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Petrică HABA - București
"Dacă pentru fiinţa umană trezirea sufletului reprezintă
începutul contopirii inefabile în Dumnezeu, trezirea unei stări
tainice de comuniune inefabilă cu sufletul unui neam este cel
mai adesea determinată de o profundă conştientizare în fiinţa
proprie a unităţii ascunse a tuturor sufletelor cu un destin de
excepţie ce au trăit sau trăiesc în sânul acelui neam".

L

a început a fost Cuvântul. Aşa începe Biblia şi tot prin
cuvânt scribul lui Dumnezeu Jacob Lorber dezvăluie
dezvă
taina creeări Pamântului
ntului în Evanghelia lui Ioan vol 44:
Locul de naştere al copiilor inimii Mele este altul decât acela al
copiilor altor părţi ale fiinţei Mele. Trebuie să aveţi mereu
înaintea ochilor faptul că tocmai micul Pământ este locul de
naştere al copiilor inimii Mele! și continuăă în vol 5:
5 Organismul
fiecărui om are, aproape de centrul inimii sale fizice, aşa
aşanumitul «nerv al vieţii», care este un fel de bulb tainic foarte
mic, prin intermediul căruia întregul organism este însufleţit.
Acest «nerv» al inimii este astfel structurat încât, în primul
rând,, extrage eterul cel misterios al vieţii din sânge şi din aerul
care este inspirat, hrănindu-se
se şi rămânând viu şi activ şi, în al
doilea rând, el transmite această ocultă vitalitate întregului
organism, însufleţind astfel în mod corespunzător întregul trup.
tru
Întocmai aşa cum acest tainic focar există în trupul omului şi în
acela al animalelor cu sânge cald, la fel există el şi în vastul
spaţiu al Creaţiei (undeva în MACROCOSMOS). Nenumăratele
tărâmuri (lumi) paralele reprezintă în totalitatea lor un om uria
uriaş,
care este trupul lui DUMNEZEU TATĂL, ceea ce pentru
mintea voastră este un lucru de neînţeles. Acest tainic tărâm
paralel în care ne aflăm acum reprezintă în realitate inima
omului cosmic (MACROCOSMOSUL), iar acest Pământ este
chiar minusculul «nerv enigmatic
gmatic al vieţii»; care nu se află chiar
în centrul inimii, ci puţin spre partea ei stângă. În centrul inimii
există o reţea foarte mare de nervi, dar nu aici se află sediul
principal al vieţii. Acest centru este doar un complex laborator
pentru preluarea şi acumularea substanţelor hrănitoare din sânge
şi din aer. De aici, «nervul» cel principal al vieţii le preia,
fecundându-le şi binecuvântându-le
le prin energia divină ce vine
de la DUMNEZEU, spre a le transforma în final într
într-o esenţă
care este capabilă să susţină viaţa. Acest proces misterios face
să apară acea convieţuire temporară a sufletului cu trupul. În
absenţa acestui aşa-zis
zis nerv, sufletul nu ar putea avea nici o
legătură cu trupulAcest «nerv tainic al vieţii», aflat în partea
stângă a inimii, este ca o papilă foarte mică, greu de observat.
Tot Jacob Lorber scrie în Pământul şi Lună că această planetă

p. 4

este o fiinţa vie. Să vedem acum unde este poziţionată inima
Pământului dacăă îl privim ca pe o fiinţă. La paralela 45. Un
iniţiat al secolului XX Vasile Lovi
Lovinescu menţionează în
lucrarea Dacia Hiperboreană: Unul din cele mai interesante
aspecte ale manifestări
ări ciclice îl constitue marea migraţie
hiperboreana. Aceasta e o coborâre
re din indistincţia polară
primordială. Cine este acest popor primordial ce porneşte din
zona indinstincției
iei polare primordiale?
primordiale Ultima glaciatiune de
acum 40.000 de ani acoperise cu gheață
ță toată Europa de nord și
singura zona unde viata și a continuat cursul firesc a fost zona
intracarpatica. Mărturiile anticilor ne dau de înţeles că dacii
erau hiperboreeni şi locuiau în Hiperboreea. Astfel Pindar, în
Olimpicele sale, ne vorbeşte despre Apollo care după ce a
terminat de construit zidurile Troiei s-aa întors în patria sa natală
de la Istru, la hiperboreeni. Clement din Alexandria, care făcând
referire la marele preot dac Zalmo
moxis, spunea că este
hiperboreu. Stabon confirma localizarea geografică a
Hiperboreenilor şi a ţării lor, spunând că primii care au descris
geografic părţile cunoscute ale lumii
lum străvechi i-au plasat
deasupra Pontului
ntului Euxin (Marea Neagra) și în nordul Istrului
(Dunărea) Alte scrieri antice ne spun că hiperboreenii sunt tot
una cu pelasgii care locuiau în nordul Traciei. „Hiperboreii sunt
pelasgi, locuitori ai nordului Traciei” (Apollonius din Rhodos).
De asemenea, Pliniu cel Bătrân ne spune ca poporul
Arimphaeilor (arimi cum îi numea Nicolae Densuşianu),
locuitor lângă Munţii Ripaei (Carpaţi), în Tracia, era de neam
hiperboreu.Avem
Avem mărturia lui Ovidiu, poetul roman exilat la
Tomis (Constanţa), că este constrâns să-şi
să
petreacă viaţa în
stânga Pontului Euxin sub Axis Boreus (Tristele, IV,41-42);
IV,41
iar
în alt loc acelaşi Ovidiu, ne vorbeşte despre Cardines Mundi ssau
axul boreal din ţara geţilor. Marţial, adresându-se
adresându
soldatului
Marcellinus care pleca în expediţie în Dacia îi spune: „tu mergi
acum să iei pe umerii tăi, cerul Hiperborean și stelele Polului
getic” șii tot Marţial numeşte triumful lui Domiţian asupra
geţilor ”Hiperboreus Triumphus”. Vergilius scria despre Orfeu
care „singuratic, cutreiera gheţurile hiperboreene… şi câmpiile
niciodată fără zăpada din jurul munţilor Riphaei
Rip
(Carpaţi)”.
Polul Getic, este o denumire asociată cu Hiperboreea în toate
textele antice
ntice care se referă la acest subiect. El defineşte de fapt
ideea de Centru al Lumii, ca pol spiritual, asemănător Insulei
Fericiţilor din mitologia greacă,, adică locul unde pământul este
în stare să comunice cu cerul, de fapt un sspaţiu mitico
geografic, cosmic șii teluric în acelaşi timp. După Pindar
"nimeni, nici pe pământ
nt nici pe mare nu putea descoperi
desco
calea
minunată care duce către locurile
ocurile Hiperboreenilor"
Hiperboreenil (Pyth. X.29).
Altfel spus, țara și locuitorii ei aici aparțineau
aparț
unei geografii
mitice. Ei sunt o seminție sfântă scutită de maladii și bătrânețe,
căci
ci tot Pindar afirma despre Hiperboreeni ccă "pot să trăiască
1000 de ani, ei nu cunosc nici munca nici luptele şi îşi petrec
vremea dansand din liră şi flaut". Pindar spune că, în genealogia
mitică Hiperboreus este fiul lui Pelasgos.
Pelasgos Îl vom cita pe Nicolae
Densuşianu vorbind despre neamul pelasgilor: „pentru poporul
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grec, pelasgii erau cei mai vechi oameni de pe pământ. Rasa lor
li se părea atât de arhaică, atât de superioară în concepţiun
concepţiuni,
puternică în voinţă şi fapte, atât de nobilă în moravuri, încât
tradiţiile şi poemele greceşti atribuiau tuturor pelasgilor epitetul
de „ dioi” – divini” ei fiind „ cei dintâi care au adunat în
societate familiile şi triburile răspândite prin caverne, prin
p
munţi şi păduri, au întemeiat sate şi oraşe, au format cele dintâi
state, au dat supuşilor lor legi şi au introdus modul lor de viaţă
mai blând” .În satele din Maramureş există credinţa că românii
se trag direct din uriaşi.Prin
Prin urmare, Pindar şi nu num
numai el, ne
descoperă o Hiperboreea, mistică în care oameni duceau un trai
paradisiac de început de timp, de epocă de aur a omenirii.De
omenirii. ce
acest popor primordial îl regăsim menţionat în istoria veche ca
fiind prezent pe teritoriul actualei Românii?Ştiau
Ştiau ei oare că
lanţul munţilor Carpaţi are forma constelaţiei Dragonului şi
astfel se împlineşte o mare taină că ceea
eea ce este sus este ca şi
ceea ce este jos; ceea ce este jos este ca şii ceea ce este su
sus? Că
aceasta constelaţie a Dragonului este un ceas cosmic perfect?
perfect
Daca unim cu o linie dreaptă steaua Lambda din coada
Dragonului cu steaua Epsilon, care marchează picioarele lui,
obţinem un excepţional
ional ceas cosmic. Rota
Rotaţia zilnică a
Dragonului în jurul Polului Nord Ceresc ne arată cu exactitate
ora, ba chiar şi minutele,, iar locul Polului Nord Ceresc faţă
fa de
această linie ne va indica numărul de solstiţii.Se
ii.Se ştie ca Polul
Nord Ceresc, care se apropie actualmente de Steaua Alfa a
Ursei Mici, efectuează o mare rotaţie,
ie, numită precesiune, cu
durata de 25725 ani. În vara anului 1900, un bărbat între două
vârste, singuratic…, cutreiera crestele Bucegilor, cercetând şi
studiind în tăcere, cu uimire şi cu o admiraţie vecină cu
veneraţia, ciudaţii megaliţi
ţi întâlniţi în cale. Bărbatul se numea
Nicolae Densuşianu. Lucra
ucra la opera lui “Dacia preistorică”. El
scria :”Pe punctul cel mai culminant al muntelui Omu, se înalţă
o columnă uriaşă, învăluită de regulă în nori.” Această columnă
este “Columna cerului” pentru că “Ea a fost considerată în
legendele meridionale ca fiind
ind columna cea miraculoasă a
pamântului, care susţinea bolta cea înstelată a cerului sau polul
nordic al universului.” Nicolae Densuşianu
ianu a considerat
civilizatia şi cultura pelasgă drept substratul culturii trace, care
continuă opera unui mare popor. El descrie marile monumente
preistorice ale mitologiei pelasge: mormântul
ntul lui Achile din
Insula Albă (Leuce), templull hiperboreilor din Insula Alba,
Alba
movilele comemorative ale lui Osiris, brazda cea uria
uriaşă de plug
a lui Osiris (sub numele lui Novac), simulacrele megalitice ale
divinităţilor
ilor primitive pelasge, altarele ciclopeice de pe Muntele
Caraiman, Columna Cerului din Carpaţi,
i, columna boreală lângă
Istrul de jos, columnele lui Hercule, Obeliscul de la Polovragi
Polovragi.
Puţini sunt cei care ştiu ca Sfinxul din Bucegi nu este singurul
Sfinx din România. Avem Sfinxul de la Piatra Arsă
Arsă, Sfinxul din
Bratocea, Sfinxul de la Pietrele lui Solomon,, Sfinxul de la
Stânişoara, Sfinxul de la Topleţ lângă
ngă Herculane, Sfinxul de la
Buştea, Sfinxul de la Cetăţeni, Sfinxul din Munţii Măcinului
Măcinului,
Sfinxul de la Igniş, Sfinxul de la Negru Vodă, Sfinxul din
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Munţii Rodnei, Sfinxul de la Lacul Roşu, Sfinxul de pe Valea
Sebeşului, Sfinxul de la Zărneşti, Sfinxul de pe Valea Dorului,
Sfinxul de la Cozia. Sa fie prezenta Sfinxului în atât de multe
locuri doar o întâmplare sau o necesitate cosmogonică și
spirituală ce asigură legătură Cerului cu pământul în mod
direct? Raspunsul este simplu și firesc: Dumnezeu a rânduit
toate acestea spre înălțarea
țarea omului la adevărata sa natura divină
Îndrăznim
ndrăznim să afirmăm ca pe aceast picior de plai în această gură
de rai este inima inimii omului cosmic.

