici măcar un singur vaccin. 

Și atunci, care este soluția?  

Doresc să propun adoptarea unei recomandări adresate 
Executivului, în sensul relansării producţiei de vaccinuri 
autohtone, produse de către Institutul Cantacuzino. Acest 
institut este unul dintre cele mai vechi din Europa, cu peste 90 
de ani de activitate, având o tradiție ce nu trebuie ignorată. 
Cauzele pentru care Institutul Cantacuzino a încetat să producă 
vaccinuri pentru români ar trebui poate anchetate de către DNA, 
în condițiile în care există suspiciuni că marii producători de 
vaccinuri au ajutat la eliminarea acestei concurențe autohtone 
nedorite. 

Cert este că trebuie să le oferim românilor nu doar o lege dură, 
care să îi oblige să își vaccineze copiii, dar și alternative la 
vaccinurile produse de marii producători străini. Nocivitatea 
dependenței de vaccinurile de import s-a văzut anul trecut, când 
datorită blocajului tehnic al achiziționării de vaccinuri 
împotriva hepatitei B, Ministerul Sănătății s-a văzut nevoit să 
achiziționeze vaccin împotriva hepatitei B din Kazahstan, o țară 
aflată în afara Uniunii Europene. Și chiar dacă acel vaccin era 
marca Sanofi Pasteur, s-au auzit din nou multe voci care acuzau 
că acest vaccin este produs sub licență Pasteur, neavând nici 
măcar prospectul tradus din chirilică. Este de înțeles 
îngrijorarea părinților care voiau să știe ce conține vaccinul, dar 
și neputința medicilor, care nu puteau oferi un prospect al 
acestuia în limba română! Cum este posibil așa ceva, ne 
întrebăm? 

Nu mai vorbim de faptul că, potrivit informațiilor existente pe 
internet, producătorul Sanofi Pasteur a avut doar în perioada 
2004-2009 o medie de 150 de procese pe an numai în Franța – 
deschise companiei de părinți ce reclamau efecte negative 
asupra copiilor lor vaccinați cu produsele acestei companii. 

În aceste condiții, apreciez că este esențial pentru sănătatea 
românilor ca Institutul Cantacuzino să reînceapă producția de 
vaccinuri autohtone, ieftine și competitive, fabricate cu 
substanțe sigure pentru sănătate, și astfel românii care au copii 
să aibă o alternativă de ales atunci când vine vorba de sănătatea 

copiilor lor.     Vă mulțumesc.”\ 
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Se vaccinează pentru a băga în noi 
otrăvitorul mercur. De ce mercur?

 
       „Dieta, injecţiile şi interdicţiile se vor combina, de la o 

vârstă foarte timpurie, ca să producă acel tip de caracter şi tip 
de credinţe pe care autorităţile îl consideră dezirabil şi orice 
critică serioasă a puterii va deveni imposibilă psihologic

Bertrand Russell 

         Ultima sperietoare menită să bage groaza în popula
globului a fost cea cu virusul Zika. Oamenii de ştiinţă 
americani au cerut Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS) să ia măsuri urgente în cazul acestui virus transmis 
de un ţânţar, care, spun ei, are „potenţial pandemic 
exploziv”.  

ntr-un articol publicat într-o revistă de profil din SUA, ei 
cereau OMS să ţină seama de cazul răspândirii Ebola şi să 
convoace de urgenţă un comitet de experţi în boli, informa în 

luna ianuarie BBCNews. 

Ar putea părea că e o foame mare la companiile Big Pharma...
Dar nu e vorba de foame. Dacă ar fi numai profitul la mijloc... 
Dar nu este aşa. Mulţi oameni, care printre altele au mai auzit 
de noua (dez)ordine mondială (fie vorba între noi, doar dacă 
traiesc într-o peşteră nu au auzit de toate acestea), cred c
fac aceştia, fac pentru bani. Nimic mai greşit. Pe elite nu banii 
le interesează, că au deja toţi banii din lume. De fapt ei au deja 
totul fară a avea nevoie de bani. Pe ei îi interesează 
absolut. 

Scopul principal al vaccinurilor este acela de a debilit
copilul încă de la vârste fragede. Vaccinurile conţin mercur 
deoarece efectele sale în organism sunt echivalentul unei 
„lobotomii chimice a creierului”. Vaccinurile, a
astăzi, au fost inventate doar pentru a ne distruge glanda 
pineală, pentru a ne transforma în „oi” incapabile de gândire 
critică, în nişte legume care cred tot ceea ce li se spune, care nu 
sunt în stare să gândească pentru ele însele. „Injecţiile, dieta şi 
educaţia se vor combina încă de la vârste fragede pentru a crea 
acel tip de caracter dorit de stat…” 

De ce se promovează atât de agresiv vaccinarea în ziua de azi? 
De ce încearcă să ne-o vâre pe gât cu forţa? NU pentru bani ci 
pentru că ei constată că unii oameni încep să se trezească din 
acest coşmar în care trăim de cel puţin câteva sute de ani 
încoace. De aceea au crescut cantitatea de mercur din vaccinuri. 
De aceea au mărit numărul de vaccinuri. De aceea bagă mercur 
în chemtrails.  

Pentru că mercurul atacă în primul şi în primul rând sistemul 
nervos, era normal ca odată cu mărirea dozei de mercur să apară 
şi efecte adverse: autism, paralizii, ADHD, narcolepsie etc, etc. 
În cele din urmă mercurul atacă şi alte organe, în afară de 
sistemul nervos. Şi aşa apar boli de inimă, diabet, cancer, boli 
de rinichi etc, etc. Toate acestea pentru că „EI” sunt disperaţi ca 
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Se vaccinează pentru a băga în noi 
otrăvitorul mercur. De ce mercur? 

Dieta, injecţiile şi interdicţiile se vor combina, de la o 
timpurie, ca să producă acel tip de caracter şi tip 

de credinţe pe care autorităţile îl consideră dezirabil şi orice 
critică serioasă a puterii va deveni imposibilă psihologic.” 

Ultima sperietoare menită să bage groaza în populația 
globului a fost cea cu virusul Zika. Oamenii de ştiinţă 
americani au cerut Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS) să ia măsuri urgente în cazul acestui virus transmis 
de un ţânţar, care, spun ei, are „potenţial pandemic 

o revistă de profil din SUA, ei 
cereau OMS să ţină seama de cazul răspândirii Ebola şi să 
convoace de urgenţă un comitet de experţi în boli, informa în 

Ar putea părea că e o foame mare la companiile Big Pharma... 
vorba de foame. Dacă ar fi numai profitul la mijloc... 

Dar nu este aşa. Mulţi oameni, care printre altele au mai auzit 
de noua (dez)ordine mondială (fie vorba între noi, doar dacă 

o peşteră nu au auzit de toate acestea), cred că tot ce 
, fac pentru bani. Nimic mai greşit. Pe elite nu banii 

le interesează, că au deja toţi banii din lume. De fapt ei au deja 
totul fară a avea nevoie de bani. Pe ei îi interesează controlul 

Scopul principal al vaccinurilor este acela de a debilita psihic 
copilul încă de la vârste fragede. Vaccinurile conţin mercur 
deoarece efectele sale în organism sunt echivalentul unei 
„lobotomii chimice a creierului”. Vaccinurile, așa cum sunt 
astăzi, au fost inventate doar pentru a ne distruge glanda 

pentru a ne transforma în „oi” incapabile de gândire 
critică, în nişte legume care cred tot ceea ce li se spune, care nu 

Injecţiile, dieta şi 
educaţia se vor combina încă de la vârste fragede pentru a crea 

De ce se promovează atât de agresiv vaccinarea în ziua de azi? 
o vâre pe gât cu forţa? NU pentru bani ci 

pentru că ei constată că unii oameni încep să se trezească din 
puţin câteva sute de ani 

încoace. De aceea au crescut cantitatea de mercur din vaccinuri. 
De aceea au mărit numărul de vaccinuri. De aceea bagă mercur 

Pentru că mercurul atacă în primul şi în primul rând sistemul 
ă cu mărirea dozei de mercur să apară 

şi efecte adverse: autism, paralizii, ADHD, narcolepsie etc, etc. 
În cele din urmă mercurul atacă şi alte organe, în afară de 
sistemul nervos. Şi aşa apar boli de inimă, diabet, cancer, boli 

acestea pentru că „EI” sunt disperaţi ca 

nu cumva oamenii să se trezească la realitate! Iar dacă unii se 
mai îmbolnăvesc cumva de boli incurabile sau mai şi mor, cu 
atât mai bine. Şi aşa Big Pharma trebuie să îşi vândă doctoriile, 
şi aşa suntem prea mulţi şi poluăm/distrugem planeta.

\ 
Ancheta despre cum (NU) ţin autorităţile 
române evidenţa efectelor adverse ale 

vaccinurilor
 

De ce a fost adus vaccinul HEXAXIM în România

Adriana OPREA 

         Ȋn 2014, 15 județe au raportat 20 de cazuri cu reacții 
adverse după vaccinarea cu HEXACIMA.

a 30 decembrie 2015, Agen
Medicamentului a acordat pentru HEXAXIM, un vaccin 
similar, destinat exclusiv pie

Europene, „autorizația pentru furnizarea de medicamente 
pentru nevoi speciale”. Agenția Europeană pentru Medicamente 
avertizase că e nevoie de studii suplimentare pentru 
HEXAXIM. Sanofi Pasteur s-a anga
vaccinul a fost adus în România. 

Ȋn 2012, 38 de județe au raportat 197 de cazuri cu reacții 
adverse la BCG SSI, un vaccin fabricat de Statens Serum 
Institut din Danemarca. Un copil a murit. Raed Arafat a sistat 
vaccinarea, însă după numai opt zile a dat ordin ca ea să fie 
reluată, la indicațiile experților Organizației Mondiale a 
Sănătății și ai Centrului European de Prevenire și Control a 
Bolilor Transmisibile, veniți special în România. Anul următor, 
în 2013, 58 de copii au prezentat reacții adverse după ce au fost 
vaccinați cu BCG SSI. Cazurile au fost raportate din numai 29 
de județe. După 7 luni de la vaccinarea BCG, un alt copil a fost 
diagnosticat cu tuberculoză. 

Ȋn 2014, Ministerul Sănătății a achiziționat doar vaccinul BCG 
produs de BB-NCIPD Ltd. Bulgaria 
Canada. Ȋn anii anteriori se înregistraseră reacții adverse și după 
administrarea acestui vaccin (2012 – două cazuri de RAPI, 2013 
– o limfadenopatie supurată), însă ele nu fuseseră atât de multe 
și de grave ca în cazul vaccinului produs în Danemarca. 

Ȋn 2014, doar 15 județe au raportat cazurile de reacții adverse, 
din totalul celor 42. Municipiul Bucure
Analiza realizată de CNCSBT în baza acestor informa
incomplete este, prin urmare, irelevantă la nivel na
fost înregistrate doar 28 de cazuri de RAPI, din care 27 
confirmate. 

Și, deși oficial nu ni se dezvăluie decât vârful aisbergului, 
concluziile sunt îngrijorătoare: 20 din cele 28 de cazuri 
înregistrate în 2014 sunt reacții adverse apărute după 
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nu cumva oamenii să se trezească la realitate! Iar dacă unii se 
mai îmbolnăvesc cumva de boli incurabile sau mai şi mor, cu 
atât mai bine. Şi aşa Big Pharma trebuie să îşi vândă doctoriile, 

şi poluăm/distrugem planeta. 

Ancheta despre cum (NU) ţin autorităţile 
române evidenţa efectelor adverse ale 

vaccinurilor 

adus vaccinul HEXAXIM în România  

Adriana OPREA - POPESCU  

țe au raportat 20 de cazuri cu reacții 
adverse după vaccinarea cu HEXACIMA.  

a 30 decembrie 2015, Agenția Națională a 
Medicamentului a acordat pentru HEXAXIM, un vaccin 
similar, destinat exclusiv piețelor din afara Uniunii 

ția pentru furnizarea de medicamente 
ția Europeană pentru Medicamente 

avertizase că e nevoie de studii suplimentare pentru 
a angajat să le efectueze, iar 

Ȋn 2012, 38 de județe au raportat 197 de cazuri cu reacții 
adverse la BCG SSI, un vaccin fabricat de Statens Serum 
Institut din Danemarca. Un copil a murit. Raed Arafat a sistat 

ă numai opt zile a dat ordin ca ea să fie 
țiile experților Organizației Mondiale a 

ții și ai Centrului European de Prevenire și Control a 
ți special în România. Anul următor, 

ții adverse după ce au fost 
ți cu BCG SSI. Cazurile au fost raportate din numai 29 
țe. După 7 luni de la vaccinarea BCG, un alt copil a fost 

Ȋn 2014, Ministerul Sănătății a achiziționat doar vaccinul BCG 
NCIPD Ltd. Bulgaria și distribuit de Intervax 

Ȋn anii anteriori se înregistraseră reacții adverse și după 
două cazuri de RAPI, 2013 

o limfadenopatie supurată), însă ele nu fuseseră atât de multe 
de grave ca în cazul vaccinului produs în Danemarca.  

Ȋn 2014, doar 15 județe au raportat cazurile de reacții adverse, 
din totalul celor 42. Municipiul București lipsește din listă. 
Analiza realizată de CNCSBT în baza acestor informații 

rin urmare, irelevantă la nivel național. Au 
fost înregistrate doar 28 de cazuri de RAPI, din care 27 

Și, deși oficial nu ni se dezvăluie decât vârful aisbergului, 
concluziile sunt îngrijorătoare: 20 din cele 28 de cazuri 

ții adverse apărute după 
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administrarea unui vaccin nou introdus pe piața românească, 
HEXACIMA, produs de Sanofi Pasteur SA din Franța. Ȋn 
prospectul vaccinului, care fusese autorizat cu doar câteva luni 
în urmă, în aprilie 2013, scrie: „Acest medicament face obiectul 
unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite 
identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. 
Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze 
orice reacții adverse suspectate”. Ȋn România anului 2014, doar 
în 15 DSP-uri mai existau câțiva profesioniști…  

„Frisonete, tegumente și mucoase palide, cu tentă cianotică, 
reactivitate foarte scăzută”, au raportat ei ca RAPI pentru 
HEXACIMA. „La aproximativ 5 minute după administrare: 
somnolență, paloare, hipotonie, areactivitate la stimuli externi.” 
„La 2,5 ore după vaccinare – criză de hipotonie generalizată, 
cu reversia globilor oculari, paloare, cu durata de 2-3 minute; 
crize de plâns și agitație.” „Febră, convulsie hipotonă în 
context febril, cu plafonarea privirii, cu durata de 4 - 5 minute.” 

Nu știm încă ce și câte efecte adverse a provocat vaccinul 
HEXACIMA și în 2015. Analiza CNCSBT a cazurilor de RAPI 
înregistrate anul trecut întârzie să apară. Cert este că la 9 
februarie a.c., Casa Națională de Asigurări de Sănătate trimitea 
în teritoriu o informare potrivit căreia HEXACIMA era înlocuit 
cu omologul HEXAXIM, produs tot de Sanofi Pasteur SA 
(Franța) și distribuit în România de firma Polisano SRL. Ce 
știm despre acest vaccin? Știm că el nu figurează în baza de 
date a Agenției Europene pentru Medicamente. 

Ȋn iunie 2012, Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a 
emis însă un aviz prin care stabilește că „beneficiile vaccinului 
HEXAXIM sunt mai mari decât riscurile sale” și că „acesta 
poate fi utilizat în regiunile din afara Uniunii Europene”. Era 
primul aviz de acest tip eliberat pentru un vaccin. 
„Medicamentul HEXAXIM 0,5 ml suspensie injectabilă este 
destinat exclusiv piețelor din afara Uniunii Europene”, avertiza 
EMA. 

Într-un comunicat emis în martie 2015 și publicat în decembrie 
2015, Agenția Europeană a Medicamentului subliniază că 
avizul pentru HEXAXIM a fost acordat de Comitetul pentru 
Medicamente de Uz Uman (CHMP) „în cadrul cooperării EMA 
cu Organizația Mondială a Sănătății, prin care CHMP 
furnizează avize cu privire la medicamentele care nu sunt 
destinate utilizării în UE, dar care sunt necesare pentru 
prevenirea sau tratarea bolilor”. Ȋn același comunicat se 
precizează și că „CHMP a remarcat că este nevoie de mai multe 
informații cu privire la efectele HEXAXIM la copiii cu un 
sistem imunitar slăbit, dar și atunci când el este utilizat în 
asociere cu alte vaccinuri. Compania (n.r. – Sanofi Pasteur 
Franța) s-a angajat să efectueze studii suplimentare”. 

La scurt timp, HEXAXIM a fost adus în România, unde 
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor 
Medicale (ANMDM) a acordat Autorizația pentru furnizarea de 
medicamente pentru nevoi speciale nr. 185/30.12.2015. Pe site-
ul ANMDM nu sunt disponibile nici „Rezumatul 
caracteristicilor produsului”, nici „Prospectul” și nici 

„Ambalajul”. Conform informării remise de distribuitorul 
HEXAXIM, SC Polisano SRL, din faxul trimis medicilor prin 
CNAS, ANMDM a aprobat distribuirea în România a 
vaccinului HEXAXIM, „ca urmare a problemelor temporare de 
aprovizionare cu vaccinul HEXACIMA”.  

Sanofi Pasteur obținuse, la 9 ianuarie 2014, autorizația de 
distribuire a vaccinului HEXAXIM în Kazahstan. O parte din 
dozele destinate acelei piețe au fost reorientate spre România, 
într-un ambalaj și cu un prospect scrise în alfabet chirilic. Abia 
la 24 februarie medicii au primit informațiile și în limba 
română. 

Din atenționările pe care le făcea Agenția Europeană a 
Medicamentului, în prospectul tradus în limba română au rămas 
frazele: „Nu sunt disponibile date privind sugarii născuți 
prematur. Totuși, poate fi observat un răspuns imun mai redus, 
iar nivelul de protecție clinică nu este cunoscut”. „În cazul în 
care se ia în considerare administrarea concomitentă a 
vaccinului Hexaxim cu un alt vaccin, imunizarea trebuie 
efectuată la nivelul unor locuri diferite de injectare.” Dar și 
„Vaccinului Hexaxim nu trebuie amestecat cu niciun alt vaccin 
sau cu alte medicamente administrate parenteral (n.r. – pe altă 
cale decât pe cea digestivă).” Și HEXAXIM, ca și 
HEXACIMA, e un medicament ce „face obiectul unei 
monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea 
rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Profesioniștii 
din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții 
adverse suspectate”. 

La sfârșitul anului 2016, 10 județe din cele 42 vor trimite către 
centru „X” cazuri de RAPI, din care vor fi confirmate „X-Y”. Ȋn 
baza lor, CNCSBT va întocmi o analiză la nivel național în 
care, inevitabil, se va concluziona că „totul este bine” pentru 
copiii vaccinați, pentru părinții lor, pentru medicii responsabili, 
pentru producătorul vaccinului și pentru firma care-l distribuie. 
Firește, pentru copiii „X-Y” nu va mai fi bine, dar asta-i jocul 
vaccinului, de-a „An tan te, dize mane pe”… Și nu toți părinții 
știu regulile jocului.  

Ȋn prezentarea oricărui vaccin se pune accentul pe balanța 
beneficii/riscuri. Firește, cadrele medicale au datoria să apese 
doar pe un taler al balanței. Ȋnsă părintele este cel care 
cântărește și ia decizia finală în privința vaccinării copilului său. 
Și cred că părintele trebuie să fie în cunoștință de cauză, atunci 
când ia această decizie. Pentru că nu optează pentru vreun tip de 
credit la bancă sau pentru vreo vacanță „all inclusive” („totul 
inclus”), ci ia o decizie majoră, ce poate afecta viața și sănătatea 
copilului său. Și trebuie să aibă acces la toate informațiile! 

Pentru ca oamenii să fie corect informați, medicii ar trebui să-și 
facă datoria și să raporteze cazurile de RAPI. Direcțiile de 
Sănătate Publică ar trebui să-și facă datoria și să transmită 
datele către Centrul Național de Supraveghere și Control al 
Bolilor Transmisibile. CNSCBR ar trebui să-și facă datoria și să 
ceară aceste informări DSP-urilor, nu doar să constante, senin și 
periodic, lipsa lor. Ministerul Sănătății ar trebui să-și facă 
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datoria și să verifice modul în care funcționează sistemul de 
supraveghere a reacțiilor adverse post-vaccinale. 

Iar noi, la rându-ne, ar trebui să ne facem datoria și să cerem 
public salvarea Institutului Cantacuzino și reluarea producției 
de vaccinuri românești. Pentru că doar așa vom fi cu adevărat 
siguri de ceea ce scrie în prospect sau pe ambalaj. Și nu ne vom 
trezi că medicul ne înțeapă copilul spunând că-l vaccinează cu 
HEXAXIM-ul scos dintr-o cutie pe care scrie, în limba rusă, 
„GHECSACSIM”…  

Ȋn 2012, 38 de județe au raportat 197 de cazuri cu reacții 
adverse la vaccinul BCG. La trei luni de la vaccinarea BCG, un 
copil a murit. Raed Arafat a sistat vaccinarea 8 zile. Ȋn 2013 s-
au înregistrat 58 de cazuri cu reacții adverse la același vaccin, 
raportate din doar 29 de județe. După 7 luni de la vaccinarea 
BCG, un alt copil a fost diagnosticat cu tuberculoză. 

Primele informații despre reacțiile adverse post-vaccinale 
indezirabile (RAPI) apar în „Analiza cazurilor de RAPI intrate 
în sistemul de supraveghere în anul 2008” a Centrului Național 
de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). 
Conform acestui document, în 2006 au fost raportate 63 de 
cazuri, iar în 2007 – 28 de cazuri, raportate de 15 județe, din 
totalul celor 42. Ȋn 2008, doar 10 județe „au raportat 25 
cazuri”. Patru copii în vârstă de 4 ani la o grădinița specială din 
Cluj-Napoca au prezentat reacții adverse (febră 38,5⁰ – 39,5⁰C, 
cefalee, unul din copii prezentând și dureri abdominale și 
vărsături), după administrarea vaccinului gripal Inflexal V, 
produs de Berna Biotech Italia SRL.  

Ȋn 2009, au fost raportate 25 cazuri de RAPI, din care doar 15 
au fost confirmate. Analiza a fost efectuată de CNSCBT în baza 
informațiilor furnizate de 11 județe. Ȋn 2010, doar 15 județe au 
raportat RAPI. Un total de 35 de cazuri, toate confirmate. Ȋntr-
un caz, apărut după 3 ore de la administrarea vaccinului tifoidic 
subcutanat, au fost înregistrate reacții de tip anafilactoid: colaps, 
bronho-spasm, artralgii intense, pasagere, febră, hipoglicemie. 
Ȋn altul, apărut după circa 5 zile de la administrarea vaccinului 
gripal trivalent purificat și inactivat au apărut reacții adverse cu 
afectarea sistemului nervos central: convulsii tonico-clonice cu 
durata de 10 min, stare de sufocare, stare de inconștiență cu 
durata de cca 30 min, afebrilitate, paloare. 

Ȋn 2011, Direcțiile de Sănătate Publică din 17 județe au raportat 
46 de cazuri de RAPI. Cele mai multe, 14, au fost înregistrate în 
județul Iași. Din totalul cazurilor, 10 au fost înregistrate după 
administrarea vaccinului ROR – PRIROX, iar 8 – după 
administrarea vaccinului DTPa-VPI-Hib + ROR – PENTAXIM 
+ PRIORIX. Alte 7 cazuri au apărut în urma vaccinării BCG. 20 
dintre copiii care au prezentat reacții adverse aveau sub 1 an, iar 
13 împliniseră vârsta de 1 an. Tot în 2011, un copil a murit după 
ce a fost vaccinat împotriva ROR – „Un copil în vârstă de 1 an, 
cu greutate la naștere de 2600 g, la care vaccinul ROR (vaccin 
viu atenuat) a fost administrat în perioada de incubație pentru 
varicelă, fapt care nu putea fi prevăzut de către medicul care a 
supervizat vaccinarea”, precizează CNSCBT. 

Concluzia legistului: „o pneumonie interstițială fulminantă”  

Ȋn 2012, în sistemul de supravegherea a RAPI se întâmplă un 
lucru uimitor: 38 de județe trimit rapoartele, iar evidențele 
CNSCBT explodează: sunt înregistrate 251 de cazuri de reacții 
adverse post-vaccinale. Dintre acestea, doar 210 sunt 
confirmate, „pe baza informațiilor menționate în definițiile de 
caz din metodologia de supraveghere și pe baza unor 
documente suplimentare, cu detalii impuse de situații 
particulare, trimise către personalul medical în cursul anului 
(de exemplu: Scrisoare metodologică și Protocolul de 
management al cazului de RAPI la BCG).” 

Reamintim, conform „definiției de caz” din Metodologia de 
Supraveghere a Reacțiilor Adverse Post Vaccinale Indezirabile 
„toate reacțiile adverse vor fi raportate dacă sunt asociate 
temporal cu imunizarea. Acestea includ toate acele evenimente 
care apar în primele 4 săptămâni după administrarea 
vaccinului”. Cele mai multe cazuri de RAPI din 2012 au fost 
înregistrate în București, Iași, Neamț, Călărași, Ilfov, Prahova și 
Brașov. Din totalul copiilor care au prezentat reacții adverse 
post-vaccinale, 148 aveau vârsta sub 1 an. 197 rapoarte vizau 
RAPI la vaccinul BCG (împotriva tuberculozei). Doar 162 de 
cazuri au fost confirmate de CNSCBT. Ȋn 194 de rapoarte (161 
de cazuri confirmate), copiilor le fusese administrat BCG SSI, 
un vaccin fabricat de Statens Serum Institut din Danemarca. Iar 
în două cazuri (doar unul confirmat), reacțiile adverse au apărut 
după vaccinarea cu BCG produs de BB-NCIPD Ltd. Bulgaria și 
distribuit de Intervax Canada. 

De ce importăm noi vaccinuri din Danemarca sau din Bulgaria, 
via Canada?! România a fost a doua țară din lume, după Franța, 
care a introdus, în anul 1926, vaccinul BCG având germeni cu 
virulență atenuată, pentru vaccinarea profilactică a nou-
născuților împotriva tuberculozei. Numai că în februarie 2010, 
Agenția Națională a Medicamentului a avut grijă să-i retragă 
Institutului Cantacuzino autorizația de punere pe piață a 
produselor injectabile, inclusiv a vaccinurilor. De aceea 
importăm noi și acum vaccinul BCG… 

Ȋn 2012, un copil a murit după ce a fost vaccinat BCG. „Un 
copil în vârstă de 2,5 luni (la data debutului), cu greutate 
normală la naștere, vaccinat BCG la vârsta de 4 zile, a fost 
depistat cu adenită axilară abcedată, pentru care s-a practicat 
excizie și s-a instituit tratament tuberculostatic. A decedat la 
vârsta de 3 luni, cauza decesului fiind, în opinia legistului, o 
pneumonie interstițială fulminantă, fără relație cauzală cu 
vaccinarea BCG”, se spune în analiza CNSCBT. Vă imaginați, 
nu-i așa, că medicul legist a trecut ca și cauză a morții, în 
certificatul de deces al acelui copil, „karma”… Verificând 
înainte, minuțios, ca nu cumva să existe și vreo „karma” printre 
ingredientele vaccinului. 

Vaccinul a fost testat în mod extensiv  

Tot „karma” a fost de vină și în cazul celorlalți 196 de copii 
afectați. 183 de cazuri au fost raportate după utilizarea unui lot 
din vaccinul BCG SSI ce fusese recepționat în data de 8 iunie 
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2011 și expira în 30 iunie 2012. „Primele 4 cazuri de RAPI au 
fost raportate de către DSP Ialomița pe data de 13.12.2011. 
Toate au fost considerate ca fiind induse de vaccin. Copiii 
fuseseră vaccinați într-o maternitate din Slobozia.” Două 
săptămâni mai târziu, DSP Iași a raportat încă un caz, însă și 
acesta a fost considerat „indus de vaccin”. 

La 23 ianuarie 2012, la Institutul de Pneumologie Pediatrică 
(INP) Marius Nasta, a fost înregistrată o sesizare din partea 
unui șef de secție de Pneumologie Pediatrică, în care se 
menționa faptul că în ultimele 30 zile se prezentaseră în acea 
secție 7 cazuri de RAPI la BCG, implicând „adenopatii axilare 
și supraclaviculare importante”. Coordonatorul „Programului 
Național de Control al Tuberculozei” a înaintat o adresă către 
Ministerul Sănătății – DSPCSP, prin care informa că în ultimele 
zile, medici pediatri din Buzău și INP Marius Nasta au 
comunicat telefonic și în scris faptul că „înlunile decembrie 
2011 și ianuarie 2012 s-au prezentat pentru consultație sau 
internare mai multi copii cu reacții ample locale și/sau 
regionale (adenopatii axilare și supraclaviculare) 
postvaccinare BCG”. 

Abia la 22 noiembrie 2012, prin ordinul ministrului Sănătății, s-
a decis suspendarea temporară a vaccinării cu BCG și s-a 
solicitat „expertiza din partea Centrului European de Prevenire 
și Control a Bolilor Transmisibile (ECDC) și a Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS) pentru evaluarea independentă a 
situației create în urma vaccinării nou-născuților împotriva 
tuberculozei”. „Am luat această decizie nu pentru că avem 
suspiciuni asupra calității vaccinului pe care îl avem la 
dispoziție, ci pentru că dorim să asigurăm populației datele 
clare și corecte, astfel încât să nu mai existe suspiciuni pe 
această temă”, a declarat Raed Arafat, ministrul Sănătății la 
acea dată. 

Experții OMS și ECDC au ajuns în România pe data de 27 
noiembrie 2012 și au avut nevoie de doar trei zile pentru a pune 
lucrurile la punct. La 30 noiembrie 2012, ministrul Sănătății, 
Raed Arafat, și experții OMS și ECDC au susținut o conferință 
de presă în care au anunțat reluarea vaccinărilor cu BCG SSI. 
Conținutul conferinței de presă a fost prezentat într-un slide-
show ce concluziona: „vaccinul BCG-SSI este folosit din 1931 
și este autorizat în prezent în 46 de țări, ceea ce înseamnă că a 
fost testat în mod extensiv”. 

Ȋn panoul din slide-show n-a mai încăput probabil și întrebarea 
numărul 6: „Poate produce România vaccin BCG, mai ieftin și 
mai sigur?” Dar și răspunsul: „Poate, Institutul Cantacuzino 
produce vaccinul BCG din 1926. Dar am înregistra reacții 
adverse indezirabile de la companiile farmaceutice ce produc și 
exportă vaccinuri, și nu ne dorim asta”. 

Vaccinarea bebelușilor cu BCG-ul produs în Danemarca a fost 
reluată, începând din data de 30 noiembrie 2012, din Ordinul 
ministrului Sănătății nr.1221/29.11.2012. 

 

Vaccinat BCG în ziua a 6-a de viață  

Ȋn scurta istorie a supravegherii reacțiilor adverse post-vaccinale 
indezirabile (RAPI), anul 2012 a fost singurul moment al 
adevărului. Putem face presupuneri, dar n-o să aflăm niciodată 
exact din ce cauză. Ȋn 2013, lucrurile au revenit în firescul 
tolerat de CNSCBT. Doar 29 de județe au trimis rapoarte pentru 
RAPI, înregistrându-se 102 cazuri, din care doar 93 au fost 
confirmate. 58 dintre ele sunt reacții adverse la același vaccin 
BCG produs în Danemarca. 62 dintre copiii care au prezentat 
reacții adverse post-vaccinale în 2013 aveau vârsta de sub 1 an. 
30 dintre ei au necesitat spitalizare, rămânând internați și 28 de 
zile. 

Lotul de vaccin BCG SSI folosit în 2013 fusese recepționat la 
20 august 2012 și expira în noiembrie 2013. Exista în stoc, deci 
trebuia folosit. Și, cum ministrul Sănătății dăduse undă verde la 
vaccinare, reacțiile adverse au reapărut imediat. DSP Sălaj a 
raportat cazul a doi frați gemeni, băieți, vaccinați la vârsta de 6 
zile. Când au apărut efectele adverse (adenopatii axilare 
localizate pe partea stângă), cei doi copii aveau 2 luni. 

DSP Arad a raportat reacții adverse provocate de același vaccin 
BCG SSI în cazul a două surori gemene, vaccinate la vârsta de 
10 zile. Fetițele aveau 4 luni la data debutului RAPI. Ele 
prezentau poliadenopatie axilară stângă, respectiv 
poliadenopatie axilară stângă fistulizată, caz pentru care a fost 
nevoie de intervenție chirurgicală. Fetițele, cărora li s-a 
administrat tratament preventiv anti-tuberculos și tratament 
antibiotic, au fost spitalizate 23 și, respectiv, 28 de zile. 

Un alt copil, despre care CNSCBT nu furnizează informații ce 
ar putea ajuta la 
identificarea cazului, a 
prezentat adenopatie axilară 
stângă și a fost diagnosticat 
cu tuberculoză pulmonară 
primară. Copilul se născuse 
cu greutate normală și 
fusese vaccinat BCG în 
ziua a 6-a de viață. 
Reacțiile adverse au debutat 
la vârsta de 7 luni. „Provine 

din familie fără cazuri TB (n.r. – tuberculoză)”, notează 
CNSCBT. „Rezultat examen ecografic: Bronhopneumonie 
perihilar bilateral, cardiofrenic dr., mici opacități infiltrative 
perihilar stg. Fără confirmare bacteriologică.” 

Cine are pe conștiință acești copii? OMS-ul, care a venit în 
România doar pentru a ne ordona reluarea vaccinărilor? Arafat, 
care a semnat ordinul ca acele vaccinuri să fie folosite în 
continuare, deși era o certitudine faptul că ele provoacă reacții 
adverse, multe și grave? Toți politicienii care, din prostie și 
lăcomie, au distrus Institutul Cantacuzino, ca noi să importăm, 
pe bani mulți, mizeriile altora? Cine dintre aceștia mai are și 
conștiință, ca să se gândească la viețile unor copii? 
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Definiția de caz, nemodificată de realitate  

Ȋn 2013, nu doar vaccinul BCG a produs în continuare reacții 
adverse. Pentru IMOVAX D.T., vaccinul diftero
de Sanofi Pasteur SA, s-au înregistrat 10 cazuri de RAPI. DSP 
Cluj a raportat 6 cazuri, după vaccinarea unor elevi de liceu 
(rapel clasa a IX-a). Copiii au acuzat stare generală proastă, 
dureri de cap, dureri musculare, parestezii (s
amorțeală, de arsură sau de rece, datorită unei tulburări 
funcționale a sistemului nervos). 

CNCSBT concluzionează, în analiza sa, că „
indicatorii de tendință centrală pentru intervalul dintre data 
vaccinării și data debutului (RAPI) a înregistrat o valoare 
medie de 1523 ore (63 zile)”. Și, deși rezultatele acestor studii o 
contrazic, va rămâne în vigoare „definiția de caz
metodologia CNCSBT, cea care prevede că „
reacțiile adverse asociate temporal cu imunizarea”,
„toate acele evenimente care apar în primele 4 săptămâni după 
administrarea vaccinului”. 

\ 
600 de tulpini virale pentru un vaccin de 
control al gândurilor sunt deja testate pe 

oameni, fiind răspândite prin aer, alimente 
şi apă 

        Conform unor înregistrări postate pe youtube, în 
ultimii opt ani, cercetătorii guvernului american au „urzit” 
diferite vaccinuri virale cu rolul de a modifica gândurile şi 
credinţele fiinţelor umane.  

ceasta ar urma să se producă prin infectarea creierului 
cu viruşii din aceste „vaccinuri” şi inhibarea ulterioară a 
expresiei genice a celulelor nervoase. Dispersarea 

acestor produse biologice a fost testată prin împră
aerosoli la mare altitudine, prin vehicule care circulă pe 
autostrăzi, prin sistemul de apă potabilă şi chiar prin alimente.

Încă de la început s-a intenţionat ca vaccinul să fie folosit 
împotriva populaţiei civile. Până acum au fost testate pe oameni 
600 de tulpini virale. Unul dintre vectorii de transmitere care a 
fost testat a fost o tulpină de virus gripal, pentru a obţine o 
răspândire pe scară largă (pandemie) a virusului care afectează 
mintea.  

Scopul acestor „cercetări” este de a afecta minţile oamenilor şi 
de a-i transforma în ceea ce guvernul numeşte „indivizi 
normali”. Din punctul de vedere al guvernului, „normal” 
înseamnă „obedient şi lipsit de judecată”. 

Aceste aspecte sunt descrise într-o postare video şi într
document care au apărut cu mai mulţi ani în urmă, dar care abia 
acum au început să fie corelate cu alte aspecte, cum ar fi pol
de stat în domeniul sănătăţii din SUA care a accelerat până la 

A
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Ȋn 2013, nu doar vaccinul BCG a produs în continuare reacții 
diftero-tetanic produs 

au înregistrat 10 cazuri de RAPI. DSP 
Cluj a raportat 6 cazuri, după vaccinarea unor elevi de liceu 

a). Copiii au acuzat stare generală proastă, 
dureri de cap, dureri musculare, parestezii (senzații de 

țeală, de arsură sau de rece, datorită unei tulburări 

CNCSBT concluzionează, în analiza sa, că „în anul 2013, 
ță centrală pentru intervalul dintre data 

) a înregistrat o valoare 
Și, deși rezultatele acestor studii o 

ția de caz” din 
metodologia CNCSBT, cea care prevede că „sunt raportate 

țiile adverse asociate temporal cu imunizarea”, adică 
„toate acele evenimente care apar în primele 4 săptămâni după 

600 de tulpini virale pentru un vaccin de 
control al gândurilor sunt deja testate pe 

oameni, fiind răspândite prin aer, alimente 

înregistrări postate pe youtube, în 
ultimii opt ani, cercetătorii guvernului american au „urzit” 
diferite vaccinuri virale cu rolul de a modifica gândurile şi 

ceasta ar urma să se producă prin infectarea creierului 
din aceste „vaccinuri” şi inhibarea ulterioară a 

expresiei genice a celulelor nervoase. Dispersarea 
acestor produse biologice a fost testată prin împrăștiere de 
aerosoli la mare altitudine, prin vehicule care circulă pe 

tabilă şi chiar prin alimente. 

a intenţionat ca vaccinul să fie folosit 
împotriva populaţiei civile. Până acum au fost testate pe oameni 
600 de tulpini virale. Unul dintre vectorii de transmitere care a 

virus gripal, pentru a obţine o 
răspândire pe scară largă (pandemie) a virusului care afectează 

Scopul acestor „cercetări” este de a afecta minţile oamenilor şi 
i transforma în ceea ce guvernul numeşte „indivizi 

e al guvernului, „normal” 

o postare video şi într-un 
document care au apărut cu mai mulţi ani în urmă, dar care abia 
acum au început să fie corelate cu alte aspecte, cum ar fi politica 
de stat în domeniul sănătăţii din SUA care a accelerat până la 

niveluri nebuneşti în ceea ce priveşte agresiunea faţă de 
populaţie.  

Utilizarea de vaccinuri răspândite prin aerosoli ca unealtă 
pentru controlul comportamentului şi alterarea gândirii

Una dintre postările video apărute pe youtube, descrisă ca 
„Video scurs din Pentagon”, prezintă un cercetător care explică 
într-un mod rece, cu un limbaj calculat, cum vaccinurile 
„urzite” recent pot „elimina comportamentul
considerat indezirabil de către guvern. 

Se poate observa că acest cercetător explică cum vaccinul poate 
„schimba un fanatic într-o persoană normală
normală, bineînţeles, înseamnă o persoană care este obedientă 
faţă de autoritatea guvernului.  

Iată transcrierea unui fragment din prezentare:
Cercetătorul: Şi aceasta va avea efectul esenţial de a 
transforma un fanatic într-o persoană normală.
Audienţa: Cum sugerezi să fie dispersat? Prin aerosoli?
Cercetător: Planul prezent şi testele pe care le
acum au folosit virusuri respiratorii cum sunt cel gripal şi 
rhinovirusurile, şi credem că este un mod satisfăcător de a 
obține astfel expunerea majorității populaţiei... şi suntem destul 
de siguri că această abordare va fi una de succes.
Audienţa: Care este numele acestei propuneri?
Cercetător: Numele este FunVax, vaccinul pentru 
fundamentalişti religioşi. Propunerea doar ce a fost înaintată, 
iar eu cred că datele pe care vi le-am arătat astăzi vor susţine 
dezvoltarea acestui proiect şi credem că are mari şanse d
reușită.  

Un vaccin „fabricat” cu scopul de a infecta creierul şi de a 
altera credinţele şi comportamentul 

În document se menționează: „Obiectivul acestei faze a 
proiectului cu numărul de identificare 149AZ2 este de a 
prepara un vector viral care să inhibe/scadă expresia VMAT2 
într-un grup populaţional. Modul de proiectare permite 
virusului să infecteze tractul respirator unde va apare o infecţie 
citolitică şi apoi o difuziune consecutivă prin bariera sanguină 
pentru a infecta celulele creierului.”  

În continuare se arată că vor fi activităţi „
grupurile de cercetare, clinic şi de producţie
programate să aibă loc în 2007.
Aceasta arată în mod clar intenţia de a prelua acest proiect din 
faza de cercetare spre producţie şi răsp

V-ați putea întreba asupra cui vor fi (dacă nu cumva sunt deja) 
răspândite aceste vaccinuri-arme biologice, nu? Răspunsul este: 
asupra DUMNEAVOASTRĂ.  

Dispersarea pe cale aeriană, prin sistemul de apă potabilă, 
vehicule de pe autostrăzi şi insecte  
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niveluri nebuneşti în ceea ce priveşte agresiunea faţă de 

Utilizarea de vaccinuri răspândite prin aerosoli ca unealtă 
pentru controlul comportamentului şi alterarea gândirii  

Una dintre postările video apărute pe youtube, descrisă ca 
”, prezintă un cercetător care explică 

un mod rece, cu un limbaj calculat, cum vaccinurile 
elimina comportamentul” care este 

l de către guvern.  

Se poate observa că acest cercetător explică cum vaccinul poate 
o persoană normală”. O persoană 

normală, bineînţeles, înseamnă o persoană care este obedientă 

ui fragment din prezentare: 
Şi aceasta va avea efectul esenţial de a 

o persoană normală. 
Cum sugerezi să fie dispersat? Prin aerosoli? 
Planul prezent şi testele pe care le-am făcut până 

folosit virusuri respiratorii cum sunt cel gripal şi 
rhinovirusurile, şi credem că este un mod satisfăcător de a 
ține astfel expunerea majorității populaţiei... şi suntem destul 

de siguri că această abordare va fi una de succes. 
le acestei propuneri? 

Numele este FunVax, vaccinul pentru 
fundamentalişti religioşi. Propunerea doar ce a fost înaintată, 

am arătat astăzi vor susţine 
dezvoltarea acestui proiect şi credem că are mari şanse de 

Un vaccin „fabricat” cu scopul de a infecta creierul şi de a 
  

Obiectivul acestei faze a 
proiectului cu numărul de identificare 149AZ2 este de a 

inhibe/scadă expresia VMAT2 
un grup populaţional. Modul de proiectare permite 

virusului să infecteze tractul respirator unde va apare o infecţie 
citolitică şi apoi o difuziune consecutivă prin bariera sanguină 

n continuare se arată că vor fi activităţi „coordonate între 
grupurile de cercetare, clinic şi de producţie” care erau 
programate să aibă loc în 2007. 
Aceasta arată în mod clar intenţia de a prelua acest proiect din 
faza de cercetare spre producţie şi răspândire.  

ți putea întreba asupra cui vor fi (dacă nu cumva sunt deja) 
arme biologice, nu? Răspunsul este: 

Dispersarea pe cale aeriană, prin sistemul de apă potabilă, 
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Conform documentului, dispersarea vaccinului viral care va 
modifica funcționarea creierului a fost testată în şase moduri 
diferite: 
„Şase metode de... dispersare a virusului au fost testate – 
răspândirea de la altitudine mare, răspândirea prin sistemul de 
apă potabilă, transmiterea prin insecte, difuzarea de la un 
obiect staţionar, cum ar fi o sticlă, şi infectarea alimentelor, 
cum ar fi infectarea vacilor şi a produselor obținute de la 
acestea.”  

Acum putem să ne gândim că în ultimii opt ani am fost martorii 
eliberării în atmosferă de ţânţari modificaţi genetic, concomitent 
cu apariția unor mici epidemii de afectări neurologice bizare în 
SUA la copiii de şcoală şi cu diferite probleme misterioase de 
sănătate în întreaga lume.  

„Eliberarea la altitudine mare” a acestui vaccin viral care 
alterează mintea a fost fără îndoială realizată prin șpreierea de 
aerosoli asupra oraşelor, în dâre multiple cunoscute sub numele 
de „chemtrails”.  

Gene de suicid, testări pe teren şi experimente viitoare  

Acelaşi document rezumă o întâlnire a unui grup de cercetare, 
care se pare că ar fi avut loc pe 21 martie 2007, prezentând 
următoarele subiecte pe ordinea de zi: 
- Propunere pentru o genă de suicid; 
- Metode de dispersie; 
- Testarea eficacităţii pe teren; 
- Inhibitori care ar avea efect asupra unui grup populaţional 
specific; 
- Progrese în experimentele asupra maimuţelor, în ceea ce 
priveşte inhibitorii; 
- Experimente viitoare. 

Alte directive din acest document specifică aspecte precum: 
- „Toate cele 600 de tulpini de VSV (virusul stomatitei 
veziculoase, care infectează nu doar omul, ci şi insecte, bovine, 
cai şi porci) trebuie să fie retestate pe subiecţi umani.” 
- „Experimente viitoare pe VSV287 ar trebui să permită 

subiectului să 
inspire virusul, în 
loc să fie injectat cu 
el.”  
- „Utilizarea 
FunVax ar putea da 
un efect imediat în 
zonele ţintă... 

rezultatele 
inoculării în masă 
ar trebui să fie 
proporţionale cu 
rata de infectare.” 

- „Indicatori de comportament... scădere în rezistenţa armată... 
creşterea comunicărilor care exprimă nemulţumire faţă de 
religie şi Dumnezeu.” 

Intenţie puternică de a fi răspândit împotriva populaţiei 
civile  

Reiese clar din document că se intenţiona de la început ca acest 
vaccin care alterează judecata prin infectarea creierului să fie 
folosit împotriva populaţiei civile. De fapt, documentul include 
planuri pentru prelevarea de probe biologice în mod 
discret/mascat de la civili morţi cu scopul de a determina 
eficacitatea efortului de dispersare prin aerosolizare: 

„...o probă de sânge de la victime din rândul militarilor sau de 
la civili morţi ar furniza cea mai precisă estimare a ratei 
vaccinării. Probe biologice de la subiecţi vii pot fi luate sub 
acoperire. Testele care trebuie repetate folosind VSV287 sunt 
testele la mare altitudine. Un virus cu transmitere aeriană ar fi 
ruta preferată de infectare. O tulpină virală numită VSV287 a 
fost creată pentru a fi răspândită prin aer. Doar testele pe 
subiecţi umani pot arăta efectul VSV287 asupra religiozităţii şi 
spiritualităţii. Dispersia atmosferică sau dispersia la nivelul 
solului printr-un obiect care se mişcă par a fi cele mai practice 
modalităţi.” 

Guvernul are o anumită „tradiție” în a utiliza avioane 
pentru a dispersa agenţi patogeni  

Răspândirea prin aer a viruşilor fabricați genetic asupra unor 
populaţii numeroase nu este un lucru nou. După cum a relatat 
Mike Adams pentru Natural News în 2012, guvernul Texasului 
a răspândit prin aerosolizare 1,8 milioane de doze de virus – 
așa-zisul vaccin rabic – asupra populaţiilor de animale sălbatice, 
ca parte a unui program guvernamental de vaccinare a 
animalelor sălbatice.   

Da, nici măcar coioţii sau iepurii nu sunt în siguranţă faţă de 
zeloşii vaccinărilor. Niciun animal de pe planetă nu este 
considerat „sigur” de către autorităţile din domeniul sănătăţii, 
decât dacă este mai întâi infectat de către acestea măcar cu unul 
sau doi viruşi.  

Planul Ministerului Apărării din SUA este mult mai elaborat şi 
se referă la utilizarea dispersiei de aerosoli la mare înălţime cu 
ajutorul avioanelor, sau chiar la punerea unor astfel de viruşi în 
sistemul de apă potabilă al oraşelor.  

Bineînțeles că o asemenea acţiune ar fi considerată un act de 
terorism dacă ar fi realizată de orice individ sau grup, dar când 
guvernul propune aceasta, brusc totul este în regulă. 

A fost deja împrăștiat peste oraşele din SUA un astfel de 
virus care alterează mintea?  

Toate cele spuse până acum ridică o întrebare evidentă: a fost 
acest virus care afectează mintea deja răspândit deasupra 
oraşelor din SUA? Este o întrebare legitimă, deoarece în mod 
clar intenţia programului era răspândirea la mare altitudine a 
acestui virus asupra populaţiilor civile.  

medicinmedicinmedicinmedicină 
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O „lobotomie” în masă realizată printr-un virus care afectează 
creierul cu siguranţă ar explica multe din ceea ce se petrece în 
America în prezent, spre exemplu cum de anumiţi oameni încă 
nu şi-au dat seama că fiecare declaraţie publică a preşedintelui 
Obama este o minciună calculată.  

Jurnalistul Mike Adams s-a întrebat mult timp de ce putem 
observa o abandonare pe scară largă a moralităţii şi eticii în 
lumea occidentală în prezent. Astfel încât nu este deloc ciu
să ne întrebăm dacă nu cumva oraşe întregi au fost expuse 
intenţionat unui virus care infectează creierul popula
aşa cum a descris cercetătorul mai sus.  

Sună ca acţiunile dintr-un film cu un Batman rău intenţionat, 
dar ştim deja că industria vaccinurilor este înţesată de 
cercetători nebuni cu intenţii malefice. Să ne amintim 
acelaşi grup de cercetători cu reputaţie proastă care în mod 
conştient au comis frauda ştiinţifică de a mu
confesiunea unui om de ştiinţă de la CDC care a 
agenţia respectivă a manipulat datele pentru a elimina orice 
legătură între vaccinuri şi autism. Nu este deloc dificil să ne 
dăm seama că aceşti oameni ar răspândi cu bucurie viruşi pentru 
a tâmpi cetățenii, dacă aceasta i-ar face mai complian
docili.  

Cel mai mare inamic al industriei vaccinurilor este, desigur, 
orice om care încă mai poate gândi în mod independent

Se știe, de asemenea, că anumite produse biologice sunt 
răspândite chiar acum asupra populației pentru a 
femeile pe ascuns, utilizându-se substanţe ce au un as
și care sunt incluse în secret în vaccinuri.  

Mai știm și că încă există mercur, care este toxic, în dozele de 
vaccin, chiar dacă 
sistemul sanitar pretinde 
în mod ridicol că dozele 
de vaccin antigripal sunt 
100% sigure pentru a fi 
administrate femeilor 
însărcinate, copiilor, 
sugarilor, cetăţenilor în 
vârstă etc. Aceasta este o 
industrie care pare că 
jubilează de bucurie că 
are puterea de a cauza la nivel extins afectări ale sănătăţii, crize 
induse de vaccinuri, come, autism şi chiar moarte. 

Răspândirea, la mare altitudine, de vaccinuri distrugătoare 
pentru ca acestea să cadă în mod invizibil peste oraşe mari, 
unde să fie inhalate de milioane de oameni este o fantezie 
dementă care a ajuns să fie pusă în practică și în viața reală de 
către aceşti zeloşi ai vaccinurilor anti-umani care dispreţuiesc 
viaţa şi care militează în mod deschis pentru depopularea 
planetei.  
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creierul cu siguranţă ar explica multe din ceea ce se petrece în 
America în prezent, spre exemplu cum de anumiţi oameni încă 
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a întrebat mult timp de ce putem 
observa o abandonare pe scară largă a moralităţii şi eticii în 
lumea occidentală în prezent. Astfel încât nu este deloc ciudat 
să ne întrebăm dacă nu cumva oraşe întregi au fost expuse 
intenţionat unui virus care infectează creierul populației exact 

un film cu un Batman rău intenţionat, 
vaccinurilor este înţesată de 

cercetători nebuni cu intenţii malefice. Să ne amintim – este 
acelaşi grup de cercetători cu reputaţie proastă care în mod 
conştient au comis frauda ştiinţifică de a mușamaliza 
confesiunea unui om de ştiinţă de la CDC care a recunoscut că 

pentru a elimina orice 
legătură între vaccinuri şi autism. Nu este deloc dificil să ne 
dăm seama că aceşti oameni ar răspândi cu bucurie viruşi pentru 

ar face mai complianți şi mai 

ei vaccinurilor este, desigur, 
orice om care încă mai poate gândi în mod independent.  

știe, de asemenea, că anumite produse biologice sunt 
ției pentru a steriliza 

se substanţe ce au un astfel de rol 

știm și că încă există mercur, care este toxic, în dozele de 

are puterea de a cauza la nivel extins afectări ale sănătăţii, crize 
induse de vaccinuri, come, autism şi chiar moarte.  

spândirea, la mare altitudine, de vaccinuri distrugătoare 
pentru ca acestea să cadă în mod invizibil peste oraşe mari, 
unde să fie inhalate de milioane de oameni este o fantezie 

și în viața reală de 
umani care dispreţuiesc 

viaţa şi care militează în mod deschis pentru depopularea 

Ar putea o bună nutriţie să ne protejeze de aceste arme 
biologice pentru distrugere mentală în masă, răspândite 
prin aerosoli?  

Când privim de jur împrejur în America din zilele noastre şi 
vedem abandonul total al gândirii raţionale, criminalitatea 
sistemului medical, corupţia la fiecare nivel de guvernare şi 
nebunia distorsionantă cuprinzând minţile maselor, am putea să 
ne întrebăm dacă nu cumva populaţia a fost deja 
ascuns, dar deliberat – expusă la ceva abject. 

Poate unii dintre noi sunt imuni, în timp ce alţii cad victime 
acestui virus, deoarece se confruntă cu o slăbire a sistemului 
imun. Este posibil ca oamenii care mănânc
nutritive şi superalimente să aibă cele mai bune sisteme de 
apărare împotriva schemelor mascate de vaccinare, fiind prin 
urmare singurii care vor scăpa cu minţile şi conştiinţa intacte.

Este posibil să fim deja, de cinci ani, într
împotriva conştiinţei umane, care a fost dus în fiecare zi, la 
fiecare nivel, de la marionetele de la posturile de ştiri, până la 
„tratamentele” care distrug creierul şi care sunt prescrise 
aproape fiecărui om care pune piciorul într

Combinaţi vaccinurile-viruşi aerosolizaţi cu efectele de 
obnubilare ale florului, ale ştirilor TV, ale aditivilor chimici din 
alimente şi ale manipulării sociale prin mass
în final o naţiune de zombi somnambuli care sunt capabi
de obedienţă, şi nu de gândire independentă.

Prin aceste vaccinuri-viruşi aerosolizate, „apocalipsa zombi” 
pare să fi început deja. Şi probabil aşa
minte” sunt de fapt doar victimele unui program guvernamental 
abject de modificare a comportamentului, creat pentru ca prin 
simpla respirație, oamenii ignoranți să fie „vaccinați” fără 
acordul și fără știința lor.  

\ 
Leacuri eficiente cu rouă

 

        În zorii dimineţii şi la miezul nopţii, iarba, florile şi 
frunzişul copacilor sunt binecuvântate cu mărgeluţe 
cristaline de rouă. În timpurile străvechi, oamenii socoteau 
roua un dar ceresc oferit de către Lună şi Soare, a căror 
energie luminoasă absorbită de apă dobândea proprietăţi 
magice.  

emeile îşi spălau chipul cu rouă, 
frumuseţea şi sănătatea, iar bărbaţii o beau ca pe o 
poţiune dătătoare de vigoare şi virilitate. Medicina 

modernă confirmă că plimbările cu picioarele goale prin iarba 
plină de rouă sunt un adevărat medicament pentru trup, 
consolidând imunitatea, echilibrând sistemul nervos, prevenind 
şi combătând o mulţime de afecţiuni.  

F
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Ar putea o bună nutriţie să ne protejeze de aceste arme 
biologice pentru distrugere mentală în masă, răspândite 

rivim de jur împrejur în America din zilele noastre şi 
vedem abandonul total al gândirii raţionale, criminalitatea 
sistemului medical, corupţia la fiecare nivel de guvernare şi 
nebunia distorsionantă cuprinzând minţile maselor, am putea să 

nu cumva populaţia a fost deja – în mod 
expusă la ceva abject.  

Poate unii dintre noi sunt imuni, în timp ce alţii cad victime 
acestui virus, deoarece se confruntă cu o slăbire a sistemului 
imun. Este posibil ca oamenii care mănâncă alimente foarte 
nutritive şi superalimente să aibă cele mai bune sisteme de 
apărare împotriva schemelor mascate de vaccinare, fiind prin 
urmare singurii care vor scăpa cu minţile şi conştiinţa intacte.    

Este posibil să fim deja, de cinci ani, într-un război masiv 
, care a fost dus în fiecare zi, la 

fiecare nivel, de la marionetele de la posturile de ştiri, până la 
„tratamentele” care distrug creierul şi care sunt prescrise 
aproape fiecărui om care pune piciorul într-un cabinet medical. 

viruşi aerosolizaţi cu efectele de 
obnubilare ale florului, ale ştirilor TV, ale aditivilor chimici din 
alimente şi ale manipulării sociale prin mass-media şi veţi avea 
în final o naţiune de zombi somnambuli care sunt capabili doar 
de obedienţă, şi nu de gândire independentă.   

viruşi aerosolizate, „apocalipsa zombi” 
pare să fi început deja. Şi probabil aşa-numitele „mase fără 
minte” sunt de fapt doar victimele unui program guvernamental 

care a comportamentului, creat pentru ca prin 
ție, oamenii ignoranți să fie „vaccinați” fără 

Leacuri eficiente cu rouă 

În zorii dimineţii şi la miezul nopţii, iarba, florile şi 
sunt binecuvântate cu mărgeluţe 

cristaline de rouă. În timpurile străvechi, oamenii socoteau 
roua un dar ceresc oferit de către Lună şi Soare, a căror 

sorbită de apă dobândea proprietăţi 

emeile îşi spălau chipul cu rouă, pentru a-şi păstra 
frumuseţea şi sănătatea, iar bărbaţii o beau ca pe o 

toare de vigoare şi virilitate. Medicina 
firmă că plimbările cu picioarele goale prin iarba 

plină de rouă sunt un adevărat medicament pentru trup, 
imunitatea, echilibrând sistemul nervos, prevenind 
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Roua dimineţii, expusă în lumina directă a soarelui, este un 
excelent remediu împotriva inflamaţiilor şi a durerilor acute; 
roua nopţii, sub efectele lunii, se încarcă cu ioni negativi şi se 
transformă într-un leac împotriva stresului, a insomniilor, a 
dezechilibrelor sistemului nervos. În plus, împachetările cu roua 
nopţii previn apariţia afecţiunilor cardiologice, a disfuncţiilor 
sexuale şi a bolilor aparatului digestiv. 

Cum se adună roua  

Roua vindecătoare trebuie adunată din zone nepoluate, grădini, 
păduri şi pajişti aflate departe de poluarea oraşelor. De aceea, în 
mod ideal, curele cu rouă ar trebui făcute în vacanţă, în locuri 
cu natură curată, ferite de noxe. Roua dimineţii se strânge atunci 
când luna este în faza de scădere. Seara sau înainte de răsăritul 
soarelui, se întinde pe iarbă un prosop de bumbac foarte curat. 
Când este îmbibat cu apă, se stoarce într-un recipient de sticlă 
sau din lemn (nu din metal!). Lichidul se poate păstra timp de 
maximum o săptămână, într-un loc întunecat şi răcoros. Roua 
de pe trifoi are cele mai bune efecte, dar se pot utiliza şi picurii 
de pe alte plante. 

Se spune că picurii de roua dimineţii poartă în ei energia 
Universului, fiind 
astfel adevărate 
elixire de sănătate. 
Roua nopţii se 
strânge atunci când 
luna este în faza de 
creştere, între orele 
unu şi trei 
dimineaţa, şi se 
conservă până la 
maximum o 
săptămână, doar în 
recipiente de lemn. 

Cea mai eficientă este roua ce se aşează pe muşeţel, păpădie, 
margarete. 

Tratamente cu rouă  

Combaterea răcelilor, imunizarea organismului  

Vindecătorul rus Porfiri Ivanov, recunoscut pentru tratamentele 
sale cu apă îngheţată şi rouă, recomanda tuturor oamenilor să 
umble desculţi dimineaţa, pe roua proaspăt aşternută pe iarbă şi, 
mai ales, pe pietre. Urmând această procedură timp de o lună de 
zile, în fiecare dimineaţă, nu aveţi de ce să vă mai temeţi de 
răceli! În primele zile, pentru obişnuirea organismului cu 
răcoarea dimineţii, se vor face plimbări scurte, de câte cinci-
şapte minute. Treptat, timpul se măreşte până la maximum 20 
de minute. După plimbare, picioarele nu trebuie clătite cu apă şi 
nici şterse. 

Boli de piele: psoriazis, dermatite  

Deşi pare un procedeu neobişnuit, tăvălirea întregului trup prin 
iarba plină de rouă are efecte revitalizante şi cicatrizante deose-

bite. Pentru a urma această procedură, trebuie să găsiţi o pajişte 
largă, cu iarbă foarte curată, fără mărăcini. Îmbrăcaţi doar în 
costum de baie (ar fi bine chiar cu trupul gol), vă aşezaţi pe 
spate şi începeţi a vă rostogoli la stânga şi la dreapta, lăsând 
roua dimineţii să intre în contact cu întregul trup. Procedura se 
face dimineaţa, chiar la răsăritul soarelui, în primele zile, timp 
de două-trei minute, iar ulterior, până la maximum cinci-şapte 
minute. După această primenire, fără să vă ştergeţi, îmbrăcaţi 
haine curate din in sau bumbac şi executaţi câteva exerciţii 
fizice pentru încălzire. Procedeul nu are restricţii de timp, dar 
este indicat să fie practicat zilnic, pe o perioadă de cel puţin 10-
12 zile. 

 

Varice  

Dimineaţa, la primele raze ale soarelui, bolnavul trebuie să se 
plimbe pe o pajişte cu rouă doar în şosete de bumbac. Când sunt 
bine înmuiate, ele nu trebuie scoase, ci lăsate să se usuce pe pi-
cioare. Procedeul se repetă zilnic, până ce simptomele se 
ameliorează. 

Ulcior, conjunctivită, eczeme ale pleoapelor  

Două comprese înmuiate în rouă se aplică pe pleoape dimineaţa, 
la trezire, şi seara, înainte de culcare. Se lasă să acţioneze timp 
de zece minute. Este indicat ca tratamentul să fie urmat timp de 
două săptămâni, chiar dacă simptomele dispar mai repede. Este 
indicat să se folosească rouă colectată de pe trifoi sau albăstrele. 

Tromboflebită  

Dis de dimineaţă, înainte să cadă roua, se întinde pe iarbă o 
bucată de pânză din bumbac. Se aşteaptă până ce ţesătura este 
bine umezită, după care se aplică pe zonele afectate, lăsând-o să 
acţioneze până ce se usucă complet. Metoda trebuie practicată 
zilnic, timp de minimum două săptămâni. 

Ciuperca piciorului  

Bolnavul trebuie să se plimbe desculţ pe o pajişte, dimineaţa, 
timp de o jumătate de oră. Seara, înainte de culcare, se 
bandajează picioarele cu o pânză înmuiată în roua dimineţii. Se 
lasă să acţioneze până dimineaţa următoare (cel puţin opt ore). 

Ulcer duodenal, hemoroizi  

Se administrează câte o jumătate de pahar de rouă, de două ori 
pe zi, dimineaţa, pe stomacul gol, şi seara, la două ore după 
cină. În perioada tratamentului, este indicat să se ţină o dietă cu 
legume. Procedeul se repetă timp de două săptămâni. 

Frumuseţe  

Măşti cosmetice cu rouă – sunt ideale pentru hidratarea, rege-
nerarea şi catifelarea tenului. 

MedicinMedicinMedicinMedicină naturalnaturalnaturalnaturală 
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Un măr se dă pe răzătoarea mică şi pasta obţinută se ames
cu un sfert de pahar de rouă. Se aplică pe faţă şi se lasă să ac
ţioneze timp de 15 minute. Se clăteşte cu rouă din abundenţă. 
Se aplică în fiecare dimineaţă. 

Se prepară un amestec din: o lingură de suc de castravete, două 
picături de ulei esenţial de trandafiri şi o lingură de rouă. Se 
amestecă bine şi se întinde lichidul pe faţă, lăsând să acţioneze 
timp de 10-15 minute, după care se îndepărtează cu o dischetă 
demachiantă, îmbibată în rouă. Peste o linguriţă de flori de mu
şeţel se toarnă o jumătate de cană cu apă rece de izvor. Se 
acoperă şi se lasă la macerat peste noapte. Se strecoară şi se 
adaugă două linguri de rouă. Se înmoaie în lichid un tifon care 
se întinde pe faţă, timp de 20 de minute. Clătirea nu este 
necesară. 

Roua nopţii  

Insomnie, cădere nervoasă  

Se bandajează capul cu un prosop de bumbac 
bine umezit în rouă de seară. Se lasă să 
acţioneze până dimineaţa, când întregul trup 
este frecţionat cu un prosop înmuiat tot în rouă 
de seară. În paralel, pentru un efect sporit, se 
administrează şi intern câte o jumătate de 
pahar de picuri de rouă, dimineaţa, pe 
stomacul gol. Tratamentul se face până la 
dispariţia simptomelor, dar nu trebuie să 
depăşească trei săptămâni. 

Dureri de cap  

Se frecţionează fruntea şi ceafa cu un tifon înmuiat în rouă. Se 
pot folosi şi comprese care se lasă să acţioneze timp de două
trei ore. 

Litiază biliară  

Se administrează câte zece linguri de rouă, dimi
jumătate de oră înainte de a mânca. Durata tratamentului este de 
zece zile; se face o pauză de două săptămâni şi se reia.

Păr rar, început de calviţie  

Cu mâinile umezite în rouă, se frecţionează scalpul până ce 
simţiţi că s-a încălzit. Apoi se bandajează capul cu un prosop 
înmuiat în rouă. Se lasă să acţioneze timp de 30 de minute, după 
care se clăteşte cu infuzie de muşeţel (în doi litri de apă rece de 
izvor, se pun patru linguri de flori de muşeţel, se acoperă şi se 
lasă la macerat peste noapte). Procedeul se aplică de două ori pe 
săptămână, timp de maximum şase săptămâni. 
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nută se amestecă 
că pe faţă şi se lasă să ac-

ţioneze timp de 15 minute. Se clăteşte cu rouă din abundenţă. 

Se prepară un amestec din: o lingură de suc de castravete, două 
de trandafiri şi o lingură de rouă. Se 

chidul pe faţă, lăsând să acţioneze 
15 minute, după care se îndepărtează cu o dischetă 

chiantă, îmbibată în rouă. Peste o linguriţă de flori de mu-
tate de cană cu apă rece de izvor. Se 

acoperă şi se lasă la macerat peste noapte. Se strecoară şi se 
adaugă două linguri de rouă. Se înmoaie în lichid un tifon care 
se întinde pe faţă, timp de 20 de minute. Clătirea nu este 

înmuiat în rouă. Se 
neze timp de două-

Se administrează câte zece linguri de rouă, dimineaţa, cu o 
jumătate de oră înainte de a mânca. Durata tratamentului este de 

pauză de două săptămâni şi se reia. 

Cu mâinile umezite în rouă, se frecţionează scalpul până ce 
pul cu un prosop 

înmuiat în rouă. Se lasă să acţioneze timp de 30 de minute, după 
care se clăteşte cu infuzie de muşeţel (în doi litri de apă rece de 

guri de flori de muşeţel, se acoperă şi se 
lasă la macerat peste noapte). Procedeul se aplică de două ori pe 

Infecţii genitale  

Se fac spălături vaginale, folosind un irigator, cu o jumătate de 
litru de rouă proaspătă. Procedeul se face o dată pe zi, timp de 
maximum cinci zile. 

\ 
Sânzienele galbene – un remediu natural 

extrem de valoros, un simbol viu al luminii 
şi al vieţii

 
 
       Sânzienele galbene (Galium verum L.
denumirile populare de drăgaică, smântânică sau peteala 
reginei, sunt plante cu multiple proprietă
datorită conținutului foarte divers în principii active.