Țara
ara Havilah

Pelasgii sunt cei mai vechi locuitori ai Europei, după
unii cercetători chiar, cei mai vechi
hi locuitori ai Terrei (D.
Balașa - Noi nu suntem urmașii
ii Romei).
Romei

A

nticii îi mai numesc șii hiperboreeni, cee
ceea ce atesta
conștiința identității acestor termeni, a sensului lor, și
despre acestia vorbesc miturile.

N. Denșusianu
u în “Dacia preistorica” Bucure
București 1913, pag. 988,
spune ca “primul
mul om pământean, întemeietorul semințiilor
semin
pământului”
mântului” homus universales, identic cu Adam, a fost Pelasg.
Acesta a întemeiat
temeiat neamul pelasgilor care și-a întins stăpânirea
pe un teritoriu imens. Consideram
eram lucru absolut posibil, dacă
luam în considerare ceea
ea ce spune S. Coryll în opera “Valahii în
Cartea Genezei ”.
Acesta arata că înainte
inte de deriva continentelor, pământul
pă
era o
insula înconjurata de ape. Mitul
itul omului pelasg înregistrează
prezențaa acestuia înainte de potopul lui Noe.
Cu alte cuvinte să dăm crezare
rezare miturilor, căci altfel ar trebui să
să-l
scoatem din istorie pe Schliemann, pe care istoricii sobri,
savantii îl numeau ”biet diletant cu idei
dei fixe” si totu
totuși acesta a
descoperit Troia.
Valahii sunt mentionații chiar în ”Cartea Facerii” din Biblie. În
versetele 11 si 12, cap. 2, Moise spune ca din Ed
Eden iesea un râu
care uda Raiul și care se desparțea în patru brațe,
braț iar unul dintre
ele se numea Fison și înconjura Țara
ara Havila.
Efrem Sirul sustine că Fisonul este Danubius. Un autor anonim
anonim,
într-o lucrare din sec al V-lea intitulată “Despre cele patru fluvii
ale Paradisului” preluând
eluând informatii de la înaintași,
înainta printre care
și amintitul Efrem Sirul sec. al IV-lea,
lea, ori ale lui Severian,
episcop de Gabala, spune
ne ca Danubius este numit Fison
Fison, iar
locuitorii se numesc fisoniti; ”Leon Diaconul, în sec. al X-lea,
X
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participant la expeditia împăratului Vasile al II--lea, supranumit
”Filosoful” sau “cel Înțelept”,
elept”, împotriva bulgarilor, scria despre
“Istrul, numit Fison’’, acesta fiind unul din fluviile “care curg
din Eden” (Valahii în Cartea Genezei de S.Coryill).

Dumnezeu, într-un
un salt din natura umană în natura divină, cum
spune Nichifor Crainicu, mistica naţională
naţio
nu este altceva decât
contactul omului sau al mulţimilor cu Sufletul Neamului lor,
printr-un
un salt pe care acestea îl fac din lumea preocupărilor
personale în lumea eternă a neamului; nu cu mintea, căci

Sufletul Neamului Românesc
Când spunem Neamul Românesc, înţelegem nu
numai toţi românii trăind pe acelaşi teritoriu, având acelaşi
trecut şi acelaşi viitor, acelaşi port, aceeaşi limbă, aceleaşi

aceasta o face orice istoric, ci trăind cu suflet
sufletul lor.

Ce spune Președintele
ședintele Institutului de
Arheomitologie Sebastopol – California,
USA – despre Tăblițele
țele de la Tărtăria…

interese prezente.

C

Daniel R
ROXIN – București

ând spunem Neamul Românesc înţelegem toţi
românii, vii şi morţi, care au trăit de la începutul
istoriei pe acest pământ şi care vor trăi şi în viitor.

Deci Neamul cuprinde toţi românii aflaţi în viaţă, toate sufletele
morţilor şi mormintele strămoşilor, şi pe toţi cei care se vor
naşte români. Un popor ajunge la conştiinţa de sine când ajunge
la conştiinţa acestui întreg, când o depăşeşte pe cea a intereselor
sale. Neamul are un patrimoniu fizic-biologic,
biologic, carnea şi sângele,
sâng
un patrimoniu material, pământul ţării şi bogăţiile lui, precum şi
un patrimoniu spiritual, care cuprinde concepţia lui despre
Dumnezeu, lume şi viaţă, onoarea lui şi cultura lui. Toate aceste
trei patrimonii îşi au importanţa lor, de aceea neamul est
este dator
să şi le apere, dar cea mai mare însemnătate o are patrimoniul
său spiritual, pentru că numai el poartă pecetea eternităţii. Un
neam trăieşte în veşnicie prin concepţia, onoarea şi cultura lui.
De aceea, conducătorii naţiilor trebuie să judece şi ssă acţioneze
ţinând seama în primul rând de onoarea istorică şi de interesele
eterne ale neamului.
Mulţimile au câteodată contactul cu Sufletul Neamului,
mulţimile văd şi simt Neamul cu morţii lui, cu întregul trecut,
cu oamenii de seamă şi simt toate clipele
le de mărire ca şi acelea
ale înfrângerii, simt cum prevestesc viitorul. Contactul acesta cu
neamul întreg e plin de înfrigurare. Atunci fiecare se simte în
unitate cu ceilalţi şi cu Sufletul Neamului. Aceasta va fi fiind
mistica naţională pe care unii o critică
ritică pentru că nu ştiu ce este
şi pe care nu o pot defini pentru că nu o pot trăi. Dacă mistica
creştină cu finalul ei, extazul, este contactul omului cu
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Avem la noi în țară o comoară excepțională – dovada
celei mai vechi scrieri din lume – și cu toate acestea, forțele
antinaționale
ționale din interior se dau peste cap pentru ca
Tăblițele
țele de la Tărtăria și cultura Turdaș – Vinca să zacă în
uitare.

O

astfel de descoperire, confirmată de personalită
personalități
științifice de primă mărime din occident (a se vedea
doar declarațiile
țiile savantului german Harald Haarman sau
ale arheologului italian Marco Merlini) ar trebui să devină un
brand de țară pentru România, o temă de discuție în relațiile
internaționale,
ționale, un instrument de dinamizare a turismului
românesc.
Dar ceea ce nu s-ar
ar putea întâmpla în altă parte, se petrece în
România:
tot
felul
de
agen
agenți
anti-români
sau
„intelectuali” suficienți,
ți, cu patalama de oameni de știință,
pretind cu tupeu că nu putem fi siguri, că nu e chiar așa,
a că mai
trebuie să așteptăm și alte confirmări
nfirmări știițifice, sau că pur și
simplu sunt niște
ște falsuri. În aceași timp siturile arheologice din
România sunt într-o
o stare avansată de degradare, fără protec
protecție,
iar un număr uriaș de artefacte valoroase stau abandonate prin
pivnițele muzeelor (situații
ii care, desigur, nu stârnesc nicio
reacție
ție de nemulțumire din partea acestor caraghioși
manipulatori)
Din fericire, pe lângă puținii
ținii arheologi curajoși și onești din
România care se luptă cu sistemul ticălo
ticăloșit pentru a evidenția
adevărul în legătură cu ceaa mai veche scriere din lume, avem
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sprijinul unor personalități științifice din afara țării. Printre
acestea se numără și Prof. dr. Joan Marler, Președintele
Institutului de Arheomitologie – Sebastopol California, USA.
Iată ce spune aceasta într-un interviu inclus în filmul
NIASCHARIAN – Să renaștem! al regizorului Leonardo
Tonitza: „Se presupunea că nu există o scriere mai veche
decât cea din Sumer. În urma cercetărilor și datării cu
radiocarbon, s-a demonstrat că Tăblițelor de la Tărtăria
aparțin anului 5.300 î.e.n., deci sunt cu câteva milenii mai
vechi.
În istoria scrierii există anumite norme prin care niște semne
pot fi considerate scriere. E limpede, simbolurile folosite în
neolitic, inclusiv cele de pe Tăblițele de la Tărtăria, reprezintă
cea mai timpurie scriere din lume.
Tăblițele au fost descoperite în mormântul unei femei în
vârstă. Împreună cu ea erau o vază asemenea unui pocal,
spartă ritualic, câteva figurine precum și alte artefacte,
inclusiv reprezentări falice, de asemenea sparte intenționat și
așezate în mormânt. Dar aceste tăblițe nu erau sparte.
Arheologul Marco Merlini consideră că nu au fost sparte
pentru că simbolurile de pe ele erau sacre.”

Interesant, mai ales că este vorba de o minune a antichităţii în
această parte a lumii, fiind considerat cel mai lung pod din
Imperiul Roman! Numai că. informaţia nu prea pare în regulă,
mai ales că nici nu are "acte"! O să mă întrebaţi: "Cum adică nu
pare în regulă?"
Foarte simplu. Pentru construcţia acestui pod de către romani nu
există nici un document. Nici măcar unul ! Nici de factură
folclorică,
nici
epigrafică
şi
nici
literară!
Apoi trebuie să vă atrag atenţia că istoria este o materie de
studiu
logică.
Ori,
această
acţiune
de
construire a podului de la Drobeta de către Traian, prin
intermediul arhitectului Apollodor din Damasc, este absolut
ilogică! Să vorbim întâi despre documente. Este cunoscut faptul
că monumentul triumfal ridicat de Traian în urma victoriei
împotriva dacilor şi cunoscut sub numele de Columna lui
Traian, este o cronică în piatră care relatează pas cu
pas cucerirea Daciei. Pe un asemenea monument, mai ales că
este construit de acelaşi arhitect care se presupune că a ridicat şi
Podul de la Drobeta, Apollodor din Damasc, este practic
imposibil să nu apară o asemenea realizare!

Așadar, pe când autoritățile românești vor deveni cu adevărat
responsabile și vor valorifica în interesul românilor istoria de
excepție de pe aceste meleaguri? Pe când vor deveni Tăblițele
de la Tărtăria, alături de Cultura Cucuteni, branduri de țară ale
României? http://daniel-roxin.ro/

Podul de peste Dunare.
Cine l-a construit?
Mihai-Andrei ALDEA
Cine a construit podul de peste Dunare? Toată lumea a
învăţat la şcoală (atât în clasele primare, cât şi în liceu), la
capitolul antichitatea românilor, că în răstimpul 103-105
arhitectul Apollodor din Damasc a construit un pod peste
Dunăre, graţie căruia Traian a reuşit să-şi treacă armatele în
Dacia şi să o transforme în provincie romană!