În vechime, oamenii le considerau flori magice, 
protectoare ale vieţii. Fiind corelate cu perioada de 
maximă strălucire a Soarelui, ele reprezintă un 
simbol al Soarelui, al  luminii şi al vieţii.
 
 Sânzienele galbene sunt plante cu flori mici, 
galben-aurii, care răspândesc în jur o mireasmă 
puternică de miere. Au o înăl
centimetri și cresc prin grădini, livezi, păşuni, 
fâneţe, câmpii, ogoare sau de
Planta înfloreşte din mai până în septembrie 
poate fi culeasă pe întrega durată a
în luna iulie. Perioada de maximă înflorire a 
sânzienelor galbene este în preajma solstiţiului de 
vară și a sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan 
Botezătorul (24 iunie), care mai este cunoscută şi 

sub denumirea populară de Sărbătoarea de Sâ
Drăgaica.  
  

Apreciate din timpuri străvechi  

Sânzienele galbene au fost foarte apreciate în vremurile 
străvechi pentru proprietățile lor remarcabile de vindecare a 
afecţiunilor uterine și de ușurare a nașterii. În tradiţiile 
populare, planta proaspătă se punea în pat lângă femei în 
apropierea declanşării travaliului, pentru a le diminua durerile 
facerii.  

Această credinţă s-a transpus apoi asupra Fecioarei Maria. Se 
spune că Maica Domnului a folosit sânziene galbene în loc de 
paie pentru culcuşul ei sfânt și pentru a
iesle pruncului Iisus. O legendă din Silezia relatează că Sfânta 
Fecioară a folosit sânziene galbene pentru că era singura plantă 
pe care măgarul n-o mânca. Într-adevăr, această plantă, de
căutată de vaci, este totuși ocolită de măgari.
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, folosind un irigator, cu o jumătate de 
litru de rouă proaspătă. Procedeul se face o dată pe zi, timp de 

un remediu natural 
extrem de valoros, un simbol viu al luminii 

vieţii 

Galium verum L.), cunoscute şi sub 
denumirile populare de drăgaică, smântânică sau peteala 
reginei, sunt plante cu multiple proprietăți vindecătoare, 

ținutului foarte divers în principii active.  
oamenii le considerau flori magice, 

protectoare ale vieţii. Fiind corelate cu perioada de 
maximă strălucire a Soarelui, ele reprezintă un 

luminii şi al vieţii. 

Sânzienele galbene sunt plante cu flori mici, 
ndesc în jur o mireasmă 

puternică de miere. Au o înălțime de 30-60 de 
și cresc prin grădini, livezi, păşuni, 

fâneţe, câmpii, ogoare sau de-a lungul gardurilor.  
Planta înfloreşte din mai până în septembrie și 
poate fi culeasă pe întrega durată a verii, în special 
în luna iulie. Perioada de maximă înflorire a 
sânzienelor galbene este în preajma solstiţiului de 

și a sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan 
Botezătorul (24 iunie), care mai este cunoscută şi 

sub denumirea populară de Sărbătoarea de Sânziene sau 

Sânzienele galbene au fost foarte apreciate în vremurile 
țile lor remarcabile de vindecare a 

și de ușurare a nașterii. În tradiţiile 
oaspătă se punea în pat lângă femei în 

apropierea declanşării travaliului, pentru a le diminua durerile 

a transpus apoi asupra Fecioarei Maria. Se 
spune că Maica Domnului a folosit sânziene galbene în loc de 

și pentru a-i face un pătuț moale în 
iesle pruncului Iisus. O legendă din Silezia relatează că Sfânta 
Fecioară a folosit sânziene galbene pentru că era singura plantă 

adevăr, această plantă, deși este 
și ocolită de măgari. 
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O gamă largă de utilizări terapeutice  

Sânzienele galbene sunt înzestrate cu proprietăţi vindecătoare 
deosebite, fiind recomandate pentru tratarea a numeroase 
afecţiuni. Efectele curative se datorează în principal saponinelor 
şi unei enzime foarte valoroase aflate în compoziția lor. 
Spectrul larg de acțiune le face indicate atât în tratamentul unor 
afecțiuni comune, cât și a unor maladii foarte grave, cum este 
cancerul. 

Sânzienele galbene pot fi utilizate în cazuri de:  
- afecţiuni dermatice canceroase cu plăgi canceroase la nivelul 
pielii, limbii şi laringelui;  
- diferite probleme ale pielii, cum ar fi dermatoze cronice, răni, 
furuncule, pecingine, ulceraţii, eczeme zemuinde, râie, 
comedoane, acnee, psoriazis, alte erupţii tegumentare, pete 
pigmentare; 
- boli ale vezicii urinare, în special retenţie urinară, și boli 
renale, deoarece planta elimină pietrele, nisipul şi substanţele 
toxice din rinichi şi vezica urinară; 
- afecţiuni ale uterului, inclusiv cancer, și pregătirea nașterii, 
pentru a nu avea dureri;  
- afecţiuni ale glandei tiroide, de exemplu, hipotiroidism, guşă; 
- boli ale sistemului nervos – nevroze, epilepsie, coree, isterie, 
insomnie, vertij etc.; 
- boli ale sistemului digestiv – icter, calculoză biliară etc; 
- boli cardiace, reglator al circulației sanguine, mai ales la 
vârstnici; 
- afecţiuni ale căilor respiratorii, de exemplu, faringită, laringită 
sau răguşeală; 
- afecţiuni ale corzilor vocale, otită etc.; 
- boli de metabolism; 
- astenie, anemie, obezitate. 

Sânzienele galbene detoxifică rinichii, ficatul, pancreasul şi 
splina. Cei ce suferă de tulburări ale sistemului limfatic ar trebui 
să bea zilnic macerat de flori de sânziene galbene.  
Preparatele din sânziene galbene şi mai ales pulberea de plantă 
uscată este indicată şi în hidropizie şi pentru ameliorarea 
junghiurilor intercostale.  

Afecțiuni ale pielii  

Folosită extern, planta ajută foarte repede în toate bolile de piele 
și problemele de la acest nivel. Sucul proaspăt stors din plantă 
dă rezultate bune, dacă se aplică zilnic pe porţiunile de piele 
bolnave şi se lasă apoi să se usuce. Chiar și dacă ne dorim doar 
să ne menținem sănătatea pielii, spălăturile cu macerat sunt de 
un real folos, având un efect de regenerare a tenului. 

Petele întunecate aspre precum și unele leziuni infecţioase care 
apar în unele boli ale pielii pot fi tratate cu rezultate foarte bune 
cu ajutorul sucului proaspăt de sânziene galbene şi cu alifie de 
gălbenele (Calendula officinalis L.). Simultan trebuie folosit 
maceratul depurativ de sânziene galbene, flori de gălbenele, 
frunze de urzică (Urtica dioica L.) şi flori de coada-şoricelului 
(Achillea millefolium L.). 

Cunoscutul botanist austriac Richard Willfort atrage atenţia în 
cartea sa Sănătate prin plantele naturale („Gesundheit durch 
Heilkrauter“) asupra faptului că maceratul de sânziene galbene 
este un mijloc excelent de ameliorare a suferinţelor în cazurile 
de cancer al limbii şi că sucul proaspăt stors din plantă şi 
amestecat cu unt ajută în tratarea ulceraţiilor canceroase de tot 
felul şi în boli de piele de natură canceroasă. 

Pentru tratamentul cancerului la nivelul limbii sau în cerul gurii 
se poate face gargară cu macerat din plante proaspete de 
sânziene galbene sau cu sucul proaspăt extras din plante. În 
plus, din când în când se bea câte o înghiţitură din acest 
preparat lichid. Umflăturile se retrag şi durerile cedează din ziua 
a 4-a sau a 5-a a unei astfel de cure cu sânziene galbene. Se 
recomandă folosirea a 2 litri de macerat zilnic. După ce 
tumoarea dispare, se va bea timp de câteva luni un preparat 
depurativ din plante medicinale, cu efect de împiedicare a 
formării cancerului.  

Această metodă terapeutică se poate aplica cu succes şi în 
cazuri de ulceraţii la nivelul cavității bucale. 

Eficientă și în tratamentul altor tipuri de cancer  

Pe lângă rezultatele deosebite în tratarea cancerului limbii, s-a 
constatat că miraculoasa plantă de sânziene galbene are un efect 
foarte foarte bun ca adjuvant în tratarea cancerului mamar, 
uterin şi laringian. Au fost cazuri în care evoluţia cancerului la 
sân s-a stopat după ce pacientele diagnosticate cu această 
teribilă maladie au consumat zilnic câte doi litri de macerat la 
rece de sânziene galbene în amestec cu flori de coada-
şoricelului, în proporţie de 2 părţi sânziene galbene la o parte 
coada şoricelului.  

Afecțiuni renale  

Asupra rinichilor, florile de sânziene galbene au o acțiune 
detoxifiantă, revigorantă, redându-le funcţionarea normală. 
Având o putere curativă foarte mare, cu doar trei căni pe zi de 
macerat la rece de flori de sânziene galbene pot fi corectate 
multe dintre tulburările funcţionale ale acestui organ.  
Când boala este avansată, este bine să folosiţi plante proaspete. 
Se adaugă o lingură de suc proaspăt de plantă la un litru de apă 
şi se bea întregul preparat cu înghiţituri mici, pe tot parcursul 
zilei. Unii specialişti susţin că sucul proaspăt, obţinut cu 
storcătorul, are un efect şi mai rapid.  

În cazul puroiului la rinichi e recomandată consumarea unui 
amestec de plante proaspete care conţine sânziene galbene, 
urzică moartă albă (Lamium album L.) şi splinuţă (Solidago 
virga-aurea L.), în părţi egale.  

Despre maceratul de sânziene galbene obținut prin macerarea la 
rece a plantelor, preotul elveţian Kunze spunea că este un leac 
natural de încredere ce poate fi folosit în cele mai grele boli ale 
rinichilor, chiar şi atunci când alte remedii nu dau rezultate. În 
scrierile sale, preotul Kunze relatează cazul unui bărbat în 
vârstă de 45 de ani care suferea de o boală renală gravă, în urma 
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căreia i s-a scos un rinichi. Rinichiul rămas s-a umplut mai apoi 
de puroi. Atunci bărbatul respectiv a recurs la o cură cu macerat 
dintr-un amestec de plante care conţinea mai ales inflorescenţe 
de sânziene galbene, alături de splinuţă şi urzică moartă albă. A 
băut zilnic, cu înghițituri mici, câte patru căni din acest preparat 
natural, iar după mai puţin de două săptămâni s-a vindecat 
complet. 

Amestecul de sânziene galbene, trei părţi, splinuţă, două părţi şi 
urzică moartă albă, o parte, este foarte eficace în tratamentul 
afecțiunilor renale, chiar și al celor foarte grave, inclusiv în 
scleroza renală. Folosite sub formă de macerat la rece, plantele 
îşi vor manifesta efectul curativ foarte rapid, în mai puţin de 14 
zile. Maceratul se bea pe stomacul gol, înghiţitură cu 
înghiţitură, câte o cană o dată, cu 30 de minute înainte de masă. 
În caz de boală în stadiu avansat trebuie consumate între 4 şi 6 
căni de macerat pe zi. 

Probleme ale gâtului  

Florile de sânziene galbene sunt indicate şi în tratarea pe cale 
naturală a unor boli ale căilor respiratorii, de exemplu, laringite, 
faringite, răguşeli cronice, pareze trecătoare ale corzilor vocale. 
Atunci când un copil este astenic, când are dureri în gât, otită 
sau răguşeală, tot sânzienele galbene pot rezolva problema. 
Fie că este vorba de o inflamaţie, de viroză sau de simptomele 
altor tulburări din zona gâtului, gargara cu macerat la rece din 
sânziene galbene, de mai multe ori pe zi, este de mare ajutor şi 
aduce rapid beneficii. 

Gargara cu macerat sau cu suc proaspăt dă rezultate şi în 
cazurile de cancer al laringelui. 

Preparate naturale din sânziene galbene  

Pulberea din plantă  

Pulberea din frunze și flori uscate de sânziene galbene se 
presără pe piele şi are un efect cicatrizant în caz de eczeme, 
psoriazis, ulcere vechi, tumori ganglionare şi plăgi canceroase. 

Pulberea de flori de sânziene galbene este recomandată în 
afecţiuni ale rinichilor şi ale vezicii urinare, în hidropizie pentru 
efectul diuretic, pentru eliminarea calculilor renali şi a a 
nisipului de la vezica urinară, dar şi în bolile de ficat, anemie, 
obezitate, stări de isterie sau inflamaţii ale uterului.  
În general, se administrează câte o linguriță de pulbere de plante 
de 4 ori pe zi, cu cel puțin jumătate de oră înainte de masă. 
Pulberea de plante se pune sub limbă, este umezită ușor cu 
puțină apă de izvor sau apă plată, și se menține acolo timp de 20 
de minute.  

Maceratul la rece  

Pentru a prepara maceratul, într-un litru de apă rece, de izvor 
sau plată, se pune o lingură cu vârf de plantă uscată de sânziene 
galbene, mărunţită, și se lasă timp de 2-4 ore, cu vasul acoperit. 

După macerare se strecoară şi se bea preparatul din două în 
două ore, cu înghiţituri mici, pe tot parcursul zilei.  

Pentru uz extern – gargară, clisme, comprese, băi locale, băi 
generale sau băi de şezut – se poate prepara un macerat mai 
concentrat, din 50 de grame de plantă mărunţită la un litru de 
apă.  

Maceratul la rece din sânziene galbene se foloseşte în caz de 
răguşeală, amigdalite purulente, plăgi infectate, fistule anale, 
hemoroizi, guşa tiroidiană, cancer al pielii, cancer la nivelul 
tubului digestiv sau laringian. 

Maceratul realizat din 60 până la 100 de grame de plantă uscată 
şi mărunţită la un litru de apă rece se strecoară şi se foloseşte 
sub formă de băi locale sau spălături, în diferite afecţiuni ale 
pielii, în cazuri de pecingine, acnee, ulceraţii vechi, răni 
zemuinde greu vindecabile şi în reumatism. 

Sucul proaspăt  

Planta proaspătă de sânziene galbene se spală şi se stoarce, cât 
este încă umedă, cu ajutorul unui storcător electric de fructe cu 
ax în spirală, aşa numitul storcător cu melc. Sucul astfel obţinut 
se utilizează intern ca şi maceratul la rece, însă va fi diluat cu 
apă.  

Extern, sucul proaspăt se foloseşte pentru vindecarea eczemelor, 
a comedoanelor, a dermatozelor cronice, a panariţiului, a petelor 
pigmentare. Poate fi deosebit de eficient în tratarea cancerului 
de piele, în asociere cu amestecurile de plante medicinale 
depurative, folosite simultan. Sucul proaspăt de sânziene 
galbene se picură pe leziunile pielii și se lasă apoi să se usuce. 
Poate fi aplicat și sub formă de comprese pe zonele afectate sau 
se pot face spălături cu suc concentrat sau diluat cu puţină apă.  

Unguent  

Sucul proaspăt din sânziene galbene se amestecă cu unt la 
temperatura camerei până se formează o pastă omogenă care se 
păstrează apoi în frigider. Se folosesc 
4 linguriţe de suc proaspăt de sânziene 
galbene la 100 de grame de unt.  
Alifia de sânziene galbene se foloseşte 
în special în combaterea nodulilor ce 
pot apărea la sân, în cazul bolilor de 
piele, ale glandei tiroide sau în cazul 
ulceraţiilor de tot felul, inclusiv 
canceroase.  
Se aplică direct pe piele, masând locul 
afectat. 

Combinaţie cu efecte sedative şi diuretice  

Se prepară un macerat din 20 grame de vârfuri înflorite de 
sânziene galbene şi 10 grame de frunze de mesteacăn (Betula 
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pendula Roth) la 1 litru de apă. Se lasă să macereze 24 ore, se 
strecoară şi se bea de 2 ori pe zi, dimineaţa şi înainte de culcare. 

Combinaţia are efecte sedative şi antispasmodice fiind indicată 
în cazul dereglărilor neuro-vegetative (insomnie, isterie, 
epilepsie), este utilă în cazurile de erupţii tegumentare, şi are 
efecte diuretice, fiind recomandată în combaterea unor boli 
renale şi genitale (retenţie urinară, calculoză renală, afecţiuni 
ale uterului). 

Combinaţie antiinflamatoare la nivel renal  

Se foloseşte o combinaţie de pulberi de plante din flori de 
sânziene galbene, urzică moartă albă (Lamium album L.) şi 
traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) în părţi 
egale. Amestecul de plante se macerează 8-10 ore şi se consumă 
3-4 căni pe zi, bând din 2 în 2 ore cu înghiţituri mici. Se 
păstrează la rece.  Amestecul poate vindeca boli renale cronice 
şi chiar infecţii urinare rezistente la antibiotice. Pentru 
persoanele cu insuficientă renală care necesită dializă, sau 
pentru persoanele cărora li s-a extirpat un rinichi, amestecul are 
efecte foarte bune în reglarea funcţiei renale. 

Combinaţie cu efect depurativ  

Se foloseşte o cantitate de 40 de grame de flori de sânziene 
galbene uscate şi mărunţite în combinaţie cu 15 grame de flori 
de gălbenele (Calendula officinalis L.), 15 grame de flori de 
coada şoricelului (Achillea millefolium L.) şi 30 de grame de 
urzică moartă albă (Lamium album L.).
Se macerează întreaga cantitate de 100 de grame de plante 
mărunţite în 2 litri de apă şi apoi beau 4-6 căni de macerat pe zi 
sau se iau câte 2 linguri de macerat la un interval de 20 de 
minute, pe întreaga durată a zilei, mai ales în caz de cancer al 
limbii sau cancer laringian. 

Câteva relatări semnificative de vindecări cu ajutorul 
sânzienelor galbene  

* Un medic stomatolog suferea de cancer al limbii. După 
operaţie trebuia să meargă la o clinică specializată pentru 
iradiere. Însă, înainte de aceasta a fost sfătuit de un prieten să 
facă gargară cu suc proaspăt de sânziene galbene. În scurt 
timp, s-a simțit mult mai bine și iradierea nu a mai fost 
necesară. Continuând cura cu sânziene galbe
medicul s-a vindecat complet.  

* O femeie de 28 de ani, bolnavă de cancer al limbii a fost 
sfătuită să consulte un medic naturist. Acesta i-a promis că o va 
vindeca în 5 ani complet şi i-a prescris un preparat din plante 
medicinale care conţinea o cantitate semnificativă de sânziene 
galbene. Femeia s-a vindecat de această boală groaznică 
folosind sucul plantei proaspete.  

* O tânără femeie a povestit că mama ei, în vârstă de 63 de ani, 
era grav bolnavă şi că se află înaintea unei a doua operaţii 
care trebuie să aibă loc curând. Cu o jumătate de an în urmă îi 
apăruse o tumoare canceroasă pe laringe. Doctorul nu
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pendula Roth) la 1 litru de apă. Se lasă să macereze 24 ore, se 
a şi înainte de culcare.  

Combinaţia are efecte sedative şi antispasmodice fiind indicată 
vegetative (insomnie, isterie, 

epilepsie), este utilă în cazurile de erupţii tegumentare, şi are 
fiind recomandată în combaterea unor boli 

renale şi genitale (retenţie urinară, calculoză renală, afecţiuni 

Se foloseşte o combinaţie de pulberi de plante din flori de 
tă albă (Lamium album L.) şi 
pastoris (L.) Medik.) în părţi 

10 ore şi se consumă 
4 căni pe zi, bând din 2 în 2 ore cu înghiţituri mici. Se 

ndeca boli renale cronice 
şi chiar infecţii urinare rezistente la antibiotice. Pentru 
persoanele cu insuficientă renală care necesită dializă, sau 

a extirpat un rinichi, amestecul are 

Se foloseşte o cantitate de 40 de grame de flori de sânziene 
galbene uscate şi mărunţite în combinaţie cu 15 grame de flori 
de gălbenele (Calendula officinalis L.), 15 grame de flori de 

folium L.) şi 30 de grame de 
urzică moartă albă (Lamium album L.).   
Se macerează întreaga cantitate de 100 de grame de plante 

6 căni de macerat pe zi 
sau se iau câte 2 linguri de macerat la un interval de 20 de 
inute, pe întreaga durată a zilei, mai ales în caz de cancer al 

Câteva relatări semnificative de vindecări cu ajutorul 

* Un medic stomatolog suferea de cancer al limbii. După 
clinică specializată pentru 

iradiere. Însă, înainte de aceasta a fost sfătuit de un prieten să 
facă gargară cu suc proaspăt de sânziene galbene. În scurt 

țit mult mai bine și iradierea nu a mai fost 
necesară. Continuând cura cu sânziene galbene, curând 

* O femeie de 28 de ani, bolnavă de cancer al limbii a fost 
a promis că o va 

a prescris un preparat din plante 
o cantitate semnificativă de sânziene 

a vindecat de această boală groaznică 

* O tânără femeie a povestit că mama ei, în vârstă de 63 de ani, 
era grav bolnavă şi că se află înaintea unei a doua operaţii 
care trebuie să aibă loc curând. Cu o jumătate de an în urmă îi 
apăruse o tumoare canceroasă pe laringe. Doctorul nu-i 

spusese atunci adevărul, descriindu-i boală ca fiind o formare 
de guşă. Astfel, bolnava ajunsese la prima operaţie. 
Timp de 6 luni totul decursese normal. Acum apăruseră însă 
dureri foarte mari în braţul stâng, care nu conteneau zi şi 
noapte. Mâna era umflată, bolnava nu
nu mai putea să ţină nici măcar o foaie de hârtie în mână. 
Medicul primar care o operase prima d
intervenție chirurgicală, în care să-i secţioneze un nerv din 
zona gâtului şi clavicula pentru a o elibera măcar de durerile 
cele mai insuportabile. Doctorul susţinea că nu mai exista 
niciun alt ajutor medical. Totuşi, femeia respecti
folosească maceratul de sânziene galbene şi să facă gargară cu 
acest preparat proaspăt. Suplimentar, a mai folosit şi un 
amestec de plante medicinale cu efect de împiedicare a formării 
cancerului, şi anume 300 de grame de flori de gălbenele
de grame de flori de coada şoricelului şi 100 de grame de 
frunze de urzică, din care a preparat un alt macerat, din care a 
băut câte un litru pe zi, câte o înghiţitură la fiecare 20 de 
minute. A mai folosit şi ungerea şi fricţionarea zonei afectate c
alifie de sânziene galbene. Folosind acest tratament natural 
durerile au încetat după numai 4 zile! Înainte de operaţia 
planificată femeia a început să-şi simtă iarăşi mâna şi braţul, 
a putut să le mişte. Medicul primar a fost vizibil surprins când 
fiica pacientei l-a rugat să nu mai efectueze a doua operaţie. A 
rămas impresionat atunci când femeia i
tratamentul cu plante medicinale pe care l
că poate deja să se ocupe de gospodărie şi de familia ei de şase 
persoane.  

\ 

Medicament natural pentru inimă: ceaiul 
de păducel

       Ceaiul de păducel se prepară din fructele uscate ale 
plantei, are un gust amar și un miros ușor neplăcut. 

a să te poți bucura însă de beneficiile lui și să îl bei cu 
plăcere, poți adăuga câteva felii de lămâie sau de 
portocală, care să îi modifice pu

Fuctele de păducel sunt bogate în flavonoizi, taninuri, colină, 
pectină, glucoză, fructoză, substanțe minerale și uleiuri grase, 

C
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i boală ca fiind o formare 
de guşă. Astfel, bolnava ajunsese la prima operaţie.  

decursese normal. Acum apăruseră însă 
dureri foarte mari în braţul stâng, care nu conteneau zi şi 
noapte. Mâna era umflată, bolnava nu-şi mai simţea braţul și 
nu mai putea să ţină nici măcar o foaie de hârtie în mână. 
Medicul primar care o operase prima dată a propus o a doua 

i secţioneze un nerv din 
zona gâtului şi clavicula pentru a o elibera măcar de durerile 
cele mai insuportabile. Doctorul susţinea că nu mai exista 
niciun alt ajutor medical. Totuşi, femeia respectivă s-a decis să 
folosească maceratul de sânziene galbene şi să facă gargară cu 
acest preparat proaspăt. Suplimentar, a mai folosit şi un 
amestec de plante medicinale cu efect de împiedicare a formării 
cancerului, şi anume 300 de grame de flori de gălbenele, 100 
de grame de flori de coada şoricelului şi 100 de grame de 
frunze de urzică, din care a preparat un alt macerat, din care a 
băut câte un litru pe zi, câte o înghiţitură la fiecare 20 de 
minute. A mai folosit şi ungerea şi fricţionarea zonei afectate cu 
alifie de sânziene galbene. Folosind acest tratament natural 
durerile au încetat după numai 4 zile! Înainte de operaţia 

şi simtă iarăşi mâna şi braţul, și 
a putut să le mişte. Medicul primar a fost vizibil surprins când 

a rugat să nu mai efectueze a doua operaţie. A 
rămas impresionat atunci când femeia i-a relatat fidel despre 
tratamentul cu plante medicinale pe care l-a urmat şi i-a spus 
că poate deja să se ocupe de gospodărie şi de familia ei de şase 

Medicament natural pentru inimă: ceaiul 
de păducel 

Ceaiul de păducel se prepară din fructele uscate ale 
și un miros ușor neplăcut.  

ți bucura însă de beneficiile lui și să îl bei cu 
adăuga câteva felii de lămâie sau de 

portocală, care să îi modifice puțin aroma. 

 

Fuctele de păducel sunt bogate în flavonoizi, taninuri, colină, 
țe minerale și uleiuri grase, 
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precum si vitaminele B1 și C. Această compozi
multiple efecte benefice în tratarea diverselor afec

Beneficiile păducelului 

Ceaiul de păducel echilibrează funcțiile inimii, reglează 
hipertensiunea arterială, fluidizează sângele și previne apariția 
cheagurilor și trombozelor. Calmează durerile în caz de angină 
și tulburările de ritm cardiac (palpitațiile). În plus, întărește 
mușchii cardiaci și forța acestora și dilată vasele de sânge, 
facilitând circulația sângelui către toate organele corpului. 
Unele studii arată și că păducelul poate preveni bolile cardiace 
degenerative. 

Facilitând circulația sângelui, ceaiul de păducel reduce în timp 
varicele și hemoroizii. Persoanele care sufereau de circulație 
periferică deficitară au observat îmbunătățiri după 
săptămâni de tratament cu ceai de păducel. 

Un alt beneficiu al acestui ceai este îmbunătățirea stărilor de 
anxietate, depresie sau stres cronic. Păducelul cre
oxigen din sânge, iar antioxidanții din compoziția sa combat 
radicalii liberi și toxinele din organism. 

Femeile pot bea ceai de păducel în perioadele de premenopauză 
și menopauză pentru calmarea simptomelor specifice: stări de 
agitație și nervozitate, bufeuri, transpirație excesivă, fluctuații 
ale apetitului, etc. Poate reduce parțial celulita și se poate asocia 
cu alte ceaiuri în curele de slăbire. 

Contraindicațiile ceaiului de păducel 

Ca orice alt tratament pe bază de plante, ceaiul de păducel are 
câteva contrandicații. Deși este benefic pentru bolile cardiace, 
există și câteva afecțiuni în cazul cărora poate cauza mai mult 
rău decât bine, în special în combinație cu tratamente 
medicamentoase care au aceleași efecte.  

Nici femeile însărcinate nu trebuie să bea ceai de păducel, 
deoarece poate cauza probleme fătului. Aten
persoanelor alergice, care pot duferi efecte adverse dacă beau 
ceai de păducel timp îndelungat. 

\ 
Consumă mure! Iată de ce!

 

 Anca ALUNGULESEI 

         Murele sunt fructe de pădure răspândite în întreaga 
lume care cresc din abundență. Practic, din aceste fructe, 
avem voie să consumăm tot: frunzele, mugurii, fructe 
într-o măsură mai mică, se folosește chiar și rădăcina

S 
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compoziție le conferă 
multiple efecte benefice în tratarea diverselor afecțiuni. 

țiile inimii, reglează 
și previne apariția 

și trombozelor. Calmează durerile în caz de angină 
și tulburările de ritm cardiac (palpitațiile). În plus, întărește 
șchii cardiaci și forța acestora și dilată vasele de sânge, 

ția sângelui către toate organele corpului. 
și că păducelul poate preveni bolile cardiace 

ția sângelui, ceaiul de păducel reduce în timp 
și hemoroizii. Persoanele care sufereau de circulație 

țiri după 2-3 

țirea stărilor de 
anxietate, depresie sau stres cronic. Păducelul crește nivelul de 

ții din compoziția sa combat 

Femeile pot bea ceai de păducel în perioadele de premenopauză 
și menopauză pentru calmarea simptomelor specifice: stări de 

ție și nervozitate, bufeuri, transpirație excesivă, fluctuații 
și se poate asocia 

Ca orice alt tratament pe bază de plante, ceaiul de păducel are și 
ții. Deși este benefic pentru bolile cardiace, 
țiuni în cazul cărora poate cauza mai mult 

ție cu tratamente 

Nici femeile însărcinate nu trebuie să bea ceai de păducel, 
deoarece poate cauza probleme fătului. Atenție și în cazul 
persoanelor alergice, care pot duferi efecte adverse dacă beau 

Consumă mure! Iată de ce! 

LUNGULESEI – București 

Murele sunt fructe de pădure răspândite în întreaga 
Practic, din aceste fructe, 

avem voie să consumăm tot: frunzele, mugurii, fructe și, 
ște chiar și rădăcina.  

tim deja din copilărie că ursul este mare iubitor de fructe de 
pădure, în special de mure. Oare știe el ceva ce 

 Nutrienți din mure și beneficiile acestora

Iată de ce consumul de mure este extrem de benefic pentru 
organism și de ce ar trebui să profitam de ele cât mai mult. 
Extrem de bune la gust, aceste fructe micuţe sunt bogate în 
vitaminele A, B1, B2, C, E, minerale precum potasiu, fosfor, 
fier, sodiu, magneziu, mangan, seleniu, zinc, cupru 
și acid folic. 

Beneficiile murelor sunt multiple. Au efect anti
diuretic, antiseptic, laxativ, analgezic dar, în special antioxidant.

Pe lângă aceste beneficii, murele au 
medicinale. Iată câteva dintre motivele pentru care ar trebui să 
consumam fara restricţie acest minunat fruct al pădurii:

-au un puternic efect antioxidant și neutralizează radicalii liberi;

-previn retenția de lichide astfel încât consumaţi cu încredere 
acest fruct dacă sunteți la dietă. Conţin
va arăta mult mai luminoasă și netedă; 

-ajută la combaterea diareei, gastroenteritei, colitei 
menstruale; 

-sucul din acest fruct este revigorant și tonifiant, ceea ce îl face 
foarte potrivit pentru persoanele care se simt slăbite;

-afecțiuni bucalo faringiene: are un efect benefic asupra aftelor 
(răni in gura), gingivitei (inflaţia gingiei), stomatita (inflamarea 
mucoasei bucale), faringită și amigdalită;

-fructele bine coapte, prin conţinutul lor ridicat de vitamine, 
sunt utile ca astringent și diuretic; 

-ajută împotriva gripei, răcelii și tusei. 

Din frunzele de mărăcini, se poate prepara un ceai pe care
putem folosi atât intern, cât și extern. În uz extern poate grăbi 
vindecarea rănilor ușoare. 
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tim deja din copilărie că ursul este mare iubitor de fructe de 
știe el ceva ce noi ignorăm? 

 

ți din mure și beneficiile acestora 

Iată de ce consumul de mure este extrem de benefic pentru 
și de ce ar trebui să profitam de ele cât mai mult. 

Extrem de bune la gust, aceste fructe micuţe sunt bogate în 
B2, C, E, minerale precum potasiu, fosfor, 

fier, sodiu, magneziu, mangan, seleniu, zinc, cupru și calciu, dar 

Beneficiile murelor sunt multiple. Au efect anti-inflamator, 
diuretic, antiseptic, laxativ, analgezic dar, în special antioxidant. 

Pe lângă aceste beneficii, murele au și multe proprietăți 
medicinale. Iată câteva dintre motivele pentru care ar trebui să 
consumam fara restricţie acest minunat fruct al pădurii: 

și neutralizează radicalii liberi; 

ția de lichide astfel încât consumaţi cu încredere 
ți la dietă. Conţin puţine calorii și pielea 

 

ajută la combaterea diareei, gastroenteritei, colitei și crampelor 

și tonifiant, ceea ce îl face 
foarte potrivit pentru persoanele care se simt slăbite; 

țiuni bucalo faringiene: are un efect benefic asupra aftelor 
(răni in gura), gingivitei (inflaţia gingiei), stomatita (inflamarea 

și amigdalită; 

fructele bine coapte, prin conţinutul lor ridicat de vitamine, 

 

Din frunzele de mărăcini, se poate prepara un ceai pe care-l 
și extern. În uz extern poate grăbi 
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Acestea fiind spuse, va invit sa ne bucuram împreună de un 
delicios tort raw vegan, pe care îl putem prepara acasă. Ştiind că 
din ce în ce mai multe persoane îşi descoperă intoleran
gluten sau la lactoză,și nu pot consuma dulciuri, iată și o veste 
bună Acest tort este fără gluten, fără lactoză 
bineînţeles.  

Tort cocos cu Glazură de Mure 
Ingrediente pentru blat: 
-1/2 ceașcă de migdale crude; 
- 50 gr curmale fără sâmburi; 
- 1/4 cană nucă de cocos fulgi; 
- 1 lingură ulei de cocos 
Ingrediente pentru crema de cocos:  
-1 cană de caju (le puneţi la macerat peste noapte); 
-1 lingură ulei de cocos; 
-1/2 cană lapte de cocos; 
-2 linguri de miere de albine sau alt îndulcitor natural pe care
Ingrediente pentru gemul de mure: 
-1 ceaşcă mure proaspete sau congelate; 
-1 lingură ulei de cocos lichid; 
-20 gr curmale fara sâmburi; 
-1 linguriţă suc de lămâie; 
-1 vârf de linguriță de sare neiodată (Roz de Himalaya) 

Mod de preparare: 

Punem, mai întâi, ingredientele blatului în aparat 
bine, până se transformă într-o pasta mai groasă. Montăm blatul 
în inelul culinar și îl lăsăm la congelator până pregătim stratul 
alb, de cocos. Procedeul pentru stratul de cocos 
mure este acelaşi ca și la blat. Punem pe rând, toate 
ingredientele în blender și le blendăm până se transformă într
cremă. Cele 2 straturi se toarnă pe rand in inelul culinar. Dacă 
stratul de cocos este foarte lichid, după ce l-am turnat în inelul 
culinar, îl lăsăm 15-20 min la congelator ca să se închege 
apoi turnăm gemul de mure. 

\ 
Extractul de ginkgo biloba stimulează şi 

susţine proliferarea celulelor stem 
nervoase 

 

Cristina GEORGESCU 
  
       Gingko biloba este utilizat ca remediu terapeutic încă 
din cele mai vechi timpuri, însă modul în care ac
nivelul creierului, îmbunătățindu-i performan
descoperit abia recent, de o echipă de cercetători chinezi.

a mijlocul anului 2013, profesorul Yuliang Wang 
împreună cu echipa sa de la Universitatea de medicină 
Weifang, China, publicau rezultatele unui studiu referitor 

la efectele extractului de gingko biloba asupra proliferării 
celulelor stem neurale. 

Celulele stem – celule nediferențiate ce au capacitatea de a se 
înmulți și diferenția, pentru a produce noi celule specializate
există într-un număr foarte mare la nou-născuți şi copii mici, 
deoarece ele susţin formarea și dezvoltarea ţesuturilor într

L
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Acestea fiind spuse, va invit sa ne bucuram împreună de un 
delicios tort raw vegan, pe care îl putem prepara acasă. Ştiind că 
din ce în ce mai multe persoane îşi descoperă intoleranța la 

și nu pot consuma dulciuri, iată și o veste 
nă Acest tort este fără gluten, fără lactoză și fără zahăr, 

2 linguri de miere de albine sau alt îndulcitor natural pe care-l preferaţi. 

Punem, mai întâi, ingredientele blatului în aparat și le blendăm 
o pasta mai groasă. Montăm blatul 

și îl lăsăm la congelator până pregătim stratul 
alb, de cocos. Procedeul pentru stratul de cocos și gemul de 

și la blat. Punem pe rând, toate 
și le blendăm până se transformă într-o 

cremă. Cele 2 straturi se toarnă pe rand in inelul culinar. Dacă 
am turnat în inelul 

20 min la congelator ca să se închege și abia 

Extractul de ginkgo biloba stimulează şi 
susţine proliferarea celulelor stem 

 
Cristina GEORGESCU – București  

Gingko biloba este utilizat ca remediu terapeutic încă 
care acționează la 

i performanțele, a fost 
descoperit abia recent, de o echipă de cercetători chinezi. 

a mijlocul anului 2013, profesorul Yuliang Wang 
împreună cu echipa sa de la Universitatea de medicină 

publicau rezultatele unui studiu referitor 
la efectele extractului de gingko biloba asupra proliferării 

țiate ce au capacitatea de a se 
ți și diferenția, pentru a produce noi celule specializate – 

ți şi copii mici, 
și dezvoltarea ţesuturilor într-un 

timp relativ scurt. Pe măsură ce fiinţa umană înaintează în 
vârstă și perioada de creștere se încheie, numărul celulelor stem 
se reduce gradat, rămânând doar atâtea câte sunt necesare 
pentru a asigura într-un ritm lent reînnoirea ţesuturilor, precum 
şi refacerea acestora atunci când sunt afectate de diferite boli 
sau accidente.  

La nivelul creierului, celulele stem neurale active
pentru a putea compensa 
distrugerea neuronilor care apare în 
diferite afecţiuni acute sau cronice, 
cum ar fi, atacurile cerebrale 
ischemice, demenţa vasculară 
(boală datorată reducerii cronice a 
fluxului de sânge la nivelul 
creierului, ca urm
accident vascular cerebral sau a 
unor serii de accidente vasculare) 
etc. Totu
compensatorii naturale 
funcționează în anumite limite. S
observat că numărul de celule stem 

neurale care intervin şi proliferează pentru a da naş
neuronilor necesari reparării ţesutului nervos afectat este 
insuficient. Tocmai de aceea, cercetătorii 
pentru a descoperi o substanţă care să stimuleze proliferarea şi 
diferenţierea celulelor stem neurale. 

Echipa condusă de prof. Wang a ales extractul de gingko 
biloba; studii anterioare arătaseră că acesta tratează efectiv şi 
fără efecte adverse pierderile de memorie şi afectările cognitive 
la pacienţi cu demenţă senilă (boală caracterizată de distrugerea 
progresivă a neuronilor la persoane în vârstă). 

Experimentul cercetătorilor chinezi, derulat pe animale de 
laborator, a condus la rezultate promi
extractul de gingko biloba susţine şi prelungeşte proliferarea 
celulelor stem nervoase la şobolanii cu dem
Celulele stem au continuat să prolifereze chiar şi la 4 luni după 
încetarea administrării de gingko biloba. De asemenea, extractul 
a îmbunătăţit memoria şi capacitatea de învăţare la şobolanii 
respectivi.  

Aceste descoperiri, publicate pentru prima dată în revista de 
specialitate Neural Regeneration Research
prin care se produc anumite efecte terapeutice, cunoscute de mii 

de ani, pe care gingko biloba le are 
asupra creierului. Stimulând 
proliferarea şi diferenţierea celulelor 
stem neurale, creşte numărul de neuroni 
maturi noi la nivelul cr
aceasta înseamnă creşterea „volumului 
de lucru” al sistemului nervos central 
în consecință, creşterea capacităţii de a 
memora, a vigilenţei şi a capacităţii de 
învăţare.  
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timp relativ scurt. Pe măsură ce fiinţa umană înaintează în 
și perioada de creștere se încheie, numărul celulelor stem 

se reduce gradat, rămânând doar atâtea câte sunt necesare 
un ritm lent reînnoirea ţesuturilor, precum 

şi refacerea acestora atunci când sunt afectate de diferite boli 

La nivelul creierului, celulele stem neurale active proliferează 
pentru a putea compensa 
distrugerea neuronilor care apare în 
diferite afecţiuni acute sau cronice, 
cum ar fi, atacurile cerebrale 
ischemice, demenţa vasculară 
(boală datorată reducerii cronice a 
fluxului de sânge la nivelul 
creierului, ca urmare a unui 
accident vascular cerebral sau a 
unor serii de accidente vasculare) 
etc. Totuși, aceste mecanisme 
compensatorii naturale 

ționează în anumite limite. S-a 
observat că numărul de celule stem 

neurale care intervin şi proliferează pentru a da naştere 
neuronilor necesari reparării ţesutului nervos afectat este 
insuficient. Tocmai de aceea, cercetătorii și-au orientat căutările 
pentru a descoperi o substanţă care să stimuleze proliferarea şi 

of. Wang a ales extractul de gingko 
biloba; studii anterioare arătaseră că acesta tratează efectiv şi 
fără efecte adverse pierderile de memorie şi afectările cognitive 
la pacienţi cu demenţă senilă (boală caracterizată de distrugerea 

r la persoane în vârstă).  

Experimentul cercetătorilor chinezi, derulat pe animale de 
laborator, a condus la rezultate promițătoare: s-a constatat că 

susţine şi prelungeşte proliferarea 
la şobolanii cu demenţă vasculară. 

Celulele stem au continuat să prolifereze chiar şi la 4 luni după 
încetarea administrării de gingko biloba. De asemenea, extractul 
a îmbunătăţit memoria şi capacitatea de învăţare la şobolanii 

ru prima dată în revista de 
Neural Regeneration Research, explică mecanismul 

prin care se produc anumite efecte terapeutice, cunoscute de mii 
de ani, pe care gingko biloba le are 
asupra creierului. Stimulând 
proliferarea şi diferenţierea celulelor 
stem neurale, creşte numărul de neuroni 
maturi noi la nivelul creierului, iar 
aceasta înseamnă creşterea „volumului 
de lucru” al sistemului nervos central și, 

ță, creşterea capacităţii de a 
memora, a vigilenţei şi a capacităţii de 
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Proprietăți și utilizări terapeutice ale Gingk
scurt  

Gingko biloba este un arbore impresionant, ce trăie
de peste 270 de milioane de ani, fiind cel mai vechi reprezentant 
al speciilor de plante. Menționat în cele mai vechi tratate de 
medicină chineză, scrise în urmă cu aproape 5000 de ani (în 
anul 2700 î.e.n.), gingko biloba este și astăzi una dintre cele mai 
importante plante folosite în scop terapeutic.  

Principiile active conținute de frunzele și fructele sale au ca 
efecte: creştea fluxului sanguin la nivel cerebral şi la nivelul 
trupului prin relaxarea vaselor contractate, menţinerea unei 
concentraţii adecvate de oxigen la nivelul creierului, 
îmbunătăţirea memoriei şi a concentrării, creşterea puterii de 
învăţare, apariția și menținerea unei stări de vigilenţă mentală, 
precum și acţiune generală antioxidantă, antiinflamatoare, 
antiagregantă plachetar, de reglare a nivelului colesterolului din 
sânge și creşterea eficienţei metabolismului.  

Datorită acestor proprietăți, gingko biloba este indicată în: boala 
Alzheimer, diferite tipuri de demenţă, pierderi de memorie, 
creşterea abilităţii de a învăţa, claudicaţie intermitentă (dureri la 
nivelul gambelor care apar fără un anumit ritm), sindrom 
Raynaud (dureri ale extremităţilor, mai ales la nivelul degetelor 
de la mâini şi de la picioare, ce apar ca răspuns la expunerea la 
frig), sindrom premenstrual, diferite probleme la nivelul ochilor, 
alte probleme legate de scăderea fluxului sanguin la nivel 
cerebral, cum ar fi: dureri de cap, ţiuituri în urechi, vertij, 
dificultăţi de concentrare, tulburări de stare, probleme ale 
auzului. De asemenea, gingko biloba este utilizată pentru 
tratarea astmului bronşic şi a bronşitei.  

Descoperirea mecanismului prin care extractul de gingko biloba 
îndeplineşte la nivelul sistemului nervos acţiunile terapeutice 
cunoscute de mii de ani, constituie un sui generis
timp între medicina tradiţională orientală şi cercetarea modernă.

\ 

ARGENTUM+ 77 argint coloidal ionic

  

Ciprian Florin FODOR 

        ARGENTUM+®  - Această soluţie de argint coloidal 
este net diferită de cele precedente din gama 
deoarece, pe lângă efectele curative extraordinare deja 
cunoscute, are o putere de acţiune mult mărită şi conferă 
efecte deosebite la nivel bio-energetic, datorită concentraţiei 
foarte ridicate însă fără a se modifica dimensiunea 
particulelor (2,6nm la mediană). 
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ți și utilizări terapeutice ale Gingko biloba, pe 

Gingko biloba este un arbore impresionant, ce trăiește pe Terra 
de peste 270 de milioane de ani, fiind cel mai vechi reprezentant 

ționat în cele mai vechi tratate de 
5000 de ani (în 

și astăzi una dintre cele mai 

ținute de frunzele și fructele sale au ca 
efecte: creştea fluxului sanguin la nivel cerebral şi la nivelul 
trupului prin relaxarea vaselor contractate, menţinerea unei 
concentraţii adecvate de oxigen la nivelul creierului, 

ea memoriei şi a concentrării, creşterea puterii de 
ția și menținerea unei stări de vigilenţă mentală, 

și acţiune generală antioxidantă, antiinflamatoare, 
antiagregantă plachetar, de reglare a nivelului colesterolului din 

ți, gingko biloba este indicată în: boala 
Alzheimer, diferite tipuri de demenţă, pierderi de memorie, 
creşterea abilităţii de a învăţa, claudicaţie intermitentă (dureri la 

par fără un anumit ritm), sindrom 
Raynaud (dureri ale extremităţilor, mai ales la nivelul degetelor 
de la mâini şi de la picioare, ce apar ca răspuns la expunerea la 
frig), sindrom premenstrual, diferite probleme la nivelul ochilor, 

scăderea fluxului sanguin la nivel 
cerebral, cum ar fi: dureri de cap, ţiuituri în urechi, vertij, 
dificultăţi de concentrare, tulburări de stare, probleme ale 
auzului. De asemenea, gingko biloba este utilizată pentru 

Descoperirea mecanismului prin care extractul de gingko biloba 
îndeplineşte la nivelul sistemului nervos acţiunile terapeutice 

sui generis pod peste 
timp între medicina tradiţională orientală şi cercetarea modernă.  

ARGENTUM+ 77 argint coloidal ionic 

Ciprian Florin FODOR - Suceava 

Această soluţie de argint coloidal 
este net diferită de cele precedente din gama Argentum+® 
deoarece, pe lângă efectele curative extraordinare deja 
cunoscute, are o putere de acţiune mult mărită şi conferă 

energetic, datorită concentraţiei 
foarte ridicate însă fără a se modifica dimensiunea 

rgentum+® 77 acţionează în mod sporit asupra glandei 
pineale. Imediat de la ingerarea a 10
percepe o activitate crescută în zona centrală a 

creierului. Argentum+® 77 are o putere mult marită de acţiune 
şi ajută la diminuarea cristalitele de calciu, fluor şi fosfor ce se 
formează odată cu vârsta în interiorul glandei pineale şi care îi 
diminuează considerabil funcţiile. 

Sporeşte secreţia de melatonină, regenerarea celulară prin 
producerea propriilor celule stem, acce
cicatrizare, stopează apariţia simptomelor răcelilor, este un 
puternic antioxidant, antiinflamator, antiviral, antifungic şi 
bacterostatic. 

Este supranumit cel de al doilea sistem imunitar al 
organismului. 

Reface circuitul bio-electric al corpului uman sporind 
oxigenarea celulară. Armonizează circulaţia energiilor prin 
meridianele bio-energetice (foto aparat kirilian).

Argentum+® 77 are un efect aparte de energizare globală a 
întregii fiinţe şi diminuează stările de oboseală, apatie, 
melancolie. Este un bun tonic psihic cu efecte ce sunt resimţite 
perioade îndelungate de timp. 

 Acest produs este ideal pentru toate categoriile de vârsta, în 
special pentru tineri şi adulţi. 

Administrat în cazul apariţiei simptomelor răcelii sau gripei, 
afecţiunile nu vor evolua. 

Cicatrizarea rapidă a plăgilor şi arsurilor este un argument care 
situează acest produs în topul celor cu acţiune imediată.

Pentru uz intern Argentum+® 77 poate fi administrat în două 
moduri: 

1. ca atare, nediluat, cu o linguriţă sau 
sau sticlă. 

2. diluat în apă, ceai, lapte sau sucuri.

 

A
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rgentum+® 77 acţionează în mod sporit asupra glandei 
pineale. Imediat de la ingerarea a 10-30ml soluţie se 
percepe o activitate crescută în zona centrală a 

creierului. Argentum+® 77 are o putere mult marită de acţiune 
diminuarea cristalitele de calciu, fluor şi fosfor ce se 

formează odată cu vârsta în interiorul glandei pineale şi care îi 

Sporeşte secreţia de melatonină, regenerarea celulară prin 
producerea propriilor celule stem, accelerează procesele de 
cicatrizare, stopează apariţia simptomelor răcelilor, este un 
puternic antioxidant, antiinflamator, antiviral, antifungic şi 

Este supranumit cel de al doilea sistem imunitar al 

al corpului uman sporind 
oxigenarea celulară. Armonizează circulaţia energiilor prin 

energetice (foto aparat kirilian). 

Argentum+® 77 are un efect aparte de energizare globală a 
întregii fiinţe şi diminuează stările de oboseală, apatie, 
lancolie. Este un bun tonic psihic cu efecte ce sunt resimţite 

Acest produs este ideal pentru toate categoriile de vârsta, în 

Administrat în cazul apariţiei simptomelor răcelii sau gripei, 

Cicatrizarea rapidă a plăgilor şi arsurilor este un argument care 
situează acest produs în topul celor cu acţiune imediată. 

Pentru uz intern Argentum+® 77 poate fi administrat în două 

ca atare, nediluat, cu o linguriţă sau măsura din plastic 

diluat în apă, ceai, lapte sau sucuri. 
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Doze şi mod de utilizare: 

• 10ml pe zi, administraţi în două prize a câte 5ml (o 
lingură), dimineaţa şi seara, de preferat înainte de 
mese. Această cantitate este suficientă pentru 
întreţinerea generală a sănătăţii în special primavara, 
toamna şi în sezonul rece. 

• 20ml pe zi, administraţi în două prize, dimineaţa şi 
seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate 
este utilizată cu succes pentru potenţarea sistemului 
imunitar. 

• Peste 20ml pe zi. La recomandarea medicului doza 
poate fi mărită şi adaptată în funcţie de reacţia 
organismului. 

• Doza de şoc: Atunci când sesizaţi primele simptome 
ce semnalează apariţia unei răceli sau a unei stări 
gripale, se recomandă folosirea unei doze de 70ml pe 
zi, în mai multe prize, timp de două sau trei zile 
consecutiv, pentru a opri dezvoltarea agenţilor 
patogeni. Atenţie! Este absolut necesar să se consume 
minimum 2,5l de apă pe zi pentru o eficienţă mai mare 
în eliminarea toxinelor. 

Argentum+® 77 poate fi folosit şi în următoarele moduri: 

• apă de gură, pentru îngrijirea cavităţii bucale (clătire, 
gargară); 

• în inhalaţii, cu ajutorul nebulizatorului; 
• picături în ochi, nas, urechi; 
• pulverizat pe arsuri sau plăgi (accelerează procesele de 

cicatrizare); 
• în cosmetica de îngrijire a tenului, ca tonic şi 

purificator al porilor pielii; 
• pulverizat ca odorizant (împotriva mirosurile 

neplăcute); 
• pentru îngrijirea îndelungată a părului, a pielii şi a 

unghiilor; 
• adăugat în apa de baie: 20ml (purificator al pielii în 

general); 
• băi de picioare şi băi de şezut: 10ml (potenţează 

efectele); 
• pentru întreţinerea igienei zonei intime şi adăugat în 

clisme: 5-10ml; 
• aplicat topic după ras; 
• în comprese sau cataplasme pentru o mai bună 

absorbţie în ţesuturi a principiilor active; 
• pulverizat pe faţă, ochi, tâmple, ceafă, în stările de 

oboseală; 
• topic în cazul înţepăturilor de insecte; 
• pulverizat pe toată suprafaţa afectată în cazul 

insolaţiilor, în paralel cu consumul intern (doza şoc); 
• pe întreaga suprafaţă a corpului în caz de febră, în 

paralel cu consumul intern (doza şoc); 

 Indicaţii: amenoree, amenoree psihică, amnezie, andropauză, 
anemie , anexită, anemie megaloblastică, angină pectorală, 
angoasă, anorexie, anorexie psihică, anxietate, apendicită 

cronică, arsuri, arteroscleroză, artralgii, artrită, artroză , astenie 
fizică, astenie musculară, astenie psihică, atonie musculară, 
atripsie, atrofie musculară, boala fânului, boli infecţioase , 
bronşită, cataractă, cefalee , cistită, colagenoze, colici 
intestinale, comoţie cerebrală (preventiv), confuzie mintală, 
constipaţie , convalescenţă, coxartroză, crampe musculare, 
decalcifiere osoasă, demineralizare , depresie , dermită, eczemă 
, emfizem pulmonar, enterită, eripizel, escare, faringo-
amigdalită , febră, furuncul, gripă, gută, guturai, herpes, 
hipertensiune arterială, hipotonie musculară, hepatită cronică, 
infarct miocardic (preventiv), infarct pulmonar (preventiv), 
infecţie cu escherichia coli (e. coli), infecţie urinară, infecţii 
bacteriene cronice, inflamaţii, insolaţii, insomnie, insuficienţa 
activităţii glandelor suprarenale, insuficienţă cardiacă cronică, 
insuficienţă renală cronică, intervenţii chirurgicale (pre- şi 
postoperator), ipohondrie, iritabilitate psihică, keratită, labilitate 
psiho-emoţională, laringită, leucocitoză, leucopenie, leucoree, 
litiază biliară, lumbago de cauză artritică, mastită, menopauză, 
mialgii, micoză cutanată, miocardită, mononucleoză infecţioasă, 
neurastenie, oreion, orjelet, orhită, panică, pareză, pericardită, 
pesimism, pioree alveolo-dentară, plăgi (cicatrizare dificilă), 
pneumonie virală, polineuropatii, psoriazis, rahitism, 
ramolisment cerebral, retard psihic, reumatism articular, 
rinofaringită, rinoree apoasă, rinoree purulentă, rubeolă, rujeolă, 
scădere în greutate, scăderea imunităţii, scăderea memoriei 
(faza de prenescenţă), schizofrenie, scleroză multiplă, 
senescenţă, sindrom down, sinuzită cronică, spasmofilie, 
spondilită ankilopoietică, stafilococie cutanată, sterilitate, 
stomatită, stres, susceptibilitate, tetanie, traheită, tulburări ale 
reflexelor (diminuare), tulburări de atenţie, tulburări de digestie 
şi de absorbţie, tuse, ulcer gastric şi duodenal, unghii deformate 
, uretrită, vaginită, varice, veruci, viroze , zona zoster. 

 Efecte secundare ale utilizării produsului Argentum+® 77 nu 
există. Acest produs nu este toxic sau alergenic, nu afectează 
ficatul, rinichii sau alte organe ale corpului. Pericolul 
acumulării particulelor de argint în organism nu există. Având 
dimensiuni nanometrice, acestea se elimină în mod natural în 
trei zile. Nu creează fenomene de dependenţă sau obişnuinţă, 
fiind posibilă administrarea de lungă durată. Ionii de argint 
(Ag+) nu interacţionează cu niciun medicament sau remediu. 

Argentum+ este marcă înregistrată Agnes Itara SRL. Produsele 
din gama Argentum+® sunt notificare la Institutul de 
Bioresurse Alimentare şi Ministerul Sănătăţii cu seriile: 
AA/3873/2010, AA/3874/2010, AA/3875/2010, AA/3634/2010, 
60607/2011, 60608/2011. (Agnes Itara SRL; Tel. 0742132394) 
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Ce se găseşte în îngheţata de la magazine

 
 
 

Dr.  Ioan GORGOS 

 

        Îngheţata industrială a ajuns să fie un amestec de 

uleiuri vegetale exotice, un produs dezechilibrat din punct 

de vedere nutriţional prin conţinutul ridicat de acizi graşi 

saturaţi şi zahăr adăugat.  

cestea sunt concluziile care rezultă dintr

făcut deAsociaţia pentru Protecţia Consumatorilor 

din România (APC România). 

APC România a achiziţionat, în vederea realizării studiului 

privind calitatea îngheţatei industriale, 55 de sortimente de 

îngheţată, cu ingrediente şi arome diferite, urmăr

evaluarea nivelului de informare al consumatorului prin 

intermediul etichetei, identificarea ingredientelor folosite la 

fabricarea produsului în vederea prezentării unor puncte de 

vedere privind calitatea acestora, identificarea aditivilor 

alimentari din produsele analizate şi prezentarea posibilelor 

efecte ale acestora asupra sănătăţii consumatorului de îngheţată 

industrială şi prezentarea unor sugestii de consum.

„Îngheţata industrială a ajuns să fie un amestec de uleiuri 

vegetale exotice, despre care nu ni se spune dacă sunt 

hidrogenate sau nu, zer praf, amidon, zahăr adăugat şi 

chimicale din belşug. Acest produs, dezechilibrat din punct de 

vedere nutriţional prin conţinutul ridicat de acizi graşi saturaţi 

şi zahăr adăugat, nu trebuie consumat de 

persoane cu afecţiuni cardiovasculare, diabet şi boli 

metabolice. Totodată, trebuie consumat ocazional de către 

adulţi, în cantităţi mici, de 40 - 60 de grame

preşedintele APC România, conf. univ. dr. Costel Stanciu.

După evaluarea nivelului de informare al consumatorului de 

îngheţată industrială prin intermediul etichetei, s

la îngheţata cu ciocolată, cantitatea de cacao din produsele 

analizate variază între 0,1-3,2%, la îngheţata de vanilie 

cantitatea de vanilie din produsele analizate variază între 0,03

0,14%, la cea cu frişcă procentul cantităţii de frişcă este de 

0,2%, în îngheţata cu lapte cantitatea de lapte este de 12%, 

respectiv 15%, la cea cu nuci cantitatea efectivă este de 4%, în 

cea cu alune este de 3%, iar în cea cu cocos de 5,5%.

A 
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Ce se găseşte în îngheţata de la magazine 

Ioan GORGOS  

Îngheţata industrială a ajuns să fie un amestec de 

uleiuri vegetale exotice, un produs dezechilibrat din punct 

de vedere nutriţional prin conţinutul ridicat de acizi graşi 

cestea sunt concluziile care rezultă dintr-un studiu 

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor 

a achiziţionat, în vederea realizării studiului 

privind calitatea îngheţatei industriale, 55 de sortimente de 

îngheţată, cu ingrediente şi arome diferite, urmărindu-se: 

evaluarea nivelului de informare al consumatorului prin 

intermediul etichetei, identificarea ingredientelor folosite la 

fabricarea produsului în vederea prezentării unor puncte de 

vedere privind calitatea acestora, identificarea aditivilor 

ari din produsele analizate şi prezentarea posibilelor 

efecte ale acestora asupra sănătăţii consumatorului de îngheţată 

industrială şi prezentarea unor sugestii de consum. 

Îngheţata industrială a ajuns să fie un amestec de uleiuri 

care nu ni se spune dacă sunt 

hidrogenate sau nu, zer praf, amidon, zahăr adăugat şi 

chimicale din belşug. Acest produs, dezechilibrat din punct de 

vedere nutriţional prin conţinutul ridicat de acizi graşi saturaţi 

 către copii şi 

persoane cu afecţiuni cardiovasculare, diabet şi boli 

metabolice. Totodată, trebuie consumat ocazional de către 

60 de grame”, avertizează 

, conf. univ. dr. Costel Stanciu. 

uarea nivelului de informare al consumatorului de 

îngheţată industrială prin intermediul etichetei, s-a constatat că 

la îngheţata cu ciocolată, cantitatea de cacao din produsele 

3,2%, la îngheţata de vanilie 

e din produsele analizate variază între 0,03-

0,14%, la cea cu frişcă procentul cantităţii de frişcă este de 

0,2%, în îngheţata cu lapte cantitatea de lapte este de 12%, 

respectiv 15%, la cea cu nuci cantitatea efectivă este de 4%, în 

%, iar în cea cu cocos de 5,5%. 

În ceea ce priveşte nutrienţii conţinuţi de fiecare tip de îngheţată 

analizată, s-a constatat că toate produsele prezintă cel puţin o 

declaraţie nutriţională corespunzătoare pentru 100 grame produs 

finit. 

„Având în vedere faptul că în cele 55 de sortimente de îngheţată 

există cantităţi mai mari sau mai mici de 100 de grame, 

majoritatea consumatorilor nu au deprinderea necesară de a 

calcula cantitatea de nutrienţi asimilată de organism în urma 

consumării cantităţii de îngheţată din ambalajul respectiv. 

Totuşi, la un număr de 28 de sortimente de îngheţată, există, în 

tabelul aferent declaraţiei nutriţionale, valorile 

corespunzătoare pentru fiecare tip de nutrient din cantitatea de 

produs existentă în ambalaj”, se arată în studiu

În privinţa principalilor nutrienţi, pe baza declaraţiei 

nutriţionale, s-a constatat că îngheţatele analizate prezintă valori 

mari de: grăsimi (în unele cazuri până la 26 grame din 100 

grame produs), acizi graşi saturaţi (la unele ajung până la 19 

grame din 100 grame produs, deşi

Associationrecomandă numai 16 grame de acizi graşi saturaţi pe 

zi şi numai 11-13 grame pe zi la persoanele cu colesterol 

ridicat), carbohidraţi (ating nivelul de 48 grame din 100 grame 

produs, în timp ce zahărul adăugat atinge nivelul de 33 grame 

din 100 grame produs, respectiv de trei ori mai mult

conţine 100 ml de băutură răcoritoare pe bază de cola).

Cel de-al doilea criteriu analizat se referă la identificarea 

ingredientelor folosite la fabricare în vede

puncte de vedere privind calitatea acestora. Specialiştii au 

constatat că la 67% dintre sortimentele de îngheţată analizate, 

primul ingredient este reprezentat de laptele fără grăsimi, iar la 

13% dintre acestea se precizează cantitatea

Diferenţa până la 100% în ceea ce priveşte primul ingredient, la 

celelalte sortimente de îngheţată, este reprezentată de apă 

(22%), iar restul de 11% îl reprezintă zahărul şi siropul de 

glucoză-fructoză. 

De asemenea, la 60% dintre sortimentele de îngheţată analizate, 

al doilea ingredient este zahărul, 13% este apă, iar diferenţa de 

27% este un amestec de lapte degresat, uleiuri vegetale şi sirop 

de glucoză. 

La 25% dintre sortimentele de îngheţată analizate, cel de

treilea ingredient este reprezentat de către uleiul de cocos, zahăr 

(24%), lapte degresat, apă şi produse din zer (51%).
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În ceea ce priveşte nutrienţii conţinuţi de fiecare tip de îngheţată 

a constatat că toate produsele prezintă cel puţin o 

declaraţie nutriţională corespunzătoare pentru 100 grame produs 

ptul că în cele 55 de sortimente de îngheţată 

există cantităţi mai mari sau mai mici de 100 de grame, 

majoritatea consumatorilor nu au deprinderea necesară de a 

calcula cantitatea de nutrienţi asimilată de organism în urma 

ă din ambalajul respectiv. 

Totuşi, la un număr de 28 de sortimente de îngheţată, există, în 

tabelul aferent declaraţiei nutriţionale, valorile 

corespunzătoare pentru fiecare tip de nutrient din cantitatea de 

”, se arată în studiu. 

În privinţa principalilor nutrienţi, pe baza declaraţiei 

a constatat că îngheţatele analizate prezintă valori 

(în unele cazuri până la 26 grame din 100 

(la unele ajung până la 19 

din 100 grame produs, deşi American Heart 

recomandă numai 16 grame de acizi graşi saturaţi pe 

13 grame pe zi la persoanele cu colesterol 

(ating nivelul de 48 grame din 100 grame 

adăugat atinge nivelul de 33 grame 

de trei ori mai mult decât 

conţine 100 ml de băutură răcoritoare pe bază de cola). 

al doilea criteriu analizat se referă la identificarea 

ingredientelor folosite la fabricare în vederea prezentării unor 

puncte de vedere privind calitatea acestora. Specialiştii au 

constatat că la 67% dintre sortimentele de îngheţată analizate, 

primul ingredient este reprezentat de laptele fără grăsimi, iar la 

13% dintre acestea se precizează cantitatea de lapte degresat. 

Diferenţa până la 100% în ceea ce priveşte primul ingredient, la 

celelalte sortimente de îngheţată, este reprezentată de apă 

(22%), iar restul de 11% îl reprezintă zahărul şi siropul de 

mentele de îngheţată analizate, 

al doilea ingredient este zahărul, 13% este apă, iar diferenţa de 

27% este un amestec de lapte degresat, uleiuri vegetale şi sirop 

La 25% dintre sortimentele de îngheţată analizate, cel de-al 

ste reprezentat de către uleiul de cocos, zahăr 

(24%), lapte degresat, apă şi produse din zer (51%). 
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Cel de-al treilea obiectiv al iniţiatorilor studiului a fost de a 

identifica aditivii alimentari din produsele analizate. Astfel, în 

cele 55 de sortimente de îngheţată s-au identificat 23 de aditivi 

alimentari. 

Aditivii E471 şi E410 au fost identificaţi în 54 de sortimente de 

îngheţată, E412 în 50 de sortimente, E322 în 41, E407 în 29, 

E476 în 19, E330 în 11, E442 şi E150d în şapte, E460 şi E440

în şase, E468 în patru, E202, E141, E401, E477 şi E150a în 

două, iar E171, E417, E414, E162 şi E160c în câte un 

sortiment. 