Fie și numai pentru satisfacerea orgoliului împărătesc şi a celui
ce l-a construit, fără a mai pune la socoteală faptul că fără
existenţa acestui pod poate că Dacia nu ar fi putut fi ocupată.
Cu toate acestea dacă întrebăm documentele în legătură cu acest
pod, ele tac, nu există dovezi literare sau epigrafice care să
ateste construcţia podului de către romani! Există însă în
folclorul aromân o baladă populară care vorbeşte despre
construcţia acestui pod. O sa vă spun imediat despre ce este
vorba. Până atunci însă să vorbim puţin despre logica
acestei afirmaţii tratată de specialişti ca "bătută în cuie". De
ce?
1. În primul rând este absolut ilogic ca romanii să fi putut
construi podul de la Drobeta într-un răstimp atât de scurt
(numai 2 ani) în condiţiile în care unul dintre maluri se afla
încă în stăpânirea dacilor!
2. În al doilea rând este absolut ilogic ca Decebal, pentru
care libertatea poporului său era mai presus de orice altceva
să stea cu mâinile în sân şi să privească cum se construieşte
un pod care punea în pericol însăşi existenţa statului dac!
3.
În
al
treilea
rând
afirmaţia
este
ilogică
întrucât cercetări efectuate de către ingineri au pus în evidenţă
faptul că, cu tehnica actuală şi pe vreme de pace, sunt necesari
cca. 5 ani pentru finalizarea unei asemenea construcţii! Atunci
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era război iar Traian nu era un copil care se juca de
de-a războiul
să nu-şi dea seama că-şi decimează armata în van urmărind
finalizarea acestui proiect. Tocmai de aceea pe Columnă
armata romană
ană trece PE UN POD DE
VASE!
Acestea fiind spuse, să vedem, totuşi, ce este cu
Podul "buclucaş". Cine a construit podul de piatră de peste
Dunăre? Mi se pare mult mai verosimil şi mai logic din punct
de vedere istoric ca Podul de la Drobeta să fi fost construit cu
ceva timp înaintea războaielor daco-romane,
romane, pe timp de pace,
climat mult mai propice pentru realizarea unei asemenea
construcţii. Cine şi de ce să fi construit această "perlă" a ultimei
provincii cucerite de romani? Dacii stăpâneau, înainte vreme,
ambele maluri ale Dunării. Prin urmare este verosimil faptul ca
Podul să fi fost construit de ei! Faptul apare cu totul logic după
ce-l citim pe Strabon:" Burebista stăpâneşte peste tot teritoriul
de pe ambele maluri ale Dunării". Acelaşi autor ne spune:
"(Burebista) trecea fluviul când dorea.", însă Dacia nu
era putere navală la acea vreme! Dacă iarna Dunărea putea
fi traversată pe gheaţă, cum se întâmplă în cazul atacului lui
Decebal în Moesia, care era modalitatea de a trece Dunărea
vara, decât pe un pod!
Aceasta având în vedere că Burebista, cum spuneam, nu
dispunea de o flotă din care să facă pod de vase. Mai mult
pentru această afirmaţie există chiar şi documentaţie! O baladă
populară aromână, intitulată "Puntea din artă" ne vorbeşte,
valorificând probabil o legendă mai veche, despre trei meşteri
constructori iscusiţi care au lucrat la construcţia unui pod peste
Dunăre vreme de şase ani! A se observa că cifra concordă cu
cercetările moderne. Având în vedere că Burebista stăpânea
peste
ambele
maluri
ale
Dunării
este
de
la
sine înţeleasă necesitatea geo-strategică
strategică a construirii acestui
pod peste care Burebista "trecea fluviul când dorea".
Necesitate care se impunea având în vedere faptul că Imperiul
Roman încerca să-şi extindă dominaţia în sudul Dunării! Prin
urmare, este logic şi de bun simţ să conchidem că Burebista
este constructorul podului de la Drobeta. Apollodor doar a
refăcut partea de lemnărie a podului pentru ca Traian
să poată avea o cale mai facilă pentru a jefui Dacia
de toate bogăţiile ei! Dar ce se întâmplase cu podul în
ajunul ocupaţiei romane?
Decebal,
strateg
vestit,
surprins
de
atacul
romanilor, distruge lemnăria podului. Faptul pare a fi atestat
de bucăţile de bârne arse aflate la fațaa locului. Deci, pentru a
frâna în oarecare măsură invazia romană, Decebal, din
necesităţi de strategie militară, distruge opera înaintaşului său,
Burebista. Aceasta va fi refăcută de un alt DAC, de această
dată împărat al Bizanţului, anume CONSTANTIN CEL
MARE, născut în oraşul Niş, aflat azi în Serbia! Când vom
înceta a mai ridica elogii cuceritorilor şi vom trece sub semnul
ignoranţei realizările strămoşilor noştri ?
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Dacii, războinicii blonzi cu ochii albaştri.
Femeile dace, frumoase şi expresive. Cum
arătau şi se îmbrăcau strămoşii noştri
Daniel GUȚĂ

Dacii erau înalţi şi robuşti, purtau plete lungi şi bărbi,
iar iarna îşi acopereau trupul cu piei. Femelie dace erau
frumoase, în simplitatea lor, cu chipuri expresive.
urtau aplice şi bijuterii din aur şi bronz. Astfel sunt
descrişi înfăţişaţi strămoşii daci în mărturiile istorice
şi ilustraţiile monumentale, păstrate până în prezent.
Puţini dintre călătorii străini care au ajuns în trecut în
provinciile istorice ale României au avut dubii că
oamenii locului, întâlniţi în peregrinările lor prin satele
româneşti, ar fi fost alţii decât descendenţii poporului lui
Decebal, înfăţişat în scenele de pe Columna împăratului Traian.
Istoricul Vasile Pârvan a realizat una dintre cele mai elaborate
descrieri ale înfăţişării şi portului dacilor, în lucrarea „Getica –
Ο protoistorie a Daciei”, publicată
publicat în 1926. Descrieri
asemănătoare au fost publicate şi de istoricul Hadrian
Daicoviciu în volumul „Dacii”, apărut pentru prima dată în
1965, la Editura Ştiinţifică.
Înalţi, cu ochii albaştri
La descrierile portului dacilor, publicate de istorici, au
contribuit ilustraţiile de pe Columna lui Traian şi de pe
monumentul triumfal de la Adamclissi, precum şi statuetele
unor daci, provenite din arta romană
omană şi descrierile lor din
vechime.
“Înalţi şi robuşti, bărbaţii daci aveau, în general, pielea de
culoare deschisă, ochii albaştri şi părul blond-roşcat.
blond
Oamenii
de rând purtau părul retezat pe frunte şi lăsat în plete destul de
lungi pe umeri, ceea ce le-aa şi atras numele de comati —
„pletoşii”; la dacii nobili (tarobostes, pileati) e mai greu de
stabilit portul părului din pricina căciuliţei din lână (pileum) pe
care o purtau ca semn distinctiv al rangului lor. În orice caz, şi
unii şi alţii purtau mustăţi
tăţi şi barbă bogată, potrivite cu
foarfecele”, îi descria Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii.
Dacii aveau grijă de aspectul lor, susţinea academicianul Vasile
Pârvan. „Atât părul, cât şi barba erau bogate, dar erau potrivite
cu foarfecele. Părul era tăiat
at pe frunte şi pe tâmple, iar la spate
era potrivit în coamă, aşă încât am putea asemăna portul lor cu
acela al ţăranilor noştri de la munte, care-şi
care retează la fel părul,
lăsând să le cadă pe umeri plete destul de lungi. În ce priveşte
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barba, ea era ţinută deasemenea relativ scurtă; ba la Dacii nobili
de pe monumentul de la Adamclissi am putea chiar afirma că e
nu numai tăiată în formă, dar şi bine îngrijită”, scrie Vasile
Pârvan.

Dacii şi portul popular
Despre îmbrăcămintea dacilor, istoricul Hadrian Daicoviciu
afirma că ea semăna cu portul popular românesc. “Bărbaţii
purtau pantaloni (cioareci) de două feluri: mai largi sau mai
strâmţi pe picior, în genul iţarilor. Cămaşa, despicată în părţi, o
purtau pe deasupra cioarecilor, incingându-se cu un brâu lat,
probabil de piele sau, eventual, din pânză groasă. O haină cu
mâneci şi cu creţuri, o mantie scurtă, fără mâneci, având uneori
franjuri, sau o şubă cu blană pe dinăuntru, nu prea lungă,
constituiau veşmintele de deasupra. Mantia, prinsă cu o fibulă
(agrafă), avea, pare-se, o glugă cu care dacii îşi acopereau capul
pe vreme rea”, arăta Hadrian Daicoviciu, în volumul Dacii,
publicat de Editura Ştiinţifică în 1965.
Nobilii purtau căciuli de lână, iar dacii de rând purtau capul gol,
relata istoricul Vasile Pârvan.
„Ca şi astăzi ţăranii noştri, bărbaţii geto-daci purtau o cămaşă
peste pantaloni şi erau încinşi cu o curea. Pe Columna lui
Traian, spre deosebire de Trofeul de la Adamclissi, ei poartă şi
o mantie scurtă, fără mâneci, prinsă pe umeri cu o fibulă. GetoDacii nobili purtau un fel de bonet de lână, în vreme ce poporul
de rând umblă cu capul gol, ceea ce părul lăsat mare, fireşte, îi
permiteà să facă fără primejdie şi pe vreme rea: cel puţin pe
monumente aşa sunt reprezentaţi în chip absolut consecvent,
atât la Roma, cât şi în Dobrogea. Ε totuşi foarte probabil, că şi
nobilii şi cei de rând vor fi avut o glugă prinsă Ia mantaua lor,
pentru vremea de ploaie şi zăpadă”, scria Vasile Pârvan, în
volumul „Getica – Ο protoistorie a Daciei”.

Istoricul Hadrian Daicoviciu afirma că dacii purtau în picioare
călţuni de pâslă sau opinci de piele, iar vara umblau desculţi.
“În săpături s-au găsit „mâţe” (crampoane) de fier care se
prindeau de talpa încălţămintei pentru a uşura mersul pe gheaţă
şi zăpadă. Natural, atunci când mergeau călare, dacii aveau la
încălţăminte pinteni de fier”, adăuga Daicoviciu, în volumul
Dacii.
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Frumoasele dacilor
Potrivit cercetătorului Daicoviciu, femeile dace aveau o
frumuseţe expresivă. “Columna Traiană le înfăţişează, poate
idealizându-le întrucâtva, zvelte, înalte, aparent puternice,
purtând părul pieptănat pe tâmple, cu cărare la mijloc şi strâns
la spate într-un coc. Femeile purtau o cămaşă încreţită, cu
mâneci scurte, şi o fustă. Columna Traiană ni le înfăţişează
purtând uneori şi o manta lungă, bogat drapată. O basma,
probabil colorată, le acoperea părul”, scria Hadrian Daicoviciu.
Academicianul Vasile Pârvan era de părere că înfăţişarea
femeilor dace de pe columnă era idealizată faţă de cea de pe
Monumentul de la Adamclissi. „Columna înfrumuseţează şi
idealizează, apropiind pe dace de tipul clasic sudic.
Monumentul dimpotrivă e foarte realist şi redă şi pe femei în
toată nemlădierea, sărăcia şi simplicitatea vieţii lor ţărăneşti:
faţa expresivă, dar unghiulară si masivă, părul pieptănat pe
tâmple cu cărare la mijloc si strâns la spate, o cămaşă cu mâneci
scurte şi o fustă peste ea, de la brâu în jos. Pe Columnă
dimpotrivă vedem tipuri feminine foarte frumoase, purtând încă
şi o mantă bogat drapată peste haina lungă, stilizată clasic ca un
lung hiton, bogat, iar pe cap un fel de testemel, care acopere
părul, înnodat la spate sub conciu”, scrie istoricul Vasile
Pârvan, în „Getica – Ο protoistorie a Daciei”.
Podoabele dacilor
Potrivit istoricilor, atât bărbaţii cât şi femeile din vremea dacilor
preferau să îşi împodobească hainele cu diferite aplice de metal,
de bronz şi de aur, fie fixate direct pe curele, fie numai susţinute
ca nişte nasturi, de curele ori cordoane petrecute peste cămaşatunică de cânepă, de in, ori de lână. Un al doilea element de
împodobire a îmbrăcăminţii erau nasturii mici şi, mai ales,
discurile convexe mari, de bronz, relata Vasile Pârvan.
„Portul bărbătesc şi femeiesc, cel puţin la cei bogaţi, e de o rară
solemnitate şi de un fast foarte ceremonios, chiar atunci când
metalul întrebuinţat pentru creşterea efectului decorativ nu e
aurul, ci numai bronzul. Nu numai obişinuitele brăţări şi inele
de picioare, cercei şi inele, colane bărbăteşti şi femeieşti, dar
extrem de variate ace de păr şi de haine, fibule enorme, diademe
şi, mai presus de toate, aplice şi pendantive cusute pe haine,
fixate pe cingători late până la 20 de centimetri, pe pieptare şi
pe curele de tot felul, împodobesc pe oamenii bronzului”, arăta
autorul volumului „Getica – Ο protoistorie a Daciei”.
Cum erau descrişi de poetul Ovidiu
O descriere literară a dacilor a fost făcută de poetul latin Ovidiu
Naso, exilat în Tomis în anul 8 d. Hr., printr-o hotărâre luată de
împăratul roman Augustus. „Ei se apără împotriva frigului
năpraznic cu piei de animale şi cu pantaloni largi, iar feţele lor
aspre sunt acoperite cu păr lung”, scria Ovidiu, în elegiile
cuprinse în volumele poetice Tristia.
„Au glas aspru, chip sălbatic şi sunt cea mai adevărată
întruchipare a lui Marte. Părul şi barba lor n-au fost tunse
niciodată”, relata poetul exilat, despre vechii locuitori ai din
Dobrogea.
„Oamenii se feresc de gerurile grele îmbrăcând piei de animale
şi pantaloni cusuţi. Numai faţa li se vede din tot trupul. Deseori
auzi sunând firele de păr, când sunt mişcate, din pricina gheţii
ce atârnă de ele şi barba cea albă le străluceşte din pricina
gerului care a pătruns-o”, adăuga celebrul autor din Antichitate.
Descrierile realizate de Ovidiu dacilor au fost analizate de
istoricul Vasile Pârvan. “Geto-Dacii au avut norocul de a fi
reprezentaţi şi figurat de antici. Ovidius, care a trăit aproape
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zece ani în mijlocul lor, îi descrie cu sentimente nu tocmai
amicale. Avuse atâta a suferi de necioplirea lor, el, orăşeanul
rafinat din capitala lumii, încât aceştia îl scârbiau, tot atât pe cât
îl şi îngroziau. Şi totuşi, pe urmă s-aa mai deprins cu ei, ba le-a
le
făcut şi poezii în limba lor, şi vanitatea lui de scriitor a fost
foarte mişcată la aprobarea şi comentariile lor naive şi
admirative”, explica academicianul Vasilee Pârvan, în 1926.