Specialiştii atrag atenţia că dintre aditivii alimentari identificaţi 

în îngheţata analizată, următorii aditivi sunt suspecţi de apa

unor probleme de sănătate: E150a – caramel simplu, cel mai 

utilizat colorant artificial, poate provoca hiperactivitate şi 

probleme gastrointestinale, E 150d – caramel sulfit de amoniu 

poate provoca probleme intestinale după ingestia unor cantităţi 

mari, E 162 – betanină, colorant natural obţinut din sfecla roşie, 

poate conţine cantităţi mari de nitraţi şi produsele ce îl conţin 

trebuie evitate de copii, E 171 – dioxid de titan, colorant 

artificial (din studiile efectuate pe animale, s-a observat că ar

provoca diferite leziuni la nivelul aparatului cardiovascular, dar 

şi la nivelul ficatului şi s-au mai observat modificări la nivelul 

splinei şi rinichilor, dar şi al sistemului imunitar, fiind clasificat 

de Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Dome

Cancerului ca posibil cancerigen pentru oameni, iar în 

Germania a fost interzis). Printre aditivii periculoşi mai sunt: E 

202 – sorbat de potasiu (irită pielea, ochii şi mucoasele şi poate 

fi genotoxic şi mutagen pentru celulele sângelui uman), E 296 

acid malic (concentraţiile mari nu sunt permise în alimentele 

pentru copii, deoarece le lipseşte capacitatea de a metaboliza 

cantităţi mari de acid malic), E 322 – lecitine, emulgatori (deşi 

în general este sigur, unele studii arată că poate fi descompus

bacteriile din tractul digestiv într-un compus care poate 

contribui în timp la apariţia aterosclerozei şi a infarctului), E 

330 – acidul citric (distruge smalţul dentar, fiind nerecomandat 

copiilor celor care au afecţiuni cardiovasculare sau renale, 

afecţiuni ale aparatului digestiv şi diaree), E 407 

agent de îngroşare (unele studii au arătat că poate avea un efect 

toxic, putând provoca ulcer şi cancer), E 410 

carruba, agent de îngroşare (poate provoca scăderea eficienţei 

anumitor substanţe care ajută digestia), E 412 –

(poate provoca alergii), E 414 (poate provoca alergii şi se 

comportă ca o substanţă de balast), E 417 

stabilizator (poate provoca alergii). 
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al treilea obiectiv al iniţiatorilor studiului a fost de a 

identifica aditivii alimentari din produsele analizate. Astfel, în 

au identificat 23 de aditivi 

Aditivii E471 şi E410 au fost identificaţi în 54 de sortimente de 

îngheţată, E412 în 50 de sortimente, E322 în 41, E407 în 29, 

E476 în 19, E330 în 11, E442 şi E150d în şapte, E460 şi E440 

în şase, E468 în patru, E202, E141, E401, E477 şi E150a în 

două, iar E171, E417, E414, E162 şi E160c în câte un 

Specialiştii atrag atenţia că dintre aditivii alimentari identificaţi 

în îngheţata analizată, următorii aditivi sunt suspecţi de apariţia 

caramel simplu, cel mai 

utilizat colorant artificial, poate provoca hiperactivitate şi 

caramel sulfit de amoniu 

poate provoca probleme intestinale după ingestia unor cantităţi 

betanină, colorant natural obţinut din sfecla roşie, 

poate conţine cantităţi mari de nitraţi şi produsele ce îl conţin 

dioxid de titan, colorant 

a observat că ar 

provoca diferite leziuni la nivelul aparatului cardiovascular, dar 

au mai observat modificări la nivelul 

splinei şi rinichilor, dar şi al sistemului imunitar, fiind clasificat 

de Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Domeniul 

Cancerului ca posibil cancerigen pentru oameni, iar în 

Printre aditivii periculoşi mai sunt: E 

sorbat de potasiu (irită pielea, ochii şi mucoasele şi poate 

fi genotoxic şi mutagen pentru celulele sângelui uman), E 296 – 

acid malic (concentraţiile mari nu sunt permise în alimentele 

pentru copii, deoarece le lipseşte capacitatea de a metaboliza 

lecitine, emulgatori (deşi 

în general este sigur, unele studii arată că poate fi descompus de 

un compus care poate 

contribui în timp la apariţia aterosclerozei şi a infarctului), E 

acidul citric (distruge smalţul dentar, fiind nerecomandat 

copiilor celor care au afecţiuni cardiovasculare sau renale, 

ecţiuni ale aparatului digestiv şi diaree), E 407 – caragenan, 

agent de îngroşare (unele studii au arătat că poate avea un efect 

toxic, putând provoca ulcer şi cancer), E 410 – gumă de 

carruba, agent de îngroşare (poate provoca scăderea eficienţei 

– gumă de guar 

(poate provoca alergii), E 414 (poate provoca alergii şi se 

comportă ca o substanţă de balast), E 417 – gumă tara, 

Studiul privind calitatea îngheţatei industriale 

din Campania naţională de informare şi educare: Hrana 

sănătoasă – o investiţie pe termen lung în sănătatea noastră

prin intermediul căreia APC România

consumatorii despre importanţa unui stil de viaţă bazat pe 

alimente sănătoase, precum şi despre importanţa etichetei aflate 

pe produsele din magazine. 

 

Ce se întâmplă cu energia ta dacă ai relaţii 
intime cu mai mulţi parteneri?

 
      O vorbă spune să nu te culci cu cineva care nu vrei să 
devii. De aceea trebuie să fii foarte atentă(a) cu cine
împărtăşeşti energia ta intimă. În intimit
aurală se uneşte cu a celuilalt.  

ceste conexiuni puternice, indiferent cât de 
neimportante crezi că sunt, interacţionează cu celălalt, 
astfel cu cât eşti mai intim cu 

profund şi cu atât mai mult aura respective intră în contact cu a 
ta. Imaginează-ţi cum arată aura cuiva care are multipli 
parteneri şi răspândeşte aceste energii?

Suntem fiinţe fizice, dar suntem şi mai mult de atât, putem fi şi 
fiinţe energetice. De exemplu când eşti intim cu cineva a cărui 
energie este compatibilă cu a ta. De fiecare dată, indiferent de 
sexul practicat, absorbi o parte din energia partenerului, iar 
acesta o preiau pe a ta. 

Dacă faci sex cu oameni pozitivi şi iubitori,
absorbită şi te înălţa. Dacă sexul se întâmplă cu persoane 
negativiste şi pesimiste sau instabile, acea energie te va doborî 
în activităţile de zi cu zi. 

Cum îţi poţi curăţa aura? 

Înotul 
Lumina soarelui stimulează circuitul propriei tale
Meditaţia. Te ajută să te relaxezi şi să te eliberezi.
Devenind conştient de propriile emoţii. Când energia 
emoţională este blocată, se formează o aură care afectează 
întreg sistemul spiritual 
Vântul. Te ajută să fii cu picioarele pe pământ şi să
energiile nedorite din organism. 
Creativitatea stimulează energia şi eliberează blocajele 
energetice. Sursa: onlinereport.ro  
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Studiul privind calitatea îngheţatei industriale face parte 

Campania naţională de informare şi educare: Hrana 

o investiţie pe termen lung în sănătatea noastră, 

APC România îşi doreşte să informeze 

consumatorii despre importanţa unui stil de viaţă bazat pe 

sănătoase, precum şi despre importanţa etichetei aflate 

Ce se întâmplă cu energia ta dacă ai relaţii 
intime cu mai mulţi parteneri? 

O vorbă spune să nu te culci cu cineva care nu vrei să 
foarte atentă(a) cu cine îţi 

împărtăşeşti energia ta intimă. În intimitate energia ta 

ceste conexiuni puternice, indiferent cât de 
neimportante crezi că sunt, interacţionează cu celălalt, 
astfel cu cât eşti mai intim cu cineva, cu atât mai 

profund şi cu atât mai mult aura respective intră în contact cu a 
ţi cum arată aura cuiva care are multipli 

parteneri şi răspândeşte aceste energii? 

Suntem fiinţe fizice, dar suntem şi mai mult de atât, putem fi şi 
energetice. De exemplu când eşti intim cu cineva a cărui 

energie este compatibilă cu a ta. De fiecare dată, indiferent de 
sexul practicat, absorbi o parte din energia partenerului, iar 

Dacă faci sex cu oameni pozitivi şi iubitori, acea energie este 
absorbită şi te înălţa. Dacă sexul se întâmplă cu persoane 
negativiste şi pesimiste sau instabile, acea energie te va doborî 

Lumina soarelui stimulează circuitul propriei tale energii. 
Meditaţia. Te ajută să te relaxezi şi să te eliberezi. 
Devenind conştient de propriile emoţii. Când energia 
emoţională este blocată, se formează o aură care afectează 

Vântul. Te ajută să fii cu picioarele pe pământ şi să eliberezi 

Creativitatea stimulează energia şi eliberează blocajele 
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Un secret spiritual: Hainele se imprimă cu 
energia ta 

 

Cosmin Constantin-CÎMPEANU 

          Trăim într-un univers al energiilor. Tu e
mișcare. La fel este și tot ceea ce te înconjoară.

m întâlnit în ultima vreme tot mai mul
conștienți de acest adevăr, ceea ce este îmbucurător.

Ce îmi place mie să fac este să scot în eviden
practice care derivă din înțelegerea acestei realități. 
energie. Aceasta este însă doar fraza care sintetizează în trei 
cuvinte adevărul. Acest „totul este energie” este prezent peste 
tot în viața ta, iar articolul pe care tocmai îl cite
despre un mic segment care cu siguranță te interesează.

Cu toții purtăm haine. Lucrul mai puțin știut este acela că…

Hainele se imprimă cu energia ta 

Și asta se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu. Energiile sunt 
caracterizate de anumite vibrații care interacționează între ele.

Tu ești o formă de energie care are o anumită vibra
haina pe care o porți este o altă formă de energie
altă vibrație. 

Ceea ce se întâmplă este că energia hainei comunică cu energia
ta. Iar după fiecare purtare, vibrația hainei devine din ce în ce 
mai asemănătoare cu vibrația care te caracterizează pe tine.

Nu este recomandat să porți haine pe care le-ai mai purtat în 
situații în care ai experimentat trăiri intense. Dacă de exemplu 
ai experimentat un moment de foarte mare triste
pe care le aveai pe tine în acel moment poartă cu ele o parte 
din respectiva încărcătură emoțională. 

Dacă le vei îmbrăca din nou, există toate șansele ca după un 
anumit timp să simți o stare de apăsare și disconfort. Această 
stare se datorează vibrației cu care este impregnată respectiva 
haină pe care ai îmbrăcat-o. 

Același lucru se întâmplă și în cazul trăirilor intense pe care tu 
le caracterizezi ca fiind pozitive. Se poate întâmpla să por
nou o haină pe care ai mai purtat-o într-un moment în care ai 
experimentat o stare de fericire intensă. Purtând
simți o stare de euforie a cărei sursă nu o cunoști, sau cel puțin 
nu o cunoșteai până astăzi. 

A
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Un secret spiritual: Hainele se imprimă cu 

CÎMPEANU – București 

un univers al energiilor. Tu ești energie în 
șcare. La fel este și tot ceea ce te înconjoară.  

m întâlnit în ultima vreme tot mai mulți oameni 
știenți de acest adevăr, ceea ce este îmbucurător. 

ot în evidență aspectele 
țelegerea acestei realități. Totul este 

Aceasta este însă doar fraza care sintetizează în trei 
” este prezent peste 

care tocmai îl citești vorbește 
ță te interesează. 

ții purtăm haine. Lucrul mai puțin știut este acela că… 

un motiv foarte simplu. Energiile sunt 
ții care interacționează între ele. 

care are o anumită vibrație, iar 
formă de energie care are o 

Ceea ce se întâmplă este că energia hainei comunică cu energia 
ția hainei devine din ce în ce 

ția care te caracterizează pe tine. 

ai mai purtat în 
Dacă de exemplu 

i experimentat un moment de foarte mare tristețe, hainele 
pe care le aveai pe tine în acel moment poartă cu ele o parte 

șansele ca după un 
și disconfort. Această 

ției cu care este impregnată respectiva 

și lucru se întâmplă și în cazul trăirilor intense pe care tu 
le caracterizezi ca fiind pozitive. Se poate întâmpla să porți din 

un moment în care ai 
experimentat o stare de fericire intensă. Purtând-o s-ar putea să 

ți o stare de euforie a cărei sursă nu o cunoști, sau cel puțin 

Sugestia mea este să…      Ai grijă hainele cui por

Există două obiceiuri destul de populare ale poporului român de 
care îți sugerez să te ferești. 

Primul dintre ele ar fi acela că în familiile cu mai mul
frații mai mici poartă mai tot timpul hainele fraților mai mari. 
Atunci când fratele mai mare crește și nu îi mai vin pantalonii, 
rochia, tricoul etc. , părinții i le dau imediat spre probare fratelui 
mai mic. Dacă îi vin, devin ale lui din secunda următoare. Dacă 
nu îi vin, părinții știu că nu îi vin încă,
până când fratele mai mic va întruni dimensiunile necesare.

Cred că nu mai are rost să explic care sunt implica
comportament. Cu predilecție la copii, aceștia având 
personalitatea în formare, purtatul hainelor altcuiva are o 
influență mai mare. Fratele mai mic va prelua din trăsăturile de 
personalitate ale fratelui mai mare, datorită vibra
haină. 

Asta îl va influența în parcurgerea drumului personal pe care și 
la ales la venirea în această lume. Mai devreme sau mai târziu, 
oricum îl va parcurge. Purtând însă în majoritatea cazurilor 
haine pe care nu le-a mai purtat altcineva, î
neperturbat propria personalitate. 

Al doilea obicei destul de popular este acela de a
haine de la magazinele de tip second-
te îmbraci din cap până în picioare cu haine achizi
second-hand faci o mare greșeală. Dacă te îmbraci cu pantalonii 
unei persoane, cămașa une altei persoane diferită de prima și 
pantofii unui al treilea diferit de primii doi, ai pus deja pe tine 
trei tipuri de energii cu siguranță contradictorii.

Ceea ce se întâmplă este că îți sporești astfel perioadele de 
confuzie și o să ai un sentiment de neclaritate. Imaginează
sunt 4 energii care încearcă să comunice
altă vibrație: este vibrația ta predominantă, vibrația cămașei, 
vibrația pantofilor, și vibrația pantalonilor. Toate obiectele 
vestimentare poartă cu ele tristețea sau fericirea sau confuzia 
foștilor lor purtători. Iar tu le pui pe toate pe tine.
mirare că te simți într-un anumit mod și nu știi nici tu de ce.

Legea vidului și a prosperității

     Statistic vorbind, s-a demonstrat că nu por
din toate hainele pe care le ai în dulap.
rar sau niciodată. 

Ținând cont de ceea ce ai înțeles deja despre haine citind până 
aici, eu îți sugerez să renunți la o parte din hainele care fac parte 
din acești 20% și care au aparținut altor persoane sau le
chiar tu în momente de bucurie sau triste

Ai 80% din totalul de haine din care po
ai purtat foarte rar sau poate deloc. 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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hainele cui porți 

Există două obiceiuri destul de populare ale poporului român de 

în familiile cu mai mulți copii, 
ții mai mici poartă mai tot timpul hainele fraților mai mari. 

ște și nu îi mai vin pantalonii, 
ții i le dau imediat spre probare fratelui 

mai mic. Dacă îi vin, devin ale lui din secunda următoare. Dacă 
încă, așa că le pun la păstrare 

până când fratele mai mic va întruni dimensiunile necesare. 

Cred că nu mai are rost să explic care sunt implicațiile acestui 
ție la copii, aceștia având 

personalitatea în formare, purtatul hainelor altcuiva are o 
mare. Fratele mai mic va prelua din trăsăturile de 

personalitate ale fratelui mai mare, datorită vibrației existentă în 

ța în parcurgerea drumului personal pe care și 
la ales la venirea în această lume. Mai devreme sau mai târziu, 
oricum îl va parcurge. Purtând însă în majoritatea cazurilor 

a mai purtat altcineva, își va dezvolta 

Al doilea obicei destul de popular este acela de a achiziționa 
-hand. Dacă ai obiceiul să 

te îmbraci din cap până în picioare cu haine achiziționate de la 
șeală. Dacă te îmbraci cu pantalonii 

șa une altei persoane diferită de prima și 
de primii doi, ai pus deja pe tine 
ță contradictorii. 

ți sporești astfel perioadele de 
și o să ai un sentiment de neclaritate. Imaginează-ți că 

sunt 4 energii care încearcă să comunice, numai că fiecare are o 
ție: este vibrația ta predominantă, vibrația cămașei, 

ția pantofilor, și vibrația pantalonilor. Toate obiectele 
țea sau fericirea sau confuzia 
toate pe tine. Nu este nici o 
și nu știi nici tu de ce. 

și a prosperității 

a demonstrat că nu porți decât 20% 
din toate hainele pe care le ai în dulap. Restul le porți foarte 

Ținând cont de ceea ce ai înțeles deja despre haine citind până 
ți sugerez să renunți la o parte din hainele care fac parte 
ști 20% și care au aparținut altor persoane sau le-ai purtat 

istețe maximă. 

Ai 80% din totalul de haine din care poți alege unele pe care le-



 

    p. p. p. p. 173173173173                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Te invit să nu îți faci griji cu privire spațiul rămas în dulap după 
ce vei renunța la 5-10% din hainele pe care le por
mod constant. Și știi de ce? Pentru că „natura respinge la 
modul absolut ideea de vid”(Bob Proctor –
bogat). Dacă renunți la o parte din haine, altele noi le vor 
înlocui pe cele vechi. Iar tu vei merge mai ușor pe drumul tău. 
Un drum al armoniei și al păcii neperturbat de vibrații 
„împrumutate”. 

\ 
Criza manipulativă a petrolului 

genocid economic controlat din umbră
 

          Din fiecare criză, fie că este ea financiară sau de altă 
natură, cei mulți pierd iar cei puțini câștigă enorm.

ceste crize ne sunt prezentate ca niște cataclisme pe 
care nimeni nu le anticipează, care se întâmplă pur 
simplu și strică echilibrul mondial. Ceea ce cu timpul 

devine evident este că aceste crize sunt generate. Dar cine le 
generează? Pentru a afla răspunsul la această întrebare trebuie 
observat cine a avut cel mai mare profit în urma crizei.

Ultimele crize majore au fost criza financiară din perioada 
interbelică, criza petrolului din 1973 și criza financiară din 
2012. Pentru că există o anumită ciclicitate, urmează o nouă 
criză a petrolului. Dacă în 1973 criza petrolului a fost legată de 
războiul dintre statele arabe și Israel și de embargoul impus de 

OPEC* pentru SUA 
statele aliate Israelului, 
astăzi vorbim despre o 
criză a petrolului în care 
petrolul a ajuns la un 
preț minim istoric.

Petrolul este principala 
materie primă pentru 

carburanți; practic, petrolul face lumea să se mi
dintre cele mai prețioase resurse naturale. Astfel, multe state s
au dezvoltat rapid după ce au găsit zăcăminte de petrol pe 
teritoriul lor. 

Asasinii economici distrug mai mult decât economia, distrug 
vieți  

După căderea comunismului, Statele Unite au devenit singurul 
pol mondial de putere. Nu este o întâmplare că toate companiile 
cu adevărat globale (Google, Facebook, Microsoft, Oracle, 
Apple) sunt americane. SUA s-au menținut pe prima poziție în 
lume datorită în primul rând puterii militare (armată foarte 
performantă) și datorită puterii economice, având o economie 
bazată foarte mult pe resurse proprii (gaze naturale, petrol, 
minereuri). 

A
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ți faci griji cu privire spațiul rămas în dulap după 
10% din hainele pe care le porți acum în 

natura respinge la 
– Te-ai născut 

ți la o parte din haine, altele noi le vor 
șor pe drumul tău. 

și al păcii neperturbat de vibrații 

Criza manipulativă a petrolului – un 
genocid economic controlat din umbră 

Din fiecare criză, fie că este ea financiară sau de altă 
ți pierd iar cei puțini câștigă enorm.  

ște cataclisme pe 
care nimeni nu le anticipează, care se întâmplă pur și 

brul mondial. Ceea ce cu timpul 
devine evident este că aceste crize sunt generate. Dar cine le 
generează? Pentru a afla răspunsul la această întrebare trebuie 
observat cine a avut cel mai mare profit în urma crizei. 

nciară din perioada 
și criza financiară din 

2012. Pentru că există o anumită ciclicitate, urmează o nouă 
criză a petrolului. Dacă în 1973 criza petrolului a fost legată de 

embargoul impus de 
OPEC* pentru SUA și 
statele aliate Israelului, 
astăzi vorbim despre o 
criză a petrolului în care 
petrolul a ajuns la un 
ț minim istoric. 

Petrolul este principala 
materie primă pentru 

miște, fiind una 
țioase resurse naturale. Astfel, multe state s-

au dezvoltat rapid după ce au găsit zăcăminte de petrol pe 

Asasinii economici distrug mai mult decât economia, distrug 

ele Unite au devenit singurul 
pol mondial de putere. Nu este o întâmplare că toate companiile 
cu adevărat globale (Google, Facebook, Microsoft, Oracle, 

ținut pe prima poziție în 
re (armată foarte 

și datorită puterii economice, având o economie 
bazată foarte mult pe resurse proprii (gaze naturale, petrol, 

Începând cu anii 2000, tot pe baza resurselor naturale s
ridicat economic mai multe state cum ar fi:
Venezuela, Africa de Sud și statele arabe. Încă din anii 2000, 
principala problemă a americanilor a fost dezvoltarea acestor 
state, care se făcea fără împrumuturi BERD, FMI, BM, adică 
fără controlul lor. 

Între timp, Rusia s-a redresat economic având o economie 
competitivă, Brazilia a devenit o putere regională atât 
economică cât și militară, Venezuela a devenit un paradis 
pentru statele din jur, un pol economic, iar Africa de Sud liderul 
incontestabil al Africii. În 2001 apare BRICS (alian
economică a cinci state: Brazilia, Rusia, India, China 
de Sud), iar în 2014 aceste state dezvoltă institu
pentru Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. 
Practic, acesta a fost momentul în care Statele Unite au în
că noua coaliție poate destabiliza actualul 

Destabilizarea statelor în ascensiune a început în anul 2015. 
Această ofensivă a avut patru piloni: Banca Mondială, FMI, 
Armata SUA și statele arabe. Statele Unite au început discuțiile 
cu Iranul pentru ridicarea embargoului 
de petrol la sondele din Irak și Afganistan pentru a inunda piața 
cu petrol și a scădea foarte mult prețul acestuia. Aceste acțiuni 
au fost girate de Banca Mondială, FMI 
acum foarte ieftin, creșterea economică a Rusiei, Venezuelei, 
Braziliei sau a Africii de Sud au scăzut drastic.

Atacul economic a fost urmat de atacuri politice care au 
destabilizat aceste state. Brazilia a fost condusă 12 ani de 
guverne de stânga. Acestea au relansat ec
milioane de locuri de muncă iar acum pre
Rousseff este suspendată iar fostul pre
în haos, oamenii își pierd locurile de muncă iar Brazilia este 
aproape de faliment. 

În Venezuela și Africa de Sud lucrurile sunt 
Oamenii mor de foame pe străzi. Armata ra
alimentele iar FMI și Banca Mondială își trimit asasinii 
economici să ofere împrumuturi care vor îndatora aceste state 
pentru trei sau patru generații. În timp ce oamenii m
pe străzi, companiile intră în faliment, iar genera
le este refuzat dreptul la educație.  

În cealaltă parte a lumii, în clădiri de sticlă se dau bonusurile 
anuale. Am rezolvat și această criză. America de Sud și Africa 
de Sud sunt condamnate la încă 100 de ani de sclavie, cu 
Europa de Est ne mai gândim. 

Notă:  
* Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) este o organizație 
internațională alcătuită din Algeria, Angola, Indonezia, Iran, Irak, Kuweit, 
Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite 
Sediul central al OPEC (din 1965) este situat în Viena, Austria. Organiza
considerată de mulți observatori drept un cartel. 
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Începând cu anii 2000, tot pe baza resurselor naturale s-au 
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și statele arabe. Încă din anii 2000, 
principala problemă a americanilor a fost dezvoltarea acestor 
state, care se făcea fără împrumuturi BERD, FMI, BM, adică 
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competitivă, Brazilia a devenit o putere regională atât 
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pentru statele din jur, un pol economic, iar Africa de Sud liderul 
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și Fondul Monetar Internațional. 
Practic, acesta a fost momentul în care Statele Unite au înțeles 

ție poate destabiliza actualul status quo. 

Destabilizarea statelor în ascensiune a început în anul 2015. 
Această ofensivă a avut patru piloni: Banca Mondială, FMI, 

și statele arabe. Statele Unite au început discuțiile 
ridicarea embargoului și au crescut producția 

și Afganistan pentru a inunda piața 
și a scădea foarte mult prețul acestuia. Aceste acțiuni 

au fost girate de Banca Mondială, FMI și OPEC. Petrolul fiind 
șterea economică a Rusiei, Venezuelei, 

Braziliei sau a Africii de Sud au scăzut drastic. 

Atacul economic a fost urmat de atacuri politice care au 
destabilizat aceste state. Brazilia a fost condusă 12 ani de 
guverne de stânga. Acestea au relansat economia, au creat 
milioane de locuri de muncă iar acum președintele Dilma 
Rousseff este suspendată iar fostul președinte arestat. Țara este 

și pierd locurile de muncă iar Brazilia este 

rurile sunt și mai dramatice. 
Oamenii mor de foame pe străzi. Armata raționalizează 

și Banca Mondială își trimit asasinii 
economici să ofere împrumuturi care vor îndatora aceste state 

ții. În timp ce oamenii mor de foame 
pe străzi, companiile intră în faliment, iar generațiilor următoare 

În cealaltă parte a lumii, în clădiri de sticlă se dau bonusurile 
și această criză. America de Sud și Africa 

sunt condamnate la încă 100 de ani de sclavie, cu 

ția Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) este o organizație 
țională alcătuită din Algeria, Angola, Indonezia, Iran, Irak, Kuweit, 

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Venezuela. 
Sediul central al OPEC (din 1965) este situat în Viena, Austria. Organizația este 
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\ 
Nimic nu e întâmplător!

 

Generalului Emil STRĂINU 

         Ţara noastră se confruntă în această vară cu fenomene 
meteo extreme: caniculă în unele zone, instabilitate 
accentuată în alte zone şi ploi torenţiale care au dus la 
inundaţii, chiar căderi de grindină.  

ceste manifestări violente ale vremii ar 
provocate, potrivit generalului Emil Străinu, chiar de 
mâna omului. 

Mari suprafeţe de culturi agricole au fost afectate deja de aceste 
fenomene extreme, pagubele fiind însemnate. De asemenea, din 
cauza averselor torenţiale s-au format viituri care
şi gospodării. În comuna Cuci, din judeţul Mureş, numeroase 
case au fost 
avariate de ceea ce 
localnicii au 
descris ca fiind o 
tornadă. Acest 
tablou ne arată o 
Românie practic 
sub asediul 
fenomenelor meteo 
extreme. 

O posibilă cauză a 
acestor manifestări 
concertate ne-a 
dat-o generalul 
Emil Străinu: „Toate aceste fenomene pot fi controlate de om. 
Este o tehnologie veche, din anii ’50-’60, iar marile puteri 
dispun la ora asta de ea”. 

„Marile puteri îşi plătesc reciproc poliţe”  

„Prin intermediul ei, marile puteri îşi plătesc reciproc poliţe, 
fără să mai folosească tancuri şi rachete, războiul economic şi 
alte mijloace. Războiul economic îl fac distrugându
câmpurile de legume şi de fructe, pomii fructiferi, viile. Este un 
război între Est şi Vest. Primele cinci mari puteri ale lumii sunt 
deţinătoare a ceea ce se numeşte arma meteorologică şi 
desfăşoară războiul meteorologic. E foarte simplu. România, de 
peste 35-40 de ani, este un poligon de încercare a armelor 
geoclimatice”, a declarat, pentru ziarul Ring, generalul Emil 
Străinu. 

„În 2005 s-a dorit distrugerea agriculturii româneşti”

Generalul Străinu explică cine şi de ce ar vrea să pună la cale o 
astfel de acţiune. „Cine are interese reglează cumva aceste 
lucruri, pentru ca interesele proprii să fie cele care să primeze. 
A nominaliza pe cineva ar fi o greşeală. Sunt astfel de forţe şi ei 
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Nimic nu e întâmplător! 

Generalului Emil STRĂINU  

Ţara noastră se confruntă în această vară cu fenomene 
meteo extreme: caniculă în unele zone, instabilitate 
accentuată în alte zone şi ploi torenţiale care au dus la 

ceste manifestări violente ale vremii ar putea fi 
provocate, potrivit generalului Emil Străinu, chiar de 

Mari suprafeţe de culturi agricole au fost afectate deja de aceste 
fenomene extreme, pagubele fiind însemnate. De asemenea, din 

au format viituri care au distrus case 
şi gospodării. În comuna Cuci, din judeţul Mureş, numeroase 

Toate aceste fenomene pot fi controlate de om. 
’60, iar marile puteri 

iul ei, marile puteri îşi plătesc reciproc poliţe, 
fără să mai folosească tancuri şi rachete, războiul economic şi 
alte mijloace. Războiul economic îl fac distrugându-ţi recoltele, 
câmpurile de legume şi de fructe, pomii fructiferi, viile. Este un 

ntre Est şi Vest. Primele cinci mari puteri ale lumii sunt 
deţinătoare a ceea ce se numeşte arma meteorologică şi 
desfăşoară războiul meteorologic. E foarte simplu. România, de 

40 de ani, este un poligon de încercare a armelor 
, generalul Emil 

a dorit distrugerea agriculturii româneşti”  

Generalul Străinu explică cine şi de ce ar vrea să pună la cale o 
Cine are interese reglează cumva aceste 

ca interesele proprii să fie cele care să primeze. 
A nominaliza pe cineva ar fi o greşeală. Sunt astfel de forţe şi ei 

le folosesc. Cu aproximativ 10 ani în urmă, în 2005, când pe 
piaţa românească şi-au făcut intrarea mari furnizori de legume 
şi fructe din centrul Europei şi din Asia, s
asemănătoare. S-a dorit distrugerea agriculturii şi a 
pomiculturii româneşti. E clară treaba
care a adăugat că deocamdată nu există soluţii pentru rezolvarea 
acestei situaţii. „Nu avem ce să facem, pentru că la nivel 
decizional nu avem oameni care să înţeleagă acest lucru. 
Dosarul care s-a făcut în 2005, la marile inundaţii de atunci, 
este secretizat şi acum, este secret de stat la parlament

„Tornade o să fie în toată ţara”

Un fenomen pe care îl vedeam doar la televizor, tornada, a 
apărut în ultimii ani şi în România. În luna iunie, în localitatea 
Cuci din judeţul Mureş, o furtună violentă, care a durat 
aproximativ 15 minute, a distrus acoperişurile a mai mult de 
300 de case. Generalul Străinu a corelat această nefericită 
întâmplare cu alta, mult mai gravă, care a avut loc cu câţiva ani 
în urmă. „Când a fost prima tornadă, de la Făcăieni, eu am 
explicat că este tornadă. La vremea respectivă eram cadru activ 
şi era să fiu trecut în rezervă, fiind acuzat că vorbesc prostii. 
Abia după câţiva ani s-a recunoscut faptul acesta, iar astăzi 
toată lumea vorbeşte de tornade. La vremea aceea, eu eram cel 
asincron”, a mai declarat generalul Străinu, care a dat şi un 
avertisment pentru viitor. „Tornade o să fie în toată ţara, pe 
toată perioada verii. Ăsta e doar începutul

„Solstiţiul de vară şi luna roşie sunt fenomene astronomice 
periodice, care nu au niciun efect asupra elementului 
meteorologic”, a completat gen. Emil Străinu.

\ 
New York Times: «Niciun pre

SUA nu a făcut război atât de mult timp ca 
Obama»

       Dacă în urmă cu opt ani Barack Obama era candidatul 
la preşedinţia SUA care voia să pună capăt războiului în 
Irak, totuşi niciun preşedinte american nu a fost ulterior în 
război atât de mult timp, relatează Slate.fr
New York Times. 

      „Dacă SUA rămân angajate în lupta în Afganistan, Irak şi 
Siria până la sfârşitul mandatului său, el va deveni (...) singurul 
preşedinte în istoria SUA care şi-a efectuat cele două mandate 
în întregime la conducerea unei ţări în război
Times, trecând în revistă cei opt ani ai preşedinţiei Obama şi 
subliniind că despre Franklin D. Roosevelt, Lyndon Johnson, 
Richard Nixon sau Abraham Lincoln nu se poate spune acela
lucru. În afară de războiul în Afganistan, autorii au ţinut 
şi de operaţiunile desfăşurate de dronele americane în Pakistan, 
Somalia şi Yemen, de lupta împotriva grupării jihadiste Statul 
Islamic în Irak şi în Siria, precum şi de alte două „
consiliere şi asistenţă” în Camerun împotriva grupării Bok
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periodice, care nu au niciun efect asupra elementului 
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Dacă în urmă cu opt ani Barack Obama era candidatul 
la preşedinţia SUA care voia să pună capăt războiului în 
Irak, totuşi niciun preşedinte american nu a fost ulterior în 

Slate.fr, citând cotidianul 

Dacă SUA rămân angajate în lupta în Afganistan, Irak şi 
Siria până la sfârşitul mandatului său, el va deveni (...) singurul 

a efectuat cele două mandate 
în întregime la conducerea unei ţări în război”, scrie New York 

es, trecând în revistă cei opt ani ai preşedinţiei Obama şi 
subliniind că despre Franklin D. Roosevelt, Lyndon Johnson, 
Richard Nixon sau Abraham Lincoln nu se poate spune același 

În afară de războiul în Afganistan, autorii au ţinut seama 
şi de operaţiunile desfăşurate de dronele americane în Pakistan, 
Somalia şi Yemen, de lupta împotriva grupării jihadiste Statul 
Islamic în Irak şi în Siria, precum şi de alte două „misiuni de 

” în Camerun împotriva grupării Boko 
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Haram şi în Uganda, împotriva mişcării LRA a lui Joseph 
Kony. 

Totuşi, Barack Obama era departe de a se prezenta ca un 
susţinător al războiului în campania prezidenţială americană din 
2008. The Atlantic aminteşte că el şi-a bazat campania 
promisiunea că va pune capăt războiului în Irak şi că va aduce 
corecţii războiului în Afganistan. 

„În primul său discurs inaugural, el a mai promis o politică 
externă bazată mai mult pe diplomaţie şi mai puţin pe armată
Dar, amintește New York Times, „Barack Obama a recunoscut 
rapid contradicţia între mesajul său din campanie şi realitatea 
căreia îi făcea faţă odată ajuns în fruntea ţării. Când a acceptat 
Premiul Nobel pentru Pace, în decembrie 2009, el a declarat că 
umanitatea trebuie să reconcilieze două adevăruri aparent 
ireconciliabile – că războiul este uneori necesar şi că el este, de 
asemenea, la un anumit nivel, expresia nebuniei umane

Dacă preşedintele american a redus considerabil numărul 
trupelor angajate la sol, el a şi dezvoltat cu largheţ
dronelor. Rezultatul este, conchide The Atlantic, că dacă Obama 
nu căuta să sprijine noi dragoni la sosirea sa la Casa Albă, după 
opt ani „dragonii sunt în continuare acolo, dar cei care îi 
vânează au de acum tendinţa să opereze din aer sau în 
potrivit Slate.fr. 

\ 
Statul Orwellian 

 

Cristian Terran

           Întotdeauna am considerat SUA un experiment. În 
paralel cu acest experiment s-au mai desfăşurat şi altele. 
Scopul a fost de a combina concluziile în ceva concret, ceva 
ce va pune stăpânire definitiv pe omenire.  

acă în Statele Unite, cei aflaţi în spatele experimentului 
au mizat pe libertatea de care beneficia individul, în alte
părţi ale lumii se punea accentul pe panic

Nazismul şi comunismul au fost alte piese principale în 
stabilirea centralizării puterii într-un singur pilon central. 
Tehnicile folosite de către cei din urmă erau diametral opuse 
celor de peste ocean, tocmai pentru a se vedea reacţia oamenilor 
la aceste tratamente. Şi s-a văzut … omul este docil.

Dacă tratamentul este asigurat de cu regularitate, oamenii nu se 
pot organiza în opoziţii, nu pot comunica unii cu ceilalţi de 

D
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Totuşi, Barack Obama era departe de a se prezenta ca un 
susţinător al războiului în campania prezidenţială americană din 

a bazat campania pe 
promisiunea că va pune capăt războiului în Irak şi că va aduce 

În primul său discurs inaugural, el a mai promis o politică 
externă bazată mai mult pe diplomaţie şi mai puţin pe armată.” 
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căreia îi făcea faţă odată ajuns în fruntea ţării. Când a acceptat 
Premiul Nobel pentru Pace, în decembrie 2009, el a declarat că 
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Dacă preşedintele american a redus considerabil numărul 
trupelor angajate la sol, el a şi dezvoltat cu largheţe programul 

, că dacă Obama 
nu căuta să sprijine noi dragoni la sosirea sa la Casa Albă, după 

dragonii sunt în continuare acolo, dar cei care îi 
vânează au de acum tendinţa să opereze din aer sau în umbră”, 

Cristian Terran  

Întotdeauna am considerat SUA un experiment. În 
au mai desfăşurat şi altele. 

Scopul a fost de a combina concluziile în ceva concret, ceva 

acă în Statele Unite, cei aflaţi în spatele experimentului 
au mizat pe libertatea de care beneficia individul, în alte 

umii se punea accentul pe panică şi control. 
Nazismul şi comunismul au fost alte piese principale în 

un singur pilon central. 
Tehnicile folosite de către cei din urmă erau diametral opuse 

an, tocmai pentru a se vedea reacţia oamenilor 
a văzut … omul este docil. 

Dacă tratamentul este asigurat de cu regularitate, oamenii nu se 
pot organiza în opoziţii, nu pot comunica unii cu ceilalţi de 

teamă opresiunii şi a trădării. După „căderea” blocului comunist 
s-a aflat că o prea mare parte a populaţiei făcea rapoarte secrete 
către miliţiile locale. În aceiaşi categorie intră şi nazismul. 
Hitler a înţeles foarte bine că e mai uşor să mobilizezi oamenii 
împotriva a ceva decât pentru ceva. Astfel şi
civile care au terorizat oponenţii sistemului încă dinainte de a 
veni la putere. Cei mai mulţi au înţeles că au doar două opţiuni, 
sunt de partea lui sau morţi. 

Tot mai mulţi oameni (nu doar adepţii teoriei conspiraţ
de acord că există un complot ascuns şi la vedere pentru o 
centralizare a puterilor. În Europa este oficial de mult faptul că 
se doreşte ca toate statele comunitare să fie vasale 
Parlamentului European. Un fel de ev mediu modernizat. 
Globalizarea la nivel planetar s-ar realiza astfel în decursul a ( 
cel puţin ) o sută de ani. Statele mai dezvoltate îşi vor disputa 
locul în rândul din fata iar restul vor sta umile la coada listei 
până când numele de stat independent va dispare din 
dicţionarele limbilor. 

Însă în ultima perioadă lucrurile se mişcă prea repede…cel 
puţin în SUA. Nu a trecut mult timp de la promulgarea şi 
punerea în aplicare a legii ce prevede interzicerea deţinerii 
armelor de calibru mare în „cel mai democratic” stat al lumii. 
Evenimentele din Boston par să pregătească un control şi mai 
mare asupra cetăţenilor de rând, iar panic
aceştia să nu riposteze deloc. Elitele au învăţat din sistemele 
precedente cum să combine nevoia de libertate a individului cu 
frică de autorităţi şi s-a ajuns la …democraţie capitalistă.

Evenimentele din ultimele luni confirma bănuielile multor 
persoane că ne îndreptăm sigur către un stat de tip Orwellian. 
Supravegherea se va face mai agresiv şi în mod oficial, 
controlul fiind făcut „pentru siguranţa cetăţeanului”. Populaţia 
deja a început să se comporte ca cei din regimurile comuniste, 
conduita civică atingând cote de record. În ultimele luni firmele 
private de securitate au achiziţionat armament militar mai mult 
decât suficient şi în mod suspect, iar mulţi au fost cei ce s
întrebat împotriva cui o să-l folosească.

Să nu uităm de Posse Comitatus – legea federală a SUA ce nu 
permite armatei să acţioneze pe teritoriul ţării. Modificată în 
1981, legea da voie doar Gărzii Naţionale să asigure ordi
stare de urgenţă. Deocamdată ! 

 

\ 
Transa colectivă

 

Motto:  

” Problema noastră nu este nesupunerea civică. Problema 
noastră este obedienţa civică. Problema noastră este că 
oamenii din întreaga lume s-au supus ordinelor unor lideri şi 
milioane dintre ei au fost ucişi din cauza acestei obedienţe. 
Problema noastră este că oamenii din întreaga lume sunt 
obedienţi în faţa sărăciei şi înfometării şi prostiei şi războiului 
şi cruzimii. Problema noastră este că oamenii sunt obedienţi 
atunci când închisorile sunt pline de hoţi mărunţi şi marii hoţi 
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ne conduc ţara. Asta este problema noastră !”  
(1922-2010) 

răim într-o societate plină de paradoxuri în care medicina 
a avansat enorm dar bolile sunt mult mai numeroase, 
avem nenumăraţi experţi în toate domeniile, dar şi mai 

multe probleme decât aveam în trecut, avem acces la mai multă 
informaţie, dar totuşi atât de puţină înţelepciune în jur, trăim în 
deplină libertate şi totuşi suntem atât de înrobiţi. 

Sistemul este complet corupt! Este corupt din orice punct de 
vedere: războaiele sunt pornite intenţionat, mâncarea ne este 
otrăvită cu toxine, apa ne este umplută cu deşeuri toxice, ţări 
întregi sunt îngenuncheate de dragul profitului, doctorii distrug 
sănătatea, judecătorii îşi bat joc de justiţie, universităţile distrug 
cunoaşterea, ele nu educa studenţii ci le spal
guvernele distrug libertatea, mass-media distruge informaţia 
distorsionând-o după anumite interese, în timp ce mare parte din 
oameni nu admit că ar exista vreo problemă. Teoriile 
conspiraţioniste sunt privite ca o glumă bună şi nu ca o formă 
de informare alternativă. 

Atâta timp cât societatea rămâne oarbă, preocupată de lucruri 
mărunte, cei de la vârf nu au de ce să se teamă. Doar dacă 
începem să gândim critic la tot ceea ce ne este băgat pe gât de 
către sistem putem face diferenţa între realitatea adevărată şi cea 
virtuală, cu care suntem manipulaţi. Sistemul este corupt… şi 
nimic din ceea ce facem acum nu-l va schimba. Noi alegeri, 
proteste, editoriale, mişcări de rezistenţă etc. sunt importante în 
înţelegerea faptului că sistemul este putred, dar nimic din cele 
enumerate nu va schimba sistemul. Pentru a deveni un obstacol 
pentru elite trebuie să acţionezi independent, trebuie să devi 
independent de sistem. Din punct de vedere fizic, financiar, 
politic, intelectual şi spiritual trebuie să te îndepărtezi de 
controlul lor. Trebuie să gândeşti ca ei …”lasă-i să demonstreze 
cât vor atâta timp cât îşi plătesc taxele” – aşa gândesc elitele!

Trăiţi într-o transă permanentă! Majoritatea oamenilor nu 
conştientizează sistemul, ei doar încearcă să-şi găsească locul 
într-un sistem existent, fără a fi conştienţi că astfel contribuie la 
dezvoltarea acestuia. Oamenii vin acasă, dau drumul la TV, se 
lasa pradă mesajelor subliminale, îşi petrec timpul colectând 
fleacuri inutile ignorând complet ceea ce se întâmplă în jurul 
lor, crezând că lumea este ceea ce se întâmplă la televizor sau ce 
se scrie în ziare şi reviste… Tot ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru se întâmplă pentru că noi dăm voie să se întâmple. O 
vorbă înţeleaptă spune: „pentru că răul să triumfe e de ajuns ca 
oamenii buni să nu facă nimic”. În realitatea noastră e de ajuns 
să stăm cuminţi la televizor şi să privim liniştiţi la show
2 lei în timp ce se sprey-ază peste tot în lume, în timp ce se 
preia controlul asupra vieţilor noastre. Dar asta nu o să vezi la 
ştiri… trebuie să te înformezi, trebuie să faci un efort pentru a 
afla ce se întâmplă în jurul tău. Peste câţiva ani vă va părea rău. 
Copii voştri vor trebui să trăiască într-o societate şi mai rea ca 
aceasta. Vă va părea rău că nu aţi făcut nimic când încă se 
putea… 

Trăim într-o societate în care „normalul” este stabilit de către 
majoritate acest lucru fiind dezvoltat de către elite tocmai pentru 
că ele se pricep să imprime în subconştientul colectiv noţiunea 
de „normal”. În urmă cu câteva sute de ani normalitatea avea 
alte repere decât astăzi dar servea aceleaşi interese. Stabilirea 
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 – Howard Zinn 

o societate plină de paradoxuri în care medicina 
a avansat enorm dar bolile sunt mult mai numeroase, 
avem nenumăraţi experţi în toate domeniile, dar şi mai 

aveam în trecut, avem acces la mai multă 
informaţie, dar totuşi atât de puţină înţelepciune în jur, trăim în 

 

Sistemul este complet corupt! Este corupt din orice punct de 
intenţionat, mâncarea ne este 

otrăvită cu toxine, apa ne este umplută cu deşeuri toxice, ţări 
întregi sunt îngenuncheate de dragul profitului, doctorii distrug 
sănătatea, judecătorii îşi bat joc de justiţie, universităţile distrug 

ii ci le spală creierele, 
media distruge informaţia 

o după anumite interese, în timp ce mare parte din 
oameni nu admit că ar exista vreo problemă. Teoriile 

nă şi nu ca o formă 

Atâta timp cât societatea rămâne oarbă, preocupată de lucruri 
mărunte, cei de la vârf nu au de ce să se teamă. Doar dacă 
începem să gândim critic la tot ceea ce ne este băgat pe gât de 

iferenţa între realitatea adevărată şi cea 
virtuală, cu care suntem manipulaţi. Sistemul este corupt… şi 

l va schimba. Noi alegeri, 
etc. sunt importante în 

sistemul este putred, dar nimic din cele 
enumerate nu va schimba sistemul. Pentru a deveni un obstacol 
pentru elite trebuie să acţionezi independent, trebuie să devi 
independent de sistem. Din punct de vedere fizic, financiar, 

tual trebuie să te îndepărtezi de 
i să demonstreze 

aşa gândesc elitele! 

o transă permanentă! Majoritatea oamenilor nu 
şi găsească locul 

un sistem existent, fără a fi conştienţi că astfel contribuie la 
dezvoltarea acestuia. Oamenii vin acasă, dau drumul la TV, se 
lasa pradă mesajelor subliminale, îşi petrec timpul colectând 

et ceea ce se întâmplă în jurul 
lor, crezând că lumea este ceea ce se întâmplă la televizor sau ce 
se scrie în ziare şi reviste… Tot ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru se întâmplă pentru că noi dăm voie să se întâmple. O 

răul să triumfe e de ajuns ca 
oamenii buni să nu facă nimic”. În realitatea noastră e de ajuns 
să stăm cuminţi la televizor şi să privim liniştiţi la show-rile de 

peste tot în lume, în timp ce se 
preia controlul asupra vieţilor noastre. Dar asta nu o să vezi la 

nformezi, trebuie să faci un efort pentru a 
afla ce se întâmplă în jurul tău. Peste câţiva ani vă va părea rău. 

o societate şi mai rea ca 
aceasta. Vă va părea rău că nu aţi făcut nimic când încă se 

o societate în care „normalul” este stabilit de către 
majoritate acest lucru fiind dezvoltat de către elite tocmai pentru 

ricep să imprime în subconştientul colectiv noţiunea 
de „normal”. În urmă cu câteva sute de ani normalitatea avea 
alte repere decât astăzi dar servea aceleaşi interese. Stabilirea 

sistemului de normalitate nu este proporţional cu idealul de 
viaţă. Oamenii aleg să îşi plece capul în faţa autorităţilor tocmai 
pentru că aşa au fost educaţi. Am fost educaţi să învăţăm şi să 
tocim, nu să gândim critic; am fost învăţaţi să fim supuşi 
legilor, chiar dacă aceste sunt împotriva dezvoltării noastre ca 
individ; am fost manipulaţi să aprobăm formele de autoritate, 
chiar dacă atentează la libertăţile noastre…

Prins în ghearele sistemului omul devine demoralizat (de multe 
ori pe bună dreptate). Muncă asiduă, 
rutina, lipsa de perspectiva, frustrările 
alimentate de către so
plictiseală, lipsa unei educaţii proprii 
adecvate, toate contribuie la această 
demoralizare şi adâncire a individului în 
sistem. În locul trezirii colective, 
majoritatea aleg calea alcoolului, a 
depresiei, a drogurilor, a muncii, dar 
foarte puţini încearcă să conştientizeze 
sau să iasă din labirintul realităţii virtuale 

în care trăiesc. Gândirea „logică” cu care am fost învăţaţi să 
analizăm lumea înconjurătoare nu face decât să ne îndoctrineze 
cu falsele realităţi şi să ne trimită exact sp
vrem să scăpăm. 

Oamenii aşteaptă un salvator, un mântuitor care să lupte în locul 
lor şi să biruie fără ca ei să-şi asume vreo responsabilitate; 
aşteaptă ca cei din jurul lor să facă ceva pentru că ei să trăiască 
mai bine; aşteaptă, cerşesc soluţii sau se complac în situaţie 
spunându-şi că sunt prea mici pentru a face ceva; stau rutinaţi în 
realitatea cenuşie a muncii şi trăiesc doar pentru pauzele dintre 
lucru, week-end-uri libere şi concediile de odihnă, aşteptând, 
salivând sărbătorile de iarnă şi de paşti şi îşi continua liniştiţi 
lucrul anost, dintr-un reflex condiţionat, asemeni câinelui 
pavlovian, aşteptând momentul suprem al anului: concediul de 
vară! 

Dacă până acum ignoranta a fost cuvântul de ordine, dacă 
realitatea înconjurătoare a fost o simplă ştire la TV pentru voi, 
este momentul să deschideţi ochii, să nu va mai lăsaţi duşi de 
val, manipulaţi şi înrobiţi. Trebuie să aveţi curajul să faceţi ce 
trebuie atunci când ceilalţi dau bir cu fugiţii! Nu renunţaţi atât 
de uşor ! Nu fiţi indiferenţi ! Luaţi atitudine şi spuneţi NU !

 

\ 
Cipuri şi human enhancement 

tehnologiei pusă în slujba obţinerii 
controlului populaţional 

 

 Alex IONESCU 
 
       Agenda de lucru a celor care vor să instaureze controlul 
absolut la nivel planetar este în plină desfă
doresc să implementeze cipuri RFID fiecărei fiinţe umane, 
iar pentru aceasta nu se dau în lături de la nicio mâr
mint cu nerușinare, înşeală, desfă
grețoasă şi, poate pentru că lucrurile se mișcau mai încet 
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sistemului de normalitate nu este proporţional cu idealul de 
aleg să îşi plece capul în faţa autorităţilor tocmai 

pentru că aşa au fost educaţi. Am fost educaţi să învăţăm şi să 
tocim, nu să gândim critic; am fost învăţaţi să fim supuşi 
legilor, chiar dacă aceste sunt împotriva dezvoltării noastre ca 

t manipulaţi să aprobăm formele de autoritate, 
chiar dacă atentează la libertăţile noastre… 

Prins în ghearele sistemului omul devine demoralizat (de multe 
ori pe bună dreptate). Muncă asiduă, 
rutina, lipsa de perspectiva, frustrările 
alimentate de către societatea din jur, 
plictiseală, lipsa unei educaţii proprii 
adecvate, toate contribuie la această 
demoralizare şi adâncire a individului în 
sistem. În locul trezirii colective, 
majoritatea aleg calea alcoolului, a 
depresiei, a drogurilor, a muncii, dar 

te puţini încearcă să conştientizeze 
sau să iasă din labirintul realităţii virtuale 

în care trăiesc. Gândirea „logică” cu care am fost învăţaţi să 
analizăm lumea înconjurătoare nu face decât să ne îndoctrineze 
cu falsele realităţi şi să ne trimită exact spre acele uşi de care 

Oamenii aşteaptă un salvator, un mântuitor care să lupte în locul 
şi asume vreo responsabilitate; 

aşteaptă ca cei din jurul lor să facă ceva pentru că ei să trăiască 
rşesc soluţii sau se complac în situaţie 

şi că sunt prea mici pentru a face ceva; stau rutinaţi în 
realitatea cenuşie a muncii şi trăiesc doar pentru pauzele dintre 

uri libere şi concediile de odihnă, aşteptând, 
e de iarnă şi de paşti şi îşi continua liniştiţi 
un reflex condiţionat, asemeni câinelui 

pavlovian, aşteptând momentul suprem al anului: concediul de 

Dacă până acum ignoranta a fost cuvântul de ordine, dacă 
re a fost o simplă ştire la TV pentru voi, 

este momentul să deschideţi ochii, să nu va mai lăsaţi duşi de 
val, manipulaţi şi înrobiţi. Trebuie să aveţi curajul să faceţi ce 
trebuie atunci când ceilalţi dau bir cu fugiţii! Nu renunţaţi atât 

i indiferenţi ! Luaţi atitudine şi spuneţi NU ! 

Cipuri şi human enhancement – ofensiva 
tehnologiei pusă în slujba obţinerii 
controlului populaţional absolute 

 
Alex IONESCU – București 

Agenda de lucru a celor care vor să instaureze controlul 
absolut la nivel planetar este în plină desfășurare. „Elitele” 
doresc să implementeze cipuri RFID fiecărei fiinţe umane, 
iar pentru aceasta nu se dau în lături de la nicio mârșăvie: 

e, înşeală, desfășoară o propagandă 
țoasă şi, poate pentru că lucrurile se mișcau mai încet 
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decât sperau, au implementat în masă cipuri fără 
înştiinţarea persoanelor vizate.  

ulte site-uri web americane care și-au propus să 
informeze populația asupra situației reale în ceea ce 
privește implanturile RFID au fost cumpărate sau au 

fost ameninţate şi şi-au încetat activitatea. De aceea, în prezent, 
„vocile” care se aud sunt în primul rând cele care vorbesc de 
bine despre aceste cipuri, care înșiră câte beneficii, banale de 
altfel, veţi avea şi ce viaţă uşoară veţi putea duce datorită 
acestor  micuțe dispozitive.  

În realitate, implantarea de cipuri RFID este un pas important în 
obținerea controlului populaţional absolut. Pentru cei care 
conduc din umbră, omul nu trebuie să fie nimic mai mult decât 
o unealtă docilă. Dar... din ce în ce mai performantă: o nouă 
etapă de subjugare a populației a fost lansată de câţiva ani sub 
numele de human enhancement sau human augmentation şi se 
referă la creşterea în mod artificial, prin diferite dispozitive IT 
implantate, a capacităţilor fizice, mentale sau cognitive.  

 

Implantarea abuzivă de cipuri, fără înştiinţarea persoanelor  

Un studiu realizat anul trecut de către cercetătorii de la 
Wyoming Institute of Technology (WIT, SUA), pe 2955 de 
persoane din diferite zone ale Americii, a arătat că aproape o 
treime din cei luaţi în studiu aveau implantat un cip RFID fără 
ca ei să fi știut aceasta. Majoritatea cipurilor detectate la aceste 
persoane se aflau ascunse în lucrări dentare – plombe, coroniţe, 
punţi. Revista de specialitate The Open Dentistry Journal 
explica într-un articol apărut ulterior că medicul sau tehnicianul 
stomatolog pot cu uşurinţă să încorporeze un cip în lucrarea 
dentară pe care o realizează, fără ca aceasta să se observe, iar 
procedura este… „extrem de economică” – poate stoca multe 
date referitoare la pacient şi la lucrare într-un volum mic şi fără 
să fie nevoie de alt suport de date.  

O altă investigaţie realizată tot în 2014 în localitatea Hanna, 
statul Wyoming, a arătat că mai multor sute de copii de şcoală 
elementară sau gimnazială le-au fost implantate cipuri Mini 
RFID în timpul verificării medicale şi a vaccinărilor obligatorii 
din calendarul de vaccinare. Cipurile le-au fost introduse 
copiilor între degetul mare şi arătător, fără înştiinţarea şi fără 
consimțământul părinţilor.  Faţă de această acţiune invazivă a 
autorităţilor, doar unii părinţi au protestat. Ulterior aceştia au 
fost catalogaţi drept persoane obtuze sau sectante, care sunt 
împotriva progresului.  

Dar „implantarea cipurilor RFID fără permisiune nu este un 
fenomen nou” – afirmă publicaţia Institutului Wyoming pentru 
Tehnologie. De mai mulţi ani, diferite persoane s-au trezit cu 
implanturi RFID de care nu aveau habar că le-au fost făcute. 
Activist Post descria cazul unui danez care a dat în judecată 
spitalul Alexandra din Copenhaga pentru că i s-a implantat un 
cip RFID în timpul operaţiei la plămâni pe care a trebuit să o 
suporte în 1988. Dl. Mogens, persoana cipată, a spus că după ce 

a fost externat auzea voci şi nu mai putea duce o viaţă normală. 
În 1997, cu ocazia unui examen radiologic la torace, s-a 
descoperit prezenţa în plămânul stâng a unui mic obiect de 
metal – cipul – pe care a reuşit să îl îndepărteze în 2011 printr-o 
operaţie la spitalul Mount Elisabeth. Când s-a reîntors la spitalul 
Alexandra pentru a cerceta cazul său, responsabilii au scăpat 
foarte ușor, spunând că nu au cum să răspundă cererii sale 
pentru că în 1988 spitalul era sub tutela Ministerului Sănătăţii, 
fapt care se modificase între timp. Oare câţi astfel de domni sau 
doamne Mogens există la ora actuală? 

Toate aceste cazuri care au ieșit la iveală, de implanturi realizate 
fără ca persoanele să fi fost măcar informate, au iscat vii reacţii 
de protest. În primul rând din partea celor cipaţi, apoi din partea 
celor indignați de abuzurile flagrante ale autorităților. 
Însă mediatizarea acestor cazuri a fost redusă la minim pentru 
ca marea masă de oameni să nu își dea seama ce se petrece pe 
ascuns. 

Legea SUA care permite implantul de cipuri  

În 2010, în SUA a fost adoptată o nouă lege cu privire la 
asigurările de sănătate, HR3962 (the Affordable Care Act sau 
aşa-zisa lege Obamacare), care a dat naștere la numeroase 
dispute. Diferiți specialist afirmă că această lege crează într-un 
mod perfid cadrul legal pentru implantarea de cipuri.  

Paul McGuire, realizator de emisiuni radio, autor a 22 de cărţi, 
comentator de televiziune şi producător, explică în cartea sa 
apărută în 2010, „Sunteţi pregătiţi pentru microcip?”: „în 
legea asigurărilor de sănătate pe care reprezentanţii aleşi au 
votat-o fără să o citească, există o secţiune intitulată – C11 
Sec.2521 – Registrul Naţional de Dispozitive Medicale care 
statuează: «ministrul va stabili un registru naţional de 
dispozitive medicale (în această subsecţiune denumit ca 
„registru”) pentru a facilita analiza siguranţei după 
achiziţionarea acestora şi datele provenite de la fiecare 
dispozitiv care – (A) este sau a fost folosit pe sau într-un 
pacient; şi (B) este un dispozitiv clasa III; sau (ii) un dispozitiv 
clasă II care este implantabil». Limbajul (în formularea legii) 
este în mod intenţionat vag, dar furnizează structura (legală) 
pentru a face America prima naţiune care cere fiecărui 
cetăţean să primească un cip RFID aparent cu scopul de a 
controla asistenţa medicală.” El atenţionează că „guvernanţii 
fac diverse lucruri în timp pentru a determina populaţia să 
gândească că acest lucru (ciparea) este normal. Vă rog să 
înţelegeţi – spune McGuire – că dvs sunteţi doar un număr (!) 
pentru guvern. Cipul RFID este modalitatea guvernului de a vă 
controla pentru tot restul vieţii.” 

În 2013, în SUA s-a ajuns la aplicarea legii asistenţei sociale 
într-un mod care dă foarte mult de gândit, după cum afirmau 
diferite publicaţii private. Cei care primeau asistenţă medicală 
sau orice fel de asistenţă remunerată din partea guvernului au 
fost obligați să accepte implantarea unui cip RFID. Surse 
private menționau chiar cazul unei mame cu trei copii care, 
deoarece primea din partea statului asistenţă socială pentru 
copii, a fost forțată să accepte cipul pentru a nu i se sista 

M
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ajutorul financiar. La ora actuală, în SUA există multe 
controverse legate de această obligativitate a cipului. Oficial nu 
s-a emis o astfel de hotărâre dar autorităţile încearcă să forţeze 
limita, așa cum evidențiază exemplele de mai sus.  

UE hotărăşte ciparea nou-născuţilor  

Tendința de a implementa în masă cipuri nu este doar o 
extravaganță de peste ocean. Uniunea Europeană a hotărât în 
2014 ca fiecărui nou-născut din ţările membre să i se implanteze 
cip, iar această directivă să intre în vigoare până în 2020. Se 
precizează că cip-ul respectiv este totodată şi un senzor GPS 
care va fi conectat direct la un satelit. După cum afirmă site-
urile de specialitate, eroarea de localizare prin acest cip nu 
depăşeşte 5m, iar microbateria trebuie înlocuită în clinicile de 
stat la fiecare 2 ani.  

Lee Tien, avocat principal la Fundaţia Frontiera Electronică, 
afirma: „orice tehnologie de acest fel este uşor de abuzat în 
sensul invadării vieţii private. Dacă un copil poate fi urmărit, 
prin acest cip, doriţi ca şi alţii să vă poată urmări copilul dvs.? 
Este o sabie cu două tăişuri.”  

Suedia pregătește terenul pentru implantarea în masă a 
populației cu cipuri RFID/NFC  

Epicenter este o clădire de birouri nouă, hi-tech în Stockholm. 
Ea a devenit faimoasă în ultimele luni mai ales prin reclamele 
care s-au făcut pentru introducerea de cipuri RFID la angajaţii 
firmelor găzduite de Epicenter. Campania pentru implanturi este 
realizată sub forma proiectului Bionyfiken al cărui coordonator 
este Hannes Sjoblad – directorul executiv al departamentul 
pentru cercetare și dezvoltare la Epicenter.   

Campania Bionyfiken la Epicenter a început foarte incisiv chiar 
din ziua deschiderii complexului, când directorului executiv 
pentru dezvoltare i s-a implantat cipul RFID pe scenă, în timpul 
ceremoniei oficiale de inaugurare. Chiar şi reporterul BBC 
prezent la eveniment şi-a implantat un cip cu această ocazie. Cu 
alte cuvinte, se începuse o ofensivă mediatică care îşi dorea să 
convingă foarte multe persoane să facă la fel, directorul 
executiv pentru dezvoltare pozând 
într-un adevărat model pe care 
ceilalţi să îl urmeze. Doar că 
dintre angajaţii firmelor de la 
Epicenter nu au fost prea mulţi 
care au muşcat această momeală. 
Unii, în momentul în care au fost 
întrebaţi de reporterul BBC dacă 
îşi vor implanta cip, au răspuns 
„categoric nu” iar alţii au spus că 
doar pentru a deschide nişte uşi 
sau a avea acces la copiatoare nu 
are rost să îşi pună acest implant.   

Bionyfiken speră, aşa cum se 
afirmă pe site-ul dedicat 
proiectului, să „lucreze de asemenea la schimbarea percepţiei 

de către public şi educarea oamenilor asupra ideii că 
implanturile subdermice nu sunt doar inofensive ci şi, de fapt, 
foarte utile în viaţa zilnică”. Reclama la această campanie 
spune foarte clar: „schimbarea percepţiei de către public şi 
educarea oamenilor” asupra cipurilor RFID, dar nu pentru că 
aceste cipuri ar fi atât de utile în viaţa de zi cu zi, cum se induce 
ideea în mod pervers, ci pentru ca oamenii să ajungă să ceară 
aceste implanturi! Nu să le conteste. Ce avantaje flutură în faţa 
oamenilor reclamele la acest proiect? Accesul prin uşi 
restricţionate fără a mai fi nevoie de testarea codul pin, accesul 
la copiatoare, plata mâncării la prânz cu o simplă atingere a 
mâinii. Imensul dezavantaj, dacă poate fi numit astfel, pe care 
campania Bionyfinken însă nu îl menționează nicidecum, este 
renunţarea la libertatea şi intimitatea vieţii personale!  

Hannes Sjoblad şi Swedish Biohacking Group explică: „dorim 
să fim capabili să înţelegem această nouă tehnologie înainte ca 
noile corporaţii şi guverne să vină să spună «toată lumea va fi 
cipată» – cipul autorităţii fiscale, cipul Google, cipul 
Facebook”. Iar atunci, după cum spune Sjoblad, „vom fi 
capabili să interacţionăm cu tehnologia care va fi implementată 
de pe o poziţie de persoane avizate, care au deja o anumită 
cunoaştere”. Din aceste afirmații reiese foarte clar convingerea 
promotorilor acestui proiect cum că în viitor implantarea 
cipurilor nu va fi opţională, ci o măsură impusă de guvernanţi, 
aşa cum implementează orice proiect de orice natură, la ora 
actuală, la nivelul societăţii.  

Opoziţie 
Ofensiva Epicenter şi Bionyfiken a fost sancționată de ființele 
lucide, care nu s-au lăsat păcălite de mirajul tehnologiei. John 
Kindervag, analist principal pentru securitatea şi intimitatea 
vieţii, a atras atenția că cipurile implantate „reprezintă o 
ameninţare majoră la securitate şi intimidate”, și sunt „de 
speriat”. Această „conectare cu tehnologia” ne expune la o 
invadare a vieţii private. Kindervag lasă în umbră posibilitatea 
urmăririi şi a controlării fiinţelor umane de către autorităţi, 
plasând suspiciunile invadării vieţii private pe hackerii care vor 
pune cititoare de cip în diverse locuri. El precizează că 
„diferenţa între implanturi şi tehnologiile acum în uz de plată 
cu card este aceea că un implant NFC nu este protejat” şi de 
aceea există posibilitatea piratării datelor de pe cipuri, a citirii 
lor în orice zonă există un cititor de cipuri. Dar această citire 
abuzivă o pot face şi autorităţile, nu doar hackerii… 
  
Securizare  
La puţin timp după ce Kindervag a formulat public îngrijorările 
sale asupra siguranţei informaţiilor de pe cip,  Bionyfiken, firma 
de implanturi digitale, şi Kaspersky, firmă de programe de 
securitate pentru computere, anunță semnarea unui parteneriat 
care îşi propune să investigheze problemele de top ale 
produselor digitale ce pot fi purtate de oameni. Conform 
declarațiilor oficiale, cele două firme au devenit parteneri de 
afaceri pentru a „dezvălui realităţile conectării trupurilor 
noastre la internet” via cipuri RFID sau NFC. Dacă este mai 
dificil de anticipat ce noi aplicații se vor dezvolta în urma 
acestui parteneriat, putem spune cu siguranță că cele două firme 
nu își vor direcționa cercetările asupra problemelor 
fundamentale ridicate de cipuri, care implică respectarea 
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drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Să nu 
uităm că firma Kaspersky a semnat un acord de colaborare cu 
Interpolul şi un memorandum de înţelegere cu Europolul încă 
de la începutul lunii octombrie 2014, în cadrul conferinţei „The 
Interpol-Europol Cybercrime Conference”, la Singapore. Iar la 
întâlnirea Bilderberg de anul acesta al doilea subiect pe agenda 
de lucru a fost securitatea cibernetică. 

Întrucât implementarea cipurilor pe ascuns nu poate continua la 
nesfârșit, s-a recurs și la o altă strategie - lansarea unor 
„mode”, a unor „trenduri” prin care oamenii, păcăliţi prin 
reclame abil realizate, sunt determinați să ceară ei singuri să li 
se introducă cip sau alte dispozitive uşor de urmărit. 

Human enhancement – o nouă modalitate de implantare  

Peste ocean funcţionează mai bine modele, trendurile, 
edulcorarea realităţii în diverse curente ce sunt iniţiate aparent 
pentru a îmbunătății starea de bine a fiinţei umane. În ultimii 
ani, în Statele Unite s-a lansat o nouă „modă”, care se doreşte să 
fie extinsă prin diverse conferinţe şi dezbateri şi în Europa şi 
Japonia. Această „modă” poartă numele de human enhancement 
sau human augmentation şi se referă la creşterea în mod 
artificial a capacităţilor fizice şi/sau mentale ale fiinţei umane 
prin diverse dispozitive implantabile. Termenul human 
enhancement se referă la folosirea de mijloace tehnologice 
pentru a modifica caracteristicile şi capacităţile umane, dând 
naştere unor trăsături care se vor situa peste gama posibilităţilor 
umane normale. Avocaţii human enhancement-ului au avansat 
ideea că acesta este sinonim cu Transhumanismul, iar 
specialiştii IT denumesc human enhancement-ul Human 2.0. 
Dispozitivele pentru human enhancement sunt implanturi care 
îmbunătăţesc capacitatea senzorială, de exemplu auzul, 
implanturi care vor lega fiinţa umană de surse exterioare 
de  informaţie (computere, internet), implanturi care să crească 
puterea cognitivă etc. 

Human enhancement sau human augmentation se vrea a fi un 
domeniu de început în medicină şi bioinginerie. Promotorii lui 
visează să creeze o rasă superioară, de supraoameni. Mulți se 
întreabă însă, pe bună dreptate, încotro va conduce această 
creștere forțată a capacităților individuale în condițiile în care 
simțul moralei sau al valorilor spirituale, cu alte cuvinte, nivelul 
de conștiință rămâne la același nivel îndoielnic, sau cine va 
beneficia în primul rând de aceste „dotări” desprinse din filmele 
science-fiction (armata, poliția?).  

Aceste noi tehnologii extrem de tentante par să îndeplinească un 
vis al omenirii, trecerea ei pe un nivel superior. Cine nu își 
dorește să poată mai mult – fie să aibă o forță fizică herculeană, 
fie să poată cunoaște mai mult, fie să proceseze date cu viteza 
unui supercomputer? Totuși, pe această planetă există de mii de 
ani metode perfect naturale, foarte sigure, prin care ființa umană 
poate să-și trezească capacitățile latente uluitoare de care 
dispune, să descopere cu mult mai mult decât mințile limitate își 
pot imagina. O astfel de practică este yoga. Yoga nu face 
posibile doar astfel de realizări care depăşesc normalul obişnuit 
al capacităţilor umane, ci şi ridicarea nivelului de conştiinţă. 