Labirintul subteran de la Limanu

Dr. Vasile BORONEANȚ - Muzeul de Istorie, Bucure
București
Unul dintre cele mai dramatice momente din istoria
dacilor s-a produs în anii 29-28
28 i.e.n., pe vremea expediţiei
întreprinse de proconsulul român Marcus Licinius Crassus
în Moesia Inferior, cînd "Roles, în conflict cu Dapyx, îi cere
ajutorul". Crassus răspunse la chemare, învingînd cavaleria
inamică şi determinîndu-ll pe Dapyx să se refugieze "într-un
"într
loc întărit, unde a fost asediat de Crassus".
n plin asediu, în urmă unei trădări, Crassus a pătruns în
fortăreaţa. Dapyx a murit, iar fratele regelui a căzut
prizonier. După căderea cetăţii, generalul român ss-a îndreptat
spre peştera Keiris (după alte surse, Keiras), o peştera "atît de
vastă şi de puternică încît, după cum spun legendele, pînă şi
titanii se refugiaseră aici după înfrîngerea suferită din partea
zeilor". Această peştera fusese luată în stăpînire de localnici,
care "îşi căraseră înăuntrul ei avuţiile mai de preţ şi toate
turmele. După ce descoperi toate gurile peşterii, ieşiri
întortocheate şi greu de găsit, Crassus le zidi şi în acest fel îi sili
pe refugiaţi să se predea pe calea înfometării". În continuare,
Crassus nu a cruţat nici celelalte regate gete,, înaintînd împotriva
fortăreţei Genucla - cea mai puternic întărită de pe teritoriul
aflat sub stăpînirea lui Zyraxes. Motivul acestei incursiuni era
zvonul că aici s-ar
ar fi aflat steagurile capturate de bastarni, de la
Caius Antonius, în preajma Histriei. Conducînd atacul,
concomitent pe uscat şi pe fluviul Dunărea, Crassus reuşi, cu
mari
greutăţi,
să
cucerească
fortăreaţa.
Această relatare din "Istoria română" a lui Cassius Dio, în care
este povestit un episod din dramatică rezistenţă opusă de geto
getodacii din Dobrogea împotriva forţelor române, a suscitat interes
din partea istoricilor. Expediţia lui Crassus din anul 29-28
29
i.e.n.,
reprezintă numai un anume moment din numeroasele tentative
ale subjugării statelor geto-dacice
dacice din Dobrogea, indiferent dacă
acestea
estea erau în relaţii prieteneşti cu Imperiul român (că
formaţiunea lui Roles) sau de inamiciţie (că statele lui Dapyx şi
Zyraxes). Pasajul din Dio Cassius în care ni se relatează că
"romanul nu mai cruţa nici celelalte triburi gete" este o dovadă
clară a intenţiilor, transformate în fapte, ale lui Crassus de a
cotropi aceste teritorii, indiferent de atitudinea lor faţă de Roma.
Evident, istoricul antic se contrazice cînd afirmă că românii ii-au
învins pe geţii lui Dapyx fără nici o lupta, că apoi să vorbeas
vorbească
de asediul unei fortăreţe, cucerite numai în urmă trădării.
Istoricii au căutat să stabilească unde s-aa aflat peştera Keiris.
Din păcate, autorul antic nu a făcut nici o altă referire care să
faciliteze această localizare. Prin coroborarea cu vagile
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formaţii transmise şi de alte izvoare, ss-a admis că Roles
domnea în Sudul Dobrogei, Dapyx în centrul acesteia, iar
Zyraxes, în Nord. Pornind de la aceste date, Vasile Pîrvan a
considerat peştera Keiris că fiind astăzi cea numită Gură
Dobrogei, situată la Nord
ord de Lacul Taşaul. Într-adevăr,
Într
prin
poziţia ei, nu departe de Histria, peşterea Gură Dobrogei s-ar
s fi
putut găsi pe teritoriul statului condus de Dapyx. Dar
dimensiunile suprafeţei locuibile sînt modeste şi nu prezintă
amenajări, încît este greu de crezut
ut că ar fi putut constitui un
adăpost încăpător pentru oamenii lui Dapyx şi pentru turmele
acestora. În plus, trebuie avut în vedere că, atunci cînd se referă
la asediul pesterei, Dio Cassius menţionează o deplasare a lui
Crassus de la cetatea lui Dapyx, ceea ce înseamnă că locul de
refugiu ales de geţi se găsea la o distanţă destul de mare de
reşedinţa formaţiunii statale, dacă istoricul antic a socotit
necesar să o menţioneze. În schimb, cînd relatează pedepsirea
getilor care nu erau aliaţi cu Dapyx (dec
(deci geţii lui Roles),
istoricul antic nu mai precizează, de pildă, că ar fi avut loc o
deplasare a lui Crassus. Peşterea Keiris poate fi, aşadar, căutată
nu neapărat în Nordul formaţiunii lui Dapyx, ci undeva în
apropiere de statul lui Roles, deci spre graniţa
grani
sudică.
Dintre peşterile din această zona a Dobrogei, care pot fi aduse
în discuţie în evenimentele relatate de Cassius Dio, cea mai
potrivită este cea de la Limano, numită şi peştera de la
Caracicala ori "de la Icoane". Situată în apropiere de comună
Limanu, pe versantul sud-vestic
vestic al Văii Mangaliei, ea a fost
cercetată pentru prima oară în 1916, de speologul C.M. Ionescu.
Acesta şi-aa publicat însă cercetările abia în 1926, ele rămînînd
necunoscute lui Vasile Pîrvan (mort în 1927). Datele publicate
de C.M. Ionescu au atras atenţia altui arheolog, Orest Tafrali,
conducătorul cercetătorilor de la Callatis (Mangalia), care a
vizitat-o în 1927-1928.
1928. În anii următori, tot speologii au revenit
la Limanu. Între 1958 şi 1964, o echipa condusă de Margareta
Dumitrescu
rescu şi Traian Orghidan, cercetînd-o
cercetînd în întregime, a
cartat 3200 m lungime şi a împărţit-o
împărţit
în trei sectoare.
În anul 1971, examinînd peştera, la rîndul meu, am observat pe
pereţi şi tavan cîteva desene făcute cu culoare neagră. Atras de
aceste expresii dee artă rupestră, dar şi de măreţia monumentului,
am revenit pentru noi cercetări. În vara anului 1977, împreună
cu colegul Radu Ciuceanu, de la Muzeul de Istorie al
Municipiului Bucureşti, am străbătut întreag
întreaga peşteră, făcînd
noi cartări şi executînd o serie
rie de fotografii. Rezultatele ne-au
ne
condus la concluzia că peşterea are un caracter de unicitate în
ţară noastră. Din cîte cunoşteam pînă atunci, Limanu este
singură peştera românească care, în prima parte din cele trei
sectoare ale ei, a fost transformatăă într-un
într
veritabil labirint
subteran cu lungi culoare întortocheate, cu pereţii şi tavanele
cioplite drept, precum şi cu coridoare din care se intră, de o
parte şi de altă, în numeroase încăperi şi săli. Aceste lucrări ss-au
făcut după un plan bine chibzuit,
t, urmîndu-se,
urmîndu
în general, traseul
galeriilor naturale (ai căror pereţi colţuroşi au fost neteziţi prin
cioplire). În unele porţiuni, pentru a uşura legătură între diferite
încăperi, oamenii au săpat noi galerii. La susţinerea tavanelor ssau păstrat coloanee din roca mama; acolo unde galeriile naturale
erau prea mari şi nu prezentau siguranţă ss-au construit coloane
din piatră şi ziduri de susţinere a tavanului. Din loc în loc, cînd
pe o parte, cînd pe altă a lungilor coridoare, s-au
s
săpat mici
firide, destinate
ate opaitelor ce serveau la iluminat. Legăturile
dintre coridoare au fost marcate cu semne al căror tîlc era

Lohanul nr. 39, octombrie 2016

istorie
cunoscut doar de locuitorii de atunci ai peşterii, servind că
puncte de orientare.
În fiecare din cele două camere cu altar, situate în partea de
Nord, altarul se află în fundul camerei, iar tavanul şi pereţii sînt
puternic afumaţi, ceea ce confirmă că încăperile interioare
serveau pentru oficierea cultului. Pe pereţii şi tavanele unor
galerii şi încăperi laterale, înalte de 0,50-1 m, se observă urmele
lăsate de uneltele cu care s-a făcut săparea (tesle sau dălţi). La
ce serveau aceste încăperi laterale? În orice caz nu spre a fi
locuite de om. Nu par a fi nici fronturi de lucru ale unor noi
galerii, deoarece lungimea lor (în unele cazuri 30 m) nu
permitea evacuarea materialului săpat. Acestea împreună cu
cele din sectorul I sud, mai sus menţionate, nu puteau fi decît
încăperile pregătite în care puteau fi adăpostite turmele de
animale în caz de atac inamic, la care se referă Casius Dio că în
ele s-au retras trupele regelui dac. Săparea galeriilor n-a pus, se
pare, probleme deosebite, roca fiind alcătuită din calcare
albicioase moi ce alternau cu argile verzui. Materialul rezultat
din săpare a fost scos prin mai multe guri de ieşire (ce serveau
şi la împrospătarea aerului) şi depus pe pantele terasei, fapt
constatat de cercetările noastre. Cum arătăm, toate aceste
amenajări se găsesc în primul dintre cele trei sectoare ale
peşterii. În celelalte două porţiuni, lucrările lasă mai curînd
impresia că au fost doar începute şi apoi abandonate. Este
vorba, în special, de zidurile clădite într-un cotlon al galeriei 48
din al treilea sector - ziduri care nu par a juca nici un rol, deşi se
înalța pînă la tavan şi împart galeria în două. Nu poate fi vorba
de o locuinţa, deoarece încăperea nu măsoară decît 1,20 m
înălţime. Faptul că fost închisă cu nişte bolovani mari ne
sugerează că aici ar fi putut există o ascunzătoare secretă sau un
mormînt. Cîteva intrări accesibile cîndva, acum acoperite, am
mai
întîlnit
şi
în
sectorul
doi
al
peşterii.
Pe pereţii şi pe tavanele unor galerii se află - cum arătăm - o
serie de desene, simboluri, semne de orientare, însemnări în
genul raboajelor sau caractere chirilice. Subliniem că
reprezentările sunt operele mai multor generaţii - începînd cu
sec. I i.e.n. pînă spre sec. X-XI erei noastre. Desenele reprezintă
figuri de oameni, animale şi păsări. Dintre ele se distinge, prin
factură să aparte, o figura umană, probabil un bărbat stînd în
picioare sau eventual pe un scaun. Capul este un pătrat umplut
cu puncte, trunchiul un oval umplut tot cu puncte. Mînă dreapta
se sfîrşeşte că o pată neagră în formă circulară neregulată; în
mînă stîngă, personajul pare a ţine un scut pătrat. Demn de
reţinut este faptul că şi la celelalte figuri umane mîinile se
termină cu cîte o pată de culoare neagră, lăsînd impresia unor
obiecte ţinute în palmă.

Prin analogie, putem formula unele presupuneri în legătură cu
autorii desenelor. Cele mai multe indicii ni le oferă figurile
umane. Detalii anatomice marcate prin puncte mai întîlnim în
peştera de la Karagui, de lîngă Plevna. Este o manieră specifică
artei tracice din epoca fierului. În chip asemănător - tot prin
puncte - este redată vestimentaţia luptătorilor români de pe
mormîntul triumfal de la Adamclisi. Stilul a fost, se pare,
caracteristic artei traco-dacice, căci tot cu puncte sînt decorate
figurile de animale de pe ceramică pictată de la Sarmizegetusa
Regia - Grădiştea Muncelului de azi. Celelalte desene simbolurile religioase creştine, literele sau cuvintele în caractere
chirilice - aparţin perioadei româno-bizantine şi celei ulterioare,
fiind o dovadă că peşterea de la Limanu a constituit un adăpost
pentru populaţia locală pînă tîrziu către sec. X-XI e.n. Cele mai
vechi desene aparţin însă foarte probabil perioadei de maximă
înflorire a culturii geto-dacice (sec. I i.e.n.) de cînd datează,
credem şi amenajarea peşterii. Pornind de la relatările lui Dio
Cassus, peşterea de la Limanu trebuie să fi cea denumită Keiris,
despre care el spune, după cum am arătat că "era atît de vastă şi
de puternică încît după cum spun legendele, pînă şi titanii se
refugiaseră aici după înfrîngerea suferită din partea zeilor. Este
peştera în care localnicii daci îşi căraseră înăuntru ei avuţiile
mai de preţ şi toate turmele lor". Este singura peştera "cu găuri
şi ieşiri întortocheate şi greu de găsit" pe care Cassus le-a zidit
şi, în acest fel îi sili pe refugiaţi să se predea pe calea
înfometării.
A fost un eveniment care a impresionat profund prin cruzime,
nedreptate şi răutate societatea antică din acele vremuri. El a
provocat panică în rîndul populaţiei dacice de pe întreagă sa arie
de răspîndire. Cercetările arheologice întreprinse de noi au scos
la iveală materiale arheologice (ceramică multă) care atestă că
peştera a fost locuită de localnici daci în acea epoca - sunt
prezente şi vestigii de epoca romană care pot confirmă relatările
lui Dio Cassus. Dovezile existente ne îndreptăţesc să
considerăm că labirintul de la Limanu a fost realizat de o
autoritate locală geto-dacică, ca măsură de apărare în faţă
pericolului roman. Relatarea lui Casssius Dio arată că peştera
era un loc de refugiu anume ales şi pregătit, nu o cavernă
întîmplătoare.
Dintre peşterile dobrogene, cea de la Limanu este singură care
se apropie de descrierea lui Cassius Dio. Ea este singură în
măsură să justifice deplasarea unei armate romane pentru
asedierea unui loc de refugiu de unde ideea reluării luptei
împotriva romanilor putea să reînvie.

La aproximativ 35 m de la intrare se află şi un bloc de piatră pe
care sînt gravate trei figuri umane. Din păcate, reprezentarea a
fost distrusă parţial.

Oricum, peşterea de la Limanu se impune ca unul dintre
monumentele care amintesc de trecutul zbuciumat, dar plin de
dârzenie, eroism, cutezanţa, inventivitate şi iscusinţa al
strămoşilor noştri, care au căutat, în fiecare moment al istoriei,
să pună în valoare toate darurile acestor locuri pentru a-şi păstra
fiinţa, avutul şi independenţa.

Un interes deosebit prezintă figurile de călăreţi; caii văzuţi din
profil sînt redaţi în galop, iar călăreţii au chipurile privite din
faţă. Ca siluete şi mod de prezentare seamănă în mod izbitor
călăreţilor daci de pe ceramică descoperită în multe aşezări de
pe aria locuită de traco-daci, cum ar fi figurină descoperită la
Răcătău, judeţul Bacău, sau cei găsiţi pe o fructiera de la
Străuleşti, lîngă Bucureşti.

Pentru punerea în valoare a acestor monumente istorice, de
epoca dacică, cu o schemă de organizare a interioarelor de tip
labirint, este nevoie urgenţă de lucrări noi de cercetarerestaurare şi protecţie, deoarece, aflîndu-se într-o zona turistică
de mare flux şi interes, deja în interiorul şi exteriorul ei s-au
produs o serie de distrugeri şi poluare cu reziduuri, mîzgăleli
sau inscripţionări care afectează caracterul monumentului.
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Mănăstirile rupestre paleocreștine
știne din
masivul de cretă de la Murfatlar, din
Dobrogea
Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși
În Podgoria Murfatlarului, pe partea
tea dreaptă a
canalului Dunăre - Marea Neagră, în masivul de cretă, au
fost descoperite întâmplător la 11 iunie 1957, mai multe
grote paleocreștine
știne datate din primele secole de după
Hristos.

D

escoperirea s-aa datorat Canalului, când în urma
lucrărilor de extindere a acestuia prin explozii pentru
înlăturarea unui fragment din masivul de cretă, au ieșit
ie
la zi câteva grote antropice cu simboluri paleocreștine.
paleocre
Ulterior,
dovedindu-se importanța deosebită
ebită a acestora au fost declarate
monumente istorice și protejate ca atare.
Pentru că roca în care au fost săpate este puțin
țin rezistentă, ss-au
demarat activități
ți de conservare prin infuzie de mortar,
cimentându-se
se astfel fisurile, iar unde a fost cazul ss-a urmărit
fortificarea cu contraforturi porțiunile
țiunile de slabă rezistență. După
o relativă conservare, mănăstirile au putut fi vizitate şi de
publicul larg, însă datorită deteriorării voluntare a pereţilor, prin
exfoliere, dar şi a distrugeri prin incizare a simbolurilor
simboluri de către
unii turişti inconștienți, s-a hotărât restricționarea
ionarea vizitelor,
astfel încât astăzi sunt închise publicului, acces având doar
cercetătorii.

ale anului, în grijă Direcţiei Monumentelor Istorice. În
următorul an, 1962, au fost scoase la lumina încă alte două
bisericuţe ale carierei de cretă, pe ale căror pereţi au fost
descoperite cruci.
Din suprafaţă de aproape trei hectare, doar o treime a fost
acoperită printr-oo construcţie de beton armat, cu aspect vag de
catedrala şi cu acoperişul în trepte.. Pentru restul suprafeţei s-a
s
făcut un fel de şopron din lemn şi stuf.
stuf Creta, fiind un material
foarte moale, s-aa degradat rapid. Pereţii ss-au exfoliat, zeci de
desene şi inscripţii au dispărut.
Tradiţia povesteşte că aceste mănăstiri rupestre au fost săpate în
cretă încă din primele secole ale creştinismului, atunci când
creştinii erau persecutaţi pe întreg teritoriu al Imperiului
Român. Pentru a scapa de aceste persecuţii violente, creştinii
din zona şi nu numai, au ales să-şi
şi sape în masivul de cretă de la
Murfatlar, locaşuri de cult şi chiar locuinţe. Tot tradiţia locală
aminteşte că însăşi Sfântul Apostol Andrei, în drumul să
său, ar fi
poposit şi ar fi luat legătură cu aceste comunităţi creştine ce se
rugau în bisericuțele din aceste grote în cretă.
Majoritatea bisericuțelor, dar şi a chiliilor au deasup
deasupra intrărilor
crucea malteză, de dimensiune medie.
med
S-a emis ipoteza că
intrarea s-ar
ar fi făcut, la aceea vreme, pe deasupra, probabil prin
intermediul unor scări din lemn. Chiliile şi bisericile comunică
între ele prin galerii de tip labirint. După număru
numărul de chili şi
bisericuțe s-ar părea că comunitateaa paleocreştină avea peste 20
de familii cu circa 50 de suflete. Bisericuţa nr. 1a fost
descoperită la un nivel mai înalt decât toate celelalte, iar mai
apoi celelalte. În urmă săpăturilor arheologice a fost dezvelită o
structura compozită de camere, galerii,
galer morminte şi locuinţe,
repartizate haotic în funcţie de bazinele de extragere a cretei.
Colectivul şantierului arheologic a fost alcătuit din Ion Barnea,
Virgil Bilciurescu, Petre Diaconu, Adrian Rădulescu şi Radu
Florescu. Au fost luate relevee ale ins
inscripţiilor şi desenelor
găsite până la acea dată, s-aa desenat planul general şi au fost
făcutee secţiuni topografice. Ceramica,
Ceramica obiectele de uz casnic,
diverse obiecte de cretă cioplită, ba chiar şi porţiuni întregi
decupate din pereţii de cretă au fost transportate
tra
la Muzeul
Regional Dobrogea şi Muzeul de Arheologie Bucureşti.