Dar aceasta nu servește nicidecum scopurilor malefice ale celor 
care conduc din umbră omenirea, ba dimpotrivă. Ceea ce ei 
urmăresc de fapt este doar să obţină dispozitive implantabile 
care, în mod insidios, să schimbe fiinţa umană într-un fel de 
robot controlat, comandat de la distanţă, longeviv și mult mai 
performant decât un om obișnuit. În mod semnificativ, în capul 
listei de subiecte abordate la întâlnirea Bilderberg de anul acesta 
s-a aflat inteligenţa artificială.  

În fața numeroaselor tentații – super-puteri şi super-capacităţi 
pe care astfel de dispozitive le oferă fără niciun efort, doar prin 
simpla lor implantare, mulți oameni nici nu se mai gândesc la 
riscuri. Cei care dețin puterea manevrează abil slăbiciunile firii 
omenești! Cele mai recente dispozitive de human enhancement 
interacţionează cu creierul omenesc și ne sunt ilustrate în culori 
roz. Campaniile de reclamă însă nu spun niciun cuvânt dacă s-
au realizat teste referitoare la efectele adverse pe care le produc 
aceste dispozitive asupra ţesuturilor corpului omenesc.  

SUA adoptă o lege care dă undă verde şi pentru 
dispozitivele de human enhancement 

Pe data de 28 aprilie anul acesta, Congresul Statelor Unite a 
primit spre aprobare  Telehealth Enhancement Act, legea 
asigurărilor de sănătate pentru îngrijirile medicale la distanţă, 
prin aşa-zisa tele-medicină (telehealth). Aceste îngrijiri la 
distanţă presupun existenţa unor dispozitive care să furnizeze 
medicilor informaţiile medicale necesare despre pacient. Legea 
din 2010 (Obamacare) prevedea crearea unui registru în care să 
fie trecute toate dispozitivele cu implicare medicală purtate de 
cetăţenii SUA. În 2015 apare această lege, în continuarea celei 
din 2010, prin care se doreşte acoperirea prin asigurările 
medicale a serviciilor medicale oferite la distanţă ca urmare a 
informaţiilor primite de la pacienţi prin internet sau prin 
dispozitive wireless purtate de oameni. Pe site-ul Asociaţiei 
Americane pentru Telemedicină se specifică avantajele acestui 
tip de servicii medicale: reducerea costului serviciilor medicale, 
posibilitatea monitorizării de la distanţă, faptul că pacienții 
(consumatorii) vor această medicină de la distanţă iar 
informaţiile de sănătate sau medicale se obţin de la pacienţi prin 
internet sau prin utilizarea de dispozitive wireless.  

Atât cipurile RFID cât şi dispozitivele de human enhancement 
intră în această categorie de aparatură aşa-zis medicală deoarece 
pe de o parte, fiind implantate în trup pot furniza informaţii 
despre purtătorul lor, iar pe de altă parte dispozitivele de human 
enhancement ajută fiinţa la creşterea capacităţilor, aspect care 
este asociat cu îmbunătăţirea stării de sănătate. Prin urmare, şi 
cipurile RFID şi dispozitivele de human enhancement vor putea 
fi acoperite de asigurările de sănătate. Încă un argument care să 
fie fluturat în faţa oamenilor pentru ca aceştia să-și dorească să 
și le implanteze. În mod neîntâmplător, legea din 28 aprilie a 
fost numită Telehealth Enhancement Act şi nu, în mod  simplu, 
Telehealth Act, cum ar fi fost normal dacă ea s-ar fi referit doar 
la tele-medicină, adică la serviciile medicale la distanţă 
asigurate în mod tradiţional.  
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Privind dintr-un alt unghi cele două legi ale asigurărilor de 
sănătate din America – cea din 2010 şi cea din 2015 – putem 
observa că ele crează cadrul legal pentru implantarea oamenilor 
cu cipuri RFID și dispozitive de human enhancement, făcând 
posibilă monitorizarea lor prin intermediul acestor 
dispozitive.  Monitorizarea sănătăţii şi acordarea de ajutor mai 
rapid în caz de urgenţă sunt argumente forte pe care se 
pedalează pentru a reuși implementarea întregii populații cu 
cipuri. Iar ceea ce nu se spune este că monitorizarea se va face 
indiferent dacă persoanele sunt bolnave sau nu.  

Lee Tien afirma referitor la dispozitivele implantabile care au 
sistem de urmărire: „în momentul în care acel lucru este în tine, 
care este garanţia că oricine ar dori să te monitorizeze nu o va 
face?” 

Mari companii, precum Samsung sau Google își dau 
concursul să inventeze dispozitive medicale implantabile 

Printre marile firme care şi-au declarat public interesul pentru 
human enhancement se numără și Samsung. Compania a 
inventat recent un minielectrod care poate fi introdus în cap şi 
care furnizează informaţii despre starea organismului de la 
inimă la creier, despre starea generală (normală sau patologică) 
şi cea psihologică a persoanei respective. Acest miniaparat a 
fost denumit de Samsung dispozitiv medical implantabil 
(Implantable Medical Device) – DMI. Minielectrodul comunică 
cu un computer, iar software-ul special adaptat prezintă 
medicului datele privind starea persoanei. Se presupune că 
diagnosticul şi indicaţiile terapeutice se vor face mai eficient. 
Dar dacă în timpul unei urgenţe, din anumite motive tehnice, 
datele nu vor putea fi furnizate de computer, această 
supratehnologizare ar putea costa vieţi.  

Modul în care funcţionează acest DMI a fost prezentat doar într-
o singură direcţie – cea de la pacient la computer şi medic. Dar, 
după cum ştim, comunicaţiile electronice funcţionează în 
ambele sensuri. Întrebarea este: cine garantează că în momentul 
în care se introduce acel electrod în creier, nu va folosi nimeni 
computerul, cu un soft adecvat, pentru a se induce persoanei 
respective impulsuri electrice cu un anumit pattern, pentru a-i 
provoca diferite stări? Ştim că de 
mai bine de jumătate de secol se 
studiază, în special în domeniul 
militar, interacţiunea fiinţei umane 
cu câmpurile electromagnetice – în 
sensul de modificare a reactivităţii ei 
prin intermediul anumitor tipuri de 
unde. Pe această temă au existat 
numeroase proiecte. La ora actuală 
se ştie foarte precis cum arată pe 
computer tiparul undelor cerebrale 
pentru diferitele stări ale fiinţei 
umane. Prin urmare, cine garantează 
că aceste implanturi de cip sau alte dispozitive nu vor fi folosite 
de fapt pentru a se induce, atunci când e necesar, la nivel de 
mase impulsuri electrice sau electromagnetice care să facă 
persoanele să fie obediente, supuse sau să inducă în grupuri 

diferite impulsuri care întrețină tensiuni sau chiar să incite la 
violenţă?  

Popularizarea asiduă a human enhancement-ului  

Moda human enhancement este adusă cu insistență în atenţia 
publicului prin diverse congrese şi conferinţe. Multitudinea lor 
vrea să sugereze în mod fals că acest subiect este foarte 
important (este astfel doar pentru scopurile tenebroase ale 
„elitei”) şi că are o largă răspândire. 

La jumătatea lunii iunie 2013, la Lincoln Center, New York, a 
avut loc congresul pentru tehnologia de tip human 
enhancement. Printre alte subiecte, la acest congres s-a 
prezentat cel mai avansat cap de android, foarte asemănător cu 
originalul uman, care utiliza 36 de servere pentru actualizarea 
expresiei faciale, un geminoid – un android „viu” şi „cele mai 
îndrăzneţe tehnologii pentru atingerea imortalităţii prin 
migrarea trupescului şi a minţii spre substraturi nonbiologice”.  

În 2016, la finele lunii februarie, a avut loc a 7-a conferinţă 
internaţională „Augmented Human”, la Geneva. Această serie 
de conferinţe a debutat în 2010 la Megeve, o staţiune alpină 
inaugurată în 1910 de familia Rothschild. Iată câteva exemple 
de subiecte abordate la aceste conferinţe: realitatea îmbunătățită 
şi mixtă; internetul dispozitivelor pentru human augmentation; 
senzori şi hardware; dispozitive IT purtabile; sănătate crescută 
prin dispozitive artificiale; oraşe „deştepte” (smart cities); 
textile „deştepte” (smart textiles); turism şi jocuri augmentate; 
dispozitive bionice şi biomecanice; tehnologii de reabilitare; 
exoschelete; artă augmentată.  

Toate aceste găselnițe tehnologice nu fac decât să îndepărteze 
fiinţa umană de propria ei natură, aducându-i în atenţie tot felul 
de subiecte fanteziste, aparent realizabile.  

Dezbateri academice pentru human enhancement  

Pentru ca human augmentation/human enhancement să nu fie 
doar o modă care să treacă mai mult sau mai puţin observată ci 
să aibă greutate, să aibă girul ştiinţei, pentru a putea fi 
implementată la nivelul societăţii, s-au realizat chiar dezbateri 
academice pe acest subiect.  

La finele anului 2012, Societatea Regală (Britanică) împreună 
cu Academia de Ştiinţe Medicale din Marea Britanie, Academia 
Britanică şi Academia Regală de Inginerie au realizat un 
workshop intitulat „Human Enhancement şi Viitorul Muncii” în 
care, după cum au afirmat, „au luat în considerare impactul 
crescând şi potenţialul risc al tehnologiilor de creştere a 
capacităţilor umane”.  

Raportul final al acestui workshop, al cărui titlu vorbește de la 
sine, ne edifică indubitabil ce se urmărește de fapt prin 
dezvoltarea tehnologiei de tip human enhancement: „Munca va 
evolua în următorul deceniu, tehnologiile de creştere a 
capacităţilor realizând o contribuţie importantă la aceasta. 
Utilizarea pe scară largă a creşterii capacităţilor ar putea 
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influenţa capacitatea unui individ de a învăţa sau de a realiza 
diferite lucruri şi poate chiar de a intra într-o anumită profesie; 
să-i influenţeze motivaţia; să permită oamenilor să lucreze în 
condiţii mai grele sau la o vârstă mai înaintată, să reducă 
bolile profesionale sau să faciliteze reîntoarcerea mai rapidă la 
lucru după boală.” Iar, în încheiere, se menționează că a fost 
schițată „o hartă de integrare a acestor tehnologii în vieţile 
noastre într-un mod sigur şi eficace”. Cu alte cuvinte, 
workshopul realizat de specialiştii diverselor societăţi şi 
academii britanice, deși iniţial se afirma în mod păcălitor că va 
analiza dacă aceste dispozitive de human enhancement
în vreun fel fiinţa umană şi societatea, în realitate a avut scopul 
de a arăta ce bine este să devenim… roboţi, şi că nu avem 
motive de îngrijorare pentru că artizanii metamorfozei au pus la 
punct un mod „sigur şi eficace” de a integra tehnologia în viaţa 
noastră. Este evident că epoca „eu, robotul
„implementată” cât mai curând.  

Critici 

Vocile care critică această direcție extrem de periculoasă în care 
umanitatea este împinsă nu sunt foarte mult mediatizate. Dintre 
cei care se opun cu vehemenţă acestei „mode” îi amintim pe 
Francis Fukuyama – sociolog şi politolog american, cu multe 
studii şi articole publicate, şi pe Leon Kass – medic, profesor şi 
om de ştiinţă cunoscut pentru opoziţia sa în ceea ce priveşte 
clonarea, extensia vieţii şi eutanasia, un „umanist de modă 
veche”, cum se autointitulează. Ei se opun ideii de 
enhancement şi tot ceea ce implică ca şi tehnologie, implanturi 
etc., argumentând că este nenaturală, subminează demnitatea 
umană, erodează calitatea umană şi poate produce afectarea 
trupului şi a psihicului.  

Thomas Greene afirma că „doar o industrie IT divorţată de 
orice fel de bun simţ şi demnitate umană, în care tehnologia 
devine un scop în sine, se poate strădui să facă coşmarurile 
unor nebuni să devină realitatea obişnuită”. 

\ 
Un raport independent recent dezvăluie 
cifrele dezastrului din Norvegia: 76% 

dintre copiii internați de Barnevernet au 
dezvoltat deja probleme psihice

 
George ALEXANDER

        După ce timp de luni de zile mărturiile părin
despre abuzurile Barnevernet au fost desconsiderate, acum 
un raport al Centrului Independent de cercetări sociale
aparține de Facultatea de Medicină a Universită
Știință și Tehnologie din Trodnheim arată propor
dezastrului. 
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După ce timp de luni de zile mărturiile părinților 
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onform acestui studiu, peste 76% dintre copiii interna
în centrele Barnevernet (Protec
Norvegia) suferă de grave probleme psihice. Ministrul 

pentru Copii și Egalitate din Norvegia, Solveig Horne s
șocată, declarând că „cifrele sunt mult mai mari decât m
așteptat”. 

Rezultatele studiului, au fost dezvălui
Alexander, fost director de grădiniță în Norvegia. 

„Întrebarea pe care orice om de bun-sim
este: De ce suferă 76 % dintre aceşti copii de grave probleme 
psihice dacă Barnevernet le asigură o via

De ce această industrie numită Barnevernet livrează pe bandă 
rulantă oameni bolnavi psihic în societate? De ce îmbolnăveşte 
Barnevernet copiii noştri? De ce îi distruge psihic?
comentat el pe Facebook. 

Acesta mai afirmă că politicienii norvegieni 
dezastrul, iar oamenii care au tras semnale de alarmă au fost 
dați la o parte, așa cum a fost și cazul său.

„Oamenii care au spus adevărul, cercetătorii incomozi, oamenii 
care au ieşit în stradă au fost dați la o parte. Politicieni de doi 
bani au mințit la televizor, prin Norvegia, că totul este perfect şi 
că pretențiile noastre sunt «vanvittige» 

Dezastrul, însă, este dezastru, oricât te
beatitudine, de inconştiență şi politicianism abject, cu vorbel
Și cu viața altora, din păcate!
Dați-le copiii înapoi familiilor Bodnariu, Nan şi tuturor 
celorlalți oameni pe care i-ați ucis aproape, prin indiferența şi 
răceala voastră! Prin diletantismul şi ochelarii voştri de cal 
prin care vedeți lumea aceasta!”, a încheiat el.
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Barnevernet copiii noştri? De ce îi distruge psihic?”, a 
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ți la o parte, așa cum a fost și cazul său. 
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\ 
Telefoanele mobile cresc în mod 
considerabil riscul de cancer

 
 

Cel mai mare studiu ce a fost realizat vreodată confirmă o 
ipoteză care circulă de peste 30 de ani

 
 

n studiu major al guvernului Statelor Unite a descoperit 
o legătură între telefoanele mobile şi cancer. Această 
descoperire explozivă legată de efectele telefoanelor 

asupra sănătăţii a fost în dezbatere de ani buni, scrie 
Journal. 

Studiul realizat de Programul 
Naţional de Toxicologie a 
descoperit apariția în special a două 
tipuri de tumori la şobolanii 
masculi care erau expuşi unor 
frecvenţe radio emise în mod 
normal de telefoane mobile. 

„Având în vedere scala la care se 
utilizează comunicaţiile mobile la 
nivel mondial, de către utilizatori 
de toate vârstele, chiar şi o creştere mică a incidenţei unor boli 
apărute în urma expunerii la frecvenţe radio ar putea avea 
implicaţii largi pentru sănătatea publicului”, potrivit unui 
raport din cadrul studiului. 

Chestionat referitor la concluziile acestui studiu, un reprezentat 
al Institutului Naţional de Sănătate (NIH) a afirmat la începutul 
lunii mai că este important de reținut că observaţiile şi datele 
colectate anterior pe scară largă de la oameni au adus puţine 
dovezi legate de creşterea riscului dezvoltării de cancer din 
cauza telefoanelor mobile. 

Deși efectele biologice observate la animale nu se aplică 
neapărat identic şi la oameni, ele oferă importante informa
asupra consecințelor radiațiilor testate. Programul Naţional de 
Toxicologie a investit 25 de milioane de dolari în cel mai 
cuprinzător studiu legat de efectele telefoanelor mobile asupra 
sănătăţii. 

„Dacă existau oameni care susțineau că nu există niciun risc, 
cred că studiul pune capăt tuturor afirmaţiilor de acest gen
spus Ron Melnick, cel care a condus programul până în 2009, 
când s-a retras. 
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Telefoanele mobile cresc în mod 
considerabil riscul de cancer 

Cel mai mare studiu ce a fost realizat vreodată confirmă o 
ipoteză care circulă de peste 30 de ani  

n studiu major al guvernului Statelor Unite a descoperit 
o legătură între telefoanele mobile şi cancer. Această 
descoperire explozivă legată de efectele telefoanelor 

asupra sănătăţii a fost în dezbatere de ani buni, scrie Wall Street 

de toate vârstele, chiar şi o creştere mică a incidenţei unor boli 
apărute în urma expunerii la frecvenţe radio ar putea avea 

”, potrivit unui 

Chestionat referitor la concluziile acestui studiu, un reprezentat 
al Institutului Naţional de Sănătate (NIH) a afirmat la începutul 

ținut că observaţiile şi datele 
a oameni au adus puţine 

dovezi legate de creşterea riscului dezvoltării de cancer din 

și efectele biologice observate la animale nu se aplică 
neapărat identic şi la oameni, ele oferă importante informații 

țiilor testate. Programul Naţional de 
Toxicologie a investit 25 de milioane de dolari în cel mai 
cuprinzător studiu legat de efectele telefoanelor mobile asupra 

țineau că nu există niciun risc, 
ne capăt tuturor afirmaţiilor de acest gen”, a 

spus Ron Melnick, cel care a condus programul până în 2009, 

\ 
Dovada evidentă că în România aproape 

toate telefoanele sunt ascultate
 

     A trecut aproape neobservată declara
Monicăi Macovei cum că serverele de interceptări ale SRI 
au costat un miliard de euro. 

um se justifică cifra? (În imagine, un datacenter google 
care a costat 1 miliard de dolari
aduna, cu tot cu paraîndărăturile uzuale, suma n

ajunge nici măcar la 1% din miliardul vânturat pentru cele 
câteva mii de mandate de interceptare emise în fiecare an. 
Singura explicație posibilă pentru o sumă atât de mare este că 
absolut toate convorbirile telefonice ale fiecărui cetă
probabil și corespondența electronică) sunt înregistrate și 
stocate pentru posteritate, ilegal și în disprețul 
scump, dar măcar are sens. 
 
  

 
Nu-i chiar surprinzător – o face ditamai NSA
o țară din lumea a treia (dpdv al culturii politice măcar)? Mai 
ales că există condiții mult mai propice pentru asta. SRI este 
militarizat, situație unică în NATO, iar întreaga sa activitate 
este secretă din oficiu (nu doar informa
aproape unică. 
Tehnic, procedura îi ocolește cu totul pe operatori. Până în 
2008, fiecare mandat în parte ajungea la furnizorul de servicii 
care dădea acces SRI doar la numerele vizate. Apoi, operatorii 
au fost obligați să asigure accesul complet al serviciului la 
fluxul de date, fără a mai putea vedea exact ce se ascultă 
nu. 
  

 
Practic, nu există niciun filtru extern care să garanteze că 

C

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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Dovada evidentă că în România aproape 
toate telefoanele sunt ascultate 

A trecut aproape neobservată declarația șocantă a 
Monicăi Macovei cum că serverele de interceptări ale SRI 

În imagine, un datacenter google 
care a costat 1 miliard de dolari.) Orice și oricum ai 
aduna, cu tot cu paraîndărăturile uzuale, suma n-ar putea 

ajunge nici măcar la 1% din miliardul vânturat pentru cele 
câteva mii de mandate de interceptare emise în fiecare an. 

ție posibilă pentru o sumă atât de mare este că 
absolut toate convorbirile telefonice ale fiecărui cetățean (și 

și corespondența electronică) sunt înregistrate și 
și în disprețul Constituției. Tot 

 

o face ditamai NSA-ul, de ce s-ar codi 
culturii politice măcar)? Mai 

ții mult mai propice pentru asta. SRI este 
ție unică în NATO, iar întreaga sa activitate 

este secretă din oficiu (nu doar informațiile clasificate), situație 

ște cu totul pe operatori. Până în 
2008, fiecare mandat în parte ajungea la furnizorul de servicii 
care dădea acces SRI doar la numerele vizate. Apoi, operatorii 

ți să asigure accesul complet al serviciului la 
a mai putea vedea exact ce se ascultă și ce 

 

Practic, nu există niciun filtru extern care să garanteze că 
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ascultările se limitează la mandate iar cele interne 
sunt strict secrete. 

Ipotetic vorbind, dacă o grupare mafiotă pune mâine mâna pe 
conducerea serviciului și începe să-l folosească pentru 
extorcare, nimeni n-o poate opri. 

\ 
Manipularea conştiinţelor prin 

bombardamentul psihologic informaţional
 
 

Cum se distruge discernământul prin diversiunile mediatice 

ale «crizelor prezentului» 

ondatorul Institutului Rutherford scrie pe site

organizații despre un fenomen pe care îl consideră unul 

american, însă el este extins de mult la scară mondială.

„Când o populație este distrasă de fleacuri, când viața

culturală este definită ca o continuă înșiruire de spectacole de 

divertisment, când dezbaterile publice grave devin un fel de 

gângurit, când, pe scurt, oamenii devin public iar problemele 

lor publice devin un vodevil, atunci națiunea întreagă este 

amenințată: moartea culturii este cât se poate de posibilă

scria Neil Postman. 

Prizonieri ai spectacolului alegerilor prezidențiale din 2016, 

americanii (nu foarte buni când vine vorba de memoria de lungă 

durată) nu numai că uită tărăboiul de anul trecut despre

militarizată, despre poliția care trage în oameni neînarmați, 

schemele financiare și supravegherea comunicațiilor, dar este în 

ceață și în ce privește tot ce s-a petrecut de atunci 

prezent. 

Din nou, se petrec atât de multe în fiecare zi încât este de în

că americanul de rând să nu-și mai poată aminti toate 

evenimentele fabricate sau nu care se petrec în permanen

care îi distrag atenția, îl amăgesc, îl amuză și îl mențin într

altă realitate, în timp ce guvernul continuă să acu

multă putere și autoritate asupra cetățenilor. 

De fapt, când suntem bombardați cu relatări și știri, cu subiecte 

care se modifică la câteva zile, este greu să rămânem 

concentrați pe un lucru, și anume pe responsabilitatea 

guvernului de a respecta statul de drept. După cum spunea 

jurnalistul Mike Adams: „Acest bombardament psihologic este 

realizat în special prin presa de mainstream, care agresează 

oră de oră pe privitor cu imagini ale violen

F
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ascultările se limitează la mandate iar cele interne – dacă or fi – 

pune mâine mâna pe 
l folosească pentru șantaj și 

Manipularea conştiinţelor prin 
bombardamentul psihologic informaţional 

Cum se distruge discernământul prin diversiunile mediatice 

scrie pe site-ul acestei 

ții despre un fenomen pe care îl consideră unul 

american, însă el este extins de mult la scară mondială. 

ție este distrasă de fleacuri, când viața 

șiruire de spectacole de 

divertisment, când dezbaterile publice grave devin un fel de 

gângurit, când, pe scurt, oamenii devin public iar problemele 

țiunea întreagă este 

ată: moartea culturii este cât se poate de posibilă”, 

țiale din 2016, 

americanii (nu foarte buni când vine vorba de memoria de lungă 

durată) nu numai că uită tărăboiul de anul trecut despre poliția 

ția care trage în oameni neînarmați, 

și supravegherea comunicațiilor, dar este în 

a petrecut de atunci și până în 

încât este de înțeles 

și mai poată aminti toate 

evenimentele fabricate sau nu care se petrec în permanență și 

ția, îl amăgesc, îl amuză și îl mențin într-o 

altă realitate, în timp ce guvernul continuă să acumuleze tot mai 

ți cu relatări și știri, cu subiecte 

care se modifică la câteva zile, este greu să rămânem 

ți pe un lucru, și anume pe responsabilitatea 

pecta statul de drept. După cum spunea 

Acest bombardament psihologic este 

realizat în special prin presa de mainstream, care agresează 

oră de oră pe privitor cu imagini ale violenței, războiului, 

conflictului. Pentru că sistemul nervos al omului este făcut să 

perceapă amenințările imediate, semnalate de imaginea 

violenței, cei care urmăresc presa de mainstream își văd atenția 

și resursele mentale canalizate către această «criză a 

prezentului» care nu se mai termină și din care nu 

nici atât cât să se gândească logic, să pună totul într

istoric.” 

Să ne gândim puțin la fleacurile din ultimul an care ne

în fața televizoarelor cu „breaking news” pe burtieră și cu 

emisiuni de divertisment: Serena Willia

ul, Obama și Zuckerberg își exprimă sprijinul pentru un elev din 

Texas care a fost arestat din cauza unui ceas artizanal, 

cutremurul de 8,3 grade din Chile, avionul german prăbuşit în 

Alpi, procesul și condamnarea atentatorilor de la 

Boston, breșele din sistemul de securitate al Casei Albe, 

sinuciderea lui Robin Williams, fotografiile lui Kim Kardasian, 

nunta lui George Clooney, nunta Angelinei Jolie cu Brad Pitt, 

prințesa Kate care a născut o fetiță, provocarea cu găleat

gheață în sprijinul suferinzilor de scleroză amiotrofică.

Toate acestea sunt diversiuni și un spectacol al știrilor prin care 

elita corporatistă controlează popula

„crizei prezentului”, cu intenție sau fără, totul pentru a

impune propria agendă fără a mai întâmpina rezisten

„În aceste condiții nu mai poate exista rațiune. De fapt, omul 

modern nu se mai gândește la problemele actuale. El doar 

reacționează, dar nu le mai pricepe, ci doar își asumă 

responsabilitatea pentru ele. Este tot mai pu

identifice inconsistența dintre evenimente succesive; 

capacitatea de a uita a omului este nelimitată. Este unul dintre 

cele mai importante atuuri ale propagandi

mereu siguri că o temă de propagandă, o decl

eveniment vor fi uitate în câteva săptămâni

Jacques Ellul. 

Ce face guvernul (ajutat de presa de mainstream) cât timp 

populația este prizoniera senzațiilor clipei prezente? Dacă ar fi 

dezvăluite, atent relatate și digerate cum 

activitățile guvernului ar duce la o adevărată maree publică.

Americanii ar fi preocupați despre cum administrația încearcă 

să folosească știința pentru a-i determina să se supună politicilor 

publice. Părinții ar fi înmărmuriți dacă ar

despre „conducta” școală-închisoare, despre cum 

transformă în instituții de învățare cvasipenitenciare, despre 

dezbateridezbateridezbateridezbateri 
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nervos al omului este făcut să 

țările imediate, semnalate de imaginea 

ței, cei care urmăresc presa de mainstream își văd atenția 

și resursele mentale canalizate către această «criză a 

și din care nu mai pot ieși 

nici atât cât să se gândească logic, să pună totul într-un context 

țin la fleacurile din ultimul an care ne-au țintuit 

ța televizoarelor cu „breaking news” pe burtieră și cu 

emisiuni de divertisment: Serena Williams ratează Grand Slam-

și Zuckerberg își exprimă sprijinul pentru un elev din 

Texas care a fost arestat din cauza unui ceas artizanal, 

cutremurul de 8,3 grade din Chile, avionul german prăbuşit în 

și condamnarea atentatorilor de la Maratonul din 

șele din sistemul de securitate al Casei Albe, 

sinuciderea lui Robin Williams, fotografiile lui Kim Kardasian, 

nunta lui George Clooney, nunta Angelinei Jolie cu Brad Pitt, 

țesa Kate care a născut o fetiță, provocarea cu găleata de 

ță în sprijinul suferinzilor de scleroză amiotrofică. 

și un spectacol al știrilor prin care 

elita corporatistă controlează populația făcând-o prizoniera 

ție sau fără, totul pentru a-şi 

pune propria agendă fără a mai întâmpina rezistență. 

ții nu mai poate exista rațiune. De fapt, omul 

ște la problemele actuale. El doar 

ționează, dar nu le mai pricepe, ci doar își asumă 

. Este tot mai puțin capabil să 

ța dintre evenimente succesive; 

capacitatea de a uita a omului este nelimitată. Este unul dintre 

cele mai importante atuuri ale propagandiștilor, care pot fi 

mereu siguri că o temă de propagandă, o declarație, un 

eveniment vor fi uitate în câteva săptămâni”, scria profesorul 

Ce face guvernul (ajutat de presa de mainstream) cât timp 

ția este prizoniera senzațiilor clipei prezente? Dacă ar fi 

și digerate cum trebuie de cetățeni, 

țile guvernului ar duce la o adevărată maree publică. 

ți despre cum administrația încearcă 

i determina să se supună politicilor 

ții ar fi înmărmuriți dacă ar avea vreo suspiciune 

închisoare, despre cum școlile se 

ții de învățare cvasipenitenciare, despre 
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cum au ajuns să aibă poliție proprie, camere de supraveghere, 

despre cum cresc oameni supuși și simpli executanț

cetățeni liberi. Când aceşti tineri ajung la universitate vor fi 

îndoctrinați să creadă că au dreptul de a nu fi de acord.

Poate că americanii ar fi revoltați să afle că sunt tratați ca niște 

prizonieri într-un lagăr de concentrare electronic, în care sunt 

permanent monitorizați de o rețea de supraveghere 

guvernamentală tot mai extinsă. Ar fi revoltați că sunt obligați 

să subvenționeze o industrie de 93 de miliarde de dolari care 

produce drone care apoi le supraveghează orice mi

mai vorbi de închisorile private care devin o afacere tot mai 

bună și unde sunt închiși adolescenți, copii și femei însărcinate.

Profesorul Morris Breman sugerează că problemele na

mai puțin de-a face cu corupţia și sancționarea ei. „

oamenii au guvernul pe care îl merită”, spunea el. Cu alte 

cuvinte, dacă vom deveni un stat polițienesc, asta se va petrece 

pentru că ne-am dorit-o. De altfel, un sondaj din aceasta lună 

arată că o treime dintre americani ar fi de acord cu o lovitura 

stat militară care să înlăture guvernul civil care a început să 

încalce constituția. 

„Dacă nu vom recunoaște că televiziunea este folosită în 

principal pentru a distrage atenţia, pentru a amăgi 

atunci televiziunea și cei care o finanțează, cei care se uită la 

ea și cei care lucrează pentru ea ar putea vedea o cu totul altă 

realitate, însă prea târziu”, spunea jurnalistul Edward R. 

Murrow. 

Sursa: cotidianul.ro 

\ 
Longevitatea ființei umane

 
         De la realitatea minunată a experienţei efective a 
comunităților umane longevive la viziunea halucinantă, 
bizară și inumană a așa-zisului transumanism

tunci când vorbim despre longevitate este necesar să ne 
gândim nu doar la o durată a vieţii excepţional de mare, 
ci şi la menţinerea unui nivel optim al funcţiilor 

fiziologice ale trupului şi al funcţiilor cognitive. Cu to
dorim să trăim, precum în poveşti, o „tinerețe fără bătrâne
o viață fără de moarte” sau măcar „fericiți până la adânci 
bătrâneți”. Din vremuri de demult, omenirea a căutat sub 
diferite forme elixirul tinereții veșnice, elixirul nemuririi. 
Astăzi, se fac tot mai multe cercetări complexe şi studii
ştiinţifice care au ca scop identificarea unor modalităţi practice 

A
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ție proprie, camere de supraveghere, 

și și simpli executanți și nu 

țeni liberi. Când aceşti tineri ajung la universitate vor fi 

ți să creadă că au dreptul de a nu fi de acord. 

ți să afle că sunt tratați ca niște 

ctronic, în care sunt 

ți de o rețea de supraveghere 

ți că sunt obligați 

ționeze o industrie de 93 de miliarde de dolari care 

produce drone care apoi le supraveghează orice mișcare, fără a 

mai vorbi de închisorile private care devin o afacere tot mai 

și unde sunt închiși adolescenți, copii și femei însărcinate. 

Profesorul Morris Breman sugerează că problemele națiunii au 

și sancționarea ei. „Se pare că 

”, spunea el. Cu alte 

țienesc, asta se va petrece 

o. De altfel, un sondaj din aceasta lună 

arată că o treime dintre americani ar fi de acord cu o lovitura de 

stat militară care să înlăture guvernul civil care a început să 

ște că televiziunea este folosită în 

principal pentru a distrage atenţia, pentru a amăgi și a ne izola, 

, cei care se uită la 

și cei care lucrează pentru ea ar putea vedea o cu totul altă 

”, spunea jurnalistul Edward R. 

ței umane 

De la realitatea minunată a experienţei efective a 
ților umane longevive la viziunea halucinantă, 

zisului transumanism. 

despre longevitate este necesar să ne 
gândim nu doar la o durată a vieţii excepţional de mare, 
ci şi la menţinerea unui nivel optim al funcţiilor 

fiziologice ale trupului şi al funcţiilor cognitive. Cu toții ne 
e fără bătrânețe și 
ți până la adânci 

”. Din vremuri de demult, omenirea a căutat sub 
ții veșnice, elixirul nemuririi. 

Astăzi, se fac tot mai multe cercetări complexe şi studii 
ştiinţifice care au ca scop identificarea unor modalităţi practice 

adecvate prin care omul să devină capabil să
viaţa cât mai mult şi să oprească procesul îmbătrânirii. Unii 
cercetători mai mult sau mai pu
creativitatea şi inteligenţa în slujba descoperirii secretului 
longevităţii, urmărind să identifice nu numai care sunt genele şi 
care sunt mecanismele lor de acţiune, ci şi factorii din structura 
ființei umane care sunt responsabili cu stoparea procesului 
îmbătrânirii şi cu creşterea longevităţii. De
unele fiinţe umane au descoperit în felurite moduri, de cele mai 
multe ori în mod intuitiv, secretul unui stil de viaţă sănătos, care 
le-a permis să trăiască peste 100 de ani. 

Un cercetător intuitiv care este preocupat de prelungirea 
vieții se inspiră din exemplele pe care le oferă natura

Shin Kubota, profesor de biologie marină la Universitatea din 
Kyoto, este şi el convins că omul în general 

De peste 40 de ani, Shin Kubota studiază 
specie de meduză ce este considerată la ora actuală singura 
creatură terestră nemuritoare. „Turritopsis este specia cea mai 
impresionantă din tot regnul animal
cercetătorul. „Cred că am descoperi
biologice şi cred totodată că îl putem folosi 
ființelor umane.” Pe biroul profesorului Kubota se află sute de 
obiecte stivuite. Într-un colț al încăperii se află un frigider în 
interiorul căruia se găsesc o mulțime
meduze din această specie. Vasele Petri sunt ni
cilindrice din sticlă subţire sau plastic, pe care biologii le 
folosesc ca să cultive bacterii. „Meduza Turritopsis este foarte 
mică, dar totuşi drăguță”, afirmă Shin Ku
tentacule fine precum firele de păr, meduza adultă are 
dimensiunile unghiei degetului mic de la mână. Cele care 
navighează în ape mai reci au un trup în formă de clopot de 
culoare roşie, extraordinar de frumoasă, dar cel mai adesea ele 
sunt albe şi translucide.” 

În fiecare dimineață, timp de trei ore, Shin Kubota îngrijeşte 
micuța sa menajerie acvatică. Meticulos, el le scoate una câte 
una din frigider, le schimbă apa, le examinează şi se minunează 
de fiecare dată de modul în care meduzele
încet în apă, fără zgomot. Cercetătorul le hrăneşte pe fiecare în 
parte cu o porție infimă de ouă ale crustaceului Artemia salina. 
„Câteodată, oul este prea mare pentru ca meduza să îl poată 
ingera. Utilizând microscopul, îl tai în dou
ac, asemenea unui tată care îi taie mâncarea copilului său, 
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adecvate prin care omul să devină capabil să-și prelungească 
viaţa cât mai mult şi să oprească procesul îmbătrânirii. Unii 
cercetători mai mult sau mai puțin vizionari şi-au pus 

tea şi inteligenţa în slujba descoperirii secretului 
longevităţii, urmărind să identifice nu numai care sunt genele şi 
care sunt mecanismele lor de acţiune, ci şi factorii din structura 
ței umane care sunt responsabili cu stoparea procesului 

ii şi cu creşterea longevităţii. De-a lungul timpului, 
unele fiinţe umane au descoperit în felurite moduri, de cele mai 
multe ori în mod intuitiv, secretul unui stil de viaţă sănătos, care 
a permis să trăiască peste 100 de ani.  

are este preocupat de prelungirea 
ții se inspiră din exemplele pe care le oferă natura  

Shin Kubota, profesor de biologie marină la Universitatea din 
Kyoto, este şi el convins că omul în general – dar el speră că 

este vorba și despre el 
însuşi – va descoperi în 
scurt timp secretul 
nemuririi. El apreciază 
că această descoperire 
va fi posibilă atunci 
când omul va înțelege 
în detaliu procesul 
amplu al vieții care se 
desfășoară într-unul 
dintre cele mai simple 
organisme vii: meduza.  

Kubota studiază Turritopsis dohrnii, o 
specie de meduză ce este considerată la ora actuală singura 

Turritopsis este specia cea mai 
impresionantă din tot regnul animal”, afirmă entuziasmat 

Cred că am descoperit secretul vieţii sale 
biologice şi cred totodată că îl putem folosi și aplica în cazul 

.” Pe biroul profesorului Kubota se află sute de 
ț al încăperii se află un frigider în 

țime de vase Petri, pline cu 
meduze din această specie. Vasele Petri sunt niște recipiente 
cilindrice din sticlă subţire sau plastic, pe care biologii le 

Meduza Turritopsis este foarte 
”, afirmă Shin Kubota. „Cu zeci de 

tentacule fine precum firele de păr, meduza adultă are 
dimensiunile unghiei degetului mic de la mână. Cele care 
navighează în ape mai reci au un trup în formă de clopot de 
culoare roşie, extraordinar de frumoasă, dar cel mai adesea ele 

ță, timp de trei ore, Shin Kubota îngrijeşte 
ța sa menajerie acvatică. Meticulos, el le scoate una câte 

una din frigider, le schimbă apa, le examinează şi se minunează 
de fiecare dată de modul în care meduzele înoată, unduindu-se 

fără zgomot. Cercetătorul le hrăneşte pe fiecare în 
ție infimă de ouă ale crustaceului Artemia salina. 

„Câteodată, oul este prea mare pentru ca meduza să îl poată 
ingera. Utilizând microscopul, îl tai în două cu ajutorul unui 
ac, asemenea unui tată care îi taie mâncarea copilului său, 
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prea mic pentru a o putea mesteca”, se amuză cercetătorul 
japonez. 

În stânga biroului său, etajerele bibliotecii s-au curbat sub 
greutatea manualelor şi a cărților. „Aceasta este cartea care mi-
a bulversat viața”, spune profesorul Kubota, arătând către o 
enciclopedie de biologie. „Am citit fiecare pagină. Îmi aduc 
aminte că m-am simțit atras într-un mod irezistibil de arborele 
filogenetic şi de schema taxonomică. Mi-am spus la un moment 
dat că misterul vieții nu poate fi descoperit prea ușor la speciile 
superioare, și că el trebuie să fie ascuns la rădăcina arborelui 
filogenetic, unde se află meduzele.” 

Ca majoritatea hidrozoarelor, meduzele Turritopsis cunosc două 
mari etape de dezvoltare în viața lor: una inițială, imatură, în 
care există sub formă de polip şi cealaltă matură, adultă. Un 
polip seamănă cu o masă vegetală din care cresc structuri în 
formă de tije care se termină cu muguri.  

Trupul meduzei este alcătuit în proporție de 98% apă şi 2% 
materie uscată. Ea este ușor de recunoscut: are forma unui 
clopot gelatinos prevăzut cu nişte tentacule moi care se 
balansează şi care, de cele mai multe ori, au un efect iritant 
asupra pielii umane.  

Ajunsă la maturitate, meduza produce ovule şi spermatozoizi 
care se combină pentru a crea larve, ce vor forma la rândul lor 
noi polipi. În marea majoritate a cazurilor, meduza moare după 
ce se reproduce. Dar cazul speciei Turritopsis este foarte diferit: 
chiar imediat după reproducere, aceasta cade pe fundul 
oceanului, unde trupul ei se strânge și tentaculele se retrag, 
devenind în scurt timp o masă gelatinoasă informă. După câteva 
zile, un înveliş exterior acoperă acest agregat celular, din care 
cresc stoloni (ramuri) care se alungesc tot mai mult, până când 
devin un polip. Noul polip dă naştere unei noi meduze, iar 
procesul reîncepe și se poate desfășura fără întrerupere pentru o 
perioadă indefinită de timp. Acesta este unicul caz cunoscut al 
unui animal capabil să se reîntoarcă integral până la stadiul de 
imaturitate sexuală, după ce a atins stadiul de maturitate 
sexuală. Shin Kubota vrea să înţeleagă acest proces-minune.  

Cele 6 regiuni unde trăiesc cele mai longevive fiinţe umane 
din lume  

Există în lume mai multe regiuni în care fiinţele umane ating 
vârste impresionante, cu mult peste durata medie de viaţă a 
oamenilor de pe această planetă. Cercetătorii numesc aceste 
regiuni „zone albe”. Ele sunt arii geografice în general limitate, 
în care locuitorii, beneficiind de condiții naturale, superioare de 
viață, sunt în mod firesc longevivi. Aceste regiuni, în mod 
evident, nu pot fi caracterizate doar prin prisma unui singur 
„secret” al tinereții, ci împărtăşesc, toate, anumite similitudini 
semnificative. De pildă, locuitorii acestor regiuni trăiesc într-o 
comuniune intimă cu Natura și au de regulă un regim alimentar 
sănătos, favorabil vieții îndelungate, aspecte ce contribuie 
substanțial la menținerea unei stări de sănătate durabile și foarte 
bune. Chiar dacă mai există unii cercetători care consideră că 
genetica joacă un rol important în creșterea duratei de viață a 

omului, tot mai mulți sunt cei care sunt încredințați că modul de 
viață are un rol decisiv în această privință. Într-adevăr, în 
conformitate cu punctul de vedere al „bioconservatorilor”, 
modul și stilul de viaţă al omului are o pondere de peste 75% în 
problema longevității. 

Hunza, Pakistan  

 Dacă în orice altă provincie a Pakistanului speranţa de viaţă 
atinge circa 50-60 ani, fapt de altfel tipic pentru o ţară din așa-
zisa lume a treia, se pare că în Valea Hunza din Pakistan suntem 
cu toții martorii direcţi ai unui fenomen greu de crezut. 
Conform investigațiilor întreprinse de numeroşi cercetători, în 
Valea Hunza trăiesc cei mai longevivi oameni din lume.   

 

 Primul dintre cei care şi-a dedicat viaţa analizei amănunțite a 
așa-numitului „mit al Văii Hunza” a fost americanul Jay Milton 
Hoffman, care în anul 1960 a fost delegat de către US National 
Geriatric Society (Asociația Națională de Geriatrie a Statelor 
Unite) să studieze cauzele şi factorii care determină starea de 
sănătate şi longevitatea legendară a locuitorilor din Valea 
Hunza. Dr. Hoffman şi-a consemnat observațiile într-o lucrare 
care avea să facă multe valuri în medicina modernă. În volumul 
său intitulat Hunza: Secrets of the World's Healthiest and Oldest 
Living People (Hunza: Secretele celor mai sănătoși și mai 
longevivi oameni din lume) el relatează despre un ţinut în care 
oamenii nu suferă de bolile specifice populaţiilor occidentale, 
sedentare şi consumatoare de produse toxice pe post de 
alimente. În Valea Hunza nici măcar cei mai bătrâni oameni nu 
sufereau de boala Parkinson, colesterol mărit, boli de inimă, 
cancer (cancerul era complet necunoscut în rândul lor), artrită, 
carii dentare, afecţiuni ale vezicii urinare, diabet, tuberculoză, 
hipertensiune arterială, alergii, astm, boli de ficat, constipaţie, 
hemoroizi sau alte sute de afecţiuni care vin ca o ironică notă de 
plată pentru noi, cei „civilizaţi, avansaţi tehnologic şi 
atotștiutori” în ignoranţa noastră educată. 

 În Valea Hunza nu existau spitale, farmacii, aziluri de nebuni, 
secții de poliţie sau închisori și nici infracționalitate violentă ori 
cerşetori. Aceşti oameni nu sunt, nici pe departe, prea „barbari” 
sau săraci ca să construiască sedii pentru astfel de instituții, ci 
pur şi simplu nu au nevoie de aceste instituții specifice 
„civilizației” moderne.  
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În Valea Hunza se întâlnesc aproape la tot pasul oameni cu 
vârste de peste 100 de ani, iar specialiștii nu mai prididesc să 
facă analize și măsurători care să-i ajute să descopere și să 
înțeleagă secretul acestei longevități uluitoare.  

 

 

 Aici oamenii mor fie în urma accidentelor, fie de bătrâneţe, la 
vârste extrem de înaintate și în niciun caz din cauza bolilor 
degenerative, precum se petrece cu bătrânii din Occident.  

Dar cea mai mare surpriză a medicinei moderne a apărut în 
urma investigării cazurilor de naștere, des întâlnite, în care 
mamele aveau 60-70 de ani, iar taţii 70-90 de ani. Pare greu de 
crezut, nu-i așa? 

Studiile au arătat că acest miracol al vieţii este posibil datorită 
acțiunii combinate a unor factori benefici pentru sănătate, cum 
ar fi alimentaţia preponderent vegetariană, calitatea superioară a 
aerului şi a apei și munca fizică susținută. 

 La vârste la care alţi oameni se află în postura unor bunici 
ramoliţi, care abia se deplasează cu ajutorul bastonului sau al 
scaunului cu rotile, bătrânii din valea Hunza pot încă să 
procreeze și muncesc cot la cot cu tinerii. La început, 
autorităţile pakistaneze au refuzat să ia la cunoștință această 
situaţie neobişnuită, chiar comentând ironic că pruncii nou-
născuți ai bătrânilor de 80 ani aparţineau, de fapt, unor tineri din 
aceleași sate. Dar testele de paternitate efectuate în laboratoare 
din Marea Britanie şi SUA au certificat faptul că nu era vorba 
de mituri şi zvonuri, ci totul era adevărul adevărat, iar bătrânii 
octogenari erau, într-adevăr, taţii nou-născuţilor.  

 

 Care este secretul sănătății, al vigorii și al longevității 
neobișnuite a locuitorilor din zonă? Cercetătorii au ajuns la 
concluzia că acesta poate fi explicat, în primul rând, prin 
consumarea unei mari părți a alimentelor în stare crudă, fără ca 
acestea să fie gătite sau prelucrate cu ajutorul focului. 
Verdețurile sunt mâncate pe loc, imediat ce sunt culese. De fapt, 
în anotimpul cald, hrana zilnică a locuitorilor din valea Hunza 
este compusă din peste 80% legume şi fructe, ce sunt 
consumate în stare crudă. Se crede că unul dintre secretele 
longevităţii de invidiat ale băştinaşilor constă în consumarea în 
cantităţi mari a caiselor, fructe bogate în vitamina B17. Caisul 
este unul dintre pomii fructiferi care s-au adaptat la condițiile 
climatice aspre din regiune. Caisele sunt consumate în stare 
crudă în anotimpul cald, iar cele care nu pot fi consumate sunt 
pregătite pentru iarnă într-un mod original. Caisele rămase sunt 
tăiate în două şi puse la uscat pe tăvi uriaşe de lemn, care sunt 
urcate apoi pe acoperișul caselor, fiind uscate la soarele timid de 
vară, ceea ce conservă principiile active, vitaminele şi 
mineralele din valoroasele fructe. La fel sunt preparate şi 
cireşele sau prunele. Sâmburii de caise sunt sparţi, iar miezul lor 
este adunat cu mare grijă. După ce este uscat tot la Soare, 
miezul sâmburilor este măcinat, iar din această făină femeile 
pregătesc aluat pentru pâine şi prăjituri tradiţionale.  

Un alt secret al longevităţii rezidă, probabil, în modalitatea 
„neortodoxă” prin care localnicii îşi gătesc tradiționala pâine. 
Pentru pregătirea ei, băştinaşii macină cu ajutorul unor mori 
simple de piatră boabele de grâu, orz şi hrișcă. Făina rezultată 
este amestecată cu ulei, miere, melasă, lapte de soia, sare de 
mare, scorţişoară, nucşoară, suc proaspăt de lămâie şi portocale, 
ouă, ulei de măsline, praf de curry, pătrunjel, ghimbir şi banane 
uscate, multe dintre aceste ingrediente fiind obţinute de 
băștinaşi prin intermediul trocului. Pâinea rezultată este coaptă 
pe jumătate în tipsii mari de metal, astfel încât principiile active, 
vitaminele şi elementele nutritive să nu fie distruse de 
temperaturile mari din cuptor. 

Aerul rece şi altitudinea ridicată fac ca microbii şi bacteriile să 
fie aproape inexistente. Rozătoarele şi insectele care transmit 
diverse boli sunt necunoscute în Valea Hunza. Alimentele nu 
sunt niciodată procesate sau rafinate. Aici nimeni nu consumă 
zahăr, ci miere, care este foarte preţuită. 

 În sfârșit, poate cel mai mare secret al sănătăţii şi longevităţii 
acestor oameni constă, de fapt, în simpla şi banala apă care 
provine din gheţarul Ultar. Analizele de laborator au arătat că 
apa din gheţarul Văii Hunza este foarte bogată în potasiu, cesiu, 
ioni de hidrogen și alte minerale alcaline, ea fiind din acest 
motiv foarte alcalină, aspect care, în ultimă instanţă, previne 
apariția cancerului și întârzie apariția bătrâneții. Cercetările 
întreprinse de savantul român Henri Coandă și de cercetătorul 
american Patrick Flanagan au evidențiat faptul că apa din Valea 
Hunza este în mod natural structurată în microclusteri 
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moleculari (aglomerări moleculare ordonate), ceea ce îi conferă 
un potențial vital foarte ridicat.  

Okinawa, Japonia  

Locuitorii acestei insule japoneze se mândresc cu un loc 
privilegiat pe lista regiunilor aşa-zis albe. În acest loc există 
foarte puține cazuri de boală Alzheimer, boli cardio-vasculare şi 
cancer la sân, cu 80% mai puține decât în Statele Unite ale 
Americii. Regimul alimentar al acestor oameni a fost studiat în 
detaliu. Dieta lor conține fructe proaspete, precum ananas, 
citrice, pepeni, dar şi cartofi dulci, alge, tofu, legume verzi şi 
plante medicinale. Locuitorii respectă tradiția culturală „hara 
hachi bu”, care constă în a mânca la fiecare masă o cantitate 
moderată de alimente, ce nu depășește niciodată 80% din 
capacitatea stomacului.   

 

 Persoanele în vârstă sunt active, muncesc în cadrul fermelor 
locale şi fac în mod regulat exerciții fizice în aer liber. 

 Andorra  

 Situat între Spania şi Franța, principatul Andorra are 84.000 de 
locuitori şi este una dintre regiunile de pe glob unde se 
înregistrează numeroase cazuri de persoane longevive. 
Locuitorii beneficiază de apă sănătoasă şi de un regim alimentar 
mediteranean deosebit de sănătos. Nivelul redus de stres este 
legat de stabilitatea socială şi de siguranța regiunii, un loc unde 
nu există armată şi unde rata şomajului este nulă. Persoanele în 
vârstă au la dispoziție centre de activitate şi de recreere. Mulți 
dintre locuitorii din Andorra se înscriu, printre altele, la cursuri 
de artă plastică. 

Ikaria, Grecia  

 Locuitorii insulei muntoase a Ikariei din Marea Egee ating 
frecvent vârsta de 90 de ani, proporția celor care ating această 
vârstă la suta de locuitori fiind de 40 de ori mai mare decât în 
cazul americanilor. Medicii atribuie forma lor fizică uimitoare 
regimului alimentar sănătos, care nu conține deloc carne şi 
zahăr, ci foarte multe cereale integrale, cartofi şi legume. De 
asemenea, locuitorii consumă de-a lungul întregii lor vieți mult 
lapte de capră şi preparate din cele peste 150 de plante 
medicinale din zonă. Cei mai mulţi dintre ei au grădini și își 

dedică o mare parte din timp activităţii fizice efectuate în 
mijlocul naturii, printre arbori şi plante. 

 Nicoya, Costa Rica  

Pentru cei 75.000 de locuitori ai peninsulei Nicoya, viața 
aproape că nu s-a modificat în ultimii 100 de ani. Ei se simt 
foarte apropiați unii de ceilalți, urmează un regim alimentar pe 
bază de alimente proaspete şi plante medicinale şi consideră că 
munca fizică este esențială pentru o viață de bună calitate. Se 
hrănesc în principal cu tortilla (o varietate de lipie pregătită din 
boabe de porumb), fasole şi sucuri de legume. Apa lor este 
bogată în elemente minerale, aspect ce contribuie la buna 
sănătate a articulațiilor și a organismului în general. Grație 
climatului uscat şi însorit, nu există practic cazuri de boli 
respiratorii în rândul acestor oameni. 

În Peninsula Nicoya din Costa Rica trăiesc mulți centenari. 
Maria Francisca Isolina Castillo, care era în vârstă de 108 ani la 
momentul realizării fotografiei, este cea mai în vârstă locuitoare 
din Nicoya. Ea trăiește într-o casă modestă și are patru copii, 
dintre care cel mai în vârstă are 92 de ani. 

 Vilcabamba, Ecuador  

Vilcabamba, un sat din sudul Ecuadorului, este adesea 
supranumit „Valea centenarilor” sau „Paradisul tinereții 
veșnice”. În anul 1950, un studiu efectuat în această regiune a 
arătat că nu există decât foarte puține boli cronice şi că nu sunt 
deloc rare cazurile de oameni ce au depășit vârsta de 120 de ani. 
Persoanele în vârstă muncesc în ferme și realizează munci 
manuale. Locuitorii acestei regiuni practic nu mănâncă produse 
de origine animală şi consumă legume proaspete, diferite fructe 
și plante cu proprietăți terapeutice. Apa pe care o beau, bogată 
în minerale şi puternic ionizată, provine din munții din regiunea 
respectivă. La vârste înaintate, locuitorii au o luciditate mentală 
de invidiat, sunt sănătoși și desfăşoară în mod constant o bogată 
activitate fizică. 

Un sfat încurajator pe care îl putem urma fiecare dintre noi 

Cunoscând existența tuturor acestor cazuri remarcabile de ființe 
umane longevive, ce trăiesc în comunități cu un regim și un stil 
de viață sănătos, natural și firesc în zone nepoluate, în care așa-
zisa civilizație modernă încă nu a pătruns, putem fi, la rândul 
nostru, inspirați să ne îmbunătățim stilul de viaţă.  

Deoarece nu este posibil să ne mutăm pur și simplu într-una 
dintre aceste zone, abandonând viața pe care o duceam până 
acum, nu ne rămâne decât să punem și noi în aplicare 
învățăturile extrem de simple pe care ni le putem însuși, 
observând experiența de viață a acestor comunități longevive 
care încă mai există în anumite locuri mai izolate din lume. 
Regulile de aur ale vieții îndelungate și sănătoase pornesc de la 
o alimentaţie simplă, naturală, de la consumul unei ape curate și 
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sănătoase şi de la un exerciţiu fizic adecvat. Un stil de viață cât 
mai firesc și mai sănătos are drept consecință creşterea 
longevității. Este însă nevoie să trecem la transformări radicale 
în mentalitatea noastră, în modul în care tratăm apa și hrana, ca 
și mediul înconjurător. Niciodată nu este prea târziu ca să facem 
transformări benefice în această direcție.  

Câtă vreme privim, însă, toate cele ce ne înconjoară ca pe niște 
simple obiecte neînsuflețite, consumabile și dispensabile, nu 
vom avea decât de pierdut și ne vom scurta implicit viața. Este 
necesar ca tot mai 
multe ființe umane de 
pe această planetă să 
înțeleagă că existența 
într-un mediu natural și 
nepoluat este o condiție 
fără de care o viață 
îndelungată și 
sănătoasă nu este 
posibilă. Deloc 
întâmplător, un geniu 
de talia lui Viktor 
Schauberger afirma că planeta Pământ este o ființă vie, ca și apa 
care hrănește și susține toate formele de viață, iar calitatea vieții 
noastre depinde de respectul pe care i-l acordăm. Înţeleptul 
Seneca afirma odinioară: „Cât trăieşti, învață să trăieşti!”, 
mesaj ce este încă de actualitate pentru omul contemporan. 

Câteva dezvăluiri şocante referitoare la transumanism, un 
bizar curent actual ce se pretinde științific şi care vizează, 
printre altele, inocularea în conștiința ființelor umane de pe 
această planetă a unor idei stranii referitoare la prelungirea 
vieții prin mijloace artificiale  

„Esența vieții umane este exact ceea ce nu poate fi calculat: 
dragostea, spiritualitatea, poezia, înțelepciunea, muzica, 
tandrețea, altruismul, generozitatea, solidaritatea umană. Toate 
acestea, care nu pot fi calculate sunt, puțin câte puțin, evacuate 
din peisaj.ˮ  Jean-Claude Guillebaud 

„O lume fără oameni, cu cyborgi, cu indivizi hibrizi sau himere, 
cu mașini și doar cu resturi umane, nu ar mai reprezenta o 
lume adevărată. Este necesar să evidențiem clar această 
contradicție și să-i subliniem caracterul inacceptabil. Singura 
modalitate de contracarare este hrănirea spiritului și a 
atitudinii de rezistență.ˮ  Pierre Dardot, profesor de filosofie 

„Trebuie să renunțăm la ideea de a lăsa așa-zișii experți să ne 
ghideze viața. Fie că ei sunt experți în economie, în politică sau 
în nano-tehnologie, este necesar să ne re-însușim exercițiul 
democrației, pe care l-am abandonat în beneficiul lor, sub 
presiunea politicilor de securitate și a diferitelor industrii.”  
Roland Gori, profesor de psihopatologie clinică 

Am văzut până acum ce înseamnă longevitatea pentru câteva 
comunități umane care trăiesc în mod firesc, integrându-se în 
mod natural în ritmurile și mersul Naturii. Există, însă, în zilele 
noastre și o încercare nebunească de a deturna oamenii de la 

preocupările lor tot mai serioase în direcția spiritualizării vieții 
umane și a creșterii pe o cale firească a longevității. 
Răspunzători pentru aceasta sunt promotorii și adepții unei 
mișcări ce este grupată sub umbrela așa-numitului 
transumanism, care militează, printre altele, pentru o pretinsă 
prelungire pe cale artificială a vieții.  

Transumanismul este un curent ideologic și tehnologic care 
ridică în slăvi dreptul omului de a-și croi propria sa evoluție 
prin folosirea la maxim a tehnologiilor științifice, pentru a 
amplifica potențialul fizic și intelectual al ființei umane. 
Mișcarea transumanistă modernă începe cu Institutul Extropiei 
(Extropy Institute), a cărui listă bibliografică permite 
identificarea unei părți a agenților grupului ocult de interese 
care încurcă toate ițele: Robert Anton Wilson (Prometheus 
Rising și trilogia Illuminatus!), Richard Dawkins (The Selfish 
Gene), Ayn Rand (Atlas Shrugged), Friedrich Hayek (The 
Constitution of Liberty), Howard Bloom (Global Brain), Hans 
Moravec (Mind Children: The Future of Robot and Human 
Intelligence), Ray Kurzweil (The Age of Spiritual Machines), 
Stewart Brand și alți autori ai unor lucrări despre criogenie, 
nanotehnologie, precum și o lungă listă de autori de science-
fiction, printre care Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Robert 
Heinlein, Vernor Vinge și o mulțime de autori moderni, inclusiv 
frații Wachowski (The Matrix). Ideile transumaniste se regăsesc 
printre temele din domeniul science-fiction ce au fost 
popularizate în filme ca 2001: A Space Odyssey, Blade Runner, 
seriile Terminator precum și filmele The Matrix, Limitless, Her, 
Lucy și Transcendence. 

„Proclamația” transumanistă a fost concepută pentru prima dată 
în anul 1998 de un grup de autori: Doug Baily, Anders 
Sandberg, Gustavo Alves, Max More, Natasha Vita-More, 
Holger Wagner, Eugene Leitl, Bernie Staring, David Pearce, 
Bill Fantegrossi, den Otter, Ralf Fletcher, Kathryn Aegis, Tom 
Morrow, Alexander Chislenko, Lee Daniel Crocker, Darren 
Reynolds, Keith Elis, Thom Quinn, Mikhail Sverdlov, Arjen 
Kamphuis, Shane Spaulding și Nick Bostrom. Alte personalități 
transumaniste sunt dr. Aubrey de Grey, directorul științific al 
Fundației de Cercetare SENS și omul de referință al grupării 
transumaniste care luptă împotriva îmbătrânirii, Martin(e) 
Rothblatt, antreprenorul (antreprenoarea) transsexual(ă) și 
directorul (directoarea) de la United Therapeutics și Bernadeane 
Strole, co-fondatoarea de la People Unlimited. 

Manifestul transumanist a fost modificat de-a lungul timpului 
de alți adepți ai transumanismului, fiind adoptat de Consiliul 
Umaniștilor (Humanity Board) în martie 2009. În această 
declarație, transumaniștii afirmă că doresc binele tuturor 
ființelor, incluzând aici „oamenii, animalele non-umane (ceea 
ce înseamnă implicit că oamenii sunt considerați animale, n.r.), 
precum și orice dispozitive artificiale gânditoare ce vor apărea 
în viitor, forme de viață modificate sau alte forme de inteligență 
pe care știința și tehnologia le va construi”. De asemenea, ei 
declară că militează pentru ca „fiecare individ în parte să poată 
alege, dacă dorește, să își modifice parametrii trupești, 
fiziologici sau de altă natură ai vieții sale. Aceasta include 
utilizarea tehnologiilor pentru extinderea memoriei, 
îmbunătățirea concentrării și a proceselor mentale, a terapiilor 
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pentru extinderea duratei de viață, a tehnologiilor de 
reproducere, a procedurilor criogenice și a mult
tehnologii de modificare și îmbunătățire umană.” 

Așa cum indică adepții curentului în propriile lor publicații, 
transumanismul este de fapt un proiect ocult, care afirmă că 
omenirea evoluează spre un punct în care omul va 
mai mult, nici mai puțin, decât Dumnezeu. Pornind de la tradiții 
precum cea a Golemului și de la povestiri science
precum cea a lui Frankenstein, transumaniștii propovăduiesc 
ideea că oamenii vor deveni la un moment dat nemuritori, 
ajungând să poată supraviețui oricât de mult sub forma unor 
bio-mașini programate prin inteligență artificială. Având drept 
vârf de lance Cybernetics Group, proiectul transumani
legătură cu dezvoltarea computerelor moderne, cu magia neagră 
și cu instrumentarea tenebrosului program CIA de control 
mintal numit MK-Ultra, în cadrul căruia se foloseau substan
psiho-dinamizante și drogurile pentru subjugarea subiecților. 
Așa cum se sugerează în filmul Lucy, prin folosirea drogurilor 
puternice și a ceea ce transumaniștii numesc „mind uploading” 
(transferul prin internet al conștiinței), oamenii vor fi, vezi 
Doamne, capabili să fuzioneze cu internetul, ceea ce este 
prezentat pentru uzul naivilor ca fiind punctul terminus al unei 
presupuse evoluții cabalistice, formarea unei con
colective sau a unui Creier Global. Acest moment mult a
este cel pe care Ray Kurzweil, director al departamentului de 
inginerie de la Google, îl desemnează prin termenul abscons de 
Singularitate. Prin acumularea întregii cunoașteri umane și prin 
oferirea accesului la orice aspect al activității umane, internetul 
va atinge omnisciența, după cum susțin transumaniștii pentru 
uzul celor naivi și creduli, devenind un fel de Dumnezeu al 
ocultismului. 

În anul 1988 a fost publicat primul număr din revista 
The Journal of Transhumanist Thought. Ea reunea indivizi cu 
preocupări în domeniul inteligenței artificiale, al 
nanotehnologiei, al ingineriei genetice, al prelungirii vie
transferului artificial al conștiinței, al futurismului, al roboticii, 
al explorării spațiale, al mimeticii, al politicii și economiei 
transumaniste. În anul 1989, în revista Extropy, Max More, unul 
dintre corifeii ideologiei transumaniste, scria articolul 
Psychedelics and Mind Expansion (Fenomenele psihedelice 
expansiunea minții). În textul intitulat On Becoming Posthuman
(Despre trecerea la era postumană), Max More a articulat 
principiile extropiei (opusul entropiei) sub forma: „
există zei, nu mai există credință, nu mai există reține
Haideți să lepădăm formalismele vechi, ignoranța, slăbiciunile 
și caracterul nostru muritor. Viitorul aparține postumanității
De asemenea, în anul 1989, Max More a scris textul 
of the Devil (Spre slava Diavolului), în care el denun
ca fiind niște creaturi tâmpe. More s-a explicat astfel: „
meu este să evidențiez modul în care valorile și perspectivele 
tradiției creștine vin în mod fundamental în contradicție cu 
valorile promovate de mine și de toții adepții extropiei,
și cu perspectiva noastră”. (…) 
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Cum să abordăm în mod corect practica 

individuală pentru a ajunge să ne modelăm în 
mod armonios trupul şi să avem un admirabil 

«abdomen plat»

 
                Dacă există în înfăţişarea trupească a fiin
ceva care astăzi este considerat ca fiind destul de greu de 

dobândit, acel ceva este un „abdomen plat”.

ajoritatea oamenilor ştiu destul de bine cum se poate 
slăbi în zona feselor şi cum se pot subţia coapsele. 
Pentru a elimina grăsimea abdominală, care

abdomenul să fie bombat şi în mod dizgraţios proeminent, 
făcând astfel să apară ceea ce numim în mod curent „burtă”, 
este nevoie de mult mai mult efort. Existenţa „burţii” nu este 

Necesitatea obiectivării nivelului real de efort fizic ce este 
depus zilnic  

Primul aspect decisiv este corecta 
activităţilor fizice cotidiene. Cel mai adesea, oamenii îşi 
supraestimează efortul fizic depus în decursul unei zile. Mulţi 
oameni sunt convinși că ei merg suficient de mult pe jos în 
timpul zilei. Din păcate, această convingere pe car
ei înşişi este cel mai adesea subiectivă şi de multe ori chiar 
falsă.  

De exemplu, utilizarea unui pedometru ne poate arăta că în 
realitate noi mergem în general pe jos mai puţin de 5.000 de 
paşi zilnic, număr care este considerat un minim ne
a ieşi din categoria sedentarilor. Pe de altă parte, mulţi dintre 
noi credem că suntem destul de activi fizic mult timp, însă în 
realitate nu facem cu adevărat efort fizic, ci doar ne mişcăm 
chiar foarte uşor.  

Deşi este greu de acceptat, este totuși stringent necesar să ne 
confruntăm în mod direct cu realitatea stării noastre trupe
să privim cu obiectivitate parametrii efortului fizic pe care îl 
depunem în mod real zilnic. Doar procedând astfel putem apoi 
face cu adevărat progrese în direcția modelării trupești. 

Dacă vom continua să ne complacem într
care ne imaginăm în mod fals că activitatea noastră fizică 

M
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care ne imaginăm în mod fals că activitatea noastră fizică 
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zilnică este foarte intensă, atunci vom constata la un moment 
dat, în mod dureros, că nu suntem decât nişte oameni foarte 
comozi, care nu fac mişcare mai deloc. 

Necesitatea unui somn cât mai odihnitor şi pe cât posibil 
ritmic  

Un al doilea aspect decisiv în direcția modelării trupești 
armonioase este calitatea somnului. Este deja cunoscut faptul că 
o proastă calitate a somnului influenţează în mod nefast 
metabolismul în perioada de odihnă din timpul nopţii. Proasta 
calitate a somnului este unul dintre factorii care ne fac cel mai 
adesea să ne îngrăşăm. Atunci când creierul nu se odihneşte în 
mod corespunzător în timpul somnului, funcţionarea zonelor 
cerebrale care sunt asociate cu gestiunea senzaţiei de saţietate se 
dereglează şi produce apoi un lanţ întreg de perturbări 
fiziologice la nivelul organismului nostru. Ca urmare a acestei 
dereglări, rezultatul este acela că ne creşte în mod anormal pofta 
de mâncare şi astfel ajungem să mâncăm mai mult decât este 
necesar.  

Un astfel de fenomen nefiresc se produce deoarece ne-am 
pierdut măsura şi nu mai ştim când anume să ne oprim din 
mâncat, căci numai dacă suntem cumpătați ne putem asigura 
aportul nutritiv necesar hrănirii trupului fără să abuzăm în vreun 
fel. Totodată, zona cerebrală care este asociată cu reglarea 
apetitului şi implicit a poftei de mâncare este, în cazul în care ne 
pierdem măsura, supra-stimulată. În consecinţă, putem ajunge 
în situaţia nedorită, dar de regulă greu de controlat, că ne apare 
brusc pofta de prăjituri chiar la miezul nopţii, sau că ne dorim 
cu nesaţ ciocolată chiar în miezul zilei.  

Cercetările întreprinse de nutriţioniştii americani au evidenţiat 
recent faptul că fiinţele umane sedentare care dorm prea mult 
(durata somnului lor fiind de peste 8 ore pe noapte) sunt în 
marea lor majoritate supraponderale şi au o greutate trupească 
peste valorile normale, comparativ cu cele care au un somn 
odihnitor, normal ca durată (în general până la 7-8 ore). Aşadar, 
este necesar să urmărim să ne asigurăm că putem să ne relaxăm 
profund şi astfel să avem un somn cât mai odihnitor. Pe lângă 
faptul că somnul odihnitor ne conferă o stare de relaxare şi 
astfel ne face să fim bine dispuşi aproape întreaga zi, el ne ajută 
să nu ne îngrăşăm.  

Necesitatea de a elimina din minte convingerile eronate  

Una dintre cele mai dăunătoare idei, care împiedică şi chiar 
blochează eforturile noastre de a ne modela în mod armonios 
trupul, este convingerea eronată că tendinţa de îngrăşare se 
datorează pre-existenţei unei aşa-zise programări genetice 
nefavorabile, moştenite din familie. Având în vedere 
descoperirile cele mai recente din domeniul epigeneticii, despre 
care conferenţiază deja de câteva decenii în întreaga lume 
genialul savant american Bruce Lipton, a devenit clar că o astfel 
de programare genetică nu este ireversibilă şi că prin 
manifestarea unei alegeri, a unei intenţii şi a unei voinţe 
corespunzător orientate, dublate de eforturi adecvate şi susţinute 
în direcţia modelării trupeşti, sunt dezactivate genele care ar 

putea să ne pună piedici în finalizarea cu succes a planurilor 
noastre şi sunt activate în schimb alte mecanisme genetice, 
benefice şi constructive. Din această cauză, este acum foarte 
clar că o astfel de idee este în realitate cea mai anemică dintre 
scuzele posibile pentru a nu întreprinde nimic în direcţia 
remodelării benefice a trupului nostru. Chiar dacă există, 
bineînţeles, anumite diferenţe de structură vitală, condiționările 
genetice nu ne pot împiedica niciodată să slăbim sau să ne 
armonizăm trupeşte.  

De-a lungul timpului, fiinţa umană şi-a dezvoltat, prin diferite 
mecanisme fiziologice, capacitatea de stocare a substanţelor 
grase, a grăsimilor, pentru a rezista astfel în perioadele de 
lipsuri sau de foamete. Această abilitate a fiinţei noastre vitale 
şi a organismului nostru de a stoca rezerve de grăsime a jucat un 
rol esenţial, în decursul istoriei, în supravieţuirea noastră ca 
specie.  

Însă o astfel de capacitate nu îşi mai are rostul în condiţiile 
actuale, mai ales în ţările aşa-zis dezvoltate, în care există în 
realitate o supra-abundenţă de hrană. La urma urmei, fiecare 
dintre noi depozităm mai multă grăsime decât ne este necesar. 
Fiind neutilizată, grăsimea se acumulează sub forma unui strat 
moale, care ne ţine cald, la propriu, dar nu şi la figurat. Acest 
fapt este valabil pentru toată lumea, însă dacă noi consumăm 
prin activitate fizică armonioasă aceste rezerve suplimentare 
mai mult decât pe cele pe care le producem prin ceea ce 
mâncăm, în mod categoric vom slăbi în mod armonios. 

Necesitatea de a cunoaşte care este impactul caloric real al 
alimentelor  

Lipsa cunoştinţelor, dar şi a interesului cu privire la conţinutul 
caloric al alimentelor poate constitui o cauză decisivă pentru 
acumularea de ţesut adipos. Este cunoscut, de exemplu, faptul 
că o combinaţie cu brânză şi îngheţată, pentru unii poate foarte 
plăcută la gust, nu este ceva care să ne ajute în curele de slăbire. 
În acelaşi timp, mulţi oameni cred, în mod greşit, că o tartă cu 
fructe este uşoară sau că o 
pungă de floricele de porumb 
(numite adesea, cu un termen 
străin de limba română, 
popcorn) nu adaugă aproape 
deloc calorii dietei noastre. 
Aceste erori de cunoaştere a 
conţinutului caloric sunt în 
realitate greşeli care afectează 
stabilitatea dietei noastre.  

Neştiind care este valoarea calorică reală a alimentelor, ajungem 
să consumăm mai multe calorii decât este necesar. Este util să 
ştim că o tartă cu fructe are peste 300 kcal, aproape cât 2/3 
dintr-un sandviş cu brânză (numit şi la noi, prin împrumut 
lingvistic, cheeseburger). La fel de păcălitor este faptul că 
floricelele de porumb au 500 kcal la 100 de grame, o valoare 
care este similară cu cea pe care o are ciocolata! Astfel, crezând 
că suntem atenţi la ce mâncăm, însă fără să cunoaştem valorile 
energetice reale ale alimentelor noastre, ne facem, ca să zicem 
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aşa, fără să ştim, rezerve considerabile pentru iarnă şi astfel nu 
ne putem menţine supleţea trupului. 

Reducerea greutăţii trupeşti duce totodată şi la diminuarea 
simptomelor ce sunt caracteristice altor afecţiuni  

Sindromul ovarelor polichistice este principala cauză a 
infertilităţii în multe ţări europene. Această tulburare se 
numeşte sindrom deoarece prezintă caracteristici asemănătoare 
mai multor simptome date de perturbarea funcţionării ovarelor. 
Statisticile recente arată că sindromul ovarelor polichistice 
afectează între 5% si 10% dintre femei, fiind o afecţiune 
adeseori asociată cu supraponderalitatea, cu acumularea de 
grăsime în zona abdominală 
şi chiar cu obezitatea.  

Chiar dacă fenomenele 
implicate nu sunt pe deplin 
explicitate de către medicina 
modernă, s-a observat că 
pierderea unui procent situat 
între 5% şi 10% din greutatea 
trupului, de exemplu 
reducerea greutăţii trupeşti cu 3 kg, la o greutate de 60 kg, 
diminuează considerabil simptomatologia sindromului ovarelor 
polichistice. 

Necesitatea de a reducere grăsimea viscerală  

Abdomenul voluminos ascunde în primul rând grăsimea care se 
află imediat sub piele, aceasta fiind numită grăsime abdominală. 
Grăsimea abdominală poate fi percepută prin palpare. Însă 
această formă de ţesut adipos nu este singura componentă grasă 
excedentară de la nivel abdominal, căci sub peretele muşchilor 
abdominali se ascunde grăsimea viscerală, aceasta fiind 
acumulată în jurul organelor. Această grăsime viscerală este 
greu de evidenţiat, fiind practic invizibilă, şi tocmai aceasta 
trebuie să fie eliminată în primul rând, fiind extrem de nocivă 
pentru sănătatea trupului uman. 

Necesitatea de a diminua factorii ce sunt generatori de stres  

Dacă grăsimea are tendinţa de a se acumula pe abdomen, însă 
picioarele sunt subţiri, atunci se consideră că persoana în cauză 
prezintă o morfologie „de tip măr“, spre deosebire de alte 
persoane, care au o morfologie „de tip pară“. Acestea sunt 
situaţiile în care grăsimea se acumulează în special pe coapse şi 
pe fese.  

O echipă de cercetători californieni a decis să realizeze un 
studiu cu privire la efectele stresului asupra conformaţiei 
trupului. Un grup de femei au fost supuse la mai multe situaţii 
susceptibile să le streseze, de exemplu li s-a cerut să efectueze 
unele calcule solicitante sau să vorbească în public. După 
măsurarea unor parametri biologici, cercetătorii au constatat că 
femeile cu morfologie „tip măr” erau mai uşor cuprinse de 
anxietate. La fiecare nou test, nivelul de cortizon, hormonul 
stresului, creştea foarte mult în cazul acestora. În cazul femeilor 

cu morfologie „tip pară”, reacţia emoţională era moderată. 
Aceste cercetări se corelează cu alte studii, care indică faptul că 
grăsimea se fixează pe abdomen mai ales în cazul persoanelor 
stresate. Aşadar, în lumina acestor fapte, putem spune că stresul 
este cel care face ca grăsimea să se acumuleze pe abdomen şi de 
aici apare „burta”!  

Necesitatea de a avea în permanenţă o dietă echilibrată  

Chiar dacă pare greu de crezut, consumul excesiv de legume 
poate conduce la creşterea dimensiunilor abdomenului. Aceasta 
se datorează mai ales faptului că folosirea excesivă a legumelor 
crude, asociate în mod necorespunzător, poate fi responsabilă de 

fenomenul de balonare 
abdominală. Această 
observaţie este în special 
valabil pentru verdeţurile 
din familia verzei (familia 
botanică Brassicaceae), 
care de regulă generează 
procese de fermentaţie, ce 
ajută la dezagregarea 
fibrelor alimentare. De aici 
rezultă şi apariţia în exces 

a gazelor intestinale şi implicit senzaţia de balonare pe care 
toate acestea o produc la cele mai multe fiinţe umane care 
prezintă o digestie cu parametri moderaţi.  

Acelaşi aspect îl remarcăm şi în cazul dietelor bazate aproape 
exclusiv pe crudităţi. În mod similar, aceeaşi problemă apare şi 
dacă noi consumăm o cantitate mare de produse lactate în stare 
crudă, care nu sunt în mod adecvat digerate de către organismul 
nostru, cel mai adesea din cauza lactozei.  

O altă categorie de alimente care este necesar să fie consumate 
cu moderaţie sunt cele prea sărate, deoarece acestea favorizează 
retenţia apei, fapt care are drept consecinţă imediată balonarea 
abdominală. De asemenea, alimentele prea grase cauzează 
creşterea în volum a abdomenului, căci, fiind mai dificil de 
digerat, rămân pentru mai mult timp în intestin. În concluzie, 
varza, crudităţile vegetale, laptele, sarea şi grăsimile folosite 
excesiv sau asociate în mod greşit pot să devină, în mod aparent 
paradoxal, duşmani ai abdomenului plat. 

Necesitatea măsurării periodice a dimensiunii taliei  

Dimensiunile taliei reprezintă un indicator important în procesul 
de armonizare trupească. Pentru a ne măsura talia, vom folosi 
un metru de croitorie şi îl vom petrece de jur-împrejur, la 
jumătatea distanţei dintre osul şoldului şi ultima coastă. Aceasta 
este zona cea mai îngustă a regiunii abdominale, situată în plan 
vertical aproximativ la nivelul ombilicului.  

Vom măsura talia direct pe piele, în niciun caz peste 
îmbrăcăminte. Metrul de croitorie trebuie să fie petrecut pe trup 
paralel cu solul şi să fie strâns uşor pe abdomen. După ce îl vom 
poziţiona astfel în mod corect, vom citi cifra indicată. La femei, 
valoarea normală a taliei este situată sub valoarea de 80 cm. De 
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exemplu, măsura de peste de 80 cm corespunde unei „talii 
mari”, iar peste măsura de 88 cm corespunde unei t
mari”. 

Necesitatea de a efectua în mod corect exerciţiile 
abdominale adecvate  

Adeseori, exerciţiile fizice de stimulare a musculaturii 
abdominale pot fi prost executate. Abdominalii sunt muşchii 
situaţi în partea anterioară a 
peretelui abdominal. Toate 
fiinţele umane au aceşti 
muşchi, care sunt mai mult 
sau mai puţin dezvoltaţi.  

Una dintre modalităţile 
practice de a ne modela în 
mod armonios abdomenul şi 
de a avea astfel o siluetă 
frumos evidenţiată este să realizăm aşa-numitele „abdomene”. 
Atenţie însă la tipul de exerciţii fizice realizate. Dacă exerciţiile 
fizice de stimulare abdominală sunt prost efectuate, este posibil 
să obţinem chiar efectul 
invers şi să ajungem să 
avem un abdomen mai 
voluminos. De exemplu, 
îndoirea înspre în faţă, 
cunoscută în 
terminologia fitness-ului 
ca fiind îndoirea de tip 
„crunch” (zdrobire) este 
nefavorabilă: întinşi pe 
spate, cu picioarele şi genunchii îndoiţi, ne ridicăm parţial 
zona taliei lipită de sol. 
Acesta este exerciţiul cel 
mai cunoscut în fitness 
pentru abdomen, însă 
realizarea acestui 
exerciţiu fizic antrenează 
mai ales muşchiul drept 
abdominal şi, prin natura 
specifică a mişcării, împinge burta înainte, conferindu
curbură către în faţă!  

Pentru a ajunge la o talie mai subţire, este necesar să facem 
exerciţii fizice adecvate, care încordează muşchiul abdominal 
aşa-zis „transversal”, acesta fiind cel care împinge şi menţine 
„burta” în interior, conferind aspectul specific de „abdomen 
plat”!  
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\ 
Chemtrails: măsurătorile arată o 

concentrație a aluminiului de 100 de ori 
mai mare decât limitele normale, în apa 

ploilor din California
  
            Mulțumită organizației Stop Spraying us
pulverizările asupra noastră) din San Francisco, 
apei ploilor căzute în 2016 au fost în cele din urmă efectuate 
în punctul cel mai fierbinte al geoingineriei 
California. 
 
n acest loc americanii văd cele mai înspăimântătoare 
chemtrails (și resimt simptomele aferente). 

Potrivit organizației Stop Spraying us
„Aluminiul a fost găsit în concentrații de aproape 100 de ori 
peste limitele de raportare – o cantitate năucitoare de 
4,700µg/litru – în apa de ploaie colectată în Sacramento pe 
data de 5 mai 2016. 

Lisa DeFinis, cea care ne-a trimis proba de apă de ploaie pe 
care am dus-o la analize, ne-a scris «Această probă a fost 
colectată pe 5/5/16 la aproximativ 10am din Sacramento, CA, 
din zona aeroportului. Am avut de suferit două zile de 
pulverizări extrem de grele, timp în care a plouat. Am colectat 
apa de ploaie într-un pahar steril, pe care l
special pentru aceasta.» 

Concentrația de bariu găsită în apa de ploaie a fost de peste 
trei ori mai mare decât limita de raportare (64
ce cantitatea de stronțiu a fost mai mare decât dublul limitei de 
raportare (44µg/litru).  

Mulțumim, Lisa. Dacă mai are și altcineva probe semnificative 
de ploaie/zăpadă sau orice astfel de analize precum cele 
menționate mai sus, vă rugăm să ni le trimiteți.

Dacă preferați să rămâneți anonim, putem să nu menționăm 
numele și/sau adresa dvs. Totuși, cel mai bine este ca 
mărturiile/probele să fie asumate. Noi nu avem nimic de ascuns 
– cealaltă parte ascunde adevărul, induce în eroare 
fără scrupule. A noastră este partea adevărului, 
fericiți să fim în stare să spunem: da, vrem aer curat, proaspăt, 
nealterat de mizeriile lor.” 
 
Dovezile fotografice și testele apei de ploaie ar trebui să înlăture 
orice urmă de scepticism asupra faptului că geoingi
are loc cu adevărat. 

Dacă încă mai aveți nevoie să fiți convinși, priviți la Parcul 
Național Yosemite din California – o bijuterie a naturii 
fost grav afectat de geoinginerie. De asemenea, cercetarea 
expertului în fizică nucleară J. Marvin Herndon despre cenu
de cărbune care se găsește în aerosoli, fiind materialul de bază 
pentru geoinginerie, este un material ce merită să fie studiat. A

Î
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putea citi și The Geoengineering Escalation of 2016
(Escaladarea geoingineriei în 2016) – o docume
de site-ul Era of Wisdom asupra intensificării ușor observabile a 
activității geoingineriei începând cu ianuarie 2016.

Este de asemenea de ajutor să aveți propria experiență a 
mirosului și gustului chemtrails-urilor, așa încât 
la ciudățeniile pe care le detectați în aer în fiecare zi și 
împărtășiți acest lucru cu cât mai mulți oameni posibil.

 

\ 
Relatări pline de sinceritate, autentice ale 
cosmonauţilor ruşi referitoare la OZN

şi la alte fenomene neobişnuit

       Cosmonauții sovietici (sau ruși, după căderea URSS
ului) au observat, atunci când se aflau în spa
fenomene interesante, neobișnuite și adeseori inexplicabile, 
referitoare la OZN-uri și nu numai.  

âțiva dintre aceștia chiar au îndrăznit să vorbească 
despre experiențele lor, deși astfel de acțiuni nu erau 
încurajate de conducătorii programului spa

cosmonaut este antrenat și pregătit în cadrul unui program 
spațial pentru a conduce, a pilota sau a deservi ca și membru î
echipajul unei navete spațiale. Cosmonauții sunt, putem spune, 
niște profesioniști, experți în domeniul atât de vast al 
călătoriilor extraatmosferice. Este greu de crezut faptul că 
aceștia, și nu ne referim aici la unul sau două cazuri, ci poate la 
zeci sau chiar sute de cazuri, s-ar fi putut înșela cu privire la 
anumite fenomene misterioase care nu au putut fi explicate de 
știința actuală. Astfel, riscându-și practic carierele, cosmonauții 
ruși au vorbit despre fenomene neobișnuite la care au fost 
martori în spațiul cosmic, cum ar fi, printre altele, obiecte 
zburătoare neidentificate, anomalii ale norilor, muzică 
misterioase, ființe angelice, șoapte inspiratoare care i
îndemnat să se întoarcă pe Pământ sau mirosuri inexplicabile 
apărute de nicăieri. 

Cosmonautul Vladimir Liakiov a povestit odată despre un 
fenomen foarte neobișnuit pe care l-a observat în timp ce se afla 
într-una din misiunile Soiuz și privea în jos, spre Pământ. Două 
valuri gigantice s-au ridicat atunci din Oceanul Indian 
ciocnit unul cu celălalt. Masa de apă ce a rezultat în urma 
acestei ciocniri, deși părea la un moment dat să fie precum un 
munte uriaș, a dispărut apoi instantaneu. (Informația a fost 
publicată în celebra revistă sovietică Tehnika Molodioji
numărul 3, 1980). De asemenea, cosmonautul Vladimir 
Kovalionok a raportat un val de 100 km lățime în Marea Timor, 
lângă Australia (revista NLO 10-11,1996). 

Cosmonautul și omul de știință Ievgeni Krunov a mărturisit plin 
de bun-simț, într-un articol publicat în revista
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a observat în timp ce se afla 
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980). De asemenea, cosmonautul Vladimir 
țime în Marea Timor, 

și omul de știință Ievgeni Krunov a mărturisit plin 
un articol publicat în revista Tehnika 

Molodioji, numărul 3 din 1979, că existen
poate fi negată, mii de oameni fiind martori ai apari
Acesta afirma în plus că performanțele uluitoare ale acestor 
obiecte zburătoare neidentificate depă
oamenilor. La vremea respectivă, ce a precedat binecunoscuta 
perestroika, Krunov a evitat să vorbească liber, însă un an mai 
târziu el a fost cât se poate de sincer 
Totuși, cosmonautul Alexei Gubarev a mers un pic mai departe, 
recunoscând public că, într-adevăr, el este convins de existen
extratereștrilor. Destul de interesantă este informația 
comunicată tot de Gubarev, în care afirma că americanii au la 
dispoziția lor date care confirmă convingerile sale (
Molodioji numărul 1 din 1980). 

Cosmonautul Valeri Rojdestvenski, care, de altfel, declara că nu 
crede că în apropierea Pământului ar exista civiliza
extraterestre, a dezvăluit că are cuno
informații secrete, la care persoanele ce sunt integrate î
programul spațial sovietic și în armată, dar care nu se află în 
cercul puterii, nu au acces. Într-un articol din 
(numărul 10 din 1980), Rojdestvenski declara, oarecum ironic, 
că „el nu crede că” vreun omuleț verde chiar a ciocănit în 
hubloul unei navete spațiale rusești Soiuz.

Cercetătorii ruși au reușit să adune mai multe informații despre 
cosmonauți și despre experiențele lor în legătură cu anumite 
fenomene neobișnuite. Într-un articol publicat după căderea 
Uniunii Sovietice într-un ziar din Leningrad, se vorbe
următoarele evenimente: 

În 1976, cosmonautul Valeri Kubasov i
că atât el, cât și alți colegi de ai săi, au numeroase dovezi 
privind existența OZN-urilor. Acesta a fost anul faimosului 
incident cu OZN-ul de la Teheran. 

În data de 15 august 1978, cosmonautul Vladimir Kovalionok, 
aflându-se la bordul stației spațiale Saliut 6, a observat un 
obiect zburător neidentificat care s
îndepărtat de stația spațială, repetând aceste miș
multe ori. 

Cosmonauții Valeri Riumin și Leonid Popov, în timp ce se aflau 
la bordul lui Saliut 6 în 14-15 iunie 1980, au observat un grup 
de puncte albe, luminoase, care pluteau undeva deasupra 
Moscovei, și apoi au zburat în spațiu exact pe dea
lor spațiale; ei au raportat acest eveniment la Centrul de control.

O apariție interesantă a avut loc în data de 2 septembrie 1978, 
când cosmonauții sovietici Vladimir Kovalionok și Alexander 
Ivanchenko au observat umbra stației spațiale Sali
pe stratul de nori. Umbra avea o interesantă culoare ro
portocalie. Ceea ce este și mai uimitor, este că umbra își 
modifica mărimea. Cu câteva zile înainte, în data de 25 august, 
ambii cosmonauți au observat nori verzi irizați, mov, roșia
albaștri și violet. Alți cosmonauți sovietici 
și Piotr Klimuk – au raportat prezen
Sevastianov a fost uimit de culoarea albă a unora dintre ace
ce semăna cu culoarea perlelor, rece, lucioasă. Ace
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, numărul 3 din 1979, că existența OZN-urilor nu mai 
poate fi negată, mii de oameni fiind martori ai apariției lor. 

țele uluitoare ale acestor 
obiecte zburătoare neidentificate depășesc cu mult imaginația 
oamenilor. La vremea respectivă, ce a precedat binecunoscuta 
perestroika, Krunov a evitat să vorbească liber, însă un an mai 
târziu el a fost cât se poate de sincer și deschis în declarații. 

și, cosmonautul Alexei Gubarev a mers un pic mai departe, 
adevăr, el este convins de existența 

ștrilor. Destul de interesantă este informația 
comunicată tot de Gubarev, în care afirma că americanii au la 

ția lor date care confirmă convingerile sale (Tehnika 

Cosmonautul Valeri Rojdestvenski, care, de altfel, declara că nu 
crede că în apropierea Pământului ar exista civilizații 
extraterestre, a dezvăluit că are cunoștință despre anumite 

ții secrete, la care persoanele ce sunt integrate în 
țial sovietic și în armată, dar care nu se află în 

un articol din Tehnika Molodioji 
(numărul 10 din 1980), Rojdestvenski declara, oarecum ironic, 

ț verde chiar a ciocănit în 
țiale rusești Soiuz. 

și au reușit să adune mai multe informații despre 
ți și despre experiențele lor în legătură cu anumite 

un articol publicat după căderea 
ar din Leningrad, se vorbește despre 

În 1976, cosmonautul Valeri Kubasov i-a declarat unui reporter 
și alți colegi de ai săi, au numeroase dovezi 

urilor. Acesta a fost anul faimosului 

În data de 15 august 1978, cosmonautul Vladimir Kovalionok, 
ției spațiale Saliut 6, a observat un 

obiect zburător neidentificat care s-a apropiat și apoi s-a 
ția spațială, repetând aceste mișcări de mai 

ții Valeri Riumin și Leonid Popov, în timp ce se aflau 
15 iunie 1980, au observat un grup 

de puncte albe, luminoase, care pluteau undeva deasupra 
și apoi au zburat în spațiu exact pe deasupra stației 

țiale; ei au raportat acest eveniment la Centrul de control. 

ție interesantă a avut loc în data de 2 septembrie 1978, 
ții sovietici Vladimir Kovalionok și Alexander 

ției spațiale Saliut 6 proiectată 
pe stratul de nori. Umbra avea o interesantă culoare roșu-

și mai uimitor, este că umbra își 
modifica mărimea. Cu câteva zile înainte, în data de 25 august, 

ți au observat nori verzi irizați, mov, roșiatici, 
ștri și violet. Alți cosmonauți sovietici – Vitali Sevastianov 

au raportat prezența unor nori argintii. 
Sevastianov a fost uimit de culoarea albă a unora dintre aceștia, 
ce semăna cu culoarea perlelor, rece, lucioasă. Acești nori, ce 
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luau adesea forma aripilor unei lebede, erau când foarte lucioși 
sau strălucitori la margini, când transparenți sau chiar închiși la 
culoare. Spectacolul mirific care li s-a dezvăluit în fața ochilor 
i-a uimit peste măsură pe cosmonauți, originea acestuia 
rămânând însă în continuare un mister. 

Distinsul astronom rus Vitold Tseraschi i-a observat pentru 
prima dată în anul 1885. Acești nori sunt alcătuiți din particule 
difuze și se află la o altitudine de 70-90 kilometri, aproape de 

limita superioară a 
atmosferei Pământului. 
Oamenii de știință nu au 
putut explica nici până acum 
modul de formare a lor. 

Colonelul Iuri Nazarov, fost 
comandant al Centrului de 
Control al Misiunii 
Sovietice, i-a convocat în 
data de 29 august 1978 pe 

cosmonauții Kovalionok, Ivanchenko, pe cosmonautul proaspăt 
alăturat acestei misiuni, Valeri Bikovski, și pe cosmonautul est 
german Sigmund Jahn, în urma raportului lor privind apariția 
unui obiect neidentificat sferic, foarte mare, care zburase în 
jurul stației spațiale Saliut 6. După ce cosmonauții au revenit pe 
Pământ, renumitul cercetător sovietic în domeniul OZN, 
Vladimir Ajaja (ale cărui articole și preocupări nu erau tolerate 
de Partid), l-a abordat pe Bikovski pentru anumite lămuriri, dar 
acesta din urmă s-a limitat să declare că au observat ceva... 
inexplicabil. Se crede că obiectul neidentificat menționat mai 
sus, care se afla la o distanță de aproximativ 200 de metri de 
stația Saliut, avea dimensiuni considerabile. 

Printre stația spațială și nava Progress au trecut, la un moment 
dat, 14 obiecte neidentificate. 

Cosmonautul Gheorghi Grechko a raportat că a văzut o ființă ce 
zbura pe deasupra Mongoliei. Grechko și Iuri Romanenko au 
raportat, de asemenea, la Centru că în timp ce stația lor spațială 
zbura pe deasupra Insulelor Falkland, ei au observat unele litere 
uriașe „plutind” pe cer. Fotografia pe care au făcut-o a fost 
trimisă pe Pământ prin cosmonauții Vladimir Djanibekov și 
Oleg Makarov, care vizitau stația spațială (Ghenadi Lisov, 
revista NLO din noiembrie 1999). 

Cosmonautul Vladislav Volkov și-a amintit de sunetele 
inexplicabile pe care le-a auzit în spațiu prin casca sa Intercom: 
sunete de câine lătrând și, mai târziu, de copil plângând. 
Cosmonautul se afla pe orbită în jurul Pământului, la bordul 
stației Soiuz 7, în octombrie 1969, și totuși a auzit aceste sunete 
ciudate. Până la moartea sa, el nu a fost capabil să-și explice 
sursa acestor sunete pe care le-a auzit tocmai în spațiu. Volkov 
a murit în capsula Soiuz 11, care s-a depresurizat în timp ce 
reintra în atmosfera Pământului, în data de 30 iunie 1971 
(revista NLO). 

Aflându-se în spațiu, cosmonauții Iuri Gagarin și Alexei 
Leonov au auzit muzică, despre care Volkov spunea că nu 

provine de pe Pământ. Dar declarațiile lor au fost ignorate și 
nimeni nu s-a obosit să găsească vreo explicație (revista NLO). 

Cosmonautul Iuri 
Malișev a 
mărturisit că atunci 
când vine vorba de 
OZN-uri, probabil 
nimeni din lume 
nu poate dezvălui 
ce anume sunt ele, 
din cauza 
presiunilor uriașe 
ale armatei și ale 
serviciilor secrete. 
Este imposibil să se ascundă aceste fenomene, deoarece ele au 
fost observate de mii și zeci de mii de oameni de pe întreg 
Pământul. Totuși, natura fizică a OZN-urilor rămâne 
necunoscută – declara Iuri Malișev într-un articol apărut în 
numărul 11, din anul 1981, al revistei Tehnika Molodioji. 

La începutul anului 1981, cosmonautul Vladimir Akionov era în 
mod evident foarte precaut în declarații. Totuși, el a spus că, 
aflându-se în spațiu, cosmonauții observă adesea fenomene 
luminoase care încă sunt greu de explicat. Etapa contemporană 
de cercetare a acestor fenomene, mărturisește el, este similară 
cu momentul apariției științelor precum zoologia și botanica, în 
care naturaliștii descriau într-un mod simplu specii necunoscute 
de plante și animale (revista Tehnika Molodioji, numărul 1 din 
1981). 

În data de 12 iulie 1982, cosmonauții sovietici Gheorghi 
Beregovoi și Valentin Lebedev au observat un obiect zburător 
neobișnuit, în formă de picătură alungită, pe unul dintre 
monitoarele de pe Saliut 7. El a trecut printre stația spațială și 
naveta Progress 14, la o distanță de aproximativ 200 de metri de 
prima, fiind comparabil ca mărime cu navetele spațiale 
pământene. Aceste aspecte au fost raportate de cosmonauți către 
Centrul de control aflat la sol. Precedentele informații provin 
din cărțile lui Gherman 
Kolcin, fost colonel în 
armata sovietică, și 
cercetător în domeniul 
OZN (autor al unor 
articole publicate în NLO, 
sub titlul: Fapte și 
documente 2011) .  

Kolcin povestește că a 
discutat cu cosmonautul 
Piotr Klimuk, care a 
confirmat și el, de asemenea, existența OZN-urilor (Fenomenul 
OZN – Perspectiva Rusiei, St. Petersburg 1994 ).  

Un articol interesant a fost publicat în anul 1980 în revista 
Sputnik, despre percepțiile și experiențele astronauților legate de 
OZN-uri. Acest articol conține relatări făcute de 10 astronauți 
sovietici și americani; doar unul dintre cei zece refuza 
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posibilitatea ca OZN-urile să poată intra și ieși din galaxia 
noastră. 

Ievgheni Krunov a declarat, de fapt, că nu este posibil să negăm 
prezența OZN-urilor în galaxia noastră. Ievgheni argumenta că 
mii de oameni au observat aceste OZN-uri, și chiar dacă 
admitem că ele ar fi simple iluzii optice, câteva dintre 
caracteristicile lor – de exemplu, modificarea bruscă a direcției 
de zbor, în unghi de 90 grade, ne dau mult de gândit. 
Astronautul Ghenadi Strekalov a menționat că a văzut asemenea 
fenomene de mai multe ori, dar ezita să clasifice aceste 
evenimente drept manifestări ale unor OZN-uri. Totuși, el a 
mărturisit că anumiți colegi ai săi au văzut de multe ori farfurii 
zburătoare, fără să ofere, însă, alte detalii despre aceste întâlniri. 
El a descris un fenomen pe care l-a observat în data de 28 
septembrie 1980, în timp ce își făcea tura de zi pe stația spațială 
Mir: o sferă zbura deasupra Pământului la o altitudine de 20-30 
km, în zona Newfoundland. Atmosfera era clară și vizibilitatea 
era perfectă, astfel că el a putut observa cum sfera cu pricina își 
schimba culoarea, fiind foarte frumoasă. Ea a rămas vizibilă 
pentru aproximativ 10 secunde, și apoi a dispărut aproape 
instantaneu. Strekalov și-a amintit că nava (sfera) avea forma 
unui ovoid perfect. El a declarat că a raportat evenimentul 
Centrului de Control al Misiunii, dar acesta nu a fost clasificat 
drept OZN, și astfel el a învățat o lecție prețioasă – aceea că 
trebuie să fie precaut în relația cu superiorii. 

Astronautul Ghenadi Manakov era pe aceeași stație spațială cu 
Strekalov, și a văzut și el același fenomen (revista Raboceaia 
Tribuna din 16 octombrie 1990). 

Întâlnirea cu îngerii a astronauților ruși de pe stația spațială 
Saliut 7 care a avut loc în anul 1984  

Un eveniment extraordinar a avut loc în anul 1984 la bordul 
stației spațiale Saliut 7. Din perspectiva ideologiei dominante la 
acea dată, incidentul a fost chiar jenant pentru regimul sovietic 
și a fost trecut cu vederea multă vreme, autoritățile fiind foarte 
„discrete”. Populara revistă rusă NLO a dezbătut pe larg acest 
eveniment. Echipajul stației spațiale Saliut 7 era format la acea 
dată din 6 membri: Leonid Kizim, Oleg Atkov, Vladimir 
Soloviov, Svetlana Savitskaia, Igor Volk și Vladimir 
Djanibekov. Incidentul s-a produs în cea de-a 155-a zi a 
misiunii spațiale. Echipajul era ocupat cu exercițiile, testele, 
observațiile științifice și experimentele medicale ce făceau parte 
din programul pentru acea zi. Toți erau astronauți 
experimentați. La un moment dat avea să se petreacă ceva ce 
depășea cu mult experiența, cunoașterea și nivelul lor de 
înțelegere. În fața stației spațiale Saliut 7 a apărut, de nicăieri, 
un imens nor de gaz, de origine necunoscută, având culoarea 
portocalie. Astronauții au raportat imediat cele petrecute la 
Centrul de control aflat pe Pământ. Norul portocaliu s-a 
transformat treptat, luând forma a 7 îngeri de o frumusețe 
dumnezeiască. Îngerii aveau o înfățișare foarte asemănătoare cu 
cea a oamenilor, fiind însă, cu toate acestea, diferiți: aveau aripi 
imense și aure orbitoare. 

În timp ce specialiștii de la Centru analizau aceste informații 
uluitoare, Saliut 7 a pătruns în nor. Echipajul a devenit conștient 
de faptul că norul portocaliu a intrat în nava lor, învăluindu-i și 
îmbrățișându-i pe cosmonauți, care au rămas atât de uluiți și 
aproape orbiți de această strălucire divină, încât niciunul dintre 
ei nu mai era conștient de prezența celorlalți colegi. Totuși, 
vederea așa-zis normală le-a revenit foarte repede. Astronauții 
s-au repezit să privească prin hublourile navetei. 

Ceea ce au observat i-a lăsat fără grai – ei puteau distinge foarte 
clar 7 forme gigantice înăuntrul norului portocaliu. Credința lor 
în ideologia marxist-leninistă s-a evaporat instantaneu. Niciunul 
dintre ei, au mărturisit mai târziu, nu s-a îndoit o clipă de cele 
văzute. Îngerii i-au privit pe membrii echipajului rusesc cu atâta 
dragoste și blândețe, încât aceștia au relatat ulterior că stările pe 
care le-au trăit depășeau cu mult capacitatea ființei umane de 
minunare. Câțiva membri ai echipajului au remarcat că, în timp 
ce trăiau aceste stări de bucurie și extaz, zece minute au trecut 
aproape instantaneu. În timp ce secundele se scurgeau, îngerii 
au dispărut treptat, împreună cu norul lor portocaliu.  

Imediat a fost formată la sol o echipă de medici pentru a studia 
și monitoriza starea de sănătate a membrilor echipajului. 
Cosmonauții au fost sfătuiți să-și întrerupă experimentele 
programate pentru acea zi și să-și analizeze starea de sănătate 
psihică și mentală. Testele medicale au indicat că starea lor de 
sănătate era foarte bună. 

Evenimentul a avut loc înainte de perioada „perestroika”. 
Pentru a preveni evenimente ulterioare nedorite (având ca punct 
de plecare întâlnirea astronauților cu îngerii), membrii din 
Politburo (cea mai înaltă autoritate guvernamentală, ce avea rol 
legislativ și executiv) s-au asigurat că acest raport rămâne 
secret. Astfel, membrii echipajului Saliut 7 au fost avertizați în 
mod sever să păstreze secretul legat de acest eveniment, „pentru 
că îngerii nu există” în interiorul sau în exteriorul Uniunii 
Sovietice. Bineînțeles, raportul ce a fost redactat ulterior de 
membrii echipajului a fost clasat Top Secret. 

„Șoapta” care a fost auzită în spațiu  

Încă există episoade ale misiunilor spațiale sovietice despre care 
nu se discută mai nimic în Rusia. Printre acestea, se află relatări 
ale așa numitei șoapte spațiale, care au apărut în presa rusă. 
Autoarea a cel puțin un articol de acest fel este jurnalista Maria 
Vetrova. În acest articol din revista Pros-Extra, numărul 135 
din 1997, ea ne spune despre un fost cosmonaut, pe care îl 
numește „Cosmonautul X”, care i-a revelat anumite informații, 
cu condiția de a rămâne însă anonim. El și-a amintit că anumiți 
astronauți sovietici au auzit povestindu-se în cercurile secrete 
despre „Șoaptă”, dar nu au împărtășit informații categorice, și 
nu au transmis nimic doctorilor la revenirea pe Pământ. Aceștia 
se temeau că, mai târziu, vor fi eliminați din programul spațial. 
Cosmonautul X credea că zvonurile despre Șoapta spațială sunt 
legende născocite de primii cosmonauți sovietici, cu scopul de a 
speria novicii. Dar se înșela foarte mult.  

dezbateridezbateridezbateridezbateri 



 

    p. p. p. p. 196196196196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 
       

 

Cosmonautul X și un coleg de-al său se aflau la bordul unei 
stații spațiale sovietice, zburând pe deasupra Pământului, în 
emisfera sudică, atunci când, la un moment dat, Șoapta și-a 
făcut simțită prezența. El a simțit instantaneu o anumită 
prezență puternică și misterioasă care se afla foarte aproape, în 
spatele său. Astronautul mărturisea că nu a avut niciun dubiu că 
era observat de o ființă invizibilă.  

O secundă mai târziu, colegul său, inginerul de zbor, care se 
uita prin hubloul navetei, s-a întors brusc și l-a privit. Ca o 
paranteză, cei doi sunt oameni raționali, chiar departe de a avea 
convingeri religioase definite, dar erau foarte buni prieteni încă 
de dinainte să intre în programul spațial și în pregătirea aferentă 
de la Orașul Stelelor. Acesta este motivul pentru care nu le-a 
fost frică să discute, față în față, impresiile acumulate după 
încheierea acestui episod. Ei au primit fiecare mesaje diferite, 
dar reacția inițială la manifestarea Șoaptei a fost identică: 
amândoi au rămas muți pentru moment și foarte uluiți. După 
spusele astronautului X, Șoapta a venit din profunzimile 
conștiinței sale. 

Aceasta i-a spus: „Ai ajuns aici prea devreme, și ai făcut-o într-
un mod inadecvat. Crede-mă, căci sunt strămoșul tău din 
partea mamei. Îți aduci aminte că ea ți-a spus pe vremea când 
erai un copilaș, despre străbunicul tău care a găsit o anumită 
fabrică în munții Ural? Fiule, nu ar trebui să fii aici. Întoarce-
te pe Pământ. Nu încălca legile Creatorului tău… Fiule, chiar 
trebuie să te întorci, întoarce-te, întoarce-te…” 

Șoapta i-a comunicat astronautului o foarte intimă poveste 
despre mama sa și despre străbunicul său, spre a-i dovedi faptul 
că îi cunoaște familia din interior. Astronauții s-au întors pe 
Pământ două zile mai târziu. Ulterior, Șoapta a venit la ei încă o 
dată. Mesajele erau identice în esență cu cele primite în spațiul 
cosmic și amândoi au simțit foarte clar, la fel ca prima dată, 
prezența extraterestră în imediata lor apropiere. Cosmonautul X 
și colegul său au urmărit timp de mai multe ore să înțeleagă cât 
mai clar natura experienței lor. Fiind atei și totodată amatori de 
literatură science fiction, ei au ajuns repede la concluzia că o 
civilizație extraterestră, folosindu-se de o anumită tehnologie 
avansată, intenționa să descurajeze rasa umană să continue să 
exploreze spațiul cosmic. Pentru a-i convinge pe cosmonauți că 
experiența lor nu este una halucinatorie, civilizația extraterestră 
respectivă le-a prezentat anumite dovezi indubitabile pe care 
numai ei le cunoșteau. Jurnalista se întreabă retoric de cât timp 
suntem oare observați de aceste ființe nepământene? Mai mult 
ca sigur de mai multe zeci de mii de ani, de vreme ce aceștia 
cunosc atât de bine omul și civilizația umană. Cosmonautul X 
nu exclude ipoteza ca membrii unor astfel de civilizații 
extraterestre să locuiască chiar pe planeta Pământ, poate chiar în 
unele baze subterane, fiind ascunși astfel privirilor noastre. 

Dacă totuși Șoapta nu a fost de origine extraterestră, atunci ce 
era ea? Poate fi luată în calcul ipoteza „vizitei” rudelor 
decedate? Orice ar fi fost, experiența pe care cei doi astronauți 
au trăit-o le-a zguduit din temelii ateismul, convingerile 
comuniste și viziunea lor limitată despre lume. Pentru ei, 
aceasta a fost o dovadă clară că există viață după moarte și că 
această conștiință (care este diferită de trup) continuă să existe 

în alte forme în lumile subtile ale Macrocosmosului. Trebuie să 
existe o ierarhie în cadrul acestor etape ale evoluției, s-au gândit 
astronauții, iar în vârful și chiar în inima acestei ierarhii trebuie 
să se afle Creatorul (DUMNEZEU), așa cum Șoapta l-a 
informat pe cosmonautul X. Cosmonauții s-au confruntat cu o 
dilemă: să raporteze la Bază acest eveniment sau nu. Dacă ar fi 
raportat, carierele lor s-ar fi putut încheia imediat. Riscau să fie 
luați drept oameni ușor de impresionat, cu psihicul prea instabil 
pentru viitoare misiuni în spațiu. 

Simțul datoriei le-a dictat însă ambilor cosmonauți că trebuie să 
facă un raport, dar ei nu au ascultat de această voce interioară. 
Alți astronauți au păstrat o oarecare tăcere în ceea ce privește 
existența Șoaptei; cel puțin ei nu au raportat nimic superiorilor 
lor. Totuși, anumiți cosmonauți care au auzit Șoapta au ales să 
facă un raport despre cele petrecute în spațiu. Ca rezultat, 
echipe medicale speciale au fost introduse în programul de 
pregătire; un personal medical foarte bine antrenat, ca și unii 
hipnotizori au început să sondeze psihicul astronauților, iar 
programul de antrenament a fost modificat.  

Cosmonautul X, care s-a retras de atunci, nu știe cum este acum 
tratat fenomenul Șoaptei de către Centru, sau la ce concluzii au 
ajuns oamenii de știință ruși, dar a mărturisit că perspectiva sa 
de ansamblu asupra vieții s-a transformat foarte mult în bine, 
îmbrățișând aspecte cu mult mai vaste. Spațiul cosmic este 
literalmente plin de ființe extraterestre și este cu mult mai 
complicat, mai vast decât am crede noi în mod simplist că este. 
Cunoașterea noastră actuală nu ne permite să înțelegem esența 
majorității proceselor ce au loc în Univers, și nici a celor din 
trupul și din ființa noastră subtilă. Capacitățile noastre sunt încă 
limitate. Pentru cei care au auzit Șoapta, un fapt este cert, și 
anume că viitorul există și este nesfârșit sau, mai bine spus, este 
un etern prezent, exact așa cum spațiul și timpul sunt nesfârșite 
din perspectiva omului. 

Despre OZN-uri, cu astronautul rus Victor Afanasiev  

Astronautul sovietic Victor Afanasiev, colonel în cadrul 
Centrului, a apărut în 
anul 2003 la o 
emisiune a unui 
program britanic de 
televiziune ce a fost 
retransmisă în Rusia 
de REN TV, în anul 
2004. Titlul emisiunii 
a fost Zemlia pod 
pritselom (revista 
NLO – OZN-uri 
interesate de 
Pământ). Emisiunea includea un interviu realizat de US 
Sightings TV. Data emisiunii nu este cunoscută, dar moderatorul 
a menționat că o echipă de investigații Sightings a fost invitată 
în Orașul Stelelor, echivalentul rusesc al centrului spațial de la 
Cape Canaveral (USA). Jurnaliștii au vorbit mai întâi cu Victor 
Afanasiev, care le-a spus doar că a avut o întâlnire cu un OZN 
și că ceva sau cineva de origine extraterestră tocmai vizitase 
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Pământul, acest fapt fiind pentru el o dovadă clară că nu suntem 
singuri în Univers. 

Apoi, moderatorul de la Sightings a menționat că în aprilie 
1979, astronautul Victor Afanasiev a decolat de la centrul de 
lansare de la Baikonur, la bordul misiunii Saliut 6, și că, 
ulterior, s-a petrecut ceva neobișnuit. Afanasiev a afirmat că un 
obiect neidentificat s-a întors către nava sa și a urmărit Saliut 6 
pe o distanță de aproximativ o jumătate din orbita Pământului. 

El a declarat: „Îl observam în timp ce se afla pe partea luminată 
a Pământului, dar în momentul în care am intrat în partea 
întunecată, el a dispărut complet, aproape instantaneu. Era o 
structură similară cu cea realizată de oameni pe Pământ, lungă 
de aproximativ 40 metri și prevăzută cu o cocă interioară. 
Obiectul era îngust într-o anumită porțiune a sa și mai larg în 
alta. În interior, Afanasiev a remarcat un fel de camere sau 
cabine. Unele părți ale acestei navete aveau niște aripi mici. 
Acest obiect neidentificat a rămas un timp foarte aproape de 
noi, astfel încât am putut să-l fotografiem. Astfel, am calculat 
că avea între 23 și 28 de metri anvergură”.  

Prezentatorul de la Sightings a menționat că Afanasiev, pe lângă 
faptul că a fotografiat obiectul neidentificat, a transmis 
încontinuu către centrul de dirijare a misiunii informații privind 
dimensiunile, forma și poziția acestuia. Atunci când astronautul 
s-a întors pe Pământ, el a fost supus unui interogatoriu, iar 

camera și filmele i-
au fost confiscate. 
Fotografiile și 
dialogul său cu 
centrul de comandă 
de pe Pământ nu au 
fost niciodată date 
publicității. De abia 
acum, după căderea 
Uniunii Sovietice, 
Afanasiev a simțit că 
își poate spune 
povestea, a 

menționat prezentatorul. Cosmonautul a mai afirmat că nu a 
reușit să identifice obiectul care i-a urmărit. 

Ceilalți membri ai echipajului nu au ieșit în față să vorbească 
despre evenimentele relatate de Afanasiev. Aceasta este, într-un 
fel, o poveste complicată ce necesită o anumită clarificare. O 
versiune a acestui eveniment a fost publicată pe anumite site-uri 
din vest, cu mențiunea că Afanasiev a văzut obiectul 
neidentificat în data de aprilie 1979. Dar acest fapt este 
imposibil: la acea dată, Afanasiev era încă pilot al Forțelor 
Aeriene Sovietice. El a intrat în programul spațial abia în anul 
1985. 

Aceste afirmații se bazează pe emisiunea canalului REN TV, în 
care au fost incluse documentarul britanic și segmentul 
Sightings. În acesta din urmă, astronautul nu ne spune nimic 
despre data evenimentului sau despre numele navetei sale sau al 
stației spațiale. 

Ne îndoim că Victor Afanasiev, un astronaut de renume și un 
om de știință, și-ar induce în mod deliberat în eroare 
interlocutorii. Practic, informațiile transmise de el sunt de o 
mare valoare, și anume că nu suntem singuri în Univers, așa 
cum ar vrea să credem elita mondială care conduce din umbră 
planeta.  

Cel mai probabil el a observat OZN-ul în perioada 1990-1991 
sau 1994-1999, în niciun caz în 1979. Afanasiev a fost în spațiu 
175 de zile în timpul primului său zbor, din 12 decembrie 1990 
până în 26 mai 1991, având funcția de comandant al misiunii 
spațiale sovietice Soiuz TM 2 și al misiunii Mir 8, care includea 
și cosmonauți japonezi și britanici. Din câte se știe, echipajul 
acestei misiuni nu a raportat niciun OZN. Totuși, dacă 
Afanasiev a observat OZN-ul în timpul acestei misiuni, aceasta 
s-a produs cel mai probabil la începutul lui decembrie, la sosire, 
sau în martie, la plecare. Afanasiev a fost, de asemenea, 
comandantul misiunii Soiuz TM 18 și al misiunii Mir 15 în 
perioada 8 ianuarie 1994 - 9 iulie 1994. Afanasiev a mai 
participat la o misiune spațială de 188 zile din 20 februarie până 
în 28 august 1999, la bordul navei de transport Soiuz TM 29 și 
al stației orbitale Mir. Soiuz 29 a andocat la bordul stației Mir, 
în data de 22 februarie, astfel că, dacă a observat vreun OZN, 
aceasta s-a petrecut fie la început, în februarie, fie la plecare, în 
august. 

Victor Afanasiev a urmat, între anii 1976 și 1980, cursurile 
Institutului Aviatic din Moscova, la filiala sa din Akhtubinsk, 
specializându-se în domeniul ingineriei aerospațiale. Din anul 
1977 până în anul 1988, el a fost pilot de teste la centrul de 
testare al aparatelor de zbor, „Valeri Chalov“. Intră în 
programul spațial sovietic și urmează, între anii 1985-1987, 
cursurile de pregătire la centrul spațial Yuri Gagarin. Tot atunci 
el participă ca pilot la testele navetei spațiale rusești, Buran, 
care s-a dovedit a fi în cele din urmă un eșec. Între anii 1990 și 
1999, el a petrecut aproximativ 555 de zile în spațiu. 

Evenimentul OZN care s-a petrecut la Akhtubinsk, în anul 
1985  

În anul 1959, în stepele semideșertice de la nord de orașul 
Astrahan fost construit un oraș pe nume Akhtubinsk, care a 
devenit „patria” celui mai mare centru de testare a aparatelor de 
zbor din Rusia. La nord de Akhtubinsk se află un alt oraș, pe 
nume Groshevo, în apropierea căruia armata deține o altă zonă 
de testare a aparatelor de zbor. În anii de cercetare a 
evenimentelor OZN în spațiul sovietic, ufologii ruși au întâlnit 
un mare număr de cazuri provenind din această zonă. Victor 
Afanasiev este unul dintre cei care au observat OZN-uri în 
timpul stagiului petrecut aici. 

În noiembrie 2005, colonelul în retragere Alexander Acimenkov 
era unul dintre moderatorii conferinței anuale Russian UFO 
(OZN-urile în Rusia), despre care, în decembrie 2005, ufologul 
Michael Gershtein a postat online un raport. Acimenkov, fost 
pilot de testare al aparatelor de zbor rusești, a ținut o foarte 
detaliată prelegere în legătură cu întâlnirile sale cu OZN-uri, ce 
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au coincis, mai ales, cu perioada de testare, de către armata 
sovietică, a unor arme noi în zona asiatică a URSS.

Acimenkov afirmă că OZN-urile vizitau des această bază de 
testare și zburau atât de jos, încât piloții aveau impresia că 
extratereștrii le cunoșteau orarul de zbor mai bine decât 
superiorii lor din armata sovietică. El și-a amintit de un 
eveniment legat de un OZN, care s-a petrecut în ianuarie 1985, 
în timp ce el și colegul său de zbor, Victor Afanasiev, pilotau un 
avion MIG-23, testându-i armamentul nou de la bord. La un 
moment dat, centrul de comandă a indicat ca o 
fie doborâtă, iar piloții erau gata să execute acest ordin, când s
produs o defecțiune a obiectului țintă, acesta prăbuşindu
sol.  

În timp ce survolau zona, ofițerul de serviciu de la centrul de 
comandă le-a comunicat că deasupra avionului lor se afla, la o 
distanță de aproximativ 600 de metri, un obiect neidentificat. În 
partea de est a cerului, ei au remarcat un fel de lună gigantică, 
ce putea fi obiectul cu pricina. Câteva clipe mai târziu, ofi
de serviciu i-a înștiințat că obiectul apărea, pe radar, foarte 
aproape de ei, și că începuse să urce. Fără să aibă contact vizual 
cu misteriosul obiect, piloții au început să urce și ei, în speranța 
că vor putea să afle mai multe. Operatorul radar a raportat că 
obiectul și-a modificat brusc traiectoria de zbor, dispărând în 
cele din urmă de pe radar. Întrucât nu mai aveau combustibil 
decât pentru a se reîntoarce la bază și, mai ales, pentru că nu 
vedeau ce trebuiau să urmărească, Acimenkov și Afanasiev au 
oprit urmărirea și au revenit la bază. 

Mirosul specific al spațiului cosmic  

Nu cu mult timp în urmă, Victor Afanasiev a men
foarte curios și interesant în același timp: spațiul cosmic are 
propriul său miros. El și colegii săi au perceput un miros 
specific ce pătrundea în navă. Mirosul era persistent 
să provină de la bord. Chiar întors acasă, pe când rememora 
evenimentul respectiv, cosmonautului i-a fost foarte u
perceapă din nou acel miros. „Costumele spațiale aveau un alt 
miros și nu puteau fie ele sursa. Nu există miros comparabil pe 
Pământ”, a mai spus Afanasiev.  

În loc de încheiere, nu ne rămâne decât să ne exprimăm uimirea 
care ne cuprinde în fața misterelor de nepătruns ale Universulu
și la gândul, tot mai ușor de acceptat de către oamenii din 
întreaga lume, că numeroase civilizații extraterestre benefice, 
aflate în apropierea planetei noastre albastre, sau mai departe, în 
imensitatea spațiului, așteaptă cu răbdare și iubire fraternă 
momentul când vom putea să-i întâlnim. Articol preluat din 
yoghine de vacanţă Herculane 2015, publicat de Editura Shambala, tiparit de Ganesha Publishing House
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\ 
O civilizaţie antică pe Marte? Rămăşiţele 
acesteia sunt ascunse de NASA. O nouă 

controversă de proporţii
 
  
      Un grup de vânători de OZN sunt convinşi că NASA 
acoperă rămăşiţele unei civilizaţii antice pe Marte.

ltima lor „observaţie” este o construcţie pe care roverul 
Opportunity a descris-o ca un „
care se presupune că a fost lăsat 

extraterestră, în trecut, când pe Marte era apă.
  

   
Ufologii pretind că strălucirea sau lumina din mijlocul domului 
este o dovadă că acesta ar putea fi confecţionată din metal şi că 
ar reflecta lumina soarelui.  
„Existenţa unei cupole pe Marte dovedeşte că cineva sau ceva 
le-a construit în trecut. Este, oare, posibil să căutăm şi alte 
clădiri lăsate în urmă de locuitori antici de pe Marte? Ce dacă 
ne uităm la dovezile care demonstrează că planeta roşie a fost, 
de fapt, locuită în trecutul îndepărtat de fiinţe care au dezvoltat 
întreaga planetă roşie la fel cum şi oamenii dezvoltă Planeta 
Pământ? 
  

  
În timp ce această cupolă ar putea fi doar un fel de formaţiune 
stâncoasă naturală, ceea ce ar fi extrem de ciudat, noi nu putem 
nega probabilitatea că acestea ar putea fi, totuşi, rămăşiţele 
unei structuri extraterestre pe Marte”, a fost scris pe site
Unsilent Majority. 

U
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Site-ul spune că poate exista, de asemenea, o a treia opţiune 
pentru a explica prezenţa cupolei. Vânătorii de OZN spun că 
NASA a dezvoltat un program spaţial secret în baza căruia 
operează în spaţiu. 
  
În timp ce acesta pare a fi primul dom găsit pe Marte, altele au 
mai fost găsite pe suprafaţa Lunii. Cea mai recentă observaţie 
similară de la începutul acestui an, în care teoreticienii 
conspiraţiei cred, a fost o replică a uneia dintre Marile Piramide 
din Egipt pe Marte. 
  

  
Invocând „designul aproape perfect şi forma acesteia
au susţinut că „piramida” este încă o dovadă că o civilizaţie 
antică a trăit, o dată, pe planeta roşie. În timp ce piramida se 
crede a fi „de dimensiunile unei maşini”, vânătorii de 
extratreştri spun că acesta ar putea fi doar vârful unei structuri 
mult mai mari, îngropate. 
 Canalul de pe youtube, ParanormalCrucible
departe, susţinând ideea că „designul aproape perfect şi forma
înseamnă că piramida este: „rezultatul unui design gândit şi cu 
siguranţă nu un truc de lumină şi umbră”. 

În luna noiembrie în 2014, o femeie pe nume Jackie, invitată la 
postul de radio american, Coast to Coast AM
„mărturisire”: a văzut o grupă de bărbaţi care alergau spre 
planeta roşie în 1979. Jackie a spus că a fost membrul unei 
echipe de lucru, de descărcare a telemetrelor de pe 
Lander, când a văzut acele fiinţe. „Am văzut doi bărbaţi în 
costume spaţiale, diferite de cele voluminoase pe care le 
foloseam noi, de obicei, dar păreau totuşi că erau în ceva ce
proteja. Ei s-au apropiat de Viking Explorer. Mă întreb dacă ai 
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mai fost găsite pe suprafaţa Lunii. Cea mai recentă observaţie 

l acestui an, în care teoreticienii 
conspiraţiei cred, a fost o replică a uneia dintre Marile Piramide 

 

designul aproape perfect şi forma acesteia”, ufologii 
au susţinut că „piramida” este încă o dovadă că o civilizaţie 
antică a trăit, o dată, pe planeta roşie. În timp ce piramida se 
crede a fi „de dimensiunile unei maşini”, vânătorii de 
extratreştri spun că acesta ar putea fi doar vârful unei structuri 

ParanormalCrucible merge mai 
designul aproape perfect şi forma” 
rezultatul unui design gândit şi cu 

În luna noiembrie în 2014, o femeie pe nume Jackie, invitată la 
Coast to Coast AM, a venit cu o 

„mărturisire”: a văzut o grupă de bărbaţi care alergau spre 
planeta roşie în 1979. Jackie a spus că a fost membrul unei 

u, de descărcare a telemetrelor de pe Viking 
Am văzut doi bărbaţi în 

costume spaţiale, diferite de cele voluminoase pe care le 
foloseam noi, de obicei, dar păreau totuşi că erau în ceva ce-i 

Viking Explorer. Mă întreb dacă ai 

putea rezolva un mister de-al meu, vechi de 27 de ani?
întrebat ea prezentatorul. 

NASA nu a confirma povestea, dar acest lucru nu a oprit 
teoreticienii conspiraţiei să susţină că acest lucru mai e încă o 
dovadă a „programului spaţial secret”.

\ 
După atâția ani iată că acum CIA ne invită 

să-i citim «dosarele X» despre OZN

 

        Într-o manieră oarecum neașteptată, pe 21 ianuarie 
2016, pe site-ul oficial al CIA a apărut o notă intitulată „
o incursiune în «Dosarele X» de la noi

uri.  

n continuare, CIA amintește că, începând din 1978, ca 
urmare a unor cereri bazate pe Legea Accesului la Informa
(Freedom of Information Act), a 

declasificat sute de documente care 
detaliază acțiunile agenției privind 
obiectele zburătoare neidentificate 
(OZN). 

Documentele, puse acum pe site-ul 
CIA, datează de la sfârșitul anilor 
1940 și începutul anilor 1950. Pentru 
a orienta navigația în cantitatea mare 
de date conținute în colecția „FOIA 
UFO”, notița evidențiază zece documente „
scepticii, cât și cei care cred cu tărie le vor găsi interesante

Trei dintre aceste documente se referă la rapoarte pr
observații făcute în Germania de Est, în Spania și Africa de 
Nord, ca și deasupra minelor de uraniu din Congo
Un memoriu oficial din 15 martie 1949 emite anumite teorii 
asupra naturii OZN-urilor. Alte rapoarte privesc implicarea CIA 
după spectaculoasele observații OZN din iulie 1952, de 
deasupra centrului capitalei SUA, Washington. Ultimele două 
trimiteri se fac la memoriul privind o faimoasă reuniune 
(numită și „Panelul Robertson”, după numele moderatorului), 
organizată de CIA în perioada 14
problematica OZN, cât și, respectiv, la concluziile de 22 de 
pagini ale acelei reuniuni.
Reproducem în continuare câteva idei din aceste documente.

Informații declasificate  

Memoriul din martie 1949 este un răspuns la un studiu în 
au propus explicații pentru câteva observații OZN. În document 
se reproșează că autorii nu au luat în considerare posibilitatea ca 
obiectele văzute să fi fost baloane meteorologice „
o iluzie psihologică, produsă de lipsa unui reper de

Î
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al meu, vechi de 27 de ani?”, a 

NASA nu a confirma povestea, dar acest lucru nu a oprit 
teoreticienii conspiraţiei să susţină că acest lucru mai e încă o 

”. 

ția ani iată că acum CIA ne invită 
i citim «dosarele X» despre OZN 

șteptată, pe 21 ianuarie 
ul oficial al CIA a apărut o notă intitulată „Fă 

X» de la noi”, cu aluzie la OZN-

ște că, începând din 1978, ca 
urmare a unor cereri bazate pe Legea Accesului la Informații 

ța evidențiază zece documente „pe care atât 
și cei care cred cu tărie le vor găsi interesante”. 

Trei dintre aceste documente se referă la rapoarte privind 
ții făcute în Germania de Est, în Spania și Africa de 
și deasupra minelor de uraniu din Congo-ul Belgian. 

Un memoriu oficial din 15 martie 1949 emite anumite teorii 
urilor. Alte rapoarte privesc implicarea CIA 

ții OZN din iulie 1952, de 
deasupra centrului capitalei SUA, Washington. Ultimele două 
trimiteri se fac la memoriul privind o faimoasă reuniune 

”, după numele moderatorului), 
14-17 ianuarie 1953, pe 

și, respectiv, la concluziile de 22 de 
pagini ale acelei reuniuni. 
Reproducem în continuare câteva idei din aceste documente. 

Memoriul din martie 1949 este un răspuns la un studiu în care s-
ții pentru câteva observații OZN. În document 

șează că autorii nu au luat în considerare posibilitatea ca 
obiectele văzute să fi fost baloane meteorologice „rătăcite”, sau 
o iluzie psihologică, produsă de lipsa unui reper de comparație, 
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sau asteroizi, sau chiar „o nebunie cauzată de perioada din 
jurul solstițiului de vară”, având în vedere numărul mare de 
rapoarte făcute în perioada din jurul acelei date. Memoriul 
găsește că e puțin probabil ca OZN-urile să fie aeronave 
pământene. Cele americane sunt binecunoscute organelor în 
drept, cele ale unei puteri adverse nu ar putea ajunge până 
deasupra centrului SUA, chiar dacă ar fi alimentate pe parcurs, 
iar aparatele teleghidate nu pot avea o rază de acțiune de mii de 
mile... 

Notele CIA consemnează că în seara de sâmbătă, 19 iulie 1952, 
radarul Aeroportului Național din Washington a observat la 
circa 25 de kilometri sud-sud-est un grup de șapte obiecte 
zburătoare deplasându-se cu o viteză cuprinsă între 160 și 210 
kilometri pe oră. Ulterior au apărut și altele. Obiectele zburau în 
formații sau singure, urcau sau coborau în zigzag, rămâneau 
nemișcate sau țâșneau cu o viteză de până la treisprezece mii de 
kilometri pe oră (avioanele vremii nu atingeau nici a zecea parte 
a acestei viteze). Turnul aeroportului și baza militară Andrews 
au confirmat observația, atât pe radar, cât și vizual, descriind 
obiectele ca „mingi de foc”, de culoare portocalie. Obiectele au 
fost văzute și de piloți civili.  

Air Force, fiind anunțat că aeronave străine au violat spațiul 
aerian în zona capitalei, a trimis cu oarecare întârziere două 
avioane de vânătoare. Traficul civil a fost deviat. Cele două 
avioane au explorat zona în care s-au semnalat misterioșii 
intruși, fără a găsi însă nimic suspect, după care s-au întors la 
bazele lor. Abia au aterizat, că semnalele radar și observațiile 
vizuale ale obiectelor neidentificate au reapărut, durând până 
dimineața. 
  
În ziarele din zilele următoare s-au publicat relatări de la mari 
grupuri de martori, iar Air Force recunoștea că straniile obiecte 
au fost văzute concomitent și pe radarele de la Washington 
National Airport, precum și de la bazele militare Andrews și 
Bolling. Peste exact o săptămână de la prima lor apariție, în 
seara de sâmbătă, 26 iulie 1952, OZN-urile s-au abătut din nou 
asupra capitalei americane. La ora 21.00, radarele turnului de 
control de la National Airport, ca și de la baza Andrews, 
observau cinci sau șase obiecte neidentificate care se deplasau 
spre sud cu mare viteză. După puțin timp, au început 
semnalările vizuale din partea piloților avioanelor comerciale. 
Câțiva militari de la baza Andrews au văzut, de la sol, trei 
lumini străbătând în tăcere bolta. Tensiunea escalada, fără ca 
cineva să reacționeze. La un moment dat, obiectele misterioase 
au apărut chiar deasupra Capitoliului și a Casei Albe, zone 
absolut interzise zborurilor, din rațiuni evidente de securitate. 
Ca răspuns, la ora 23.25, două avioane de vânătoare F-94 au 
fost ridicate în văzduh. Deși obiectele continuau să fie văzute de 
radarele de la sol, ele păreau să se joace cu aviația militară de-a 
șoarecele și pisica. Obiectele erau când la mare distanță, când 
lângă avion, când dispăreau pur și simplu. La cererea unuia 
dintre piloți de a i se permite să deschidă focul, răspunsul 
comandanților a fost „o tăcere năucă”. Din nou, când avioanele 
de vânătoare, nemaivăzând niciun OZN, s-au îndreptat spre 
bază, obiectele au reapărut. Controlorii de trafic, persoane cu 
experiență, au apreciat că pe radar majoritatea obiectelor păreau 
„solide” ori chiar „metalice”, asemănătoare unor aeronave. 

Pe 28 iulie, toate avioanele militare cu reacție ale Air Force au 
fost, timp de 24 de ore, în stare de alarmă, gata oricând să se 
ridice în aer pentru intercepție. O astfel de „alertă roșie” nu mai 
fusese instituită de la terminarea celui de al Doilea Război 
Mondial. Totuși, obiectele au reapărut și pentru a treia oara, în 
noaptea de 29 iulie. 

Pe 29 iulie 1952, Air Force a convocat cea mai mare conferință 
de presă de la terminarea războiului. Purtătorul de cuvânt, 
generalul John A. Samford, a admis că cel puțin 20% dintre 
observațiile de OZN-uri nu puteau fi explicate în niciun fel. 
Totuși s-a încercat acreditarea ideii că semnalele radar se 
datorau unei inversiuni de temperatură în straturile superioare 
ale atmosferei. Dar operatorii radar erau obișnuiți cu semnalele 
provenind de la o inversiune termică și suficient de 
experimentați să le poată deosebi de cele venind de la un obiect 
solid. În plus, meteorologii au confirmat oficial că inversiunea 
termică prezentă în acele zile deasupra Washingtonului era prea 
slabă pentru a cauza ecouri radar. Despre cei care au văzut 
luminile cu ochiul liber, Air Force sugera că aceștia au luat 
drept OZN-uri niște stele ori planete strălucitoare. Dar piloții 
vedeau zilnic planete strălucitoare; nu exista niciun motiv ca 
tocmai atunci să le dea o interpretare atât de exotică... 

Singurii care nu s-au lăsat amăgiți de aceste explicații au fost 
cei de la CIA. Directorul CIA, generalul Walter Bedell Smith a 
cerut și a primit, în 24 septembrie 1952, o notă de la H. 
Marshall Chadwell, directorul adjunct al Biroului de informații 
științifice al CIA. Dacă un obiect metalic poate fi confundat cu 
un ecou venit de la o inversiune termică – spunea nota – „ne 
găsim în situația ca, în cazul unui atac, să nu fim în stare să 
deosebim rapid un echipament real de o fantomă. Pe măsură ce 
tensiunea va crește noi ne vom găsi confruntați cu un risc din ce 
în ce mai mare al unor alarme false și cu pericolul, încă mai 
mare, de a lua ceva real drept o fantomă”. 

Rapoarte credibile?  

În pregătirea acestui document, pe 1 august 1952, un analist 
CIA pe nume Edward Tauss a elaborat o evaluare la care face 
trimitere și site-ul CIA. În ea se spune că Centrul de informații 
tehnice al Forțelor Aeriene (ATIC) dispunea la acea dată de la 
1000 la 2000 de rapoarte OZN, dintre care aproape 100 de 
rapoarte credibile și responsabile rămân „inexplicabile”. Nota 
nu excludea „aspectele interplanetare și originea extraterestră” 
și spunea că, în măsura în care nu se va găsi pe viitor o 
explicație pentru observațiile inexplicabile, prudența cere ca 
„organele de informații să continue acțiunile specifice asupra 
acestui subiect”, în colaborare cu ATIC și alte autorități. Dar 
„se recomandă insistent ca niciun semn privind interesul sau 
preocuparea CIA în acest sens să nu ajungă la presă sau la 
public, date fiind tendințele alarmiste ale acestuia, de a 
considera un atare interes drept o «confirmare» a autenticității 
unor «fapte nepublicate» care s-ar afla în mâinile guvernului 
SUA”. Autorul notei promitea o evaluare mai detaliată pentru 8 
august. 
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Pe 11 august 1952 a avut loc o ședință în care s-a anunțat că va 
fi lansat un „Proiect OZN” în cadrul CIA. Minuta ședinței este 
un alt document postat acum pe internet. Minuta arată că fiecare 
ramură din „divizia P&E” urma să aibă în acest proiect câte un 
reprezentant din domeniile: fizică, electronică-telecomunicații, 
meteorologie, radar și alte științe. Se preciza că se va ține 
legătura cu ATIC, care „se crede, are posibilitatea să acopere 
întreaga lume”. 

Chadwell mai era îngrijorat și de posibilitatea ca sovieticii să 
răspândească istorii cu OZN-uri, în chip de război psihologic, 
pentru a semăna „isterie de masă și panică”. El afirma că 
„pentru a reduce la minim riscul de panică, ar trebui instituită 
o politică națională privitor la ce ar trebui spus publicului 
despre fenomen...”. Chadwell mai recomanda că ar trebui ca 
problema să fie adusă și la cunoștința Consiliului Securității 
Naționale (National Security Council – NSC). 

Într-adevăr, așa cum scria The New York Times din 1 august 
1952, observațiile din Washington, ca și altele din luna iulie, au 
fost atât de numeroase încât au afectat „activitățile obișnuite de 
spionaj-contraspionaj” blocând canalele de transmitere a 
informațiilor. Se aprecia că în cazul unei invazii terestre din 
partea unei puteri străine, o paralizare de felul acesta a 
comunicațiilor ar putea deveni o armă redutabilă. 

Politica de dezinformare și ridiculizarea OZN  

Un alt document desecretizat în data de 21 ianuarie 2016 de 
către CIA este nota trimisă pe 2 octombrie 1952 de H. Marshall 
Chadwell, directorul adjunct al Biroului de informații științifice 
al CIA, către directorul CIA, generalul Walter Bedell Smith. 

În notă se afirmă, între altele, că „«Farfuriile zburătoare» 
prezintă două elemente de pericol, care au implicații privind 
securitatea națională. Prima ține de considerații de psihologie 
a maselor, iar a doua de vulnerabilități ale SUA în cazul unui 
atac aerian”. Nota prezintă cererea de obținere a avizului 
Directorului pentru Strategii Psihologice precum și a avizului 
Consiliului Național de Securitate, pentru adoptarea „unei 
politici de informare publică în scopul de a minimiza 
preocuparea și posibila panică a populației, care ar rezulta din 
numărul mare de observări ale obiectelor neidentificate”. 

Între materialele postate pe site-ul CIA se află și memoriul din 
24 octombrie 1952 al aceluiași H. Marshall Chadwell, adresat 
tot directorului CIA. El arăta, între altele, că observările de 
OZN-uri sunt adunate sistematic, inclusiv din alte țări, la 
Centrul de Informații Tehnice al Forțelor Aeriene (ATIC). 
Acesta dispunea, la acea dată, de circa 1500 de rapoarte oficiale 
OZN, dintre care 250 doar din luna iulie 1952. Pe lângă acestea 
a fost primit „un număr imens de scrisori, apeluri telefonice și 
rapoarte de presă”. „Din cele 1500 de rapoarte, Air Force 
afirmă că 20% sunt neexplicate, iar din cele primite din 
ianuarie până în iulie 1952, 26% sunt considerate neexplicate”. 

 

Fenomen fizic sau fantomă?  

Analizând studiul ATIC făcut în acest scop, s-a constatat că el 
încerca să explice cazuri individuale, fără a da răspuns la 
întrebări fundamentale privind natura și cauzele fenomenului și, 
de asemenea, „fără a oferi mijloace prin care aceste cauze, ca 
și efectele lor vizuale și electrice, să poată fi identificate 
imediat”. 

Memoriul evidenția două pericole. Primul este cel psihologic, 
așa cum se scrie în continuare: „Cu rapoarte de observații 
venind din toată lumea, s-a constatat că, până la momentul 
investigațiilor, în presa sovietică nu a fost publicat niciun caz 
sau comentariu, nici măcar satiric, la adresa farfuriilor 
zburătoare, deși Gromîko (reprezentant al URSS la ONU și 
ulterior, timp de 28 de ani, ministrul de externe al URSS, n.n.) a 
făcut o mențiune glumeață asupra subiectului. Cu o presă 
controlată de stat, acest fapt nu poate fi decât rezultatul unei 
decizii politice oficiale”. Autorii memoriului se întreabă în 
continuare dacă fenomenul nu ar putea fi utilizat într-un război 
psihologic. Având în vedere că „o proporție suficient de mare a 
populației noastre este condiționată mental să accepte 
incredibilul”, știrile privind OZN-urile pot provoca „panică și 
isterie în masă”. 

Al doilea element de îngrijorare era vulnerabilitatea aeriană. 
Memoriul sublinia că sistemele de alertare aeriană, bazate pe 
radare și observații vizuale, detectează „apariții neidentificate 
oficiale și multe altele neoficiale”. În consecință, în cazul unui 
atac aviatic sovietic, „noi nu suntem în stare să deosebim un 
obiect fizic de o fantomă”, ceea ce creste „riscul de alerte false 
și pericolul, încă și mai mare, de a lua ceva real drept o 
fantomă”. 

Memoriul propune și soluții. Între altele spune că „pentru a 
minimiza riscul unei panici, ar trebui stabilită o politică 
națională referitor la ce anume ar trebui spus marelui public 
privind fenomenul OZN”. Se sugerează și ca spionajul să 
încerce să afle ce date au sovieticii în acest sens. Chadwell 
încheia scriind: „Consider că importanța problemei impune ca 
ea să fie adusă în atenția Consiliului de Securitate Națională, 
pentru a iniția în acest sens un efort coordonat al întregii 
comunități”. 

Un alt document desecretizat și recomandat pe site-ul CIA 
datează din 3 decembrie 1952. El ilustrează preocupările CIA 
de a alcătui un grup de oameni de știință, care să studieze 
colecția de observații OZN a Air Force. Grupul ad-hoc a fost 
ulterior constituit și a avut prima ședință în perioada 14-17 
ianuarie 1953. 

Următoarele două documente se referă tocmai la această ședință 
istorică a Grupului consultativ OSI al Biroului de informații 
științifice al CIA. Ședința a fost numită mai târziu Comitetul 
Robertson, după numele lui Howard Robertson, care era 
moderatorul grupului și care a fost profesor de fizică-
matematică la Institutul de Tehnologie din California și apoi la 
Universitatea Princeton. Printre participanți se numărau 
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fizicianul radarist Luis Alvarez, care a ajuns mai târziu laureat 
al premiului Nobel și J. Allen Hynek, socotit întemeietorul 
ufologiei, ca disciplină de cercetare. 

Timp de trei zile, în total douăsprezece ore, au fost prezentate 
două filme, rapoarte ale spionajului asupra interesului ru
privind cazurile americane de OZN, hărți cu localizările 
observațiilor etc. Forțele Aeriene, de bună credință, au 
selecționat 100 de observații inexplicabile, dintre cele mai 
amănunțit verificate. Masa rotundă a examinat doar 15 dintre 
aceste cazuri, și pe acelea doar timp de câteva ore. Pentru a 
înțelege mai bine superficialitatea grupului, este de observat că 
marina americană consumase anterior o mie de ore pentru a 
examina doar unul dintre cazurile prezentate comitetului 
Robertson (cazul Tremonton – Utah, din 1952); iar rezultatul a 
fost „obiect neidentificat”. 

Atitudinea oamenilor de știință față de un fenomen pe care nu
puteau înțelege și aduce în laborator era aceeași și atunci, așa 
cum este și astăzi. Astfel că în memoriul asupra ședinței se 
specifica liniștitor: „Nu există dovezi ale unei amenin
la adresa Statelor Unite” din partea OZN-urilor, 
disponibile dovezi care să indice existența sau utilizarea unor 
principii științifice fundamentale necunoscute nouă
interesant și paragraful prin care departamentul de spionaj 
încerca și el să scape de acest subiect jenant. Reprezentantul 
serviciilor de informații declara că „Subiectul «OZN» nu este de 
interes direct pentru informațiile secrete. El este de un interes 
indirect, în măsura în care orice informa
nenumăratele mistere nerezolvate ale Universului este de 
interes pentru informațiile secrete”. 

În schimb, se recunoștea „interesul operațional” al „
«OZN»”, și aceasta din trei motive: din cauza imposibilității de 
a distinge între anomaliile radar și armele aeropurtate, datorită 
supra-aglomerării liniilor de comunicații și, în al
datorită unei posibile ofensive psihologice folosind fenomenul.

Demitizarea fenomenului  

Un alt document conține, pe 22 de pagini, comentariile și 
sugestiile grupului Robertson. Cităm câteva dintre acestea: 
„Lucruri stranii pe cer s-au tot înregistrat de sute de ani. Pare 
evident că nu există o singură explicație pentru majoritatea 
celor văzute”. „Nu au existat dovezi ale unei amenin
la adresa securității naționale din partea obiectelor observate”. 
Ca un exemplu, s-au citat acele Foo Fighters
neexplicate văzute de piloții militari în timpul celui de
Război Mondial. S-a sugerat descurajarea „colectării în masă a 
unor rapoarte de nivel scăzut, irelevante pentru obiectele ostile 
care ar putea să apară într-o zi”. La fel, se sugera că ar trebui 
luate măsuri ca să nu se discute prea mult faptul că o agen
militară se ocupă de fenomenul OZN, întrucât, dacă popula
ști asta, va trage concluzia ca fenomenul reprezintă o 
amenințare pentru securitatea națională... 

S-a menționat că „niciunul dintre membrii panelului
rotunde, n.n.) nu a fost dispus să admită că Pământul ar putea 
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O propunere de a dota turnurile de control ale aeroporturilor cu 
100 de camere video stereo, ieftine, a fost respinsă, pe motiv că 
datele colectate ar avea o valoare scăzută, în schimb măsura ar 
avea un efect psihologic major asupra marelui public. În acela
mod au fost respinse și alte propuneri de proiecte de observare 
finanțate de la buget, cu excepția, eventual, a înregistrărilor 
radar. 

Grupul propunea în schimb un „program educa
două mari obiective: instruirea publicului 
(debunking) fenomenului OZN – 
fenomenul nu există, iar cei interesați de el să fie ridiculizați 
toate acestea „pentru a reduce interesul public
fenomenul. „Educarea ar trebui realizată prin mass
cum ar fi televiziunea, cinematografia, articolele populare

S-au făcut propuneri și referitor la grupurile civile existente, 
dedicate observării fenomenului O
supravegheate, dată fiind influența lor potențială asupra 
modului de gândire a populației, mai ales în cazul unor 
observații de mari proporții”. 

În anii care au urmat – se știe – aceste recomandări au fost puse 
sistematic în aplicare. 

\ 
Sindromul bizar al broaştei ce a fost fiartă 

– cum suntem omorâţi încet dar sigur
 

 
       Dacă ceva nu ne omoară din prima, nu suntem atenţi la 
problemă şi nu o repudiem imediat. 

tabilim doze „de siguranţă” pentru diverse substanţe care 
ne contaminează – indiferent dacă este vorba despre 
alimente, apă, poluanţi sau vaccinuri. Până la urmă, 

credem că dacă substanţele respective nu ne omoară în primele 
30 de minute, nu este nicio problemă, nu? Ei bine, dacă aţi dat 
din cap aprobator, sunteţi, probabil o victimă a sindromului 
„broaştei fierte”. 
 
Ce este sindromul „broaştei ce a fost fiartă”?
 
Teoria este bazată pe o observaţie –
aruncat într-o oală cu apă încălzită zdravăn va sări imediat 
afară, însă dacă este pus într-o oală cu apă rece, dar care este 
încălzită treptat până în punctul de fierbere, va sta acolo până va 
fi fiert odată cu apa. Unora li se pare că din punct de vedere 
ştiinţific aşa ceva pur şi simplu nu poate avea loc. Cu toate 
acestea, există dovezi despre un asemenea comportament, iar 
pasajul următor, extras din fişe ale unor experienţe de laborator, 
arată că el chiar a avut loc: „Goltz a crescut temperatura apei 
de la 17,5°C la 56°C în aproximativ 10 minute, aşadar cu o 

S

dezbateridezbateridezbateridezbateri 

Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 

țe inteligente extraterestre”, deși „unul dintre 
ți, în prezentarea sa, a arătat modul în care el a 

t fiecare dintre cauzele cunoscute și posibile ale 
țiilor, lăsând ca unică explicație pe cea extraterestră”. 

O propunere de a dota turnurile de control ale aeroporturilor cu 
100 de camere video stereo, ieftine, a fost respinsă, pe motiv că 

lectate ar avea o valoare scăzută, în schimb măsura ar 
avea un efect psihologic major asupra marelui public. În același 

și alte propuneri de proiecte de observare 
țate de la buget, cu excepția, eventual, a înregistrărilor 

program educațional” axat pe 
două mari obiective: instruirea publicului și „demitizarea” 

 adică să se spună că 
ți de el să fie ridiculizați – 

ru a reduce interesul public” privind 
Educarea ar trebui realizată prin mass-media, 

cum ar fi televiziunea, cinematografia, articolele populare.” 

și referitor la grupurile civile existente, 
dedicate observării fenomenului OZN. Acestea „trebuie 

ța lor potențială asupra 
ției, mai ales în cazul unor 

aceste recomandări au fost puse 

Sindromul bizar al broaştei ce a fost fiartă 
cum suntem omorâţi încet dar sigur 

Dacă ceva nu ne omoară din prima, nu suntem atenţi la 
  

tabilim doze „de siguranţă” pentru diverse substanţe care 
indiferent dacă este vorba despre 

alimente, apă, poluanţi sau vaccinuri. Până la urmă, 
credem că dacă substanţele respective nu ne omoară în primele 
30 de minute, nu este nicio problemă, nu? Ei bine, dacă aţi dat 

probabil o victimă a sindromului 

Ce este sindromul „broaştei ce a fost fiartă”? 

– şi anume că un broscoi 
o oală cu apă încălzită zdravăn va sări imediat 

oală cu apă rece, dar care este 
încălzită treptat până în punctul de fierbere, va sta acolo până va 

Unora li se pare că din punct de vedere 
ştiinţific aşa ceva pur şi simplu nu poate avea loc. Cu toate 

n asemenea comportament, iar 
pasajul următor, extras din fişe ale unor experienţe de laborator, 

Goltz a crescut temperatura apei 
de la 17,5°C la 56°C în aproximativ 10 minute, aşadar cu o 
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rată de 3,8°C pe minut, în partea sa de experiment, care 
încerca să arate că broaştele vor încerca să scape. Pe de altă 
parte, Heinzmann a încălzit apa cu broaştele o perioadă de 90 
de minute de la aproximativ 21°C la 37,5°C, cu o rată de sub 
0,2°C pe minut. [4] O sursă din anul 1897 susţine 
dintre experimente, apa a fost încălzită cu o rată de 0,002°C pe 
secundă iar broasca din vas a fost găsită moartă după 2 ore şi 
jumătate, fără să încerce să scape»”. 
În 1888 William Thompson Sedgwick a explicat această 
contradicţie dintre rezultate: chestiunea esenţială, afirma el, era 
rata diferită de creştere a temperaturii, acest factor fiind singurul 
care determina rezultate diferite pentru viitorul broaştelor.
 
„Se pare că dacă apa este încălzită suficient de lent, 
determina nici măcar reacţii reflexe din partea unei broaşte 
normale; dacă este mai rapidă, însă totuşi suficient de lentă, 
broasca tot nu va reacţiona pentru a ieşi din vas.
 
Fenomenul descris este similar cu cel prin care trec oamenii 
astăzi. Încet dar sigur suntem otrăviţi şi prost-alimentaţi. Zilnic. 
Însă fenomenul este atât de gradual încât foarte puţini oameni îi 
înţeleg ramificaţiile. 
Am devenit prizonierii unor noţiuni referitoare la doze „sigure”, 
limite etc., care ne sunt servite de diverse guverne, organizaţii şi 
voci cu autoritate în materie de sănătate, încât am ajuns să fim 
siguri că dacă ne menţinem în aceste „zone de siguranţă”, 
cumva, sănătatea noastră nu va fi deloc afectată negativ.
 
Realitatea este că, din cauza dozelor mari de sub
pe care le introducem zilnic în organism, indiferent dacă este 
vorba despre alimente, apă, aer, substanţe prezente în locuinţe, 
toxine emanate de mobilă, electronice şi autovehicule 
dacă este vorba despre proasta alimentaţie datorată di
compuse din hrana „moartă” pe care o consumăm întruna 
sfârşim prin a grăbi o moarte a celulelor noastre. Acest lucru 
converge în timp într-un punct în care încep boli, dureri în 
articulaţii şi alte forme de suferinţă. 
Majoritatea oamenilor îl numesc „îmbătrânire”. Eu îl numesc 
„acumulare de toxine şi proastă alimentaţie”. Diferenţa este 
enormă. 
 
Gândiţi-vă la faptul că astăzi majoritatea oamenilor încep să se 
simtă bătrâni după 35 de ani – ca să nu mai vorbim de incidenţa 
cancerului la vârste de 20 sau 30 de ani, fenomen care pur şi 
simplu nu exista acum 50-60 de ani. Cu alte cuvinte, după 
numai 12 mii de zile petrecute pe această planetă, având 
expuneri multiple la toxine – de diferite grade (de exemplu, 
mercurul din plombe şi vaccinuri), ajungem s
funcţionăm cum trebuie. 
Nu ignoraţi flacăra constantă care arde sub oala în care am fost 
plasaţi. Vă veţi afla un pas mai aproape de boli nemiloase, şi, 
până la urmă, de o moarte probabil prematură. Medicii ne 
conving pe toţi că aceste doze „mici” sunt „sigure” şi că n
nicio problemă cu ele. Auzim constant că ele nu se acumulează 
şi că organismul le va elimina cumva. 
Este adevărat că un organism care funcţionează normal poate 
elimina cantităţi serioase de toxine. Dacă ar avea o condiţie 
optimă şi dacă ar trăi într-un mediu mai puţin poluant. Din 
păcate ambele condiţii sunt rareori îndeplinite, astfel că ficatul 
nostru funcţionează mult mai prost, iar la un moment dat poate 
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de experiment, care 
încerca să arate că broaştele vor încerca să scape. Pe de altă 
parte, Heinzmann a încălzit apa cu broaştele o perioadă de 90 
de minute de la aproximativ 21°C la 37,5°C, cu o rată de sub 
0,2°C pe minut. [4] O sursă din anul 1897 susţine că «într-unul 
dintre experimente, apa a fost încălzită cu o rată de 0,002°C pe 
secundă iar broasca din vas a fost găsită moartă după 2 ore şi 

În 1888 William Thompson Sedgwick a explicat această 
contradicţie dintre rezultate: chestiunea esenţială, afirma el, era 
rata diferită de creştere a temperaturii, acest factor fiind singurul 
care determina rezultate diferite pentru viitorul broaştelor. 

Se pare că dacă apa este încălzită suficient de lent, nu va 
determina nici măcar reacţii reflexe din partea unei broaşte 
normale; dacă este mai rapidă, însă totuşi suficient de lentă, 
broasca tot nu va reacţiona pentru a ieşi din vas.” 

Fenomenul descris este similar cu cel prin care trec oamenii 
alimentaţi. Zilnic. 

Însă fenomenul este atât de gradual încât foarte puţini oameni îi 

Am devenit prizonierii unor noţiuni referitoare la doze „sigure”, 
guverne, organizaţii şi 

voci cu autoritate în materie de sănătate, încât am ajuns să fim 
siguri că dacă ne menţinem în aceste „zone de siguranţă”, 
cumva, sănătatea noastră nu va fi deloc afectată negativ. 

Realitatea este că, din cauza dozelor mari de substanţe nocive 
pe care le introducem zilnic în organism, indiferent dacă este 
vorba despre alimente, apă, aer, substanţe prezente în locuinţe, 
toxine emanate de mobilă, electronice şi autovehicule – sau 
dacă este vorba despre proasta alimentaţie datorată dietelor 
compuse din hrana „moartă” pe care o consumăm întruna – 
sfârşim prin a grăbi o moarte a celulelor noastre. Acest lucru 

un punct în care încep boli, dureri în 

sc „îmbătrânire”. Eu îl numesc 
”. Diferenţa este 

vă la faptul că astăzi majoritatea oamenilor încep să se 
ca să nu mai vorbim de incidenţa 

sau 30 de ani, fenomen care pur şi 
60 de ani. Cu alte cuvinte, după 

numai 12 mii de zile petrecute pe această planetă, având 
de diferite grade (de exemplu, 

mercurul din plombe şi vaccinuri), ajungem să nu mai 

Nu ignoraţi flacăra constantă care arde sub oala în care am fost 
plasaţi. Vă veţi afla un pas mai aproape de boli nemiloase, şi, 
până la urmă, de o moarte probabil prematură. Medicii ne 

sunt „sigure” şi că n-ar fi 
nicio problemă cu ele. Auzim constant că ele nu se acumulează 

Este adevărat că un organism care funcţionează normal poate 
elimina cantităţi serioase de toxine. Dacă ar avea o condiţie 

un mediu mai puţin poluant. Din 
păcate ambele condiţii sunt rareori îndeplinite, astfel că ficatul 
nostru funcţionează mult mai prost, iar la un moment dat poate 

să ajungă să nu mai facă faţă. Efectul? Intoxicare în cascadă.
 
Apoi, într-o zi, primeşti un diagnostic
Cancer. Artrită. Alergii. Hipotiroidism. Fibromialgie. Iar lista 
poate continua cu cele 1001 de boli ale prezentului, una mai 
înfricoşătoare decât cealaltă. În ziua când primeşti diagnosticul 
boala pare că a apărut din senin. Nu îţi pui problema că ai fi 
inhalat plumb, toxine, fum de maşină, E
ţigară, alcool în exces – şi toate în acelaşi timp. Toate erau doze 
mici, deci n-ar fi trebuit să fie nicio problemă.
 
Din păcate fraza de mai sus este o minciu
vieţile şi viitorul a şapte miliarde de oameni
 
Una dintre problemele cele mai mari ale vieţii moderne este 
exact această picurare înceată, zilnică 
apă, aer, produse de igienă – care, combinată cu proasta nutriţie
şi lipsa de exerciţiu fizic, ne distruge încet dar sigur. Dacă mai 
introducem în ecuaţie miile de medicamente (care au, mai toate, 
efecte secundare), operaţii şi alte intervenţii medicale 
observa că există o mare şansă ca problemele de sănătate să 
înceapă la vârste mult mai timpurii şi că, probabil, veţi avea de 
înfruntat zeci de ani de dureri şi boli. Toate 
progresului. 
 
Cred că omenirea are dreptul la o soartă mai bună, ceea ce nu se 
va petrece de la sine, ignorând acest avertisment, c
veţi conştientiza problema. Nu fiţi nepăsători la flacăra 
constantă care arde sub oala în care am fost plasaţi. Vă veţi afla 
un pas mai aproape de boli nemiloase, şi, până la urmă, de o 
moarte probabil prematură. 
 

\ 
Câte ceva despre inteligenţ

 

Există o definiție a inteligenței spirituale?

       Specialiștii din domeniul spiritualității afirmă că există 
diverse tipuri de inteligență, precum inteligența lingvistică, 
spațială, interpersonală, intrapersonală etc.

otuși, unii autori consideră că există chiar 
tipuri de inteligență, cum ar fi inteligența spirituală, care 
ar putea fi definită pe scurt ca fiind propria noastră 

capacitate de a conferi sens și semnificație lumii și experiențelor 
pe care le trăim. 

Inteligența spirituală nu este neapărat rela
nici cu credința într-o ființă superioară sau o zeitate, deoarece 
inclusiv o persoană care nu este religioasă poate avea un nivel 
ridicat de inteligență spirituală. 

Încă nu există o definiție generalizat
încât nici conceptul de inteligență spirituală nu este pe deplin 
clarificat și nu există un consens despre acesta.
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să ajungă să nu mai facă faţă. Efectul? Intoxicare în cascadă. 

o zi, primeşti un diagnostic 
Cancer. Artrită. Alergii. Hipotiroidism. Fibromialgie. Iar lista 
poate continua cu cele 1001 de boli ale prezentului, una mai 
înfricoşătoare decât cealaltă. În ziua când primeşti diagnosticul 

n. Nu îţi pui problema că ai fi 
inhalat plumb, toxine, fum de maşină, E-uri în alimente, fum de 

şi toate în acelaşi timp. Toate erau doze 
ar fi trebuit să fie nicio problemă. 

Din păcate fraza de mai sus este o minciună care afectează 
vieţile şi viitorul a şapte miliarde de oameni 

Una dintre problemele cele mai mari ale vieţii moderne este 
exact această picurare înceată, zilnică – de toxine în alimente, 

care, combinată cu proasta nutriţie 
şi lipsa de exerciţiu fizic, ne distruge încet dar sigur. Dacă mai 
introducem în ecuaţie miile de medicamente (care au, mai toate, 
efecte secundare), operaţii şi alte intervenţii medicale – veţi 
observa că există o mare şansă ca problemele de sănătate să 
înceapă la vârste mult mai timpurii şi că, probabil, veţi avea de 
înfruntat zeci de ani de dureri şi boli. Toate – în numele 

Cred că omenirea are dreptul la o soartă mai bună, ceea ce nu se 
va petrece de la sine, ignorând acest avertisment, ci doar dacă 
veţi conştientiza problema. Nu fiţi nepăsători la flacăra 
constantă care arde sub oala în care am fost plasaţi. Vă veţi afla 
un pas mai aproape de boli nemiloase, şi, până la urmă, de o 

Câte ceva despre inteligenţa spirituală 

ție a inteligenței spirituale? 

știi din domeniul spiritualității afirmă că există 
ță, precum inteligența lingvistică, 

țială, interpersonală, intrapersonală etc.  

consideră că există chiar și mai multe 
ță, cum ar fi inteligența spirituală, care 

ar putea fi definită pe scurt ca fiind propria noastră 
și semnificație lumii și experiențelor 

pirituală nu este neapărat relaționată cu religia și 
ță superioară sau o zeitate, deoarece 

inclusiv o persoană care nu este religioasă poate avea un nivel 

ție generalizată a spiritualității, astfel 
ță spirituală nu este pe deplin 

și nu există un consens despre acesta. 
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În ciuda acestui lucru, numeroși psihologi și filozofi cercetează 
modalitatea în care spiritualitatea poate influența unele persoane 
atunci când relaționează cu ceilalți, când iau decizii sau când 
interpretează lumea și experiențele pe care le trăiesc.

Ce este de fapt  inteligența spirituală? 

Robert Emmons, psiholog la Universitatea California, Stat
Unite, a revizuit cercetările existente despre acest subiect 
ajuns la concluzia că inteligența spirituală ar putea fi 
considerată un alt tip de inteligență și ar fi constituită din patru 
componente: 
- capacitatea de a transcende lumea fizică și materială;
- capacitatea de a experimenta stări de conștiință înalte;
- capacitatea de a conferi un sens de sacralitate activită
evenimentelor și relațiilor cotidiene; 

- capacitatea de a utiliza resurse spirituale pentru a solu
anumite probleme. 

Psihologul Cynthia Davis-Lockwood, prin intermediul 
workshop-urilor și conferințelor sale, învață grupuri de persoane 
cum să-și trăiască viața într-un mod spiritual și inteligent, adică 
să aibă acces la o anumită perspectivă superioară cu ajutorul 
căreia pot rezolva situații sau probleme din viața cotidiană.

Cynthia Davis-Lockwood definește inteligența spirituală ca 
fiind „modalitatea definitivă de cunoaștere. Folosim inteligența 
spirituală atunci când ne imaginăm posibilitățile care încă nu 
sunt realizate și pentru a transcende problemele dificile ale 
vieții. O folosim, de asemenea, pentru a înțelege durerea, 
pentru a răspunde la întrebările filozofice despre via
a găsi un sens atât temporal cât și existențial.” 

Care sunt caracteristicile inteligenței spirituale?

Conform lui Davis-Lockwood, caracteristicile inteligen
spirituale sunt următoarele: 
- un nivel ridicat de autoconștiință; 
- capacitatea de a înfrunta și de a înțelege suferința;
- capacitatea de a transcende durerea emoțională;
- calitatea de fi inspirat de idealuri și valori; 
- renunțarea la a cauza altcuiva suferință; 
- tendința de a vedea conexiuni între diverse acțiuni și 
evenimente; 
- o marcată tendință de a se întreba „De ce?” și  „
petrece dacă…?” și de a căuta răspunsuri fundamentale;
- capacitatea de a lucra contra tiparelor convenționale.

Richard Wolman, psiholog la Harvard University Medical 
School, definește inteligența spirituală ca fiind: „
umană de a formula întrebări despre semnifica
vieții și de a experimenta în mod simultan conexiunea perfectă 
dintre fiecare dintre noi și lumea în care trăim”. 

Printre autorii care s-au dedicat studiului inteligen
se numără și psihologul Frances Vaughan, președinte al 
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și psihologi și filozofi cercetează 
ța unele persoane 

ționează cu ceilalți, când iau decizii sau când 
și experiențele pe care le trăiesc. 

Robert Emmons, psiholog la Universitatea California, Statele 
Unite, a revizuit cercetările existente despre acest subiect și a 

ța spirituală ar putea fi 
ță și ar fi constituită din patru 

terială; 
știință înalte; 

capacitatea de a conferi un sens de sacralitate activităților, 

capacitatea de a utiliza resurse spirituale pentru a soluționa 

Lockwood, prin intermediul 
și conferințelor sale, învață grupuri de persoane 

și inteligent, adică 
să aibă acces la o anumită perspectivă superioară cu ajutorul 

ții sau probleme din viața cotidiană. 

ște inteligența spirituală ca 
ștere. Folosim inteligența 

țile care încă nu 
i pentru a transcende problemele dificile ale 

ții. O folosim, de asemenea, pentru a înțelege durerea, 
pentru a răspunde la întrebările filozofice despre viață și pentru 

ței spirituale?  

Lockwood, caracteristicile inteligenței 

și de a înțelege suferința; 
țională; 

ța de a vedea conexiuni între diverse acțiuni și 

„Ce s-ar 
punsuri fundamentale; 

ționale. 

Richard Wolman, psiholog la Harvard University Medical 
ște inteligența spirituală ca fiind: „Capacitatea 

umană de a formula întrebări despre semnificația profundă a 
ții și de a experimenta în mod simultan conexiunea perfectă 

 

au dedicat studiului inteligenței spirituale 
și psihologul Frances Vaughan, președinte al 

Asociației pentru Psihologie Transpersonală 
pentru Psihologie Umanistă. 

Pentru ea, inteligența spirituală, „pe lângă auto
implică faptul de a fi conștienți de propria noastră legătură cu 
transcendența, cu fiecare persoană, cu pământul și cu toa
ființele de pe această planetă. Lucrând ca psihoterapeut, 
convingerea mea personală este că inteligen
deschide inima, iluminează mintea și inspiră sufletul”.

Pentru Frances Vaughan, inteligența spirituală este relaționată 
cu inteligența emoțională deoarece spiritualitatea implică 
dezvoltarea unei sensibilități intrapersonale și interpersonale.

„A acorda atenție gândurilor și sentimentelor subiective și a 
cultiva empatia face parte din conștientizarea vieții spirituale 
interioare.” Ea explică, de asemenea, faptul că ne folosim 
inteligența spirituală atunci când explorăm semnificația 
întrebărilor fundamentale precum „Cine sunt eu?
aflu în această lume?” sau „Ce contează cu adevărat în via

Așa cum putem deduce din aceste definiț
inteligența spirituală este cea care ne permite să înțelegem 
această lume, pe ceilalți și pe noi înșine dintr
profundă și mai plină de sens. 

Inteligența spirituală ne ajută să transcendem suferința și să 
percepem ceea ce există dincolo de lumea materială, intrând 
astfel în această amplă și interconectată dimensiune spirituală 
care se află dincolo de lumea fizică în care ne aflăm. Tocmai 
din acest motiv, mulți autori consideră că inteligența spirituală 
este cea mai elevată dintre toate tipurile de inteligen

\ 
Iubirea autentică niciodată nu încearcă să 

schimbe persoana conform ideii tale 
despre acea persoană

 

         Gelozia este complicată. Conţine multe ingrediente. 
Laşitatea este unul dintre ele, atitudinea egoistă este alt 
element, un altul dorinţa de monopolizare.

u este experienţa iubirii ci doar o posesivitate, o 
tendinţă de a fi competitiv, o frică adânc înrădăcinată. 
Deci multe lucruri sunt incluse în gelozie. Iubeşti o 

persoană, sau cel puţin crezi că o iubeşti. Dacă într
iubeşti, atunci gelozia nu e cu putinţă. Dacă vezi că persoana 
iubeşte pe altcineva, vei fi fericit: iubeşti persoana şi aceasta 
este fericită cu altcineva, şi tot ceea ce vrei tu este ca ea să fie 
fericită. Nu te vei simţi gelos/geloasă, ci din contră, te vei simţi 
recunoscător persoanei care-l face fericit pe omul iubit. Dar 
aceasta este iubirea autentică, care este o specie rară. 

N
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ța spirituală, „pe lângă auto-conștiență, 
știenți de propria noastră legătură cu 

ța, cu fiecare persoană, cu pământul și cu toate 
țele de pe această planetă. Lucrând ca psihoterapeut, 

convingerea mea personală este că inteligența spirituală 
și inspiră sufletul”. 

ța spirituală este relaționată 
țională deoarece spiritualitatea implică 

ți intrapersonale și interpersonale. 

ție gândurilor și sentimentelor subiective și a 
știentizarea vieții spirituale 

, de asemenea, faptul că ne folosim 
ța spirituală atunci când explorăm semnificația 

Cine sunt eu?”, „De ce mă 
Ce contează cu adevărat în viață?”. 

șa cum putem deduce din aceste definiții menționate anterior, 
ța spirituală este cea care ne permite să înțelegem 

ți și pe noi înșine dintr-o perspectivă mai 

ța spirituală ne ajută să transcendem suferința și să 
eea ce există dincolo de lumea materială, intrând 

și interconectată dimensiune spirituală 
care se află dincolo de lumea fizică în care ne aflăm. Tocmai 

ți autori consideră că inteligența spirituală 
levată dintre toate tipurile de inteligență. 

Iubirea autentică niciodată nu încearcă să 
schimbe persoana conform ideii tale 

despre acea persoană 

Osho 

Gelozia este complicată. Conţine multe ingrediente. 
atitudinea egoistă este alt 

element, un altul dorinţa de monopolizare.  

u este experienţa iubirii ci doar o posesivitate, o 
tendinţă de a fi competitiv, o frică adânc înrădăcinată. 
Deci multe lucruri sunt incluse în gelozie. Iubeşti o 

uţin crezi că o iubeşti. Dacă într-adevăr 
iubeşti, atunci gelozia nu e cu putinţă. Dacă vezi că persoana 
iubeşte pe altcineva, vei fi fericit: iubeşti persoana şi aceasta 
este fericită cu altcineva, şi tot ceea ce vrei tu este ca ea să fie 

vei simţi gelos/geloasă, ci din contră, te vei simţi 
l face fericit pe omul iubit. Dar 

aceasta este iubirea autentică, care este o specie rară.  
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Ceea ce în mod obișnuit numim iubire este doar o idee vagă a 
ei. „Iubeşti” o persoană şi aceasta înseamnă că posezi acea 
persoană. „Iubeşti” o persoană şi aceasta înseamnă că ea nu 
poate iubi pe nimeni altcineva. Dacă iubeşte pe altcineva te 
insultă, îţi dovedeşte că eşti inferior, că există oameni mai buni, 
mai de iubit decât tine. Aceasta răneşte ego
posesivitatea, îţi răneşte dorinţa de monopolizare. Şi în esenţă 
este laşitate pentru că nu încerci să înfrunţi realitatea în ceea ce 
priveşte iubirea ta într-o manieră sinceră, directă.

Problema nu este că ființa iubită iubeşte pe altcineva, întrebarea 
este: iubeşti tu acea persoană cu adevărat? Dar tu nu eşti destul 
de curajos pentru a înfrunta această întrebare, de
adevărata întrebare care trebuie pusă. Dacă iubeşti o persoană, 
atunci nimic nu contează. Iubirea „permite” libertatea. Iubirea 
„permite” ca orice simte ființa iubită că vrea să facă, să poate 
face. Orice simte că îl face fericit, aceasta este alegerea lui. 
Dacă iubeşti persoana, atunci nu interferezi în intimitatea sa. Nu 
îi încalci fiinţa. Nu vrei ca aceasta să îţi dea socoteală unde a 
fost, unde este când e târziu. Nu îi încalci intimitatea. Nu îi 
deschizi scrisorile, nu te uiţi prin buzunarele sale, în jurnalul 
său, în agenda cu numere de telefon. Nu încerci să cauţi indicii.

Trebuie să înfrunţi realitatea. Dacă nu o faci, aceasta este 
laşitate. Şi pentru a o ascunde faci atâta caz de gelozie încât uiţi 
complet că este vorba doar despre laşitatea ta. Este nevoie să îţi 
clarifici dacă ceea ce simți este doar ideea că iubeşti persoana 
sau dacă este o realitate că o iubeşti. Realitatea nu are probleme, 
doar ideile aduc necazuri fiindcă sunt superficiale. Dedesubt 
sunt atâtea gunoaie încât acele idei nu te pot ajuta. Orice lucru 
mărunt, şi imediat încep problemele. Nu pot concepe că dacă 
două persoane într-adevăr se iubesc se vor certa vreodată pentru 
orice motiv, că vor încerca să-şi impună vreo idee, pentru orice 
motiv, că vor încerca să-l oprească pe celălalt în ceea ce vrea să 
facă. 

Cerinţa de bază a iubirii este: îl accept pe celălalt aş
el. Şi iubirea autentică niciodată nu încearcă să schimbe 
persoana conform ideii tale despre acea persoană. Nu încerci să 
„tai” persoana pe ici şi pe colo pentru a o aduce la „mărimea” 
adecvată – ceea ce se face peste tot în lume, de altfel.

Oamenii care cred că se iubesc se hărţuiesc reciproc în 
continuu, încearcă să creeze (din celălalt) imaginea pe care o 
doresc. Ei vor ca celălalt să fie precum o marionetă, iar sforile 
să fie în mâinile lor. Şi acelaşi lucru îl face şi celălalt: el vrea ca 
tu să fi o marionetă, iar sforile să fie în mâinile sale. 

Laşitatea este cea care te torturează. Pur şi simplu, înfruntă 
realitatea, dacă iubeşti omul sau nu. Dacă îl iubeşti, atunci nu 
există condiţii. Dacă nu-l iubeşti, atunci cine eşti tu pentru a 
pune condiţii? Dacă îl iubeşti, îl iubeşti aşa cum este, dacă nu
iubeşti, nu este nicio problemă – el este nimeni pentru tine, deci 
ce condiţii să îi pui? 

Dar trebuie să îţi înfrunţi sentimentele într-un mod foarte sincer. 
Întâlnirea directă cu propriile tale sentimente îţi va arăta calea. 
Viaţa nu este grea – noi o facem aşa fiindcă suntem laşi 
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șnuit numim iubire este doar o idee vagă a 
„Iubeşti” o persoană şi aceasta înseamnă că posezi acea 

persoană. „Iubeşti” o persoană şi aceasta înseamnă că ea nu 
poate iubi pe nimeni altcineva. Dacă iubeşte pe altcineva te 
insultă, îţi dovedeşte că eşti inferior, că există oameni mai buni, 

t decât tine. Aceasta răneşte ego-ul, îţi răneşte 
posesivitatea, îţi răneşte dorinţa de monopolizare. Şi în esenţă 
este laşitate pentru că nu încerci să înfrunţi realitatea în ceea ce 

o manieră sinceră, directă. 

ța iubită iubeşte pe altcineva, întrebarea 
este: iubeşti tu acea persoană cu adevărat? Dar tu nu eşti destul 
de curajos pentru a înfrunta această întrebare, deși este 
adevărata întrebare care trebuie pusă. Dacă iubeşti o persoană, 

ează. Iubirea „permite” libertatea. Iubirea 
ța iubită că vrea să facă, să poate 

face. Orice simte că îl face fericit, aceasta este alegerea lui. 
Dacă iubeşti persoana, atunci nu interferezi în intimitatea sa. Nu 

ţa. Nu vrei ca aceasta să îţi dea socoteală unde a 
fost, unde este când e târziu. Nu îi încalci intimitatea. Nu îi 
deschizi scrisorile, nu te uiţi prin buzunarele sale, în jurnalul 
său, în agenda cu numere de telefon. Nu încerci să cauţi indicii. 

ă înfrunţi realitatea. Dacă nu o faci, aceasta este 
laşitate. Şi pentru a o ascunde faci atâta caz de gelozie încât uiţi 
complet că este vorba doar despre laşitatea ta. Este nevoie să îţi 

ți este doar ideea că iubeşti persoana 
dacă este o realitate că o iubeşti. Realitatea nu are probleme, 

doar ideile aduc necazuri fiindcă sunt superficiale. Dedesubt 
sunt atâtea gunoaie încât acele idei nu te pot ajuta. Orice lucru 
mărunt, şi imediat încep problemele. Nu pot concepe că dacă 

adevăr se iubesc se vor certa vreodată pentru 
şi impună vreo idee, pentru orice 

l oprească pe celălalt în ceea ce vrea să 

Cerinţa de bază a iubirii este: îl accept pe celălalt aşa cum este 
el. Şi iubirea autentică niciodată nu încearcă să schimbe 
persoana conform ideii tale despre acea persoană. Nu încerci să 
„tai” persoana pe ici şi pe colo pentru a o aduce la „mărimea” 

ceea ce se face peste tot în lume, de altfel. 

enii care cred că se iubesc se hărţuiesc reciproc în 
continuu, încearcă să creeze (din celălalt) imaginea pe care o 
doresc. Ei vor ca celălalt să fie precum o marionetă, iar sforile 
să fie în mâinile lor. Şi acelaşi lucru îl face şi celălalt: el vrea ca 
să fi o marionetă, iar sforile să fie în mâinile sale.  

Laşitatea este cea care te torturează. Pur şi simplu, înfruntă 
realitatea, dacă iubeşti omul sau nu. Dacă îl iubeşti, atunci nu 

l iubeşti, atunci cine eşti tu pentru a 
ondiţii? Dacă îl iubeşti, îl iubeşti aşa cum este, dacă nu-l 

el este nimeni pentru tine, deci 

un mod foarte sincer. 
sentimente îţi va arăta calea. 

noi o facem aşa fiindcă suntem laşi – nu 

vedem acel lucru care ştim că este acolo. Nu ne uităm fiindcă 
ştim că poate va fi greu să înfruntăm realitatea. Dar nu este 
mereu uşor să înfrunţi realitatea. Iar aceasta te face ignorant şi 
complexităţile care nu sunt necesare apar. Altfel, o persoană va 
continua să trăiască în imaginaţie, să-şi închipuie că iubeşte, că 
poate muri pentru celălalt. Tu nici măcar nu suporţi să îl vezi pe 
celălalt fericit pentru un minut cu altcineva şi crezi că poţi muri 
pentru acea persoană! Doar încearcă să vezi ce simţi într
pentru celălalt, şi gelozia va dispărea. 

În majoritatea cazurilor, odată cu gelozia şi „iubirea” ta va 
dispărea. Dar este bine, fiindcă ce sens are să 
plină de gelozie, care de fapt nu este iubire? Dacă gelozia 
dispare şi iubirea rămâne, atunci ai ceva consistent, care merită.

\ 
Legea dumnezeiască a schimburilor oculte 

reciproce universal
 

Prof. George BIANU 

          Schimbul este un proces specific care declanşează, 

generează sau face să apară un anumit transfer. În cadrul 

acestei legi dumnezeieşti vom studia îndeosebi schimburile 

subtile energetice oculte (ascunse, tainice).

ama schimburilor subtile este

cazul unei relaţii de cuplu bazate pe reciprocitate, 

între cele două fiinţe de sex opus care se iubesc apar 

implicit anumite schimburi energetice, căci fiecare dintre cei doi 

dăruieşte celuilalt afecţiune. 

Iubirea este o energie subtilă sublimă cu o frecvenţă de vibraţie 

care nu se modifică niciodată. Când analizăm cu atenţie ce se 

petrece înlăuntrul omului care simte clar şi intens că iubeşte o 

fiinţă umană de sex opus, descoperim cu uimire că, în realitate, 

în universul său interior se declanşează o operaţie specifică în 

urma căreia apare un schimb. Mai precis, în cel care iubeşte are 

loc un proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă a iubirii, 

atrasă astfel în microcosmosul său lăuntric. Imediat după aceea, 

o bună parte a acestei energii subtile este direcţionată către cel 

iubit. O altă parte (considerabilă) rămâne înlăuntrul său şi 

declanşează efecte subtile specifice, strâns corelate cu starea de 

dragoste. Atunci fiinţa în cauză mărturiseşte: „

topesc de iubirea copleşitoare pe care o simt pentru X (şi îi va 

spune numele)”. 

Atunci când iubeşte, în universul lăuntric al omului se 

declanşează instantaneu un schimb ocult. Înainte să direcţioneze 

G
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vedem acel lucru care ştim că este acolo. Nu ne uităm fiindcă 
ştim că poate va fi greu să înfruntăm realitatea. Dar nu este 

aceasta te face ignorant şi 
complexităţile care nu sunt necesare apar. Altfel, o persoană va 

şi închipuie că iubeşte, că 
poate muri pentru celălalt. Tu nici măcar nu suporţi să îl vezi pe 

nut cu altcineva şi crezi că poţi muri 
pentru acea persoană! Doar încearcă să vezi ce simţi într-adevăr 

 

În majoritatea cazurilor, odată cu gelozia şi „iubirea” ta va 
dispărea. Dar este bine, fiindcă ce sens are să ai parte de o iubire 
plină de gelozie, care de fapt nu este iubire? Dacă gelozia 
dispare şi iubirea rămâne, atunci ai ceva consistent, care merită. 

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte 
universale 

 

Prof. George BIANU – București 

Schimbul este un proces specific care declanşează, 

generează sau face să apară un anumit transfer. În cadrul 

acestei legi dumnezeieşti vom studia îndeosebi schimburile 

subtile energetice oculte (ascunse, tainice).  

ama schimburilor subtile este vastă. Spre exemplu, în 

cazul unei relaţii de cuplu bazate pe reciprocitate, 

între cele două fiinţe de sex opus care se iubesc apar 

implicit anumite schimburi energetice, căci fiecare dintre cei doi 

btilă sublimă cu o frecvenţă de vibraţie 

care nu se modifică niciodată. Când analizăm cu atenţie ce se 

petrece înlăuntrul omului care simte clar şi intens că iubeşte o 

fiinţă umană de sex opus, descoperim cu uimire că, în realitate, 

or se declanşează o operaţie specifică în 

Mai precis, în cel care iubeşte are 

loc un proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă a iubirii, 

atrasă astfel în microcosmosul său lăuntric. Imediat după aceea, 

ei energii subtile este direcţionată către cel 

iubit. O altă parte (considerabilă) rămâne înlăuntrul său şi 

declanşează efecte subtile specifice, strâns corelate cu starea de 

dragoste. Atunci fiinţa în cauză mărturiseşte: „Simt că mă 

eşitoare pe care o simt pentru X (şi îi va 

Atunci când iubeşte, în universul lăuntric al omului se 

declanşează instantaneu un schimb ocult. Înainte să direcţioneze 
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energia iubirii către persoana iubită, el  o receptează în 

microcosmosul său, printr-un proces de rezonanţă ocultă, dintr-

o sursă focar nesfârşită, gigantică ce există în Macrocosmos. 

Astfel apare un schimb. 

Când receptează în universul său lăuntric energia subtilă 

sublimă a iubirii, în el are loc o metamorfoză; acea energie se 

modulează într-o manieră cu totul aparte în microcosmosul său. 

Asta face să apară o modificare a energiei. 

Catedrala 

Pentru a înţelege cum se produce acest schimb subtil ocult ne 

vom raporta la o analogie semnificativă. Pornim de la exemplul 

simplu al soarelui pe cerul fără nori într-o minunată zi de vară. 

Razele sale foarte puternice luminează vitraliile unei catedrale 

construite cu măiestrie. (Vitraliul este alcătuit din bucăţi de 

sticlă divers colorate ce formează o cominaţie unică.) Intrând în 

catedrală, descoperim că lumina clară şi puternică a soarelui 

este filtrată prin vitralii şi face să apară o ambianţă superbă, 

misterioasă, magică. 

Dacă în aceeaşi zi de vară avem curiozitatea să mergem şi în 

altă catedrală, vom descoperi că ambianţa luminoasă de aici este 

considerabil diferită, deoarece vitraliile ei sunt alcătuite din alte 

sticle, cu nuanţe şi culori diferite. Prin urmare, chiar dacă în 

cele două catedrale ambianţa luminoasă este o realitate comună, 

la o analiză atentă descoperim totuşi nuanţe şi umbre ce sunt 

evident diferite. Cele două ambianţe, deşi sunt luminate din 

afară de acelaşi soare, prezintă totuşi deosebiri considerabile. 

După cum ştim, fiecare culoare are o multitudine nesfârşită de 

nuanţe. De exemplu, culorile violet sau albastru pot să ne apară 

într-o multitudine nesfârşită de nuanţe, pot chiar să se combine 

la infinit cu o altă culoare, generând noi nuanţe. Iar nuanţele 

care se combină dau naştere unei anumite ambianţe, care 

provoacă în fiecare caz în parte efecte cromoterapeutice (sau 

pur şi simplu cromatice) diferite. 

Dacă vom vizita chiar şi zece mii de catedrale cu vitralii ale 

căror culori nu sunt identice, vom descoperi zece mii de 

ambianţe cromatice ce generează în universul nostru lăuntric 

efecte cromatice care, la rândul lor, declanşează efecte subtile 

evident diferite. De asemenea, efectele cromatice pe care le 

declanşează în universul lăuntric al fiecărei fiinţe umane, din 

cele 200 sau 300 care se află în acelaşi moment în catedrală, vor 

fi net diferite. Apar astfel o mulţime de deosebiri care rezultă în 

urma acestui schimb dintre lumina puternică a soarelui şi 

ambianţa cromatică distinctă, net diferită în fiecare catedrală. 

Caleidoscopul 

Un alt exemplu semnificativ care ne ajută să înţelegem modul 

cum este receptată în universul fiinţei umane energia subtilă 

sublimă a iubirii este cel al unui caleidoscop complex. Când 

geamul lui este apropiat de un bec foarte puternic, de 2000 W 

de pildă, apare o imagine caleidoscopică distinctă care, de 

îndată ce elementele componente sunt impulsionate să varieze, 

declanşează de fiecare dată altă apariţie a unei imagini 

caleidoscopice luminoase. 

Dacă, spre exemplu, avem un caleidoscop structurat astfel încât 

să facă să apară o imagine alcătuită dintr-un milion de părţi 

componente, prin simpla modificare a poziţiei caleidoscopului 

şi a elementelor din interiorul lui, facem să apară noi nuanţe, 

care mai de care mai bogate, într-o mulţime de combinaţii ce 

trezesc deliciul caracteristic fiecărui caleidoscop. 

Dacă analizăm toate acestea cu multă atenţie, descoperim că 

acelaşi bec aprins şi foarte puternic, ce luminează în mod egal 

geamul exterior al caleidoscopului, creează, atunci când 

dispozitivul este răsucit sau mişcat, diferite imagini mirifice şi 

simetrice care se succed. 

Descoperim în acest exemplu apariţia unui schimb evident care 

survine cu ajutorul luminii exterioare ce pătrunde şi se 

oglindeşte în interiorul caleidoscopului, făcând să apară o 

multitudine practic nesfârşită de imagini cromatice. Cel care 

priveşte cu atenţie prin vizorul de la celălalt capăt contemplă 

jocul minunat de forme, nuanţe şi culori care apar în interiorul 

dispozitivului. Se poate vorbi despre un schimb în urma căruia 

lumina foarte puternică ce provine de la becul exterior este 

receptată în interiorul caleidoscopului, unde provoacă un joc 

cromatic uimitor de forme, de imagini, de reflecții care trezesc 

deliciul şi încântarea celui care îl contemplă. 

Ce contemplă el în fond? Acel carusel fascinant de culori, de 

nuanţe, de forme, de simetrii, de oglindiri care rezultă în urma 

acestei game nesfârşite de schimburi clare şi evidente, ce se 

declanşează mereu şi mereu prin intermediul luminii foarte 

puternice care nu variază deloc şi care este preluată în interiorul 

caleidoscopului. 
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Caleidoscopul este un dispozitiv optic ingenios, alcătuit din 

oglinzi ce reflectă imaginea unor fragmente de sticlă diferit 

colorate sau a unor obiecte luminate cu putere din exterior 

pentru a face să apară într-un vizor felurite forme geometrice 

simetrice.  

Simpla modificare a poziţiei bucăţilor de sticlă diferit colorate, 

fie printr-o rotire, fie printr-o scuturare, se reflectă într-o 

nesfârşită varietate de modele şi de culori surprinzătoare.  

Cel mai simplu caleidoscop este alcătuit din două suprafeţe 

subţiri de oglindă care se ating de-a lungul uneia dintre laturi. 

Oglinzile sunt închise într-un tub care are la un capăt un geam 

semitransparent, iar la celălalt un vizor. La capătul opus 

vizorului se află un dispozitiv alcătuit din două discuri de sticlă 

între care se găsesc fragmente de sticlă felurit colorate, plasate 

în faţa unui geam semitransparent prin care intră lumina.  

Când caleidoscopul este rotit sau scuturat, bucăţelele de sticlă 

felurit colorate dinăuntrul lui se aşează în modele aleatorii. De 

îndată ce ecranul de difuzie este iluminat cu putere, prin efectul 

de multiplicare, în acele oglinzi apar o mulţime de modele 

simetrice. Invenţia caleidoscopului îi aparţine fizicianului 

David Brewster şi datează din anul 1816. 

Spectacolul 

Dacă veţi reflecta aşa cum se cuvine, cu multă atenţie, la 

fenomenele optice şi cromatice care se produc într-un 

caleidoscop, fenomene care evidenţiază un anumit schimb 

neîncetat, veţi înţelege ce se petrece în universul lăuntric al unui 

om atunci când începe să simtă iubire fie pentru o persoană de 

sex opus, fie pentru un prieten, fie pentru o prietenă, fie pentru 

părinţi, fie pentru o anumită Mare Putere Cosmică din cele zece, 

fie pentru SHIVA, fie pentru INDRA, fie pentru MAHA 

SHAKTI, fie pentru Dumnezeu Tatăl etc. Dincolo de aparenţe, 

în cazul oricărei iubiri suficient de intense şi constante pe care o 

simţim şi o direcţionăm spontan fie către cineva de sex opus, fie 

către DUMNEZEU Tatăl, sublima ei energie subtilă este 

receptată în universul nostru şi imediat se declanşează un 

anumit schimb lăuntric, care o modelează într-o manieră cu 

totul aparte, unică. 

De ce unică? Pentru că schimbul pe care îl declanşăm în 

microcosmosul fiinţei noastre datorită energiei subtile sublime a 

iubirii declanşează în noi o reacţie în felul ei unică, 

asemănătoare cu gama de fenomene complexe diferite ce apar 

în interiorul unui caleidoscop. 

În măsura în care avem o necesară inteligenţă trează, dublată de 

o anumită intuiţie, devine cu putinţă să înţelegem în ce constă şi 

cum funcţionează Legea dumnezeiască a schimburilor oculte 

reciproce universale. Ne dăm seama că atunci când un om 

începe să-L iubească pe Dumnezeu Tatăl, face să se declanşeze 

în universul său psihic un proces de rezonanţă ocultă cu energia 

subtilă sublimă a iubirii, care se revarsă practic instantaneu 

înlăuntrul lui. Se declanşează un proces complex de modulare 

care va face să apară o mulţime de nuanţe, de combinaţii, 

deoarece energia subtilă sublimă a iubirii se amestecă, se 

amalgamează în universul lăuntric al celui în cauză. 

Universul lăuntric al fiecărei ființe umane se aseamănă cu un 

cocteil alcătuit din milioane de substanţe prezente în diferite 

cantităţi. Energia subtilă sublimă a iubirii se combină cu toate, 

într-un dinamism specific, iar în final, când fiinţa umană 

direcţionează starea globală, apare o nuanţare, o diferenţiere 

care declanşează un răspuns diversificat, nuanţat, complex. 

De aceea când ne raportăm la exemplul cu caleidoscopul sau la 

cel cu una dintre cele douăzeci de mii de catedrale cu vitralii 

diferite, descoperim ce se petrece în fiecare om atunci când 

iubeşte în mod constant şi cu putere fie pe Dumnezeu, fie pe 

cineva de sex opus (în cazul relaţiilor amoroase de cuplu). 

Înţelegerea acestor procese tainice care se declanşează în 

universul unic al oricărui individ ne ajută să ne dăm seama de 

fenomenele complexe care apar de fiecare dată în noi când 

intuim modul cum acţionează  Legea dumnezeiască a 

schimburilor oculte reciproce universale. 

Înţelegem că atunci când nu contează ce fiinţă umană intră în 

rezonanţă cu un anumit atribut dumnezeiesc (cum ar fi: 

compasiunea, iertarea, bunătatea, iubirea), în universul ei 

lăuntric survine după aceea un schimb specific. Energia subtilă 

sublimă a atributului divin receptat declanşează imediat în 

microcosmosul ei un anumit schimb, un anumit ecou, care 

prezintă în fiecare caz, datorită unicităţii evidente a universului 

lăuntric a fiecăruia dintre noi, o reacţie net diferită, instantaneu 

contemplată de ochiul şi de făptura omniscientă şi omniprezentă 

a lui Dumnezeu Tatăl sub forma unui spectacol fascinant, 

complex, asemănător imaginilor luminoase, simetrice, bogate, 

încântătoare ce apar în interiorul caleidoscopului. 

Marele Jucător 

Iată de ce jocul pe care Dunezeu Tatăl îl desfăşoară în întregul 

Macrocosmos se revelează pentru noi toţi ca un joc al Său atât 

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate 



 

    p. p. p. p. 208208208208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016Lohanul nr.  38,  iulie  2016 
       

 

cu El însuşi, cât şi cu întreaga Sa Creaţie. Acest joc este în mod 

evident bucuria, deliciul, încântarea Sa. 

De fiecare dată când creaturile Sale – plantele, gâzele, 

animalele, fiinţele umane, îngerii, zeii, arhanghelii, serafimii, 

heruvimii etc. – recepţionează 

felurite energii subtile sublime 

ale atributelor dumnezeieşti, în 

universul lor lăuntric apar reacţii 

specifice, schimburi care 

declanşează un joc complex, de o 

bogăţie uluitoare. Acest joc 

nuanţat se bazează pe combinaţii 

multiple, pe permutări, pe 

transformări, pe salturi; este un 

joc ce poate fi receptat atât de 

fiecare creatură înzestrată cu conştiinţă, direct proporţional cu 

gradul ei de transformare spirituală, cât şi de marele jucător, de 

misteriosul jucător, infinit, unic în felul său, Dumnezeu Tatăl. 

Chiar dacă până acum mulţi credeam că, de exemplu, energia 

subtilă sublimă a iubirii este receptată datorită declanşării unui 

proces de rezonanţă ocultă, provocând apoi în universul nostru 

lăuntric un anumit schimb specific, în lumina acestei legi 

dumnezeieşti descoperim că de fiecare dată când un om se 

menţine într-un proces de rezonanţă ocultă cu un anumit atribut 

dumnezeiesc, reacţia care se trezeşte înlăuntrul său este totuşi 

net diferită de cea care apare în altcineva. Şi asta tocmai datorită 

faptului că în universul fiinţei umane componentele active 

specifice sunt în mod evident diferite. Nu există pe această 

planetă doi oameni absolut identici. Nici gemenii nu sunt 

identici. Fiecare făptură umană este unică în felul ei. Atunci 

când se menţine într-un proces de rezonanţă ocultă cu o anumită 

energie subtilă sublimă a unui atribut dumnezeiesc, apar în 

universul ei lăuntric nuanţări, diferenţe, modulări. 

Datorită complexităţii, bogăţiei şi unicităţii fiecărui om, modul 

în care se amalgamează energia subtilă sublimă a acelui atribut 

dumnezeiesc în cocteilul extraordinar de bogat al acelei fiinţe 

umane face să rezulte de fiecare dată o oglindire, un ecou care 

nu este identic cu energia subtilă sublimă ce vine din afara 

noastră, din focarul nesfârşit corespondent, gigantic ce există 

undeva în Macrocosmos. 

 

 

Bucuria dumnezeiască  

Sperăm că prin intermediul acestor exemple simple şi prin 

intermediul analogiilor evocate puteţi să înţelegeţi că, în urma 

schimbului universal ocult pe care fiecare fiinţă umană îl 

realizează când în universul ei lăuntric se declanşează un proces 

de rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a unui anumit 

atribut dumnezeiesc, apare un ecou, un cocteil ce provoacă 

deliciul Creatorului. 

Devine cu putinţă să intuim rostul acestei creaţii supergigantice 

în cadrul căreia DUMNEZEU Tatăl se joacă în eternitate cu El 

însuşi. Când înţelegem cât se poate de clar şi într-un mod 

intuitiv această importantă Lege dumnezeiască  a schimburilor 

oculte reciproce universale, devine cu putinţă să ne dăm seama 

de complexitatea şi măreţia jocului dumnezeiesc. Această lege 

dumnezeiască funcţionează la unison cu Legea rezonanţei 

oculte. 

Prin înţelegerea şi aprofundarea Legii dumnezeieşti a 

schimburilor oculte reciproce universal reuşim să înţelegem, 

fiecare după puterile noastre, care este rostul tainic al acestei 

Creaţii, al Macrocosmosului, al celor trei universuri (fizic, astral 

şi cauzal). Mai mult decât atât, devine cu putinţă să intuim că 

lui DUMNEZEU Îi face de fiecare plăcere, pe El îl încântă, Îl 

bucură, Îl fericeşte instantaneu, datorită omniprezenţei şi 

omniscienţei Sale, orice stare pe care omul o trăieşte şi care 

provoacă un proces puternic şi constant de rezonanţă ocultă cu 

nu contează care atribut dumnezeiesc. 

DUMNEZEU Tatăl se bucură în cadrul Creaţiei Sale datorită 

reacţiilor de o bogăţie nebănuită ce apar instantaneu în creatură. 

Intuim astfel de ce DUMNEZEU Tatăl a creat şi apoi a dăruit o 

libertate totală fiinţelor umane (ce sunt înzestrate cu conştiinţă). 

Dată fiind această libertate totală şi continuă, fiecare fiinţă 

umană este liberă să aleagă ceea ce este bun şi plăcut în faţa lui 

DUMNEZEU (şi anume declanşarea unor procese de rezonanţă 

ocultă cu diferitele energii subtile sublime ale atributelor 

dumnezeieşti). În felul acesta, Tatăl Ceresc se bucură de 

nuanţările, de diferenţele care survin instantaneu în urma acestui 

schimb ocult în universul fiecărei creaturi. 

Unicitatea 

În lumina acestor revelaţii, este evident că atunci când o mie de 

fiinţe umane se adună şi îşi manifestă la unison iubirea pentru 

DUMNEZEU Tatăl, Legea dumnezeiască a schimburilor oculte 
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reciproce universale intră instantaneu în acţiune. În felul acesta 

Supremului Creator, DUMNEZEU Tatăl, îi vor fi dăruite o mie 

de reacţii nuanţate complexe, unice, în care toate acele făpturi 

umane îşi vor exprima iubirea faţă de El. Astfel se declanşează 

fulgerător un joc grandios care Îl încântă şi Îl bucură prin 

bogăţia, prin complexitatea, prin nuanţele sale. Devine cu 

putinţă să ne dăm seama şi chiar să intuim de ce Îi place lui 

DUMNEZEU să fie iubit de fiecare fiinţă umană în care se 

trezeşte mai puţin, mai mult sau enorm iubirea pentru El. 

Relaţiile dintre oameni implică procese de rezonanţă ocultă cu 

energia subtilă sublimă a atributelor dumnezeieşti. Când intră în 

rezonanţă cu energia subtilă sublimă a unui anumit atribut 

dumnezeiesc, omul o receptează şi o modulează specific în 

universul său lăuntric. În cazul în care o direcţionează mai 

departe fie către una, către cinci, către zece, către zeci de mii, 

către cinci milioane, fie către un miliard de fiinţe umane, ceea 

ce va proiecta el va prezenta o nuanţare specifică celui prin care 

este filtrată şi în final transferată energia subtilă sublimă a 

acelui atribut dumnezeiesc. 

Descoperim şi intuim astfel importanţa imensă a acestei legi 

dumnezeieşti. Putem înţelege dintr-o cu totul altă lumină, dintr-

un cu totul alt punct de vedere, dumnezeiasca lege pe care ne-a 

revelat-o Iisus Christos: Cere şi ţi se va da. 

Unisonul 

Atunci când Îi cerem lui DUMNEZEU cu fervoare, cu credinţă 

de nezdruncinat, cu umilinţă şi cu speranţă să ne reveleze un 

anumit atribut dumnezeiesc (care este o energie subtilă sublimă 

a cărei frecvenţă de vibraţie nu se modifică niciodată), prin 

revărsarea sa în universul nostru lăuntric intră imediat în 

acţiuneLegea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce 

universale. 

Când o sută, o mie, un milion sau un miliard de fiinţe umane 

vor cere la unison să se manifeste prin ele un anumit atribut 

dumnezeiesc, energia subtilă sublimă respectivă va fi receptată 

în universul fiecărui participant. Rezultanta care va apărea va 

prezenta nuanţări specifice, diferenţe şi modulări care vor 

declanşa totodată o vie încântare, o mare bucurie şi vor fi 

plăcute în faţa lui DUMNEZEU Tatăl. Când o astfel de 

invocaţie se realizează la unison şi fiecare om receptează după 

puterile lui, prin declanşarea unui proces de rezonanţă ocultă, 

energia subtilă sublimă a acelui atribut dumnezeiesc, datorită 

ecourilor care se declanşează în acea masă de oameni, vor 

rezulta totodată încântătoare procese de dublă rezonanţă care 

vor contribui din plin la îmbogăţirea trăirilor tuturor 

participanţilor. 

Când realizăm o asemenea invocaţie a unui anumit atribut 

dumnezeiesc, energia ce va fi receptată atât în universul lăuntric 

al colegului de lângă noi, cât şi în noi înşine va provoca în 

simultaneitate procese de dublă rezonanţă, care ne vor permite 

să beneficiem fiecare în parte şi toţi la unison de nuanţările, de 

diferenţele, de ecourile care se manifestă în toţi cei prezenţi. Cel 

mai adesea acest aspect nu este conştientizat ca atare de la 

prima experienţă de acest gen. El ni se dezvăluie încetul cu 

încetul. Asta ne ajută să descoperim valoarea imensă a 

participării fie de la distanţă, dar cel mai bine într-un grup, 

beneficiind astfel de efectele tanice de dublă rezonanţă, care ne 

vor impulsiona să simţim cu mai multă putere în universul 

nostru lăuntric starea corespunzătoare atributului dumnezeiesc 

invocat la unison. 

Mai mult decât atât, în asemenea angrenări la unison se 

declanşează totodată binecunoscutul efect de multiplicare, de 

sporire, care va face ca ecoul acelei acţiuni oculte să fie imens şi 

să  provoace puternice reverberaţii planetare. 

Atracţia 

Pe măsură ce vom ajunge să înţelegem din ce în ce mai bine 

importanţa Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte reciproce 

universale, vom recepta cu totul altfel diferenţele minunate, 

divine, binefăcătoare pe care le observăm când privim 

transfigurator fiinţele umane cu care venim în contact. Devine 

astfel cu putinţă să fim îmbogăţiţi, să fim catalizaţi, să fim 

impulsionaţi să trezim în noi stări de iubire, prin exemplul viu şi 

uneori extraordinar de puternic pe care ni-l oferă semenii cu 

care venim în contact (inclusiv cei de sex opus). 

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce 

universale ne permite să descoperim o mulţime de nuanţe până 

atunci nebănuite, să observăm cu acurateţe deosebirile 

admirabile, minunate din universul oamenilor pe care îi 

întâlnim. Înţelegem, din acest punct de vedere, de ce într-o 

anumită situaţie, cu toate că în faţa noastră se află cinci sau zece 

bărbaţi, cinci sau zece femei, o femeie va simţi spontan iubire şi 

atracţie erotică doar faţă de un anumit bărbat dintre cei cinci sau 

zece cu care vine în contact la sărbătorirea unei zile de naştere, 

iar un bărbat va simţi o atracţie puternică şi iubire constantă 

numai pentru una dintre cele cinci sau zece femei. 
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Ulterior, pe măsură ce între ei se va înfiripa o relaţie puternică 

de iubire, cei doi vor descoperi că, de fapt, acele calităţi pe care 

le admiră la celălalt provoacă trezirea nuanţată a anumitor faţete 

ale bărbatului interior în acea femeie şi a anumitor faţete ale 

femeii interioare în acel bărbat. 

În felul acesta, cei doi iubiţi vor descoperi cu încântare 

crescândă modul în care operează în cazul fiecăruia dintre 

ei Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce 

universale. Aprofundarea acestei legi importante îi va ajuta din 

plin să se deschidă unul faţă de celălalt, să savureze iubirea 

nuanţată pe care şi-o dăruiesc unul celuilalt (datorită stării de 

reciprocitate) şi să înţeleagă din ce în ce mai bine unele taine 

care le erau de neînţeles înainte. 

Cuplul 

Orice cunoaştere iniţiatică autentică face să se trezească în 

microcosmosul fiinţei umane o putere tainică. Prin 

aprofundarea Legii dumnezeieşti a schimburilor oculte 

reciproce universale, în universul lăuntric al multora dintre voi 

se va trezi această putere sublimă binefăcătoare, care va face să 

crească exponenţial încrederea în sine. Înţelegerea matură a 

modului cum operează această lege vă va ajuta să vă 

transformaţi radical punctul de vedere în ceea ce priveşte 

relaţiile amoroase bazate pe iubire reciprocă. 

Vă va impulsiona pe mulţi să daţi dovadă de mai multă 

profunzime în relaţiile de iubire, mai ales pe cei care vă 

complaceţi încă în superficialitate, în goana neîncetată pentru a 

compensa starea de gol lăuntric, căutând o nouă iubită sau un 

nou iubit, fără a aprofunda relaţiile amoroase pe care le începeţi. 

Aşa cum nimeni nu poate să evite nici măcar pentru o 

secundă Legea rezonanţei oculte, tot aşa nimeni nu poate să 

scape nici măcar pentru o fracţiune de secundă de efectele 

neîncetate pe care le declanşează Legea dumnezeiască a 

schimburiloroculte reciproce universale. 

Chiar şi în cazul viciilor, al defectelor, al hibelor pe care le 

acceptăm şi în care din nefericire ne complacem, 

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce 

universale funcţionează. Dacă privim cu suficientă atenţie, 

observăm că niciun viciu, niciun defect, nicio perversitate pe 

care le manifestă o fiinţă umană nu este identică în realitate cu 

niciun alt viciu, niciun alt defect, nicio altă perversitate pe care 

le manifestă în mod evident o altă fiinţă umană. 

La celălalt pol, în cazul relaţiilor de prietenie sau de iubire ce se 

bazează pe reciprocitate, descoperim, pe măsură ce 

conştientizăm într-un mod nuanţat şi rafinat maniera în care 

acţionează fără încetare Legea dumnezeiască a schimburilor 

oculte reciproce universale, că întotdeauna modul în care 

iubeşte o persoană de sex opus sau modul în care îşi manifestă 

prietenia sau compasiunea un om nu este niciodată identic cu 

modul în care îşi  manifestă după puterile sale, iubirea, 

prietenia, compasiunea un alt om. Nu vom putea spune 

niciodată: „Iată, omul acesta mă iubeşte exact cum mă iubea X 

acum cinci ani sau Y acum două luni.” Chiar dacă avem 

impresia că modul de a iubi al mai multor fiinţe umane de sex 

opus este identic, în realitate ne înşelăm, pentru că în fiecare caz 

apar nuanţări, diferenţe. Modul în care ne iubeşte o anumită 

fiinţă umană este unic. Nu există nicio excepţie în această 

direcţie. 

Oglindirea 

Vă rog să acordaţi atenţia cuvenită acestei importante legi 

dumnezeieşti, deoarece am fost surprinşi să constatăm după o 

cercetare laborioasă a sute şi sute de articole, cărţi, enciclopedii, 

dicţionare, că din nefericire ea nu a fost revelată într-un mod 

clar şi abia acum se umple un gol în acest sens. Vă mărturisesc 

că această lege dumnezeiască ne-a fost inspirată de 

DUMNEZEU Tatăl, apoi ni s-a cerut să o dezvăluim cât mai 

repede şi ne-am conformat. 

Este necesar să vă daţi seama că gama sa de aplicaţii practice 

este uriaşă. Această lege ne ajută să înţelegem şi să intuim că 

întreaga creaţie dumnezeiască, manifestată cu ajutorul lui 

MAHA SHAKTI (Duhul Sfânt, Marea Mamă, Eternul 

Feminin), este în permanenţă un super grandios joc divin pe 

care Tatăl Ceresc îl joacă clipă de clipă cu Sine Însuşi. 

În cadrul acestui joc, Legea dumnezeiască a schimburilor oculte 

reciproce universale are o mare şi nebănuită importanţă. Când îi 

studiem cu multă atenţie modul de operare ne dăm seama că 

această lege este o parte importantă a activităţii globale ce se 

declanşează fără încetare în universul nostru lăuntric. 

Activitatea neîncetată a  Legii dumnezeieşti a schimburilor 

oculte reciproce universale poate fi identificată la toate 

nivelurile fiinţei. 

În fiecare caz în parte, atunci când un om simte o anumită 

emoţie, are o anumită trăire, survine un proces de rezonanţă 

ocultă cu una sau mai multe energii subtile corespondente din 
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Macrocosmos. Imediat apoi apare o nuanţare specifică, o 

diferenţiere, o amalgamare, în universul lăuntric unic al acelui 

om şi în felul acesta rezultă un ecou, un melanj care este, în 

fiecare situaţie, cu totul aparte. 

Dacă trăim la unison cu o altă persoană o anumită experienţă 

benefică, de exemplu în cazul unei relaţii cu o fiinţă iubită de 

sex opus, devine implicit cu putinţă să ne delectăm şi să simţim 

o imensă bucurie, o mult mai mare plăcere, o mai pregnantă 

fericire în timp ce împărtăşim cu ea acele stări care ne 

îmbogăţesc pe noi şi ei îi generează o oglindire nuanţată, mult 

mai complexă, diferită. În cazul trăirilor pure, 

de erotism sacru, chiar dacă cei doi nu-şi dau încă seama, 

DUMNEZEU Tatăl se bucură la unison cu acel cuplu, datorită 

nuanţărilor şi combinaţiilor de o bogăţie uluitoare care apar 

atunci când iubiţii împărtăşesc la unison o stare de iubire

orgasm copleşitor, de fericire paradiziacă. 

Înţelegerea şi aprofundarea Legii dumnezeieşti a schimburilor 

oculte reciproce universale ne ajută extraordinar de mult să 

receptăm cu totul altfel procesele de comunicare nuanţate, 

complexe, bogate atât cu Macrocosmosul, cât şi cu natura 

înconjurătoare, cu universul fizic, cu oamenii cu care intrăm în 

contact şi cu care împărtăşim stări binefăcătoare, sublime, 

divine, precum iubire, prietenie, compasiune, iertare, 

bunăvoinţă, altruism etc. 

Mierea iubirii 

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce 

universale ne ajută să înţelegem într-o altă lumină fenomenele 

de comunicare ce ne apar ca nişte procese de schimb energetic 

şi subtil informaţional între două sau mai multe sisteme. 

Descoperim că în felul acesta este prompt asigurată reflectarea 

sau oglindirea sistemului emiţător în sistemul receptor. Un 

exemplu de acest gen este comunicarea continuă pe mai multe 

niveluri ale fiinţei între întregul Macrocosmos şi microcosmosul 

fiecărei fiinţe umane. 

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce 

universale ne ajută să descoperim deplasarea, receptarea şi 

transferul unei anumite cantităţi de energie ce vehiculează 

informaţii specifice de la Macrocosmos în microcosmosul 

fiecărei fiinţe umane sau de la microcosmosul unui om către 

microcosmosul altuia. 
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Macrocosmos. Imediat apoi apare o nuanţare specifică, o 

diferenţiere, o amalgamare, în universul lăuntric unic al acelui 

zultă un ecou, un melanj care este, în 

Dacă trăim la unison cu o altă persoană o anumită experienţă 

benefică, de exemplu în cazul unei relaţii cu o fiinţă iubită de 

să ne delectăm şi să simţim 

o imensă bucurie, o mult mai mare plăcere, o mai pregnantă 

fericire în timp ce împărtăşim cu ea acele stări care ne 

îmbogăţesc pe noi şi ei îi generează o oglindire nuanţată, mult 

 divine, sublime 

şi dau încă seama, 

DUMNEZEU Tatăl se bucură la unison cu acel cuplu, datorită 

nuanţărilor şi combinaţiilor de o bogăţie uluitoare care apar 

atunci când iubiţii împărtăşesc la unison o stare de iubire, de 

Legii dumnezeieşti a schimburilor 

ne ajută extraordinar de mult să 

receptăm cu totul altfel procesele de comunicare nuanţate, 

Macrocosmosul, cât şi cu natura 

înconjurătoare, cu universul fizic, cu oamenii cu care intrăm în 

contact şi cu care împărtăşim stări binefăcătoare, sublime, 

divine, precum iubire, prietenie, compasiune, iertare, 

Legea dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce 

o altă lumină fenomenele 

de comunicare ce ne apar ca nişte procese de schimb energetic 

şi subtil informaţional între două sau mai multe sisteme. 

acesta este prompt asigurată reflectarea 

sau oglindirea sistemului emiţător în sistemul receptor. Un 

exemplu de acest gen este comunicarea continuă pe mai multe 

niveluri ale fiinţei între întregul Macrocosmos şi microcosmosul 

dumnezeiască a schimburilor oculte reciproce 

ne ajută să descoperim deplasarea, receptarea şi 

transferul unei anumite cantităţi de energie ce vehiculează 

informaţii specifice de la Macrocosmos în microcosmosul 

rocosmosul unui om către 

Este întocmai ca atunci când într-un elixir ce conţine deja sucul 

a peste cincizeci de fructe facem să se reverse la un moment dat 

o anumită cantitate de miere. Când va fi băut fie de alt om, fie 

de DUMNEZEU Tatăl, fie de un înger, fie de persoana iubită, 

cel care îl va savura va descoperi în final un cocteil delicios, 

bogat şi hrănitor. 

Toate acestea sunt o ilustrare a ceea ce se petrece când mierea 

iubirii dumnezeieşti se revarsă în universul lăuntric. Rezult

astfel un cocteil în mod evident nuanţat, a cărui complexitate 

este diferită de cocteilul unei alte fiinţe umane în care au fost 

amalgamate cinci fructe noi, exotice, care în contact cu mierea 

capătă o savoare unică şi cu totul aparte. Iar această dulcea

umple de o aleasă încântare pe posesorii celor două feluri de 

cocteil din fructe amestecate cu miere, atunci când îşi vor oferi 

unul altuia o ceşcuţă cu ceea ce a reuşit să realizeze fiecare.

Acest exemplu, banal în aparenţă, este o altă analogie a m

în care funcţionează pentru fiecare om

schimburilor oculte reciproce universale

nu-şi dau seama, Tatăl Suprem se bucură, datorită omniscienţei 

şi omniprezenţei Sale, de toate aceste minunăţii ce apar în 

universul lor din momentul în care atrag din plin energiile 

subtile sublime ale anumitor atribute dumnezeieşti.

\ 
Alfabetul condensat al metaştiinţei în 

lumina tradiţiilor 
 

Prof. George BIANU 

           Metaştiinţă = Domeniu subiacent 
toate ramurile caracteristice ale ştiinţei; desemnează 
anumite discipline noi ce sunt înrudite totuşi cu unele 
discipline vechi, tradiţionale.  

biectul metaştiinţei este, la modul general vorbind, 
studiul naturii, abordat cu înţelepciune,
studiu al structurilor fundamentale, al modului în care 

funcţionează manifestarea dumnezeiască, al aspectelor 
misterioase şi uimitoare, greu de explicat chiar şi la ora actuală. 
(Termenul „metaştiinţă” este utilizat aici în sensul oferit de 
dicţionarul Webster.) 

A. Şi în cadrul universului fizic (material), şi în cadrul 
universului astral (alcătuit dintr-o mulţime de tainice tărâmuri 
paralele) sau al celui cauzal, tot ce a fost, există şi va exista 
reprezintă, la modul fundamental, manifestări
implică întotdeauna existenţa anumitor energii ce au fiecare o 

O
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un elixir ce conţine deja sucul 

a peste cincizeci de fructe facem să se reverse la un moment dat 

o anumită cantitate de miere. Când va fi băut fie de alt om, fie 

atăl, fie de un înger, fie de persoana iubită, 

cel care îl va savura va descoperi în final un cocteil delicios, 

Toate acestea sunt o ilustrare a ceea ce se petrece când mierea 

iubirii dumnezeieşti se revarsă în universul lăuntric. Rezultă 

astfel un cocteil în mod evident nuanţat, a cărui complexitate 

este diferită de cocteilul unei alte fiinţe umane în care au fost 

amalgamate cinci fructe noi, exotice, care în contact cu mierea 

capătă o savoare unică şi cu totul aparte. Iar această dulceaţă îi 

umple de o aleasă încântare pe posesorii celor două feluri de 

cocteil din fructe amestecate cu miere, atunci când îşi vor oferi 

unul altuia o ceşcuţă cu ceea ce a reuşit să realizeze fiecare. 

Acest exemplu, banal în aparenţă, este o altă analogie a modului 

în care funcţionează pentru fiecare om Legea dumnezeiască a 

schimburilor oculte reciproce universale. Chiar şi când oamenii 

şi dau seama, Tatăl Suprem se bucură, datorită omniscienţei 

şi omniprezenţei Sale, de toate aceste minunăţii ce apar în 

iversul lor din momentul în care atrag din plin energiile 

subtile sublime ale anumitor atribute dumnezeieşti. 

Alfabetul condensat al metaştiinţei în 
mina tradiţiilor milenare  

Prof. George BIANU – București 

Metaştiinţă = Domeniu subiacent care transcende 
toate ramurile caracteristice ale ştiinţei; desemnează 
anumite discipline noi ce sunt înrudite totuşi cu unele 

biectul metaştiinţei este, la modul general vorbind, 
studiul naturii, abordat cu înţelepciune, obiectiv, un 
studiu al structurilor fundamentale, al modului în care 

funcţionează manifestarea dumnezeiască, al aspectelor 
misterioase şi uimitoare, greu de explicat chiar şi la ora actuală. 

” este utilizat aici în sensul oferit de 

Şi în cadrul universului fizic (material), şi în cadrul 
o mulţime de tainice tărâmuri 

paralele) sau al celui cauzal, tot ce a fost, există şi va exista 
reprezintă, la modul fundamental, manifestări energetice ce 
implică întotdeauna existenţa anumitor energii ce au fiecare o 
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anumită frecvenţă distinctă de vibraţie. Mai mult decât atât, toţi 
şi toate cele care există se supun implicit Legii rezonanţei 
oculte, Legii analogiei oculte, Legii corespondenţei oculte şi 
Principiului holografic ocult. 

B. În microcosmosul fiecărei fiinţe umane, în universul tainic al 
fiecărui om există mai multe sisteme energetice ce prezintă 
frecvenţe distincte de vibraţie. Sunt şapte sisteme energetice 
fundamentale care alcătuiesc centrii subtili de forţă (CHAKRA-
ele). Fiecare receptează anumite energii subtile specifice, 
acţionând şi reacţionând prin declanşarea în sfera lor specifică a 
unor procese de rezonanţă ocultă. 

C. Trupul este alcătuit din majoritatea elementelor chimice 
expuse în tabelul periodic al lui Mendeleev, prezente în diferite 
proporţii în structura materială umană, şi se încadrează în gama 
de vibraţie a celor mai joase frecvenţe vibratorii. Dar atunci 
când analizăm cu atenţie fiecare dintre aceste elemente chimice 
componente ale trupului, descoperim că nu sunt altceva decât 
lumină condensată şi că toate sunt alcătuite din energii tainice 
distincte. 

D. Învelişul energetic vital (PRANAMAYA KOSHA), învelişul 
mental (MANOMAYA KOSHA), învelişul supramental 
(VIJNANAMAYA KOSHA) şi învelişul cauzal 
(ANANDAMAYA KOSHA) prezintă fiecare o gamă de 
frecvenţe caracteristice de vibraţie. În centrul esenţial al acestor 
învelişuri se află Sinele suprem nemuritor (ATMAN). Aceste 
corpuri subtile pot genera (când sunt foarte bine trezite şi 
dinamizate) un câmp subtil energetic specific, vizualizat 
întocmai ca o sferă proporţională de forţă. Această sferă este un 
sistem energetic de natură vibratorie ce apare ca fiind separat, 
însă în acelaşi timp se întrepătrunde şi interacţionează într-o 
manieră complexă, la unison cu toate celelalte învelişuri, 
inclusiv cu cel trupesc (ANAMAYA KOSHA). 

Fiecare dintre aceste corpuri subtile prezintă un domeniu 
distinct de vibraţie. În cadrul fiecărui înveliş sunt receptate, 
captate, manifestate şi apoi emise anumite energii subtile cu 
frecvenţe distincte de vibraţie. Sfera specifică a fiecăruia dintre 
cei şapte centri subtili de forţă receptează şi, în anumite condiţii, 
emană anumite forme de energii mai mult sau mai puţin subtile. 

Astfel, în universul fiinţei umane este fără încetare receptată, 
acumulată sau manifestată o gamă vastă şi complexă de forme 
de energie subtile sau extrem de subtile, pe care chiar şi în 
prezent le cunosc prea puţini oameni în afară de cei special 
antrenaţi să le perceapă, să le conştientizeze şi să le folosească 
la momentul potrivit, după cum este necesar. Toate aceste 
energii alcătuiesc, în strânsă legătură cu predominanţa unora 
dintre ele, ceea ce se numeşte aura fiecărei fiinţe umane şi fac să 
apară un câmp sferic de forţă în jurul trupului fiecărui om. De la 
caz la caz, acest câmp poate să fie normal, mai mare sau enorm, 
atingând chiar zeci de kilometri ca rază de manifestare. 

Practicanţii avansaţi ai sistemului YOGA sau ai anumitor 
ramuri ale sistemului YOGA, precum: BHAKTI YOGA, 
LAYA YOGA, KUNDALINI YOGA, KARMA YOGA, 

JNANA YOGA, HATHA YOGA, TANTRA YOGA etc. se 
regăsesc printre fiinţele umane cu înzestrări lăuntrice cu totul 
neobişnuite, cunoscute de cei iniţiaţi sub numele de puteri 
paranormale (SIDDHIS). Majoritatea acestor energii subtile sau 
extrem de subtile există dincolo de conceptul nostru actual 
referitor la spectrul electromagnetic. 

E. Formarea trupului, dezvoltarea, întreţinerea, menţinerea, 
regenerarea, perfecţionarea, precum şi refacerea firească a 
celulelor sale componente sunt rezultanta operării adecvate, 
optime a învelişului energetic vital care, în ordinea sa de 
manifestare, se află imediat dincolo de corpul fizic, material 
(ANAMAYA KOSHA). Acest înveliş este cunoscut adeseori 
sub denumirea de „structură energetică vitală”, corp eteric sau 
structură bioplasmatică. În cadrul sistemului milenar YOGA, 
este supranumit înveliş energetic vital (PRANAMAYA 
KOSHA). Majoritatea tehnicilor clasice cunoscute în HATHA 
YOGA sub numele de PRANAYAMA acţionează la nivelul 
acestui corp energetic vital. 

F. În microcosmosul fiinţei umane există cinci învelişuri 
distincte: învelişul trupesc, material (ANAMAYA KOSHA), 
învelişul vital energetic (PRANAMAYA KOSHA), învelişul 
mental (MANOMAYA KOSHA), învelişul supramental 
(VIJNANAMAYA KOSHA), învelişul beatific 
(ANANDAMAYA KOSHA), iar în centrul esenţial al acestor 
învelişuri şi corpuri se află Sinele suprem nemuritor (ATMAN), 
ce este scânteia misterioasă din esenţa ultimă a lui Dumnezeu 
Tatăl. 

În microcosmosul fiecărei fiinţe umane există, de asemenea, 
ceea ce yoghinii numesc corpul astral, corpul cauzal şi trupul 
sau corpul material. Unele dintre aceste învelişuri, precum şi 
ceea ce yoghinii numesc corpul astral şi corpul cauzal, prezintă 
frecvenţe globale de vibraţie cu mult mai înalte decât cele ale 
trupului. De aceea astfel de structuri continuă să existe perioade 
de timp mai mari sau mai mici şi permit fiinţei umane să 
trăiască după aşa-zisa moarte a corpului fizic fie în universul 
astral, fie în universul cauzal. Iar în felul acesta existenţa fiinţei 
umane continuă chiar şi după moartea sau dezintegrarea 
completă a trupului. 

G. Fiecare gând care apare la un moment dat în universul 
lăuntric al fiinţei umane este caracterizat de forme speciale de 
energie subtilă, captate instantaneu datorită procesului de 
rezonanţă ocultă care se produce când gândim ceva anume. 
Gândurile binefăcătoare ne influenţează întotdeauna pozitiv şi 
ne ajută să fim sănătoşi, armonioşi, liniştiţi, buni şi puternici în 
bine. Gândurile rele ne afectează însă, generând boală, 
declanşând suferinţe, tulburări, dizarmonii care ne pervertesc 
fiinţa, ne înăbușă sufletul şi ne îndepărtează de Dumnezeu, 
făcându-ne să descoperim şi să experimentăm din ce în ce mai 
des răul. 

Yoghinii avansaţi şi marii înţelepţi au definit în mod succint 
binele dumnezeiesc drept absenţa răului şi răul drept absenţa 
binelui dumnezeiesc. Când hrănim în universul lăuntric răul şi 
încălcăm legile dumnezeieşti ale firii, mai devreme sau mai 
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târziu suntem obligaţi să suportăm consecinţele fireşti ale 
gândurilor noastre malefice. Gândurile bune, în mod divin 
integrate, ne ajută să-L descoperim pe Dumnezeu, potenţează 
apariţia şi menţinerea unor stări profunde şi intense de fericire, 
de bucurie şi creează premisele unei sănătăţi înfloritoare şi ale 
unei stări de armonie trupească, psihică şi chiar mentală. 
Tocmai de aceea în folclor se spune: „Bine faci, bine găseşti. 
Rău faci, rău găseşti”. 

Trebuie să fim întotdeauna atenţi la gândurile pe care le 
manifestăm, căci prin intermediul lor apar treptat în universul 
nostru lăuntric predominanţe care în cazul gândurilor bune ne 

transformă profund în bine, 
iar în cazul gândurilor rele ne 
schimbă fiinţa şi ne aduc 
răul, boala şi chinurile de tot 
felul. De aceea marii înţelepţi 
şi yoghinii avansaţi au spus: 
„Devii exact ceea ce gândeşti 
în mod preponderent şi apoi 
ceea ce devii vei avea mai 
mereu tendinţa să gândeşti.” 

Yoghinii avansaţi şi iniţiaţii au afirmat că fiecare gând pe care îl 
manifestăm sau pe care îl hrănim, amplificându-l, prezintă 
proprietăţi universale tainice de „câmp” asemănătoare într-o 
oarecare măsură cu cele ale câmpului gravitaţional, câmpului 
magnetic şi, mai mult decât atât, prezintă afinităţi cu câmpurile 
subtile caracteristice ale tuturor entităţilor invizibile ce există în 
tărâmurile tainice ale universului astral. 

Toate acestea prezintă, de asemenea, anumite afinităţi cu 
câmpurile specifice ale entităţilor ce există în universul cauzal. 
Toate aceste câmpuri specifice pot fi cercetate într-o manieră 
sistematică, riguroasă, prin intermediul unor metodologii 
adecvate, binecunoscute practicanţilor avansaţi ai sistemului 
YOGA. Este însă esenţial să reţinem că fiecare gând pe care-l 
manifestăm şi-l hrănim prin declanşarea unor procese specifice 
de rezonanţă ocultă este o forţă bună sau rea. De aceea atunci 
când respectivul gând este transmis apoi la nu contează ce 
distanţă, generează asupra ţintei pe care o are efecte subtile 
specifice care corespund cu natura gândului respectiv. 

H. Câmpurile subtile specifice ale gândurilor includ întotdeauna 
energii subtile caracteristice care apar prin declanşarea anumitor 
procese de rezonanţă ocultă survenite în urma manifestării 
gândului respectiv. Datorită proprietăţilor lor caracteristice, 
câmpurile specifice ale gândurilor pot să interacţioneze la orice 
distanţă cu orice aspect din Macrocosmos. Chiar şi atunci când 
nu suntem conştienţi de asta, gândurile puternice, clare, 
manifestate în anumite condiţii, sunt capabile să traverseze 
instantaneu spaţiul, să transceandă timpul şi să penetreze 
fulgerător chiar şi materia. Deoarece sunt alcătuite din energii 
subtile specifice atrase instantaneu datorită procesului de 
rezonanţă ocultă, de îndată ce ne gândim ferm şi cu putere la 
cineva sau la ceva anume, în strânsă legătură cu afinităţile şi 
receptivităţile rezonatorii pe care le avem, anumite gânduri pot 
determina efecte caracteristice evidente, întotdeauna conforme 
cu ele. 

În condiţii cunoscute de cei iniţiaţi, roadele anumitor gânduri 
puternice pot fi chiar instantanee. De îndată ce sunt emise, 
gândurile omului devin forme energetice care acţionează în 
intimă corelaţie cu conţinutul lor şi subzistă în acea formă 
specifică, consumându-se lent, ca nişte focuri alimentate chiar 
de acea energie. Atunci când ştim cum să acţionăm, energiile 
subtile specifice ale anumitor gânduri pot fi utilizate cu succes 
ca modalitate de a ne proiecta instantaneu în timp. Aşa devine 
posibil să cunoaştem trecutul apropiat sau chiar foarte 
îndepărtat, iar în anumite condiţii energii subtile specifice ale 
gândului fac cu putinţă proiecţia în viitor şi ne permit 
cunoaşterea viitorului. 

I. Datorită naturii lor, energiile subtile caracteristice sunt atrase 
instantaneu în universul fiinţei umane prin declanşarea anumitor 
procese de rezonanţă ocultă pe care le receptăm fără încetare 
din focarele nesfârşite ale Macrocosmosului. Gândurile 
puternice şi ferme pe care le manifestăm ne fac să receptăm 
instantaneu în microcosmosul fiinţei noastre energii subtile 
specifice care pot fi atrase, apoi pot fi acumulate pentru a exista 
în permanenţă în universul lăuntric al unei fiinţe spirituale 
evoluate. 

În acelaşi mod beneficiem din plin atunci când prin gândurile 
noastre elevate hrănim un nobil ţel care atrage instantaneu în 
universul nostru lăuntric energii subtile sublime 
corespunzătoare unui anumit ideal dumnezeiesc. Asta face ca 
existenţa noastră să aibă apoi un sens divin, autentic ce asigură 
o stare de fericire durabilă şi ne ajută să ne simţim integraţi, 
armonioşi şi să fim sănătoşi. 

În condiţii binecunoscute de cei iniţiaţi, gândurile ferme, 
puternice pot fi proiectate şi apoi integrate în cadrul câmpurilor 
energetice caracteristice ale materiei fizice, unde vor declanşa 
rapid efecte durabile în timp, fie de o natură profund benefică, 
fie de o natură malefică, în strânsă legătură cu intenţia clară şi 
fermă a fiinţei umane care le-a emis la origine. (William A. 
Tiller, Walter Dibble Jr., Michael Kohane, Conscious Acts of 
Creation, The Emergence of a New Physics, Pavior Publishing, 
2001) 

J. Câmpurile tainice specifice ale gândurilor pe care le 
manifestăm la un moment dat cu putere, direcţionându-le către 
o anumită ţintă sau o anumită fiinţă umană pot interfera 
instantaneu la orice distanţă, iar atunci când un om prezintă 
afinităţi rezonatorii cu natura unui anumit gând provoacă 
instantaneu fenomene telepatice, datorită proceselor de 
rezonanţă ocultă ce survin. Toate acestea sunt cu putinţă 
deoarece câmpurile subtile ale gândurilor emise sunt alcătuite 
din energii subtile caracteristice care au fost atrase în momentul 
manifestării lor prin intermediul unui proces de rezonanţă ocultă 
specific. 

Datorită naturii lor subtil energetice şi formei de manifestare, 
gândurile emise sunt apoi transferate la nu contează ce distanţă 
şi influenţează prin afinităţile vibratorii fiinţele umane cu care 
sunt în rezonanţă, potenţându-le trăirile, stările lăuntrice şi 
inspirându-le anumite convingeri. Dincolo de aparenţe, fiecare 
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formă-gând poate să influenţeze fie în bine, fie în rău, în strânsă 
legătură cu natura sa, unul dintre cei şapte centri subtili de forţă 
ai fiinţei umane, care este ţinta gândului respectiv. În cazul 
gândurilor malefice, condiţia sine-qua-non ca un anumit gând 
de acest gen să-l afecteze pe omul respectiv este prezenţa în 
universul lui lăuntric a anumitor afinităţi rezonatorii cu natura 
gândului ce este direcţionat către el. În cazul în care acestea nu 
există, respectiva formăgând se va întoarce către cel care a 
emis-o şi pe drumul de întoarcere va atrage alte forme-gând de 
același gen, provocând în universul său lăuntric efecte 
devastatoare pe care cei iniţiaţi le numesc şoc în retur. 

Formele-gând ce conţin energii subtile ce au fost modulate pot 
chiar să interacţioneze cu realitatea materială, fizică declanşând 
apoi, în strânsă legătură cu puterea lor, anumite fenomene 
precise, clar perceptibile de către fiinţele umane. În anumite 
condiţii, formele-gând puternice, clare şi ferme determină efecte 
fizice evidente chiar la nivelul trupului material. În felul acesta, 
omul poate să-şi vindece, să-şi elimine anumite tulburări şi 
chiar să-şi modeleze forma trupului în strânsă legătură cu un 
ideal pe care şi l-a structurat în prealabil. 

Toate acestea se produc de la caz la caz, lent, rapid sau chiar 
foarte rapid, în strânsă legătură cu forţa gândurilor pe care le 
manifestăm şi cu energiile subtile specifice care apar prin 
declanşarea anumitor procese de rezonanţă ocultă pe care 
gândul respectiv le implică. E important să reţinem însă că un 
gram de practică valorează cât tone de teorie. Cei care vor face 
primul pas în această direcţie se vor putea convinge de 
posibilităţile fabuloase, adeseori nebănuite, ale gândurilor ferme 
şi puternice ce sunt manifestate cu o intenţie clară, fermă şi 
constantă. În felul acesta devine cu putinţă să ne convingem de 
minunile pe care le declanşează gândurile ferme, clare şi 
puternice atât în propriul nostru univers lăuntric, cât şi în afara 
noastră. (Pentru a înţelege cât mai bine toate acestea, vă rugăm 
să studiaţi cu multă atenţie explicaţiile ce figurează la literele G, 
H şi I, spre a corela toate aceste aspecte într-un tot unitar, ce vă 
va ajuta să aveţi o viziune globală, armonioasă, complexă.) 

K. Întotdeauna când sunt emise de o fiinţă umană sau de nu 
contează ce entitate conştientă, 
toate formele-gând ce conţin 
anumite energii subtile datorate 
procesului de rezonanţă ocultă 
declanşat imediat după apariţia 
lor se înregistrează instantaneu 
în ceea ce marii iniţiaţi numesc 
memoria enigmatică a lui 
Dumnezeu sau sfera de 
manifestare a lui AKASHA 
TATTVA. Astfel toate 
gândurile, precum şi energiile 
subtile componente ce au fost 
emise în trecut, sunt emise în 
prezent sau vor fi emise în viitor se înregistrează în această 
memorie enigmatică şi rămân acolo în permanenţă, fiind 
accesibile în anumite condiţii pentru fiinţele umane capabile să 
o acceseze. 

Atunci când înregistrările exacte ale acestor forme-gând sunt 
accesate şi evocate într-un mod cunoscut de iniţiaţi şi de 
yoghinii avansaţi, declanşează efecte corespondente cu forma şi 
natura gândului respectiv. Evocarea sau reevocarea unor astfel 
de forme-gând, chiar şi când au fost manifestate în trecutul 
foarte îndepărtat, devine cu putinţă prin intermediul proceselor 
de rezonanţă ocultă care evidenţiază realitatea Legii rezonanţei 
oculte. Este, prin urmare, cu putinţă să evocăm cu deplină 
acurateţe un anumit gând al lui Iisus, să avem acces la el, 
trăindu-l prin declanşarea unui anumit proces de rezonanţă în 
universul nostru lăuntric. Faptul că devine apoi gândul nostru va 
facilita revelarea tainicelor adevăruri dumnezeieşti pe care Iisus 
le-a exprimat cândva. Acţionând în felul acesta este cu putinţă, 
spre exemplu, să evocăm cu acurateţe în universul nostru 
lăuntric formele-gând ale preafericirilor pe care Iisus le-a 
revelat cândva. Toate acestea şi multe alte fenomene de acest 
gen sunt posibile în măsura în care înţelegem această taină şi 
îndrăznim să acţionăm în aşa fel încât să descoperim prin 
experienţă directă că este cu putinţă să evocăm din memoria lui 
Dumnezeu Tatăl o anumită formă-gând a unui mare înţelept 
care a trăit cândva pe această planetă. 

Înregistrarea fidelă şi permanentă a acestor forme-gând în sfera 
tainică a lui AKASHA TATTVA a fost intuită într-o anumită 
măsură de Carl Gustav Jung, care a vorbit despre astfel de 
fenomene şi a numit această memorie enigmatică subconştient 
colectiv (C. G. Jung, The Archetypes and the Collective 
Unconscious, London, p. 43, 1996). Toate existenţele noastre 
anterioare apar cu totul altfel în lumina acestor revelaţii 
milenare şi ni se dezvăluie ca perfect valabile, întocmai ca ideea 
firească de viitoare nemurire. 

L. Există deja o mulţime de dovezi şi numărul lor creşte pe zi ce 
trece. Numeroase cercetări recente (vezi cartea lui Raymond 
Moody – Viaţa de după viaţă, Raymond A. Moody, Jr., M.D. 
Life after life, Harper Collins Publishing, 1975) ne permit să 
afirmăm că anumite învelişuri subtile, energetice şi chiar unele 
corpuri subtile invizibile pentru vederea obişnuită continuă să 
existe şi după aşa-zisa moarte şi să se manifeste în cadrul altor 
frecvenţe tainice de vibraţie. În felul acesta fac să continue viaţa 
în alte tărâmuri (lumi paralele) care, pentru yoghinii avansaţi şi 
pentru cei iniţiaţi sunt niveluri distincte de existenţă. Referitor 
la acest aspect este necesar să ne amintim cuvintele pline de 
înţelepciune ale lui Iisus care a afirmat: „În casa Tatălui meu 
(Dumnezeu) există multe lăcaşuri.” – Biblia, Noul Testament. 

M. Anumite tratate yoghine ezoterice consemnează aspecte 
semnificative despre aşa-numitele clişee AKASHA-ice. În 
realitate acestea sunt înregistrări exacte în AKASHA TATTVA 
ale gândurilor, ale manifestărilor, ale experienţelor, ale 
realităţilor atât din vieţile anterioare ale tuturor fiinţelor umane, 
cât şi ale acelora ce provin din trecutul îndepărtat. 

Tehnologia dezvoltă constant şi rapid înregistrarea permanentă 
a unei imense cantităţi de informaţii, fie pe o bandă magnetică, 
fie pe un CD sau pe un DVD. Felul cum procedează ea ne ajută 
să intuim modul în care formele-gând, existenţele şi chiar 
acţiunile pot fi înregistrate instantaneu şi în permanenţă în 
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anumite câmpuri enigmatice ce au rolul unei memorii gigantice 
a Macrocosmosului. 

Reîncarnarea fiinţelor umane este dincolo de aparenţe ceva cu 
mult mai complex decât se presupune la modul general şi este 
puţin probabil ca, la actualul nivel mediu de înţelegere, să-i 
putem intui vastitatea. 

N. Mai ales pentru fiinţele umane care au în mod conştient 
acces la astfel de realităţi tainice (în urma transformării 
lăuntrice care devine cu putinţă graţie evoluţiei spirituale) este 
evident că succesiunea în timp aşa cum cei mai mulţi dintre noi 
o cunoaştem în universul fizic (material) apare cu totul altfel în 
universul astral, precum şi în tărâmurile tainice paralele care îl 
alcătuiesc şi de asemenea în cadrul universului cauzal 
(considerate de yoghinii avansaţi şi de iniţiaţi sfere distincte de 
existenţă). 

În anumite dimensiuni tainice paralele scurgerea energiei subtile 
a timpului este uimitor de mult accelerată. În anumite 
dimensiuni sau tărâmuri paralele trecutul devine instantaneu 
prezent pentru noi şi de asemenea viitorul chiar îndepărtat poate 
deveni prezent. 

O. Tărâmul subtil paralel ce prezintă o frecvenţă specifică de 
vibraţie şi există deasupra tărâmului paralel subtil eteric este cel 
pe care Biserica Catolică l-a numit în ultimii 1600 de ani 
Purgatoriu. Purgatoriul este tărâmul subtil paralel tainic unde 
(datorită Legii dumnezeieşti a acţiunii şi a reacţiunii) sufletele 
drept-credincioşilor îşi ispăşesc păcatele pe care trebuie să le 
ispăşească şi de care nu s-au căit îndeajuns în timpul vieţii lor 
pământeşti. 

Spre exemplu, în Divina Comedie, Dante este spălat cu rouă de 
poetul Virgiliu înainte de a păşi în tărâmul Purgatoriului. 
Purgatoriul este un tărâm subtil paralel de suferinţă, de încercări 
ce marchează o stare tranzitorie. Este un tărâm tainic unde ajung 
sufletele celor care au părăsit definitiv lumea fizică prin aşa-zisa 
moarte şi nu sunt nici susceptibile să aibă imediat acces în 
tărâmurile paradiziace sau în Împărăţia lui Dumnezeu, nici nu 
sunt condamnate să ajungă în Infern. Tărâmul Purgatoriului este 
o stare provizorie ce prezintă o frecvenţă globală de vibraţie 
distinctă. 

Atunci când vrând-nevrând, părăsind definitiv lumea fizică, 
pătrunde şi rămâne în acel tărâm tainic paralel ce prezintă o 
frecvenţă globală de vibraţie inferioară, sufletul decedatului 
care în timpul existenţei fizice pământeşti a avut un mod 
preponderent de gândire mărginit, materialist şi abject se simte 
abandonat şi cufundat într-un întuneric parţial. Atunci îşi dă 
seama că existenţa i-a fost larvară, dar din cauza predominanţei 
energiilor din universul lui lăuntric, nu poate face mai nimic 
pentru a depăşi condiţia pe care o merită. În astfel de situaţii, 
entitatea respectivă este silită să rămână în acea dimensiune 
tainică, paralelă, până când sunt consumate în totalitate 
acumulările inferioare, nefaste de pe parcursul existenţei ei 
pământeşti. Starea predominantă a unei astfel de entităţi 
seamănă într-o anumită măsură cu unele coşmaruri care nu sunt 

totuşi chiar atât de cumplite precum cele care evidenţiază 
anumite translaţii binemeritate în tărâmurile tainice paralele 
infernale. 

Fiinţele umane care vrând-nevrând după ce părăsesc definitiv 
existenţa pământească prin aşa-zisa moarte ajung apoi în 
Purgatoriu, rătăcesc pierdute şi confuze într-o întunecime 
angoasantă. Sunt obsedate, la fel ca cei întemniţaţi, de dorinţe 
inferioare şi au permanent imboldul de a se întoarce la locurile, 
la preocupările şi la tovărăşiile inferioare, larvare ce au alcătuit 
miezul existenţei lor în lumea pământească. Ele sunt obsedate, 
aşadar, de preocupările inferioare predominante care le-au 
umplut până la refuz existenţa în timpul vieţii fizice. 

Oamenii care au fost caracterizaţi de un materialism îndârjit şi 
au considerat că Dumnezeu nu există, că existenţa nu are niciun 
sens şi au gândit că nu există viaţă dincolo de momentul morţii 
trupului fizic, sunt obligaţi să constate că s-au înşelat şi regretă 
amarnic greşelile pe care le-au făptuit pe parcursul existenţei 
pământeşti. În unele cazuri, direct proporţional cu acumulările 
inferioare, existenţa în tărâmul tainic al Purgatoriului poate să 
se prelungească pentru zeci sau chiar pentru sute de ani 
pământeşti. Atunci când ajung în Purgatoriu, toţi cei care au 
considerat că Dumnezeu nu există, că viaţa nu are niciun sens şi 
că moartea trupului fizic marchează sfârşitul existenţei lor sunt 
nevoiţi să constate că nu au trăit o viaţă demnă pentru a le 
permite accesul în tărâmurile paradiziace sau chiar în Împărăţia 
lui Dumnezeu şi descoperă vrând-nevrând existenţa angoasantă, 
binemeritată şi obligatorie a Purgatoriului. 

P. Omului care se transformă în mod considerabil din punct de 
vedere spiritual şi progresează, ascensionând pe calea 
transformării lăuntrice în bine şi a atingerii stării de 
îndumnezeire, omului ce atinge stări de iluminare divină în 
timpul existenţei sale pământeşti, cu atât mai uşoară îi va fi apoi 
trecerea prin etapa de aşa-zisă moarte a trupului fizic. În astfel 
de cazuri, cu cât a reuşit mai mult să atingă o stare considerabilă 
de îndumnezeire pe parcursul existenţei pământeşti, cu atât mai 
repede se va putea adapta o asemenea fiinţă umană atunci când 
accede în lumea de dincolo, fie în tărâmurile tainice paralele 
paradiziace, fie în Împărăţia enigmatică a lui Dumnezeu Tatăl. 

O astfel de fiinţă umană ce a atins pe pământ o anumită stare de 
îndumnezeire nu va cunoaşte nici măcar pentru scurt timp 
condiţia existenţială angoasantă a Purgatoriului şi va ajunge 
imediat după aşa-zisa moarte într-o dimensiune paralelă net 
superioară, paradiziacă, unde va continua, în strânsă legătură cu 
aspiraţiile ei sublime ideale anterioare, diferite activităţi divin 
integrate creatoare, accelerându-şi totodată în felul acesta 
evoluţia spirituală în vederea desăvârşirii şi chiar a atingerii 
stării de Eliberare Spirituală Ultimă. Dacă a atins deja o 
anumită stare de îndumnezeire, va întâlni doar în trecere 
tărâmul tainic paralel inferior de existenţă la care s-a făcut 
referire anterior (a se vedea enunţul de la litera O). Dacă a atins 
deja un înalt grad de transformare lăuntrică şi de îndumnezeire, 
va trece instantaneu aproape fără să remarce existenţa tărâmului 
paralel angoasant al Purgatoriului. 
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Starea de îndumnezeire este atinsă atunci când fiinţa umană 
respectivă trăieşte în permanenţă la unison cu armonia 
dumnezeiască a firii, nu încalcă legile divine ale manifestării şi 
îşi hrăneşte permanent universul lăuntric şi suflet
subtilă sublimă specifică a feluritelor atribute dumnezeieşti 
iubirea, compasiunea, bunăvoinţa, altruismul, iertarea, umilinţa, 
înţelepciunea, precum şi alte atribute dumnezeieşti ce prezintă 
energii subtile sublime caracteristice a căror f
vibraţie nu se modifică niciodată. 

Prin atragerea şi acumularea în universul nostru lăuntric a 
energiei subtile sublime a feluritelor atribute dumnezeieşti, 
devine cu putinţă să accedem în mod gradat la starea de 
îndumnezeire. Dintre toate aceste atribute dumnezeieşti, cel al 
iubirii este foarte important, căci ne ajută să-L descoperim şi să
L simţim pe Dumnezeu în toată splendoarea Sa copleşitoare şi 
nesfârşită. Prin intermediul atributului dumnezeiesc al iubirii, 
descoperim că acolo unde este prezentă iubirea este prezent 
Dumnezeu, iar astfel descoperim din aproape în aproape că 
Dumnezeu este o imensă şi nesfârşită iubire. 

Luaţi aminte, deoarece aici este expusă în cuvinte puţine taina 
îndumnezeirii fiinţei umane care face cu putinţă după aşa
moarte a trupului accesul în dimensiunile tainice paralele 
paradiziace sau chiar în Împărăţia Tatălui Ceresc.

\ 
KARMA ne modelează într-un mod tainic 

viaţa 

        Auzisem foarte multe despre înţeleptul Uri Baba, care 
era faimos pentru învăţătura şi înţelepciunea sa. El trăia la 
Vrindavan.  

hidul meu spiritual m-a trimis să trăiesc o perioadă de 
timp alături de acest înţelept. Un devot al
cunoştea de mai mult timp, m-a luat cu el la Vrindavan. 

Când am ajuns acolo, am văzut o mulţime de oameni aşteptând 
să primească DARSHAN 
(binecuvântare şi influenţă 
spirituală divină). Baba a 
fost informat de devotul 
său că urma să sosesc. El l-
a instruit pe aspirantul lui 
să mă conducă în camera 
lui.  

Acest mare om era foarte 
mic de statură şi avea în 
jur de 65 de ani. El era considerat a fi unul dintre cei mai mari 
învăţaţi din nordul Indiei. Avea un mare număr de discipoli în 
întreaga ţară. El s-a purtat cu multă blândeţe şi generozitate 
cu  mine.  

G
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Starea de îndumnezeire este atinsă atunci când fiinţa umană 
respectivă trăieşte în permanenţă la unison cu armonia 
dumnezeiască a firii, nu încalcă legile divine ale manifestării şi 
îşi hrăneşte permanent universul lăuntric şi sufletul cu energia 
subtilă sublimă specifică a feluritelor atribute dumnezeieşti – 
iubirea, compasiunea, bunăvoinţa, altruismul, iertarea, umilinţa, 
înţelepciunea, precum şi alte atribute dumnezeieşti ce prezintă 
energii subtile sublime caracteristice a căror frecvenţe de 

Prin atragerea şi acumularea în universul nostru lăuntric a 
energiei subtile sublime a feluritelor atribute dumnezeieşti, 
devine cu putinţă să accedem în mod gradat la starea de 

te atribute dumnezeieşti, cel al 
L descoperim şi să-

L simţim pe Dumnezeu în toată splendoarea Sa copleşitoare şi 
nesfârşită. Prin intermediul atributului dumnezeiesc al iubirii, 

prezentă iubirea este prezent 
Dumnezeu, iar astfel descoperim din aproape în aproape că 

Luaţi aminte, deoarece aici este expusă în cuvinte puţine taina 
îndumnezeirii fiinţei umane care face cu putinţă după aşa-zisa 
moarte a trupului accesul în dimensiunile tainice paralele 
paradiziace sau chiar în Împărăţia Tatălui Ceresc. 

un mod tainic 

Swami Rama 

Auzisem foarte multe despre înţeleptul Uri Baba, care 
era faimos pentru învăţătura şi înţelepciunea sa. El trăia la 

a trimis să trăiesc o perioadă de 
timp alături de acest înţelept. Un devot al  său, care mă 

a luat cu el la Vrindavan. 
Când am ajuns acolo, am văzut o mulţime de oameni aşteptând 

jur de 65 de ani. El era considerat a fi unul dintre cei mai mari 
învăţaţi din nordul Indiei. Avea un mare număr de discipoli în 

multă blândeţe şi generozitate 

Serile obişnuiam să mergem pe malul râului Jamuna pentru a ne 
face îmbăierea rituală. Într-o astfel de seară l
renunţarea la lume superioară vieţuirii în lume? Care este 
calea cea dreaptă?” 

În acele zile studiam doctrina KARMA YOGA. Conceptul de 
KARMA este mai uşor de înţeles dacă ne raportăm la legea 
cauzei şi a efectului, la legea acţiunii şi reacţiunii. Ştiam că este 
dificil să te eliberezi din această dublă înlănţuire.

În decursul conversaţiei care a urmat, Baba mi

foarte dificilă. De altfel, 

necesar să renunţăm la nimic altceva decât la posesivitate. Nu 
este mare diferenţă între a trăi în lume sau în afara ei. 
Ataşamentul faţă de obiectele acestei lumi este cauza suferinţei. 
Cel care practică detaşarea cu sinceritate şi credinţă obţine 
mai devreme sau mai târziu eliberarea de înlănţuirea KARMA
ei.  

Pe calea acţiunii divin integrate nu se renunţă la îndeplinirea 
îndatoririlor, dar acestea sunt realizate numai după ce roadele 
lor sunt consacrate Divinului. Ascetul renunţă la obiectele 
acestei lumi şi se îndepărtează de ele, dar şi el îşi îndeplineşte 
îndatoririle zilnice esenţiale. Cei care trăiesc în lume ca 
gospodari familişti îşi îndeplinesc, la rândul lor, îndatoririle. 
Cei care se folosesc cu aviditate şi egoism de fructele acţiunilor 
lor îşi generează multe înlănţuiri. Va fi dificil pentru ei să se 
elibereze de aceste condiţionări pe care le produc ei înşişi. 
Dacă nu se renunţă cu adevărat la toate ataşamentele şi la 
simţul proprietăţii, calea renunţării devine o suferinţă. Dacă, la 
rândul lor, gospodarii şi cei care trăiesc în lume nu practică 
detaşarea şi continuă să-şi cultive egoismul şi posesivitatea, 
aceasta le va produce, de asemenea, suferinţă. Pentru a atinge 
ţelul vieţii, este necesar să ne îndeplinim zilnic îndatoririle, fie 
că trăim în societate sau în afara ei. Deci calea renunţării şi 
calea acţiunii, deşi sunt diferite, pot ajuta la fel de mult 
aspirantul să atingă Eliberarea spirituală. Una este o cale a 
sacrificiului, iar cealaltă este o cale a cuceririi. 

Legea KARMA-ei se aplică în mod egal tuturor fiinţelor, 
SAMSKARA-urile din vieţile noastre trecute sunt adânc 
înrădăcinate în subconştientul nostru. Aceste impregnări 
latente sau SAMSKARA-uri produc nişte sui generis curenţi şi 
sfere de gândire, care se exprimă apoi prin vorbirea şi acţiunile 
noastre. Este, însă, posibil ca aspirantul să se elibereze de 
aceste SAMSKARA-uri. Cei care sunt capabili să ardă aceste 
SAMSKARA-uri în focul  detaşării sau al cunoaşterii se vor 
elibera de înlănţuirile create de ele. Analogic vorbind, 
SAMSKARA-urile vor fi atunci precum nişte frânghii arse, care 
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Serile obişnuiam să mergem pe malul râului Jamuna pentru a ne 
o astfel de seară l-am întrebat: „Este 

renunţarea la lume superioară vieţuirii în lume? Care este 

acele zile studiam doctrina KARMA YOGA. Conceptul de 
KARMA este mai uşor de înţeles dacă ne raportăm la legea 
cauzei şi a efectului, la legea acţiunii şi reacţiunii. Ştiam că este 
dificil să te eliberezi din această dublă înlănţuire. 

ei care a urmat, Baba mi-a spus: „Nu este 
necesar ca toate fiinţele 
umane să renunţe la 
lume, deoarece calea 
renunţării este o cale 
foarte dificilă. De altfel, 
nu este necesar nici să 
renunţi la obiectele 
acestei lumi, pentru că în 
realitate omul nu posedă 
şi nici nu are nimic al lui. 
Prin urmare, este 

necesar să renunţăm la nimic altceva decât la posesivitate. Nu 
este mare diferenţă între a trăi în lume sau în afara ei. 
Ataşamentul faţă de obiectele acestei lumi este cauza suferinţei. 

taşarea cu sinceritate şi credinţă obţine 
mai devreme sau mai târziu eliberarea de înlănţuirea KARMA-

Pe calea acţiunii divin integrate nu se renunţă la îndeplinirea 
îndatoririlor, dar acestea sunt realizate numai după ce roadele 

vinului. Ascetul renunţă la obiectele 
acestei lumi şi se îndepărtează de ele, dar şi el îşi îndeplineşte 
îndatoririle zilnice esenţiale. Cei care trăiesc în lume ca 
gospodari familişti îşi îndeplinesc, la rândul lor, îndatoririle. 

viditate şi egoism de fructele acţiunilor 
lor îşi generează multe înlănţuiri. Va fi dificil pentru ei să se 
elibereze de aceste condiţionări pe care le produc ei înşişi. 
Dacă nu se renunţă cu adevărat la toate ataşamentele şi la 

renunţării devine o suferinţă. Dacă, la 
rândul lor, gospodarii şi cei care trăiesc în lume nu practică 

şi cultive egoismul şi posesivitatea, 
aceasta le va produce, de asemenea, suferinţă. Pentru a atinge 

să ne îndeplinim zilnic îndatoririle, fie 
că trăim în societate sau în afara ei. Deci calea renunţării şi 
calea acţiunii, deşi sunt diferite, pot ajuta la fel de mult 
aspirantul să atingă Eliberarea spirituală. Una este o cale a 

este o cale a cuceririi.  

ei se aplică în mod egal tuturor fiinţelor, 
urile din vieţile noastre trecute sunt adânc 

înrădăcinate în subconştientul nostru. Aceste impregnări 
uri produc nişte sui generis curenţi şi 

fere de gândire, care se exprimă apoi prin vorbirea şi acţiunile 
noastre. Este, însă, posibil ca aspirantul să se elibereze de 

uri. Cei care sunt capabili să ardă aceste 
detaşării sau al cunoaşterii se vor 

înlănţuirile create de ele. Analogic vorbind, 
urile vor fi atunci precum nişte frânghii arse, care 
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nu mai pot lega nimic. Atunci când seminţele impregnărilor 
latente, deşi se află în subconştient, sunt arse în focul 
cunoaşterii şi îşi pierd puterea de germinare, nimic nu mai 
poate să crească din ele. Ele sunt precum seminţele de susan 
prăjite. Putem să le folosim pentru a condimenta mâncarea, dar 
nu va mai creşte niciodată din ele o plantă. Există două tipuri 
de SAMSKARA-uri; unele dintre ele sunt de mare ajutor pentru 
fiinţa care urmează calea spirituală, iar celelalte sunt nişte 
veritabile piedici.  

Detaşarea spirituală este ca un foc ce arde condiţionările 
produse de SAMSKARA-rile trecute. Beneficiile pe care le 
obţine ascetul prin renunţarea la lume sunt obţinute şi de cel 
care a rămas în lume, prin practica detaşării. Singura diferenţă 
este că ascetul atinge iluminarea divină departe de lume, iar cel 
care a rămas în lume atinge iluminarea chiar în mijlocul ei. 

Detaşarea nu înseamnă indiferenţă sau lipsă de iubire faţă de 
cei din jurul nostru. De fapt, detaşarea şi iubirea constituie una 
şi aceeaşi realitate spirituală. Detaşarea conferă libertate, iar 
ataşamentul produce înlănţuire. Prin detaşare, cel care a rămas 
în lume ca gospodar sau cap de familie devine conştient de ţelul 
vieţii şi îşi îndeplineşte îndatoririle consacrând fructele lor 
Divinului. Acţiunile sale devin mijloace, şi nu scopuri în sine. 
Prin renunţare, ascetul rămâne mereu conştient de ţelul vieţii 
sale şi astfel atinge Eliberarea spirituală. Detaşarea şi 
renunţarea conduc ambele la expansiunea conştiinţei. Când o 
fiinţă umană învaţă să-şi expansioneze conştiinţa şi să fuzioneze 
cu Conştiinţa Universală, atunci ea nu mai rămâne limitată de 
KARMA sa şi devine absolut liberă.  

Un astfel de om va avea puterea să conducă pe calea către 
Eliberarea spirituală şi alte fiinţe. Fie că este în
afara ei, el poate vindeca boala ce este produsă de datoriile 
KARMA-ice. El poate rămâne neatins şi să transceandă aceste 
înlănţuiri, fără să mai fie apoi implicat şi fără să culeagă 
roadele nefaste produse de datoriile KARMA-ice ale altora. 

Un adevărat Ghid spiritual are control deplin asupra fiinţei 
sale şi acţionează deplin liber în lume. După ce olarul tocmai 
şi-a modelat vasele, roata olarului se mai învârte singură un 
timp, fără să mai poată, însă, crea un vas. În schimb, în cazul 
unei fiinţe eliberate, roata vieţii rămâne în mişcare şi ea 
acţionează mereu în mod benefic, dar fără să mai producă 
înlănţuiri. Acţiunile sale se numesc acţiuni «fără acţiune» sau 
acţiuni detaşate de fruct. Când aspirantul este pregătit să 
păşească pe calea către îndumnezeire, atunci este uşor pentru 
un Ghid spiritual să-l îndrume, şi astfel, cu siguranţă că într
zi va atinge Eliberarea finală.” 

L-am rugat pe Baba să-mi povestească despre marii înţelepţi şi 
despre capacitatea lor de a-i vindeca pe ceilalţi. El
„Există trei niveluri ale vindecării: fizic, mental şi spiritual. 
Omul este un locuitor al acestor trei Lumi. Un înţelept are o 
mare putere spirituală şi îi poate vindeca pe ceilalţi pe toate 
aceste trei niveluri, dar dacă el va face din vindec
profesie, mintea şi voinţa sa vor începe din nou să curgă în 
albia acestei lumi. O minte împrăştiată şi orientată către lume 
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nu mai pot lega nimic. Atunci când seminţele impregnărilor 
latente, deşi se află în subconştient, sunt arse în focul 

a de germinare, nimic nu mai 
poate să crească din ele. Ele sunt precum seminţele de susan 
prăjite. Putem să le folosim pentru a condimenta mâncarea, dar 
nu va mai creşte niciodată din ele o plantă. Există două tipuri 

de mare ajutor pentru 
fiinţa care urmează calea spirituală, iar celelalte sunt nişte 

Detaşarea spirituală este ca un foc ce arde condiţionările 
rile trecute. Beneficiile pe care le 

obţine ascetul prin renunţarea la lume sunt obţinute şi de cel 
care a rămas în lume, prin practica detaşării. Singura diferenţă 

tul atinge iluminarea divină departe de lume, iar cel 
care a rămas în lume atinge iluminarea chiar în mijlocul ei.  

Detaşarea nu înseamnă indiferenţă sau lipsă de iubire faţă de 
cei din jurul nostru. De fapt, detaşarea şi iubirea constituie una 

realitate spirituală. Detaşarea conferă libertate, iar 
ataşamentul produce înlănţuire. Prin detaşare, cel care a rămas 
în lume ca gospodar sau cap de familie devine conştient de ţelul 
vieţii şi îşi îndeplineşte îndatoririle consacrând fructele lor 

i. Acţiunile sale devin mijloace, şi nu scopuri în sine. 
Prin renunţare, ascetul rămâne mereu conştient de ţelul vieţii 
sale şi astfel atinge Eliberarea spirituală. Detaşarea şi 
renunţarea conduc ambele la expansiunea conştiinţei. Când o 

şi expansioneze conştiinţa şi să fuzioneze 
cu Conştiinţa Universală, atunci ea nu mai rămâne limitată de 

Un astfel de om va avea puterea să conducă pe calea către 
Eliberarea spirituală şi alte fiinţe. Fie că este în lume sau în 
afara ei, el poate vindeca boala ce este produsă de datoriile 

ice. El poate rămâne neatins şi să transceandă aceste 
înlănţuiri, fără să mai fie apoi implicat şi fără să culeagă 

ice ale altora.  

Un adevărat Ghid spiritual are control deplin asupra fiinţei 
sale şi acţionează deplin liber în lume. După ce olarul tocmai 
a modelat vasele, roata olarului se mai învârte singură un 

timp, fără să mai poată, însă, crea un vas. În schimb, în cazul 
iinţe eliberate, roata vieţii rămâne în mişcare şi ea 

acţionează mereu în mod benefic, dar fără să mai producă 
înlănţuiri. Acţiunile sale se numesc acţiuni «fără acţiune» sau 
acţiuni detaşate de fruct. Când aspirantul este pregătit să 

re îndumnezeire, atunci este uşor pentru 
l îndrume, şi astfel, cu siguranţă că într-o 

mi povestească despre marii înţelepţi şi 
i vindeca pe ceilalţi. El mi-a spus: 

Există trei niveluri ale vindecării: fizic, mental şi spiritual. 
Omul este un locuitor al acestor trei Lumi. Un înţelept are o 
mare putere spirituală şi îi poate vindeca pe ceilalţi pe toate 
aceste trei niveluri, dar dacă el va face din vindecare o 
profesie, mintea şi voinţa sa vor începe din nou să curgă în 
albia acestei lumi. O minte împrăştiată şi orientată către lume 

nu poate fi folosită pentru a vindeca pe cineva. În momentul în 
care o fiinţă devine egoistă, mintea îşi schimbă cursul şi în
să se reverse la vale, prin făgaşul de jos al lumii. 

Utilizarea greşită a puterii spirituale slăbeşte fiinţa şi o 
deconectează de la energia divină cea mai înaltă, care este 
cunoscută sub numele de ICCHA SHAKTI. Fiinţele înţelepte 
spun întotdeauna că toată puterea îi aparţine lui DUMNEZEU 
şi că ele nu sunt, de fapt, decât instrumente prin care se 
manifestă energia divină.  

Fiecare om are un potenţial latent pentru vindecare. Energiile 
vindecătoare se revarsă fără întrerupere în inima fiecărei fiinţe. 
Printr-o utilizare corectă a voinţei dinamice, aceste fluxuri de 
energie vindecătoare pot fi canalizate către partea suferindă a 
trupului sau a minţii. Energia vindecătoare îl poate întări şi 
hrăni pe cel aflat în suferinţă. Cheia vindecării este lipsa de 
egoism, iubirea, voinţa armonioasă şi devoţiunea deplină faţă 
de DUMNEZEU.” 

După cele 15 zile petrecute cu Baba, m
spiritual cu concluzia că arta de a trăi, în lume sau în afara ei, 
constă în orientarea permanentă a conştiinţei uman
esenţial al vieţii şi în deplina detaşare. 
spirituale yoghine de vacanţă Costineşti 2014, vol. 1 (Relatările unui aspirant spiritual despre marii ghizi 
spirituali din Himalaya, de Swami Rama), publicat de Editura Shambala
House.) 

\ 

INVIDIA – o răutate demonică ascunsă în 
om 

           În vremea aceea, pe când trecea Iisus, 
după El strigând şi zicând: Miluieşte
David! Iar după ce a intrat El în casă, au venit la El orbii şi 
Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta?
Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zi
credinţa voastră fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le
a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Dar ei, 
ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au 
adus la El un om mut, având demon. Şi, fiind sc
mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau, zicând: Niciodată nu s
a văzut aşa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul 
demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi 
satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghe
Împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.
(Matei 9, 27-35) 

Evanghelia Duminicii a VII-a după Rusalii ne arată că 
Mântuitorul Iisus Hristos săvârşea binele din iubire milostivă 
pentru oameni. De aceea, nu căuta laudă de la oameni 
tulbura de răutatea fariseilor care-L invidiau şi
Astfel, Hristos Domnul ne învaţă să săvârşim binele, chiar dacă 
unii ne invidiază şi ne critică. 

Întrucât Sfântul Vasile cel Mare a descris cu multă înţelepciune 
patima invidiei ca fiind o boală care distruge sufletul 
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nu poate fi folosită pentru a vindeca pe cineva. În momentul în 
care o fiinţă devine egoistă, mintea îşi schimbă cursul şi începe 
să se reverse la vale, prin făgaşul de jos al lumii.  

Utilizarea greşită a puterii spirituale slăbeşte fiinţa şi o 
deconectează de la energia divină cea mai înaltă, care este 
cunoscută sub numele de ICCHA SHAKTI. Fiinţele înţelepte 

toată puterea îi aparţine lui DUMNEZEU 
şi că ele nu sunt, de fapt, decât instrumente prin care se 

Fiecare om are un potenţial latent pentru vindecare. Energiile 
vindecătoare se revarsă fără întrerupere în inima fiecărei fiinţe. 

o utilizare corectă a voinţei dinamice, aceste fluxuri de 
energie vindecătoare pot fi canalizate către partea suferindă a 
trupului sau a minţii. Energia vindecătoare îl poate întări şi 
hrăni pe cel aflat în suferinţă. Cheia vindecării este lipsa de 
egoism, iubirea, voinţa armonioasă şi devoţiunea deplină faţă 

După cele 15 zile petrecute cu Baba, m-am întors la Ghidul meu 
spiritual cu concluzia că arta de a trăi, în lume sau în afara ei, 
constă în orientarea permanentă a conştiinţei umane către ţelul 
esenţial al vieţii şi în deplina detaşare. (Articol preluat din Caietul Taberei 

Relatările unui aspirant spiritual despre marii ghizi 
Editura Shambala, tipărit de Ganesha Publishing 

o răutate demonică ascunsă în 

În vremea aceea, pe când trecea Iisus, doi orbi se ţineau 
după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui 
David! Iar după ce a intrat El în casă, au venit la El orbii şi 

a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: 
a atins de ochii lor, zicând: După 

au deschis ochii lor. Iar Iisus le-
a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Dar ei, 

au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au 
adus la El un om mut, având demon. Şi, fiind scos demonul, 
mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau, zicând: Niciodată nu s-
a văzut aşa ceva în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul 
demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi 
satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia 
Împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor. 

a după Rusalii ne arată că 
Mântuitorul Iisus Hristos săvârşea binele din iubire milostivă 
pentru oameni. De aceea, nu căuta laudă de la oameni şi nu Se 

L invidiau şi-L denigrau. 
Astfel, Hristos Domnul ne învaţă să săvârşim binele, chiar dacă 

Întrucât Sfântul Vasile cel Mare a descris cu multă înţelepciune 
d o boală care distruge sufletul 
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invidiosului şi denigrează pe nedrept pe oamenii virtuoşi, 
considerăm folositoare publicarea omiliei sale despre invidie1, 
ca predică tematică la Duminica a VII-a după Rusalii. 

I 

‘Bun este Dumnezeu şi dătător de bunătăţi celor vrednici; rău 
este diavolul şi făcător a tot felul de răutăţi. După cum lipsa de 
invidie vine de la Cel bun, tot aşa invidia urmează diavolului. 

Să ne păzim deci, fraţilor, de patima invidiei, ca nu cumva să 
ajungem părtaşi faptelor celui potrivnic şi să fim osândiţi odată 
cu el. Dacă cel mândru suferă aceeaşi osândă ca şi diavolul, 
cum va scăpa invidiosul de pedeapsa pregătită diavolului? 

Nu se naşte în sufletele oamenilor o patimă mai pierzătoare 
decât invidia; supără foarte puţin pe cei din jur, dar pricinuieşte 
în primul rând un rău personal celui stăpânit de această pornire 
nestăpânită. După cum rugina mănâncă fierul, tot aşa şi invidia 
roade sufletul invidiosului. Dar, mai bine spus, după cum 
viperele, potrivit spuselor oamenilor, mănâncă, la naşterea lor, 
pântecele care le-a zămislit2, tot aşa şi invidia obişnuieşte să 
sfâşie sufletele celor care au odrăslit-o. 

Invidia este o întristare pentru bunăstarea aproapelui. Din 
această pricină pe invidios niciodată nu îl părăseşte nici 
supărarea, nici mâhnirea. A rodit mult ţarina vecinului? Este 
plină casa vecinului de tot ce-i trebuie pentru viaţă? Nu-l 
părăseşte veselia? Ei bine, toate acestea întreţin boala şi măresc 
durerea invidiosului. Aşa că se aseamănă cu un om gol, lovit 
din toate părţile. Este cineva voinic, sănătos? Starea lui îl 
răneşte pe invidios! Este altul mai frumos la chip? Altă rană 
pentru invidios! Cutare depăşeşte pe mulţi prin talentele sale? 
Este cineva cinstit şi admirat pentru înţelepciunea şi darul 
vorbirii? Este un altul bogat, îi place nespus să dăruiască şi să 
împărtăşească din averea sa pe cei săraci? Este lăudat mult de 
cei cărora le face bine? Ei bine, toate acestea sunt lovituri şi răni 
care-l lovesc drept în inimă. Şi grozăvia bolii stă în aceea că nu 
poate să şi-o mărturisească; dimpotrivă, stă cu capul aplecat, cu 
ochii în pământ, este buimac, plângăreţ, mistuit de răutate. 
Dacă-l întreabă cineva de ce suferă, îi e ruşine să-şi 
mărturisească tot chinul sufletului şi să spună: ‘Sunt un invidios 
şi un amărât; mă roade fericirea prietenului meu; bunăstarea 
fratelui meu mă face să plâng de durere; nu pot suferi să văd 
faptele bune ale altora; orice bunăstare a altui om mă face 
nenorocit!’ Aşa ar grăi dacă ar vrea să spună adevărul. Dar nu 
vrea să mărturisească nimic din toate chinurile lui; ţine boala în 
adâncul sufletului şi boala îi roade încetul cu încetul 
măruntaiele şi-l topeşte. 

II 

Nici nu caută doctor pentru boala lui, dar nici nu poate să 
descopere un leac vindecător, deşi sunt pline Scripturile de 
astfel de leacuri.Aşteaptă o singură uşurare a bolii lui: să vadă 
căderea unuia dintre cei invidiaţi. Ura i se termină numai când îl 
vede pe cel invidiat nefericit din fericit cum era; când vede 
ajuns vrednic de milă pe cel admirat de toată lumea. Numai 

atunci se împacă cu el, numai atunci îi este prieten, când îl vede 
lăcrimând, când îl vede jelind. Nu se bucură cu cel vesel, dar 
plânge cu cel îndurerat. Îl căinează că i s-a schimbat soarta, că a 
căzut într-o stare atât de jalnică; ridică în slava cerului, prin 
cuvinte, starea lui fericită de mai înainte nu din dragoste de om, 
nici din simpatie, ci pentru a-i face şi mai grea nenorocirea. Pe 
copil îl laudă după ce a murit şi-l slăveşte cu nenumărate elogii, 
că era frumos la chip, că era deştept, că era destoinic în toate; 
dacă ar trăi, n-ar întrebuinţa un limbaj atât de elogios. De vede 
însă că şi alţii îl acoperă cu laude, se schimbă iarăşi şi 
pizmuieşte pe cel mort. Invidiosul admiră bogăţia altuia după 
ce-a pierdut-o; laudă şi preaslăveşte frumuseţea, vigoarea şi 
sănătatea cuiva, după ce s-a îmbolnăvit. Şi, pe scurt, invidiosul 
este duşman al celor prezente, dar prieten al celor pierdute. 

III 

Ce poate fi mai pierzător decât această boală? Este distrugerea 
vieţii, ruina firii, vrăjmaşă a darurilor dumnezeieşti, împotrivire 
faţă de Dumnezeu. Cine l-a pornit pe demon, începătorul 
răutăţii, la război împotriva oamenilor? Oare nu invidia? Prin 
invidie demonul s-a arătat pe faţă luptător împotriva lui 
Dumnezeu; s-a mâniat pe Dumnezeu din pricina marilor daruri 
date de Dumnezeu omului; şi, pentru că n-a putut să se răzbune 
pe Dumnezeu, s-a răzbunat pe om. 

Şi Cain, cel dintâi ucenic al diavolului, s-a purtat la fel. 
Diavolul l-a învăţat şi invidia, şi uciderea, surori una cu alta 
întru nelegiuire, pe care şi Pavel le-a alăturat prin cuvintele: 
‘Sunt plini de invidie, de ucidere’3. Ce a făcut Cain? A văzut 
cinstea dată de Dumnezeu fratelui său şi s-a aprins de gelozie; a 
omorât pe cel cinstit de Dumnezeu, spre a lovi pe Cel ce l-a 
cinstit. Pentru că nu putea să lupte cu Dumnezeu, a schimbat 
lupta împotriva lui Dumnezeu în ucidere de frate. (…) 

Un astfel de om a fost Saul, care a prefăcut în pricină de luptă 
împotriva lui David marile binefaceri primite de la acesta. (…) 

Invidia este un fel de duşmănie care se poate înlătura cu foarte 
mare greutate. Pe scurt, binefacerile îmblânzesc pe duşman; pe 
invidios, însă, şi pe răutăcios, binefacerea făcută lui îl întărâtă şi 
mai mult. Şi cu cât i se face mai mult bine, cu atât se revoltă 
mai mult, se supără şi se arată mai nemulţumit. Şi este mai mare 
durerea pricinuită de faptul că binefăcătorul are putinţa să-i facă 
bine decât mulţumire de pe urma binefacerilor primite. 

Pe care fiară n-o depăşesc invidioşii prin răutatea lor? Pe care 
animal neîmblânzit nu-l întrec în sălbăticie? Câinii se 
îmblânzesc dacă le dai de mâncare; leii devin supuşi dacă sunt 
îngrijiţi; invidioşii însă se sălbăticesc şi mai mult dacă li se 
poartă de grijă. 

IV 

Cine l-a făcut rob pe Iosif, care era liber prin naştere? Oare nu 
invidia fraţilor săi? Cu acest prilej este vrednic să te minunezi 
de nebunia acestei boli. (…) Prin rânduiala lui Dumnezeu însă, 
viclenia lor s-a întors împotriva lor. Că, prin fapta cu care 
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socoteau că împiedică prezicerea, prin aceea au deschis drumul 
împlinirii viselor. Într-adevăr, dacă n-ar fi fost vândut, n-ar fi 
ajuns în Egipt, n-ar fi căzut, datorită curăţiei lui, pradă 
uneltirilor femeii desfrânate, n-ar fi fost aruncat în temniţă, nu 
s-ar fi împrietenit cu slujitorii lui Faraon, n-ar fi tălmăcit visele 
în urma cărora a primit conducerea Egiptului şi nu i s-ar fi 
închinat fraţii lui, veniţi la el din pricina lipsei de grâu4. 

Treci cu mintea la cea mai mare invidie care a luat naştere cu 
prilejul celei mai mari fapte din istoria lumii; este vorba despre 
invidia provocată de furia iudeilor împotriva Mântuitorului. 
Pentru ce L-au pizmuit? Pentru minunile Lui! Ce scop au avut 
minunile Lui? Mântuirea celor din nevoi! Flămânzii erau 
hrăniţi, şi Cel care-i hrănea era prigonit şi duşmănit; morţii erau 
înviaţi, şi Cel ce le dădea viaţă era privit cu ură; demonii erau 
alungaţi, şi se uneltea împotriva Celui care poruncea demonilor; 
leproşii erau curăţiţi, şchiopii umblau, surzii auzeau şi orbii 
vedeau, iar Binefăcătorul era alungat. În cele din urmă, au dat 
morţii pe Cel care a dăruit viaţa, au bătut cu bice pe Izbăvitorul 
oamenilor şi au osândit pe Judecătorul lumii. Până acolo au 
adus răutăţile invidiei! 

Şi cu această singură armă, începând de la facerea lumii şi până 
la sfârşitul veacului, pe toţi îi hrăneşte şi pe toţi îi doboară 
diavolul, distrugătorul vieţii noastre, el, care se bucură de 
pierderea noastră, el, care a căzut prin invidie şi vrea să ne 
doboare şi pe noi împreună cu el prin acelaşi păcat. 

Înţelept a fost, deci, Solomon, care n-a îngăduit să cineze cu 
omul invidios5. Prin tovărăşia la cină, înţeleptul Solomon lasă 
să se înţeleagă toate legăturile din viaţă. Că, după cum trebuie 
să avem grijă de a îndepărta cât mai mult de foc materialele 
uşor de aprins, tot aşa trebuie, atât cât este cu putinţă, să nu 
avem legături de prietenie cu oamenii pizmaşi, pentru a ne aşeza 
înafara săgeţilor invidiei. Într-adevăr, nici nu este cu putinţă de 
a veni în alt chip în contact cu invidia decât dacă ne apropiem 
de ea prin legături de prietenie. Că, după cuvintele lui 
Solomon,‘orice om este invidiat de prietenul lui’6. Şi aşa este, 
scitul nu este pizmuit de egiptean, ci de unul de acelaşi neam cu 
el; iar între cei din acelaşi neam, fiecare este pizmuit nu de 
oameni necunoscuţi, ci de cunoscuţii lui; iar dintre cunoscuţi, 
invidia ia naştere între vecini, între cei de aceeaşi meserie şi, în 
general, între cei care sunt în cele mai strânse legături; şi iarăşi, 
dintre aceştia, invidia îşi face loc între cei de aceeaşi vârstă, 
între neamuri, între fraţi. Pe scurt, invidia este o boală a 
prieteniei, după cum mălura este boala grâului. Singurul lucru 
vrednic de laudă în această patimă este că invidia ajunge cu atât 
mai împovărătoare pentru invidios, cu cât este cultivată mai 
mult. După cum săgeţile aruncate cu putere se întorc asupra 
celui care le-a aruncat dacă se izbesc de ceva tare şi rezistent, 
tot aşa şi pornirile invidiei nu supără deloc pe cel invidiat, ci 
sunt răni tocmai pentru invidios. Care om a micşorat cu ceva 
prin invidie calităţile şi bunurile aproapelui său? Invidiosul se 
pierde pe el însuşi, topindu-se de întristare. Cei care suferă de 
boala invidiei sunt socotiţi mai distrugători chiar decât 
animalele veninoase; acestea introduc veninul cu ajutorul unei 
răni, iar acesta putrezeşte încetul cu încetul partea rănită; 
invidioşii însă, după părerea unora, vatămă chiar numai prin 
căutătură, încât trupuri sănătoase, în puterea şi în floarea vârstei, 

deocheate de ei, se topesc şi dintr-odată se prăpădeşte tot trupul, 
ca şi cum ar izvorî din ochii invidioşilor un curent distrugător 
care ruinează şi strică. Eu însă resping această părere ca pe o 
părere populară, răspândită de babe printre femei; dar spun că 
demonii, urâtorii binelui, când găsesc înclinări potrivite 
scopurilor lor, le folosesc în tot chipul după propria lor voinţă; 
în acest chip se folosesc şi de ochii invidioşilor, spre a le sluji 
voinţei lor7. Dacă lucrurile stau aşa, nu te cutremuri oare, 
făcându-te slujitorul demonului distrugător, ci, dimpotrivă, 
primeşti să pună stăpânire pe tine patima invidiei, prin care 
ajungi nu numai duşmanul celor care nu te-au nedreptăţit cu 
nimic, dar şi duşmanul bunului şi neinvidiosului Dumnezeu? 

V 

Să fugim de acest păcat de nesuferit. Invidia este învăţătura 
şarpelui, născocirea demonilor, sămânţa duşmanului, arvuna 
iadului, piedică evlaviei, cale spre gheenă, lipsire de Împărăţia 
cerurilor. 

Invidioşii se cunosc oarecum după faţă. Privirea le este uscată şi 
lipsită de strălucire, obrazul posomorât, sprâncenele încruntate, 
sufletul tulburat de patimă, fără putinţă de a judeca adevărat 
lucrurile. Pentru ei fapta virtuoasă nu este vrednică de laudă, 
talentul oratoric nu-i împodobit cu bună-cuviinţă şi eleganţă 
retorică; pentru ei nimic nu este vrednic de urmat şi de slăvit. Şi 
după cum vulturii se îndreaptă spre locurile rău mirositoare, 
trecând în zborul lor peste multe livezi şi peste multe locuri 
încântătoare şi bine mirositoare, şi după cum muştele trec pe 
lângă lucrurile sănătoase şi se grăbesc spre răni, tot aşa şi 
invidioşii nu dau nici o atenţie faptelor strălucite şi măreţe din 
viaţă, ci se opresc asupra celor putrede. Dacă se întâmplă să 
greşească cineva cu ceva, cum e cazul cu multe dintre faptele 
oamenilor, apoi această greşeală o fac cunoscută cu intenţia de a 
caracteriza prin ea pe cel care a săvârşit-o, ca şi caricaturiştii 
care fac portretele celor pictaţi luând ca o caracteristică generală 
nasul lor strâmb sau o cicatrice, sau vreo schilodire provenită 
fie din naştere, fie de pe urma vreunei boli. Invidioşii sunt 
grozavi în a batjocori faptele vrednice de laudă prin 
răstălmăcirea dată lor, sunt destoinici în a calomnia virtutea, 
înfăţişând-o prin viciul cu care se învecinează. Pe cel curajos îl 
numesc obraznic, iar pe cel cuminte şi înfrânat, nesimţitor; pe 
cel drept îl numesc om fără de inimă, iar pe cel chibzuit, 
viclean. Pe cel mărinimos îl bârfesc ca pe un om de prost-gust, 
iar pe cel cu inima largă, ca pe un risipitor; şi, dimpotrivă, pe 
cel econom îl numesc zgârcit. Pe scurt, invidiosul nu se sfieşte 
de a da oricărui fel de virtute numele viciului potrivnic virtuţii. 

Ce vom face? Vom mărgini cuvântarea noastră la acuzarea 
acestui viciu? Aceasta însă ar însemna să vindecăm boala numai 
pe jumătate. Nu este fără de folos, într-adevăr, a arăta celui 
stăpânit de acest păcat cât este de mare boala sa, spre a-l face să 
şi-o îngrijească după cum merită. A-l lăsa însă aici, fără a-l 
povăţui spre o însănătoşire deplină, înseamnă a-l lăsa pe cel 
suferind pradă bolii. 
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Ce vom face deci? Cum vom proceda ca de la început să nu 
pună stăpânire pe noi această boală sau, dacă ne stăpâneşte, să 
scăpăm de ea? 

Mai întâi, să nu socotim mare şi extraordinar cele omeneşti: nici 
bogăţia pe care o au unii oameni, nici slava, care piere, nici 
bunăstarea trupului. Că noi nu numim bunuri lucrurile 
trecătoare; noi suntem chemaţi să ne împărtăşim de bunurile 
cele veşnice şi adevărate. Dacă vom cugeta aşa, atunci 
bogătaşul nu mai este de invidiat din pricina bogăţiei sale, 
înalţii demnitari nu mai sunt de pizmuit din pricina marii lor 
dregătorii, nici cel puternic, din pricina tăriei trupului lui, şi nici 
cel înţelept, din pricina superiorităţii lui intelectuale. Toate 
acestea sunt, în mâinile celor care le întrebuinţează bine, numai 
nişte mijloace pentru săvârşirea virtuţii; fericirea nu stă în ele; 
dar cel care le întrebuinţează în chip rău este un om vrednic de 
milă, ca şi cel care se răneşte de bunăvoie cu sabia pe care a 
primit-o ca să se apere de duşmani. Dacă omul întrebuinţează 
aceste daruri bine şi după dreapta judecată şi este administrator 
al bunurilor primite de la Dumnezeu, fără să le păstreze pentru 
propria sa desfătare, atunci este vrednic de a fi lăudat şi iubit şi 
pentru iubirea de fraţi, şi pentru dărnicia firii lui. 

Un altul se distinge prin deşteptăciunea sa, este un orator 
talentat al cuvântului lui Dumnezeu şi tălmăcitor al cuvintelor 
Sfintei Scripturi. Să nu invidiezi pe un astfel de om şi nici să nu 
voieşti să tacă tălmăcitorul cuvintelor dumnezeieşti dacă, prin 
harul Sfântului Duh, este aprobat şi lăudat de ascultători. Căci el 
este spre binele tău şi ţi s-a trimis prin acel frate darul 
învăţăturii, dacă voieşti să-l primeşti. Mai mult, nimeni nu 
astupă izvorul care curge, nimeni nu-şi acoperă ochii la lumina 
soarelui, nici nu le pizmuieşte, ci doreşte să se bucure de ele. 
Pentru ce nu asculţi cu bucurie când curge în biserică din belşug 
cuvântul duhovnicesc şi când inima evlavioasă izvorăşte din 
harurile Duhului? Pentru ce nu primeşti cu mulţumire folosul 
ce-l ai în urma acestor daruri? Te muşcă însă aplauzele 
ascultătorilor şi ai voi să nu se folosească nimeni şi să nu fie 
nimeni care să laude? Cum îţi vei dezvinovăţi o astfel de purtare 
în faţa Judecătorului inimilor noastre? 

Trebuie să considerăm binele sufletesc ca o frumuseţe naturală. 
Trebuie să iubim şi să preţuim şi pe cel care are multă bogăţie, 
ca şi pe cel cu funcţie înaltă sau cu sănătate trupească, dacă le 
întrebuinţează după dreapta judecată, socotindu-le mijloace 
obşteşti de trai, când dă, de pildă, cu inimă largă din averea sa 
celor lipsiţi, când îşi pune trupul în slujba celor bolnavi, când 
socoteşte toată averea sa nu atât a lui, cât mai mult a oricărui 
om în nevoie. Dar pe un om care nu întrebuinţează aşa aceste 
mijloace obşteşti de trai, pe el trebuie să-l socotim mai degrabă 
nenorocit decât de invidiat, ca pe unul ce are mai multe prilejuri 
de a fi rău, căci prisosul mijloacelor de trai şi de bogăţie este 
spre pierderea lui. Dacă bogăţia ajunge un mijloc pentru 
săvârşirea nedreptăţii, atunci bogatul este vrednic de plâns; dar 
dacă bogăţia este pusă în slujba virtuţii, atunci nu mai poate da 
loc invidiei, că foloasele bogăţiei sunt puse în chip obştesc la 
îndemâna tuturor, afară numai dacă cineva, din pricina marii lui 
răutăţi, pizmuieşte propriul său bine. 

Şi, pe scurt, dacă te ridici cu mintea deasupra celor omeneşti şi 
priveşti la ceea ce este cu adevărat frumos şi merită să fie 
lăudat, atunci niciodată nu vei socoti vrednic de fericit şi de 
invidiat vreunul din lucrurile cele pământeşti şi pieritoare. Dacă 
gândeşti aşa şi nu te minunezi de cele lumeşti ca de nişte lucruri 
mari, atunci este cu neputinţă să te cuprindă invidia. Dar dacă 
doreşti negreşit slava şi vrei să te arăţi mai presus de ceilalţi 
oameni şi nu suferi să fii al doilea – că şi starea aceasta dă 
naştere la invidie -, atunci mută-ţi ambiţia ta, ca pe un curent de 
apă, spre dobândirea virtuţii. Nu căuta să te îmbogăţeşti cu orice 
preţ şi nici să fii cu bun nume în lucrurile lumeşti. Toate acestea 
nu stau în puterea ta.Dimpotrivă, caută să fii drept, curat 
sufleteşte şi trupeşte, înţelept, curajos şi răbdător în suferinţele 
pentru credinţă. Lucrând aşa, te mântuieşti şi pe tine însuţi şi vei 
avea strălucire mai mare pentru nişte bunuri mai mari. Da, 
virtutea stă în puterea noastră şi poate fi dobândită de omul 
sârguitor; belşugul de avuţie, însă, frumuseţea trupului şi 
înălţimea funcţiilor nu stau în puterea noastră. Aşadar, dacă 
virtutea este un bun mai mare şi mai durabil şi dacă toţi 
mărturisim că este de preferat, înseamnă că trebuie s-o urmăm. 
Dar este cu neputinţă să se nască în sufletul nostru virtutea, dacă 
sufletul nu ne e curăţit de celelalte patimi şi, înainte de toate, de 
invidie. 

VI 

Nu vezi cât de mare rău este făţărnicia? Şi ea este un rod al 
invidiei. Că duplicitatea de caracter se naşte în oameni mai ales 
din pricina invidiei, când ţin în adâncul sufletului ură, iar faţa 
lor e colorată de dragoste, ca şi stâncile din mare care, acoperite 
de puţină apă, sunt pentru corăbierii care nu se feresc de ele un 
rău neprevăzut. 

Aşadar, dacă de pe urma invidiei curg fără încetare peste noi, ca 
dintr-un izvor, moartea, pierderea adevăratelor bunătăţi, 
înstrăinarea de Dumnezeu, tulburarea legilor şi, în acelaşi timp, 
răsturnarea tuturor bunurilor din viaţă, să ascultăm pe apostoli şi 
‘să nu alergăm după slava deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi 
pizmuindu-ne unii pe alţii’8, ci mai degrabă să fim ‘buni, 
miloşi, iertându-ne unii pe alţii, după cum şi Dumnezeu ne-a 
iertat pe noi, în Hristos Iisus’9, Domnul nostru, Căruia slavă 
înălţăm împreună şi Tatălui şi Sfântului Duh, în vecii vecilor. 
Amin!’ 

Note 

1 Cf. Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, PSB 1, serie nouă, Omilia a XI-a, Despre invidie, 
Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009, pp. 188-197. Au fost omise doar unele pasaje 
explicative. 
2 După Herodot Istorii 3, 109, viperele şi şerpii înaripaţi din Arabia se înmulţesc într-un fel aparte. Femela 
devorează masculul la împerechere, însă va sfârşi ea însăşi pradă progeniturilor care îşi răzbună tatăl, 
devorând la naştere pântecele mamei. Evident, Herodot oferă o istorie fabuloasă, plecând de la realitatea că 
majoritatea speciilor de vipere sunt vivipare (nasc pui vii). (n. A.M.) 
3 Romani 1, 29. 
4 Facerea 39-45. 
5 Proverbe 23, 6. 
6 Eclesiasticul 4, 4. 
7 Sfântul Vasile pune deochiul pe seama acþiunilor demonice. Biserica Ortodoxă are rugăciune pentru 
deochi (cf. Molitfelnic). (n. A.M.) 
8 Galateni 5, 26. 
9 Efeseni 4, 32. 
(Predică publicată şi în săptămânalul ‘Lumina de Duminică’ din data de 22 iulie 2012) 
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\ 
Fotografie cutremurătoare. Momentul în 

care sufletul se desprinde de trupul 
decedatului 

Imaginea care surprinde momentul în car
desprinde de trupul decedatului este publicată
enational.ro 

Este probabil cea mai mare întrebare la care nimeni, niciodată, 
nu a putut să răspundă: ce se întâmplă cu noi dupa ce 
Pentru cei care cred cu îndârjire în viața de Apoi, cazul 
întâmplat zilele trecute pe o șosea din statul american Kentucky 
are darul de a le confirma, încă o dată, încrederea î
lucruri. 

Aceasta imagine, realizata de un sofer de camion din Statele 
Unite, pe numele sau Saul Vazquez, a făcut deja î
planetei. Fotografia surprinde momentul în care sufl
motociclist, mort marți seara într-un groaznic a
petrecut pe o șosea din apropiere de Stanton, estul Statelor 
Unite – părăsește corpul decedatului și se ridica la cer.

Potrivit presei americane, accidentul a avut loc mar
jurul orei 17.30, iar motociclistul rănit grav a murit î
era transportat la spital. Din clipa în care martorul tragediei a 
postat imaginea pe Facebook, acesta a devenit 
distribuită de milioane de oameni convinși ca nemurirea există
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Fotografie cutremurătoare. Momentul în 
care sufletul se desprinde de trupul 

 

n care sufletul se 
rupul decedatului este publicată de 

rebare la care nimeni, niciodată, 
cu noi dupa ce murim? 

ța de Apoi, cazul 
osea din statul american Kentucky 

a, încă o dată, încrederea în aceste 

Aceasta imagine, realizata de un sofer de camion din Statele 
făcut deja înconjurul 
n care sufletul unui 

un groaznic accident rutier – 
anton, estul Statelor 

i se ridica la cer. 

cane, accidentul a avut loc marți seara, în 
rănit grav a murit în timp ce 
n care martorul tragediei a 

postat imaginea pe Facebook, acesta a devenit virală, fiind 
și ca nemurirea există. 

\ 
Mărturisirile unui copil care sus

fost în Rai și L-a întâlnit pe Iisus
 

         Cu două luni înainte de cea de patra lui aniversare, 
Colton Burpo a suferit o opera
apendicelui, în urma căreia era să își piardă viața. 
n timp ce se afla pe masa de opera
explodat, punându-i viața în pericol. Din fericire, cel mic a 
supraviețuit.  

La patru luni de la această întâmplare, părin
observe că se întâmplă ceva ciudat cu cel mic. Existau câteva 
semne că băiatul s-a schimbat, însă a durat ceva timp până ca 
părinții să înțeleagă adevărul. Primul lucru ie
întâmplat la ieșirea din spital. Cei doi au găsit acasă un teanc de 
bani cu care au plătit spitalizarea băiețelului în vârstă de numai 
4 ani.  

Într-o zi, în timp ce părinții îl certau pe Colton pentru că își 
dădea jucăriile altor copii, cel mic s-a scuzat spunând că Iisus i
a cerut să se poarte bine. Câteva săptămâni mai târziu, în timp 
ce participa la o înmormântare, înainte ca sicriul să fie băgat în 
groapă, copilul a strigat: „Nu poate merge în Rai dacă nu îl are 
pe Iisus în inimă!”. Toți au rămas șocați și l
întâmplă. Colton le-a povestit atunci că, în timp ce se afla pe 
masa de operație, a mers în Rai și L-a întâlnit pe Iisus, în bra
Căruia a stat și a ascultat serenadele îngerilor. 

Din descrierea băiatului, Fiul Lui Dumnezeu purta barbă 
coroană, avea ochi frumoși, de culoarea mării, care străluceau. 
Iisus stătea la Dreapta Tatălui care este prea greu de descris, 
conform spuselor băiatului, și lângă Duhul Sfânt ce avea o 
culoare albastră.    

Colton i-a văzut în Cer și pe Sfântul Ioan Botezătorul, dar și pe 
Fecioara Maria. Toți aveau aripi, în afară de Iisus. Băiatul mai 
spune că în Rai erau copaci, animale 
Părinții au fost de părere că cel mic a auzit de undeva despre
toate aceste lucruri, pentru că ei nu îi povestiseră niciodată. 

Î
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Mărturisirile unui copil care susține ca a 
a întâlnit pe Iisus 

 

Cu două luni înainte de cea de patra lui aniversare, 
Colton Burpo a suferit o operație de îndepărtare a 

și piardă viața.  
n timp ce se afla pe masa de operație, apendicele băiatului a 

ol. Din fericire, cel mic a 

La patru luni de la această întâmplare, părinții au început să 
observe că se întâmplă ceva ciudat cu cel mic. Existau câteva 

a schimbat, însă a durat ceva timp până ca 
ărul. Primul lucru ieșit din comun s-a 

șirea din spital. Cei doi au găsit acasă un teanc de 
țelului în vârstă de numai 

ții îl certau pe Colton pentru că își 
a scuzat spunând că Iisus i-

a cerut să se poarte bine. Câteva săptămâni mai târziu, în timp 
ce participa la o înmormântare, înainte ca sicriul să fie băgat în 
groapă, copilul a strigat: „Nu poate merge în Rai dacă nu îl are 

ți au rămas șocați și l-au întrebat ce se 
a povestit atunci că, în timp ce se afla pe 

a întâlnit pe Iisus, în brațele 
și a ascultat serenadele îngerilor.  

ierea băiatului, Fiul Lui Dumnezeu purta barbă și 
și, de culoarea mării, care străluceau. 

Iisus stătea la Dreapta Tatălui care este prea greu de descris, 
și lângă Duhul Sfânt ce avea o 

și pe Sfântul Ioan Botezătorul, dar și pe 
ți aveau aripi, în afară de Iisus. Băiatul mai 

spune că în Rai erau copaci, animale și o mulțime de oameni. 
ții au fost de părere că cel mic a auzit de undeva despre 

toate aceste lucruri, pentru că ei nu îi povestiseră niciodată.  
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Copilul a mai spus că Iisus avea semne roșii pe mâini și pe 
picioare, rămase din momentul crucificării. To
băiatul are halucinații sau o imaginație extrem de bogată. 

Destăinuirile lui au continuat prin afirmația că acolo și
sora. Într-adevăr, copilul avea un frate și o soră, dar Colton nu 
se referea la aceștia, ci la fetița care murise în pântecele mamei 
sale. Apoi a identificat într-o fotografie un stră
murise la vârsta de 29 de ani. Colton a adăugat că „în Rai nu 
există oameni bătrâni. Toți sunt tineri.”  

După această experiență de viață s-a realizat un film care îl are 
pe Colton în rolul principal. Acum, băiatul are 14 ani, dar încă 
își amintește perfect călătoria în Rai.  

\ 
Ar trebui să te pună pe gânduri! De ce 

visăm oameni decedaţi şi ce semnificaţie au 
aceste vise 

 

        Ar trebui să te pună pe gânduri! De ce visăm oameni 
decedaţi şi ce semnificaţie au aceste vise.  

isele adună frânturi de realitate și informații recente cu 
amintiri foarte vechi, ne arată în prim plan o mul
detalii pe care le-am ignorat, iar când ne pun fa

cu diverse persoane, fie ele cunoscute sau nu, misterul 
mesajelor lor se adâncește. Sentimentul este cu atât mai 
frustrant când oamenii din vis încearcă să comunice cu no
înțelegem ce vor să ne spună. Ne trezim cu senzația că ne 
lipsește ceva sau că am omis un lucru foarte important, ceea ce 
de multe ori este adevărat. Dacă ți s-a întâmplat 
persoane pe care nu ai reușit să le înțelegi, iată care est
semnificația reală a apariției lor în vise. Potrivit specialiștilor în 
spiritism, oamenii care trec în neființă nu încetează să comunice 
cu noi, încercând atsfel să ne aline durerea. Nu este un lucru 
ieșit din comun, motiv pentru care majoritatea oamenil
vise în care le apar persoane decedate. Persoanele decedate apar 
mai des în vise ca în perioada în care erau sănătoase 
sunt visați în perioada lor de boală, în cazul în care decedatul a 
suferit. De fapt, mereu aceștia apar întineriți, sănă
viguroși. Astfel, persoana dragă pierdută vine ca să ofere liniște 
și siguranță celui care o visează. Nu în ultimul rând, atunci când 
ai un vis cu o persoană dragă care a murit, fii atentă la indicii, 
pentru că este un dar pe care trebuie să îl pri
inima. Cel drag încearcă să te facă să vezi ce ai de făcut pe 
viitor în viața ta. In functie de circumstanțele in
plecat dincolo în vis, exista mai multe interpretari: 
in viata si participa la actiune ca si cum nim
intamplat, insa fara a avea un rol principal, atunci visul este 
legat de un sentiment latent de dor al persoanei, care doare, fără 
a fi vorba, însă, de sentimente foarte tulburatoare sau intense. 
dacă persoana decedata are un rol important în ac
și te străduiești să o ajuți, înseamnă ca simți ca ai lăsat ceva 
nerezolvat între voi, atunci când era în viață. –

V
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șii pe mâini și pe 
picioare, rămase din momentul crucificării. Toți au crezut că 

ții sau o imaginație extrem de bogată.  

ția că acolo și-a întâlnit 
și o soră, dar Colton nu 

știa, ci la fetița care murise în pântecele mamei 
o fotografie un stră-străbunic ce 

murise la vârsta de 29 de ani. Colton a adăugat că „în Rai nu 

a realizat un film care îl are 
pe Colton în rolul principal. Acum, băiatul are 14 ani, dar încă 

Ar trebui să te pună pe gânduri! De ce 
visăm oameni decedaţi şi ce semnificaţie au 

Ar trebui să te pună pe gânduri! De ce visăm oameni 

și informații recente cu 
în prim plan o mulțime de 

am ignorat, iar când ne pun față în față 
cu diverse persoane, fie ele cunoscute sau nu, misterul 

ște. Sentimentul este cu atât mai 
frustrant când oamenii din vis încearcă să comunice cu noi și nu 
țelegem ce vor să ne spună. Ne trezim cu senzația că ne 
ște ceva sau că am omis un lucru foarte important, ceea ce 

a întâmplat și ție să visezi 
șit să le înțelegi, iată care este 

ția reală a apariției lor în vise. Potrivit specialiștilor în 
ță nu încetează să comunice 

cu noi, încercând atsfel să ne aline durerea. Nu este un lucru 
șit din comun, motiv pentru care majoritatea oamenilor au 

vise în care le apar persoane decedate. Persoanele decedate apar 
mai des în vise ca în perioada în care erau sănătoase și mai rar 

ți în perioada lor de boală, în cazul în care decedatul a 
știa apar întineriți, sănătoși și 

și. Astfel, persoana dragă pierdută vine ca să ofere liniște 
și siguranță celui care o visează. Nu în ultimul rând, atunci când 
ai un vis cu o persoană dragă care a murit, fii atentă la indicii, 
pentru că este un dar pe care trebuie să îl primești cu toată 
inima. Cel drag încearcă să te facă să vezi ce ai de făcut pe 

ele in care apare cel 
n vis, exista mai multe interpretari: – daca este 

in viata si participa la actiune ca si cum nimic nu s-ar fi 
intamplat, insa fara a avea un rol principal, atunci visul este 

dor al persoanei, care doare, fără 
, de sentimente foarte tulburatoare sau intense. – 

în acțiunea din vis 
și te străduiești să o ajuți, înseamnă ca simți ca ai lăsat ceva 

– dacă persoana 

decedata încearca să te sfatuiască cu ceva, înseamna ca î
reală ai nevoie de ghidare, protecție și c
singură și neputicioasă, iar acest aspect se reflectă î
visezi. Un astfel de vis, în care un spirit î
foarte reconfortant în perioadele dificile. 
libertateapentrufemei.ro, divahair.ro 

\ 
Părintele Pantelimon de la Mânăstirea 
Oaşa: «Depresia apare atunci când 

oamenii nu-şi mai înţeleg menirea pe acest 
pământ»

          S-a retras din lume la poalele Munţilor Şureanu, unde 
trăieşte în post şi rugăciune, cu bucuria de a fi alături de fraţii 
săi întru Hristos. Absolvent de Belle Arte, pictor de 
fotograf, părintele Pantelimon Şuşnea e şi un minunat vorbitor, 
ale cărui cuvinte învăluite de har au salvat de la naufragiu 
sufletesc mii de tineri. Formula As
mângâietoare, pentru a găsi răspunsuri despre o suferinţă adesea 

subestimată, ce ameninţă 
să se transforme într
boală a secolului. Un 
îndrepta
de înviere sufletească.

„Nimeni nu se poate 
împlini în afara iubirii”

–
oricând, pare că am ajuns 
într

Statisticile spun că un român din zece suferă de depresie. 
Părinte, ce spune asta despre vremurile în ca

– O lume atinsă de depresie e o lume lipsită de bucurie şi 
dragoste. E o lume alienată şi însingurată, o lume urâtă, care şi
a pierdut reperele, în care s-a pierdut dimensiunea verticală şi în 
care omul se desfăşoară numai pe orizontala existenţ
diversitate infinită şi goală. E o lume care nu mai are nimic de 
spus. O lume goală de Dumnezeu, în care bucuria e confundată 
adesea cu plăcerea. Or, bucuria adevărată ţine de resorturi mult 
mai profunde, e împlinirea deplină a rostului tău ca o
strâns legată de înaintarea în viaţa spirituală. Depresia apare 
atunci când oamenii nu-şi înţeleg destinul, menirea lor pe acest 
pământ. 

– Niciunul din oamenii atinşi de depresie nu pare să fi scăpat 
de gândul obsesiv că viaţa e lipsită de sens. Că 
să ne naştem, cum nu alegem când să murim.

– Singurul sens al vieţii e mântuirea. Doar că oamenii cred 
adesea că mântuirea e ceva ce ni se dă în urma unui verdict 
final, dacă am făcut nişte fapte bune. Mântuirea e fericirea, e 
raiul. Raiul nu e un loc. Raiul e starea de relaţie cu Dumnezeu, 
care se trăieşte încă de aici, de pe pământ. E greu să iubeşti o 
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decedata încearca să te sfatuiască cu ceva, înseamna ca în viața 
ție și confort. Poate ca te simți 

și neputicioasă, iar acest aspect se reflectă în ceea ce 
visezi. Un astfel de vis, în care un spirit îți arata calea, poate fi 

n perioadele dificile. Sursa selectiva: 

Părintele Pantelimon de la Mânăstirea 
Oaşa: «Depresia apare atunci când 

şi mai înţeleg menirea pe acest 
pământ» 

a retras din lume la poalele Munţilor Şureanu, unde 
trăieşte în post şi rugăciune, cu bucuria de a fi alături de fraţii 
săi întru Hristos. Absolvent de Belle Arte, pictor de icoane şi 
fotograf, părintele Pantelimon Şuşnea e şi un minunat vorbitor, 

ărui cuvinte învăluite de har au salvat de la naufragiu 
Formula As i-a căutat prezenţa 

mângâietoare, pentru a găsi răspunsuri despre o suferinţă adesea 
subestimată, ce ameninţă 
să se transforme într-o 
boală a secolului. Un 
îndreptar de vindecare şi 
de înviere sufletească. 

„Nimeni nu se poate 
împlini în afara iubirii”  

– Azi, mai mult ca 
oricând, pare că am ajuns 
într-o fundătură. 

Statisticile spun că un român din zece suferă de depresie. 
Părinte, ce spune asta despre vremurile în care trăim?  

O lume atinsă de depresie e o lume lipsită de bucurie şi 
dragoste. E o lume alienată şi însingurată, o lume urâtă, care şi-

a pierdut dimensiunea verticală şi în 
care omul se desfăşoară numai pe orizontala existenţei, într-o 
diversitate infinită şi goală. E o lume care nu mai are nimic de 
spus. O lume goală de Dumnezeu, în care bucuria e confundată 
adesea cu plăcerea. Or, bucuria adevărată ţine de resorturi mult 
mai profunde, e împlinirea deplină a rostului tău ca om şi e 
strâns legată de înaintarea în viaţa spirituală. Depresia apare 

şi înţeleg destinul, menirea lor pe acest 

Niciunul din oamenii atinşi de depresie nu pare să fi scăpat 
de gândul obsesiv că viaţa e lipsită de sens. Că nu alegem noi 
să ne naştem, cum nu alegem când să murim.  

Singurul sens al vieţii e mântuirea. Doar că oamenii cred 
adesea că mântuirea e ceva ce ni se dă în urma unui verdict 
final, dacă am făcut nişte fapte bune. Mântuirea e fericirea, e 

u e un loc. Raiul e starea de relaţie cu Dumnezeu, 
care se trăieşte încă de aici, de pe pământ. E greu să iubeşti o 
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idee. De aceea Dumnezeu s-a făcut om, ca să ne înveţe că îl 
putem iubi, iubindu-i pe cei de lângă noi. Mântuirea e dinamica 
acestei relaţii de iubire, cu toate suişurile şi coborâşurile ei. 
Nimeni nu se poate împlini în afara iubirii, în afara unei relaţii. 
Oamenii uită că Dumnezeu nu este singur, Dumnezeu este o 
relaţie (o treime), iar noi suntem făcuţi după asemănarea lui. 
Bucuria se cere împărtăşită, nu se trăieşte în singurătate. De 
aceea se spune că cea mai mare fericire e să iubeşti şi să fii 
iubit. 

– Sunteţi şi preot duhovnic. Suferinzii de depresie caută alinare 
la mânăstire?  

– Sunt mulţi cei care vin să-şi găsească liniştea la mânăstire, dar 
asta nu înseamnă că îşi deschid sufletul foarte uşor. Îi recunoşti 
după chip. Un om nefericit e un om fără strălucire în privire. E 
apăsat, gârbovit, întunecat şi agresiv, adesea. Când e 
nemulţumit de el însuşi, omul e agresiv. E ca o fiară rănită, care 
suferă, e periculoasă şi nu te lasă s-o ajuţi. Dar de cele mai 
multe ori, în spatele violenţei se ascunde nu răutate, ci suferinţă. 

„Dumnezeu nu trădează niciodată”  

– Niciodată viaţa n-a fost mai înlesnită ca acum. Şi totuşi, e tot 
mai multă suferinţă în lume. De unde vine?  

– Depresia e o stare de cădere. Apare dintr-o lipsă de împăcare a 
sufletului cu sine, cu Dumnezeu sau cu oamenii. E o stare de 
conflict, de ruptură interioară, între suflet şi intelect. O lipsă de 
echilibru. Depresia înseamnă, în primul rând, o lipsă de 
dragoste. Oamenii suferă când nu-şi mai pot găsi adăpost în 
celelalte suflete din jurul lor. Când nu pot găsi sprijin gratuit din 
partea semenilor lor, oamenii se descurajează şi în relaţia cu 
Dumnezeu, le e greu să-şi mai imagineze un Dumnezeu iubitor. 
Dar dacă oamenii mai trădează, fiindcă sunt neputincioşi, 
Dumnezeu e singurul care nu trădează niciodată. Totuşi, e foarte 
greu să ajungi la măsura relaţiei cu Dumnezeu, fără să 
relaţionezi cu oamenii. Avem nevoie de o confirmare şi din 
partea semenilor, că nu suntem inutili pe lume. De aceea, nu se 
poate scăpa de depresie fără acea iubire necondiţionată, care nu 
pretinde nimic în schimb, care nu te judecă şi nu te acuză, ci te 
primeşte şi te odihneşte. 

– Iubindu-i cu adevărat pe cei deznădăjduiţi, i-am putea ajuta 
să se vindece?  

– Ar trebui să fim noi înşine Dumnezeu unii pentru ceilalţi, să-i 
odihnim şi să le dăm încredere şi adăpost, ca un refugiu pe 
munte, în timp de furtună. Să-i protejăm şi să le fim casă. Când 
îl hrăneşti pe celălalt, îl hrăneşti, de fapt, pe Dumnezeu, când îl 
îmbrăţişezi, el se îmbracă cu tine şi nu-i mai e frig. Când îi 
vorbeşti, se încălzeşte la vorbele tale. Iubirea e singura scăpare. 
Am întâlnit oameni care şi-au depăşit stări vecine cu patologia. 
Nu erau împăcaţi, fiindcă nu puteau să ierte, iar starea aceea de 
neiertare îi măcina, îi deconstruia lăuntric. Când au reuşit să 
ierte, să se împace, să-i primească pe cei care le-au greşit în 
inima lor, şi-au revenit spectaculos. Trebuie doar să ai răbdare. 
Numai intrarea într-o relaţie de iubire cu ceilalţi poate să 

astâmpere setea omului. Când omul găseşte odihnă într-o 
relaţie, îşi revine. Dar pentru asta trebuie să scape de obsesia 
sinelui. 

– Adică să renunţe la egoism?  

– Egoismul, voia proprie, sunt cei mai mari duşmani ai noştri. 
Ne tiranizează şi pe noi, şi pe ceilalţi. Nu putem avea relaţii 
profunde cu ceilalţi fără lepădare de sine. Dacă nu mă lepăd de 
sine, îi cer celuilalt să se alinieze la sinele meu, adică să se 
alinieze la mine în gândire, în simţire, să vadă lumea exact ca 
mine. Înseamnă să-l înrobesc, să-l privez de libertate. Şi atunci 
îi anulez fiinţa, el nu mai poate evolua. Începe să se apere şi se 
îndepărtează de mine, fiindcă simte că am tendinţa de a-l 
desfiinţa, chiar dacă poate compensez cu lucruri exterioare. Îl 
răsplătesc cu daruri, dar, de fapt, îl posed, îl înrobesc, îl 
transform într-un accesoriu cu care să mă împodobesc. Şi, la 
final, mă simt la fel de singur. Când eşti liber de obsesiile tale şi 
de slujirea sinelui, începi să te gândeşti la celălalt cu adevărat, 
să te gândeşti ce gest ai putea să faci pentru el, fără ca el să-ţi 
ceară. Ai putea să-l aştepţi cu ceva bun de mâncare? Ai putea 
să-i duci un pahar cu apă? Ai putea face un drum în locul lui? 
Ce lucru mai frumos decât să mergi să-i potriveşti pătura la 
spate, să nu-l tragă curentul, când se culcă? Paradoxul e că abia 
când te lepezi de tine, te câştigi pe tine şi-l câştigi şi pe celălalt. 
Îl cucereşti, când renunţi să-l mai cucereşti. Cu cât vrei mai tare 
să subordonezi şi să controlezi, cu atât eşti mai singur, cu cât te 
pui mai tare în sprijinul celorlalţi, cu atât eşti mai înconjurat de 
oameni. Oamenii ar trebui să fie ca lumânările care, 
consumându-se pe sine, luminează în jurul lor şi îi încălzesc şi 
pe ceilalţi. 

„Nu eşti fericit când aduni, ci când dăruieşti!”  

– Nemulţumirea faţă de ceea ce ai creează, şi ea, depresie. Cei 
mai mulţi dintre oameni tânjesc veşnic după altceva. Viaţa lor e 
mereu în altă parte. De ce nu-şi găsesc locul şi rostul?  

– În spatele multor căutări ale omului se ascunde, de fapt, 
nevoia lui de divinitate. Oamenii tânjesc după starea de 
Dumnezeu. Suferă din cauza neputinţei lor, simt că ar putea fi 
mai mult decât sunt. Dar acest mult mai mult îl transferă în 
afara lor, în loc să-l acumuleze interior. Tind să aibă în loc să 
devină. Tind să stăpânească, în loc să dăruiască. Orientată 
greşit, spre valorile lumii acesteia, tânjirea aceasta începe să se 
amestece cu frustrarea, fiindcă lucrurile finite nu pot satisface 
sufletul. 

– Unii au tot ce le trebuie: slujba pe care şi-au dorit-o, 
suficienţi bani să trăiască o viaţă, ba chiar şi celebritate... Şi 
totuşi, sunt profund nefericiţi. Ce le lipseşte?  

– Oamenii aceştia au obiectele pe care şi le doreau, şi-au 
cumpărat şi oamenii din jur, dar au pierdut din vedere relaţia cu 
ceilalţi. Sunt dependenţi de lucrurile materiale, tocmai din 
această nesiguranţă a existenţei unei alte realităţi. Când eşti 
conştient de veşnicie, te desprinzi uşor de grijile materiale. Nu 
mai aduni cu disperare. Nu te mai temi de ziua de mâine, începi 
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să ai încredere, deci să ai credinţă. Materia în sine nu poate 
aduce fericirea, cum nu o poate aduce nici faima artistică sau 
intelectuală. Nu devii fericit în momentul în care aduni, ci în 
momentul în care dăruieşti. Valorile, indiferent că sunt 
materiale, spirituale sau intelectuale, trebuie acumulate pentru a 
fi dăruite. Materia trebuie transfigurată, trebuie să capete 
valoare spirituală, prin gesturile noastre de dărnicie şi bunătate. 
Omul, când încearcă să îngrămădească materia în scop egoist, 
să strângă avere, o scoate pur şi simplu din circuitul ei firesc, 
acela de a fi în slujba legăturii dintre oameni. Dar materia e 
aceeaşi dintotdeauna, ea nu sporeşte. E minunat să te gândeşti 
că apa pe care o bem noi e aceeaşi, în aceeaşi cantitate, ca acum 
mii de ani. Aceeaşi apă care circulă, care n-a părăsit planeta. 
Acelaşi dar, pentru fiecare dintre noi. 

 

– Am observat la mulţi tineri de azi un fel de masochism al 
nefericirii. Trăiesc suferinţa cu voluptate, hrănindu-se parcă 
din ea. Se cuibăresc în depresie.  

– Există o plăcere perversă, melancolică, o durere de sorginte 
romantică a omului, de a „se îndulci” cu nişte suferinţe, numai 
pentru că acele suferinţe pun în mişcare ceva dincolo de 
instincte, îl fac să-şi simtă sufletul viu şi plin de vibraţie. 
Incapabili să ia calea mântuitoare a bucuriei (care presupune 
lucrarea virtuţilor), o aleg pe cea comodă a suferinţei 
nemântuitoare, care îi condamnă să nu-şi depăşească în veci 
condiţia. A resimţi plăcere din durere e o malformaţie 
sufletească. Şi e plăcere, nu bucurie! Voluptatea aceasta a 
suferinţei e şi un mod de afirmare al oamenilor slabi. E mult 
mai uşor să te afirmi distructiv! E o formă de a ieşi din 
anonimat, o nevoie de compătimire, o cerşire, inconştientă, a 
atenţiei. 

„Premisa că ar trebui să fim fericiţi în fiecare clipă a vieţii 
noastre e fundamental greşită”  

– Oriîncotro ne uităm, se promovează modelul omului de 
succes, veşnic zâmbitor. Fericirea e un imperativ, iar depresia e 
o ruşine, un stigmat. În faţa unei asemenea presiuni din partea 
societăţii, neputinţa unora de a se bucura îi afundă şi mai tare 
în deznădejde.  

– Premisa că ar trebui să fim fericiţi în fiecare clipă a vieţii 
noastre e fundamental greşită şi produce foarte multă frustrare, 
pentru că oamenii intră în competiţie cu un model ireal, utopic. 
Viaţa nu e o fericire continuă, cum nu e nici efort continuu. 
Viaţa e o împletire de strădanie şi bucurie, iar bucuria vine 
adesea ca răsplată pentru efort, vine din împlinirea unei datorii, 
a unei sarcini, din felul în care-ţi lucrezi talanţii ce ţi s-au dat. 
Dumnezeu a muncit şase zile şi în a şaptea s-a odihnit. Obsesia 
fericirii cu orice preţ e păguboasă. Înseamnă că dorinţele tale au 
luat-o înaintea vieţii şi au devenit nefireşti. E fundamental să 
nu-ţi doreşti ceea ce nu se poate, să te bucuri de ceea ce ai, şi de 
cele bune, şi de cele rele, să găseşti un sens în tot ceea ce ţi se 
petrece. Să încarci de semnificaţie fiecare încercare a vieţii tale. 
Dacă elimini greutăţile şi efortul vieţii, elimini şi bucuria. O 
viaţă molatică, trăită în plăcere, e o viaţă în care îţi ratezi 
împlinirea. Doar încercările plătite cu disconfort sau sacrificiu 
lasă o urmă în fiinţa omului. Gândindu-te la câştigul pe care îl 
obţii, nu mai priveşti cu teamă greul şi suferinţa vieţii. Dacă 
privim lucrurile din perspectiva veşniciei, din lumea aceasta nu 
ieşim decât cu ceea ce am devenit. 

– Intrată pe mâna psihologilor, depresia e tratată precum o 
boală. Se dau chiar metode de ieşire din depresie, în zece paşi... 
Putem oare depăşi suferinţele sufleteşti după reţetă?  

– Nu ai cum să ajungi la starea de bine fără o lucrare spirituală. 
Bucuria nu vine decât de la izvorul bucuriei, care e Dumnezeu, 
nu vine decât din trăirea iubirii. Dar pentru asta, trebuie să ne 
curăţăm ochii şi să vedem în celălalt chipul lui Dumnezeu. Să 
trecem de negativele lui (căci negativele nu ţin de profunzimea 
fiinţei, ci sunt un accident în fiinţa lui) şi să privim mai adânc. 
Când iubeşti pe cineva, spunea părintele Iustin, stareţul 
Mânăstirii Oaşa, eşti ca un scafandru care pătrunde în adâncul 
oceanelor şi scoate la suprafaţă comorile. Când iubeşti pe 
cineva îl inspiri, activezi în el puteri de care habar nu avea că le 
are. Forţe care zac latent în adâncul oceanului. Devenirea 
noastră ca fiinţe umane este imposibilă fără dragostea celorlalţi. 
Fiecare om revelează în noi un alt mod al nostru de a fi în lume. 
Putem fi în foarte multe feluri, în funcţie de câte relaţii profunde 
activăm în noi. Abia prin trăirea relaţiei ne revelăm pe noi 
înşine şi înaintăm spre chipul nostru adevărat, care e 
inepuizabil, care e Dumnezeul din noi. Dar din păcate, activăm 
unul în celălalt doar 1% din cât am putea. Trăim o formă foarte 
diminuată a noastră. Suntem foarte zgârciţi cu noi, nu ne dăm 
dreptul la viaţă, la devenire. Nu ne iubim îndeajuns. 

– Unii oameni sunt dărâmaţi de încercări minore, iar alţii, deşi 
li se dau greutăţi fără număr, trec prin viaţă cu fruntea sus. De 
ce unii au tăria de a le înfrunta şi alţii nu? E oare aluatul din 
care am fost făcuţi atât de diferit?  
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– Ce le face unora viaţa foarte grea nu e faptul că viaţa e foarte 
grea în sine, ci faptul că ei nu sunt dispuşi să vadă şi partea 
luminoasă a greului din viaţă. De aceea este fundamental să 
găseşti sensul fiecărei încercări sau suferinţe de care te loveşti. 
Dacă o umpli de sens, îţi găseşti puterea şi seninătatea de a 
merge mai departe cu fruntea sus. Dacă nu-i găseşti un sens, ea 
ajunge să te dărâme. Dacă n-ar fi întâmpinat de suferinţă, omul 
ar fi extraordinar de superficial. Abia încercările vieţii îl fac să 
gândească mai profund. Cât timp îi merge bine din toate 
punctele de vedere, stagnează, trăieşte la suprafaţa sa, nu 
trăieşte cu toată fiinţa. Nu trebuie să ne fie frică de suferinţă. 
Hristos ne-a învăţat să ne eliberăm de ea. A exorcizat-o în viaţa 
lui pământească, înfruntând frica de foamete, de nesomn, de 
durere, chiar şi frica de moarte, care îi ţine pe toţi în robie. Şi, 
când a ajuns deasupra fricii, a fost liber. Frica de încercările 
grele ale vieţii ne inhibă şi ne împiedică să fim mai mult decât 
suntem. Trebuie să avem curajul să gândim pentru noi o viaţă 
măreaţă. Trebuie să avem curajul să visăm şi să ne visăm mai 
presus de fricile şi neputinţele noastre. 

 

„Oamenii cu adevărat fericiţi nu ştiu că sunt fericiţi”  

– Părinte, trăiţi într-un loc care e raiul pe pământ. La oraş, 
însă, depresia şi alienarea par mai acasă ca niciodată...  

– Lumea adevărată e cea pe care a făcut-o Dumnezeu, nu cea 
artificială, pe care a creat-o omul. Călugării, se spune, sunt 
retraşi din lume. Nouă ne place să spunem că suntem retraşi în 
lume, în timp ce orăşenii sunt retraşi din lume. Ce fericire să 
simţi ritmurile naturii, să simţi primăvara pământul reavăn, 
fărâmicios, să vezi cum plesnesc mugurii! La oraş, în spatele 
atâtor interfeţe de comunicare, s-a pierdut frumuseţea vieţii, 
acea frumuseţe ritualică din comportament, din gesturi şi din 
cuvinte, prin care îl cinsteai pe cel de lângă tine. A fost înlocuită 
de mult tupeu şi de multă îndrăzneală. Ţăranul ştia să încarce 
totul de frumuseţe şi de sens, până şi hainele pe care le îmbrăca. 
Fiecare cusătură avea o semnificaţie. Şi unealta îi era 
înfrumuseţată. Iar dacă se ducea pe câmp, cânta, să-şi facă 
munca mai plăcută. Azi, omul nici de munca lui nu se mai 
bucură, fiindcă pentru el e doar mijloc de a strânge bani. Munca 
nu-i mai aduce bucurie, nu mai e mijloc de devenire spirituală. 
Utilitarismul acesta, atât de pregnant la oraş, a făcut să se piardă 
dimensiunea spirituală a vieţii. S-a pierdut misterul din creaţie, 

din relaţie, nu mai vedem taina celuilalt, îl privim doar din 
perspectiva eficienţei şi a exploatării. Ne exploatăm unii pe alţii 
şi suntem gata să-l exploatăm şi pe Dumnezeu. 

– Ce am putea face să depăşim toate aceste neajunsuri, să ne 
vindecăm sufleteşte?  

 

– Fiecare din noi se poate ridica deasupra vieţii, dacă încarcă de 
sens tot ceea ce face, dacă prin tot ceea ce face se apropie de 
Dumnezeu. Nu doar prin rugăciune sau prin mersul la biserică 
te sfinţeşti, ci prin fiecare faptă sau gest. De la felul în care stai, 
până la felul în care munceşti, de la felul în care faci ceva de 
mâncare, până la felul în care plantezi o floare, de la felul în 
care vorbeşti cu un om până la felul în care te culci. Toate 
gesturile noastre cotidiene trebuie transfigurate printr-un fel 
aparte de a fi. Prin iubirea pe care o purtăm. Trebuie umplute de 
prezenţă, de sens, de mister, de frumuseţe şi de bucurie. 

– Se spune că bucuria adevărată e profundă şi, cu toate astea, 
se dovedeşte trecătoare. De ce n-o putem fixa, de ce n-o putem 
opri în loc?  

– Nu trebuie să privim bucuria ca pe un drog, care să ne facă să 
uităm de suferinţa lumii acesteia, nu trebuie să o căutăm ca pe o 
evadare. Nici măcar nu trebuie să o căutăm! Oamenii cu 
adevărat fericiţi nu ştiu că sunt fericiţi, fiindcă îşi măsoară 
fericirea în fericirea celorlalţi. Ei sunt ieşiţi din sine şi trăiesc 
prin celălalt. Fericirea vine singură. Şi vine ca un dar pentru cei 
care ştiu să-l caute pe celălalt şi pe Dumnezeu. Toate aceste 
piscuri înălţătoare de fericire, care apar fulgurant în timpul 
vieţii, sunt nişte trepte intermediare. Sunt o odihnă, o răsplată 
după fiecare treaptă urcată, după care nu avem voie să ne oprim. 
În umbra lor, însă, Hristos ne dăruieşte o pace „pe care nimeni 
nu o va lua de la noi”. Ne dăruieşte liniştea şi bucuria aceea 
constantă, care ne descătuşează şi ne face liberi. 
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\ 
Într-o zi vei pleca din această lume 

atunci vei lua cu tine tot ceea ce ai sim
fie bun, fie rău 

 
        Știm că vom sta puțin aici, acum, pe acest pământ, știm 
că putem pleca în orice clipă și cu toate acestea continuăm 
să fim și să rămânem ignoranți cu noi înșine și cu cei de 
lângă noi.  

ontinuăm să ne mințim, să ne spunem că avem timp și că 
mâine o să facem binele pe care n-am reu
ce n-am făcut 20 de ani. Cuvinte nespuse, îmbră

neoferite, ochi nepriviți, atingeri oprite… E o minciună. Nu va 
veni „o zi”… ziua este chiar acum, clipa de acum. Fiecare clipă 
irosită e o șansă pierdută de a-ți demonstra cât ești de bun, cât 
ești de puternic în bine, fiecare lucru bun nefăcut va striga apoi 
după tine cu și mai multă putere și te va trage în jos. Din păcate 
ne spunem minciuni în fiecare zi. 
Într-o zi vei pleca, vei lua cu tine tot ce ai simțit, tot ce ai trăit, 
tot ce ai gustat, toate emoțiile, toate iubirile și îmbră
lua sărutările și mângâierile celor dragi, vei lua privirile lor 
pline de iubire, vei lua tandreța și răbdarea, vei lua înțelegerea și 
compasiunea, vei lua toate minunile pe care le-ai experimentat, 
dar vei lua și toate durerile, suferințele, atașamentele, frustrările, 
supărările, neînțelegerile, „neiubirile”, toată negura, vei lua 
tot… Tot ce-ai adunat în suflet, în minte, în con
amintirile. Vei zbura cu ele și probabil cele care vor atârna cel 
mai greu îți vor stabili și destinația. Ești un condor încărcat cu 
de toate. Te-ai gândit, însă, unde vei vrea să te așezi, unde te vei 
întoarce? Ce zbor avem aici, vom avea și acolo. Încărcătura 
noastră va depinde doar de noi. 

Când trăim cu adevărat, trăim cu totul, simțim totul. 
experiența pe Pământ ne-a oferit cea mai grandioasă vedere 
asupra universului. Este extraordinar să ai un trup înzestrat cu 
simțuri și prin el să-ți trăiești toate experiențele. Omul în sine 
este o creație colosală a lui Dumnezeu. Să poți simți în
singură clipă atâtea emoții benefice, să poți avea atâția stimuli la 
care să răspunzi… Suntem grandioși, niște focuri de artificii pe 
care Dumnezeu (Universul) le privește cu încântare: „
am creat, uite-i cum strălucesc, uite-i cum se bucură
mă iubesc…” 

C
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ți trăiești toate experiențele. Omul în sine 
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ște cu încântare: „Ia uite ce 
i cum se bucură, uite-i cum 

Dumnezeu ne vede spectacolul în fiecare zi, în fiecare clipă, 
simte bucuria și tristețea alături de noi, Dumnezeu este 
deopotrivă tu, eu, noi, voi… Dumnezeu a rupt din el că să ne 
creeze și-n fiecare zi se reconstruiește cu bucățil
se întoarcă acasă… 

Cât cer, câtă lumină, ce spectacol! 

\ 
Dumnezeu nu-i cere omului imposibilul, ci 

inimă curată și sinceră

         Preabunul, Preaînduratul, Preamilostivul şi 
Atotştiitorul Dumnezeu nu cere de la om cele ce sunt peste 
puterea lui. Aşadar, de la cel bolnav şi neputincios El nu 
cere post, privegheri, mătănii şi altele de acest fel, pentru a 
se putea împărtăşi cu Sfintele Taine, nici de la cel sărac nu 
pretinde milostenie, ci numai trei lucruri:

– spovedanie curată şi împăcare cu toţi

– smerenie a inimii, cu umilinţă 

– rugăciune de mulţumire, adică să se roage în toată vremea lui 
Dumnezeu şi să-I mulţumească pentru boala, suferinţa, 
neputinţa şi sărăcia ce i s-au dat, căci atât sărăcia, cât şi boala şi 
suferinţa smeresc inima omului: „Inima înfrântă şi smerită, 
Dumnezeu nu o va urgisi”. (Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări 
duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj
2004, p. 274) 

 

\ 
Cine este Dumnezeu? Iată adevărul

 

         Dumnezeu, Cel care a creat acest univers măreţ 
până în cele mai mici detalii, poate fi cunoscut… de noi

l ne spune diferite lucruri despre Sine, dar nu Se opreşte 
aici: ne cheamă chiar să avem o relaţie personală cu El, 
vrea să ajungem să Îl cunoaştem. Deci, nu e vo

că putem şti câte ceva despre El, ci Îl putem cunoaşte chiar pe 
El, şi încă îndeaproape. 

„Aşa vorbeşte Domnul: «Înţeleptul să nu se laude cu 
înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să 
nu se laude cu bogăţia lui. 
Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă 
cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi 
dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu», zice 
Domnul.” (Ieremia 9:23,24) 

 

E
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Dumnezeu ne vede spectacolul în fiecare zi, în fiecare clipă, 
și tristețea alături de noi, Dumnezeu este 

deopotrivă tu, eu, noi, voi… Dumnezeu a rupt din el că să ne 
ște cu bucățile pregătite să i 

i cere omului imposibilul, ci 
și sinceră 

Preabunul, Preaînduratul, Preamilostivul şi 
Atotştiitorul Dumnezeu nu cere de la om cele ce sunt peste 
puterea lui. Aşadar, de la cel bolnav şi neputincios El nu 
cere post, privegheri, mătănii şi altele de acest fel, pentru a 
se putea împărtăşi cu Sfintele Taine, nici de la cel sărac nu 
pretinde milostenie, ci numai trei lucruri: 

care cu toţi 

rugăciune de mulţumire, adică să se roage în toată vremea lui 
I mulţumească pentru boala, suferinţa, 

au dat, căci atât sărăcia, cât şi boala şi 
ma omului: „Inima înfrântă şi smerită, 

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Îndrumări 
duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 

Cine este Dumnezeu? Iată adevărul 

care a creat acest univers măreţ 
până în cele mai mici detalii, poate fi cunoscut… de noi.  

l ne spune diferite lucruri despre Sine, dar nu Se opreşte 
aici: ne cheamă chiar să avem o relaţie personală cu El, 
vrea să ajungem să Îl cunoaştem. Deci, nu e vorba numai 

că putem şti câte ceva despre El, ci Îl putem cunoaşte chiar pe 

Aşa vorbeşte Domnul: «Înţeleptul să nu se laude cu 
înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să 

se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă 
cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi 
dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu», zice 
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Cine este Dumnezeu? Este Cel de care te poţi apropia cu 
uşurinţă 

Dumnezeu ne invită să vorbim cu El şi să-L implicăm şi pe El 
în tot ceea ce ne preocupă. Nu este nevoie ca mai întâi să ne 
punem ordine în viaţă. Nu este nevoie nici să fim ceremonioşi, 
să ne exprimăm corect din punct de vedere teologic sau să 
ducem o viaţă neprihănită. Aşa este Dumnezeu: iubitor şi gata 
să ne primească când ne întoarcem spre El. 

„Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L 
cheamă cu toată inima.” (Psalmul 145:18) 

 

Cine este Dumnezeu? Este Cel care creează  

Tot ceea ce facem noi, oamenii, este construit cu materiale deja 
existente, după nişte planuri prestabilite. Dumnezeu însă are 
capacitatea de a porunci ca lucrurile să ia fiinţă şi nu vorbim 
aici doar de galaxii şi forme de viaţă, ci şi de soluţii la 
problemele de zi cu zi. Dumnezeu Se gândeşte la tot felul de 
inovaţii ca să ne ajute. De aceea doreşte să Îi cunoaştem puterea 
şi să ne bizuim pe ea. 

„Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea 
Lui este fără margini.” (Psalmul 147:5) 

„… De unde-mi va veni ajutorul? 
Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi 
pământul.” (Psalmul 121:1,2) 

Cine este Dumnezeu? Este Cel care iartă  

Noi, oamenii, păcătuim. Suntem înclinaţi să acţionăm după 
capul nostru, nu aşa cum doreşte Dumnezeu. Încălcând legile 
creației lui Dumnezeu, ne condamnăm singuri la suferință. Dar 
asta nu-i totul: Dumnezeu este milos şi gata să ne ierte din clipa 

în care începem o relaţie cu El. Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, a murit pe cruce ispăşind astfel condamnarea pentru 
păcatele noastre. Apoi a înviat din morţi şi ne oferă iertarea Sa. 

„…neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în 
Iisus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este 
nicio deosebire… 
Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa 
în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-şi arate neprihănirea 
Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea 
îndelungatei răbdări a lui Dumnezeu.” (Romani 3:22,25) 

 

Cine este Dumnezeu? Este Cel care e mereu sincer  

Dumnezeu ne vorbeşte despre Sine în mod clar, întocmai ca o 
persoană care îţi îngăduie să îi cunoşti gândurile şi sentimentele. 
Deosebirea este că Dumnezeu este întotdeauna sincer! Orice 
spune despre Sine sau despre noi este adevărul gol-goluţ. 
Cuvintele lui Dumnezeu sunt sincere şi exacte întotdeauna şi în 
totalitate, fiind mai adevărate decât sentimentele, gândurile şi 
observaţiile noastre. Iar dacă Dumnezeu ne face o promisiune, 
de orice fel, putem conta că o va îndeplini, că nu vorbeşte ca să 
Se afle în treabă. Îl putem crede pe cuvânt. 

„Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor 
fără răutate. 
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină 
pe cărarea mea.” (Psalmul 119:130,105) 

Cine este Dumnezeu? Este Cel care deţine puterea  

Ţi-ar plăcea să ai tot timpul dreptate, în legătură cu orice? Ei 
bine, Dumnezeu are. Înţelepciunea Sa este fără margini. El 
înţelege toate elementele unei situaţii, mai ales că ştie şi ce s-a 
petrecut înainte şi ce se va petrece după aceea. Nu este nevoie 
să Îi aducem la cunoştinţă ultimele noutăţi, să Îi dăm sfaturi sau 
să Îl convingem să facă ceea ce se cuvine. Va face oricum ceea 
ce se cuvine, pur şi simplu fiindcă Îi stă în putere s-o facă şi 
fiindcă este animat de motive curate. Ce trebuie să facem noi? 
Nu trebuie decât să ne încredem în El, ştiind că El nu va greşi 
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niciodată, nu ne va submina, nici nu ne va înşela. Putem avea 
totală încredere că va face ceea ce se cuvine în orice împrejurare 
şi în orice clipă. 

„Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci 
de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei.” (Psalmul 
25:3) 
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