Crucea malteză – simbol des întâlnit la
Murfatlar
La dată de 1 septembrie 1960, şantierul de la Basarabi a fost
preluat de către Direcţia Monumentelor Istorice, care a deschis
un şantier de restaurare a părţii cunoscute la acea dată. Au fost
luate măsuri de a izola complexul de restul carierei şi de a
îndepărta
epărta scurgerile de apă. Lucrările de pregătire a condiţiilor
de conservare şi a săpăturilor, organizate în vederea altor
descoperiri, au luat sfârşit în dată de 15 decembrie 1960.
În anul 1961, ansamblul rupestru Basarabi a fost dat în grijă
Institutuluii de Arheologie, iar mai apoi, în ultimele cinci luni
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Lucrările de consolidare şi conservare au continuat, dar au fost
întrerupte într-un final din lipsa de fonduri. Construcţia de
protecţie a ansamblului rupestru de la Basarabi nu a fost
încheiată, ea acoperind abia un sfert din complex, şi anume
partea de sud-vest.

simple, în altorelief, înscrise în cerc), cea mai mare parte
concentrate în pronaos, de ambele părţi ale intrării în naos, un
desen format din două pătrate, unul inclus în celălalt, cu trei
grafite runice în interior şi o inscripţie runică, actualmente
exfoliată, pe cadrul superior al intrării în naos.

Masivul de cretă, cuprinde trei biserici suprapuse (B2, B3, B4).
Cele trei biserici comunică prin intermediul unor galerii:
biserica B4, situată la cea mai mică altitudine din întregul
complex, comunica cu paraclisul 2 al bisericii B3 prin
intermediul unei spărturi dreptunghiulare în tavan.

Altarul Bisericii nr. 1

La fel, paraclisul 2 al bisericii B3 comunica cu nivelul bisericii
B2 prin intermediul galeriei H. De asemenea, În cadrul acestor
trei niveluri există şi un număr mare de încăperi conexe, iar
bisericile B3 şi B4 au propriile intrări separate, amplasate pe
faţada de nord a masivului peninsula.
Biserica B1 are un plan tri-compartimentat (pronaos, naos şi
altar), având circa 6 metri lungime şi 2 metri lăţime. Intrarea
este săpată în abruptul peretelui, la o distanţă considerabilă de
nivelul de călcare al bazinului din faţă ei. În urmă eliberării
stratului de steril, singură posibilitate de a ajunge la ea sunt
platformele de scânduri special amenajate în acest scop.

Pe peretele de sud al pronaosului pot fi admirate diverse desene
animaliere (cai şi iepuri), inscripţii chirilice şi chirilice
amestecate cu grafite runice, toate dispărute în urmă exfolierii
peretelui.
Un alt sector al bisericuţelor cuprinde două camere comunicante
(C1 şi C2). Ele sunt săpate la un nivel inferior celui al bisericii
B1, în acelaşi abrupt, şi dinaintea intrării a fost săpat un alt
bazin de extragere. La fel că în cazul bisericii B1, de îndată ce a
fost eliberat stratul de steril, au fost amenajate platforme de
acces. Intrarea este orientată NE-SV. Există şi în acest caz un
prag, dar nivelul de călcare al camerei C1, prima dintre ele, nu
necesită existenţa unei trepte intermediare.

Iconostasul Bisericii nr. 1
Biserica este orientată cu altarul către est, iar intrarea se face
prin latura nordică a pronaosului. Nu există ferestre către
exterior; singură comunicare se face prin intermediul uşii de la
intrare. Nivelul de călcare al bisericii este săpat mult mai adânc
decât cel al pragului, astfel că au fost amenajate trepte
intermediare.
Se mai păstrează: cruci de diverse mărimi şi tipuri (malteze,
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Se mai păstrează cruci (cea mai mare parte de tip maltez),
desene animaliere de diverse tipuri şi feluri (cai, animale
sălbatice, două animale împerecheate), o cizma, un chip de om
cu trăsături asiatice, desene de dragoni împletiţi din spirale, un
dragon simplu şi diverse inscripţii în grafite runice, cea mai
mare parte compuse din câteva litere. Deasupra intrării boltite în
camera C2 este sculptată în altorelief o cruce malteză, cu o
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cruce simplă trasată în interiorul ei. Desenele sunt concentrate
pe pereţii camerei C1.

latura de SV a pronaosului bisericii B2. De la acest nivel,
galeria coboară până la nivelul de nişă al bisericii B3,
terminându-se cu o deschidere în cel de al doilea paraclis alipit
bisericii B3.
Structura celui de al doilea nivel este compozită. Intrarea
principala se deschide în nava bisericii B3 (2,50 m lungime, 2
m lăţime şi 2,10 m înălţime), cu boltă în semiciclindru. Altarul
este şi el săpat în formă semicirculară, cu boltă în formă de
absidă; în pavimentul acestuia sunt săpate trei scobituri
dreptunghiulare, iar în ax se păstrează un postament, probabil
Sfânta Masă.

Reprezentări diferite de cruci, păsări și
oameni
În camera C2 nu există nici-un desen şi nici-o inscripţie. Doar
pe canatul drept al intrării care leagă cele două camere este
trasată silueta unui alt dragon împletit.
Biserica B2 este situată la nivelul superior al masivului. Are şi
ea o structura tricompartimentata: altar, naos şi pronaos, cu
altarul orientat către sud-sud-est. Are 4 metri în lungime şi 2,20
metri în lăţime. Se află într-o stare de ruină încă de la momentul
descoperirii: se păstrează numai partea inferioară a pereţilor
(nivelul maxim atinge 1,50 m), pragurile şi unele urme ale
blocurilor de cretă din interiorul altarului şi naosului. Se mai
păstrează desene doar pe pereţii altarului şi naosului; pereţii
pronaosului nu s-au păstrat.

Din nava bisericii B3 se formează două deschideri, sub formă
de uşi, amândouă săpate în peretele de SV. Prima dintre ele
permite accesul în primul paraclis, în care este săpat un
mormânt, în paralel cu peretele de NE, iar în colţul de V se
coboară prin intermediul a două trepte într-o galerie secundară,
"galeria melc". Primul paraclis comunica spre SE cu al doilea
paraclis.
Cea de a două deschidere din nava bisericii B3 face trecerea în
cel de al doilea paraclis, segmentat în 3 compartimente prin
intermediul unor praguri şi urme de posibili pereţi, păstraţi doar
la nivelul inferior. Tavanul primului compartiment este susţinut
de o coloana. O altă deschidere, ca o nişă transformată în
fereastră, uneşte altarul bisericii B3 cu cel de al doilea paraclis.
În peretele de E al acestui paraclis este săpat un mormânt.
În nava bisericii se mai păstrează diverse feluri de cruci (simple,
punctate şi lobate; precum şi o cruce malteză încadrată într-un
pătrat), aşa-zisă stilizare a unui cap de taur, un călăreţ înarmat
cu suliţa sau arc şi săgeata, cai şi alte animale, motive
geometrice diverse (printre care şi svastici, pentagrame), o
cizmă sau un picior, o pasăre acvatică stilizată şi sculptată în
altorelief, precum şi numeroase inscripții în grafite runice, cu
lungime variabilă. În altar nu se păstrează decât o cruce, trasată
în axul exedrei, flancată de alte cruci mai mici. în primul
paraclis se mai păstrează cruci simple, însoţite sau nu de
elemente ornamentale, jumătatea superioară a unei cruci cu
textul IC HC şi conturul unui animal (probabil cal), al cărui cap
nu se păstrează în întregime.

Scriere străveche – Runele de la Basarabi
Aceste desene reprezintă cai, cai şi călăreţi, toţi schiţaţi din linii
drepte şi fără volume, precum şi ţintare. Nu există inscripţii. La
dată descoperirii, se mai păstrau pe blocurile de cretă şi pe
resturile de stâlpi descoperite în pronaos câteva cruci şi
inscripţii slave.
Un alt sistem de galerii şi camere comunicante este săpat în
acelaşi masiv de cretă, denumit "masivul peninsula", în partea
sa mediană. Comunicarea între cele două niveluri (cel al
bisericii B2 şi cel al bisericii B3) se făcea probabil prin
intermediul galeriei H, al cărei capăt superior se deschide în
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Podeaua navei bisericii B3 era decorată înspre altar cu linii
paralele. Tavanul aceleiaşi nave, tavanul primului paraclis şi
tavanul celui de al doilea sunt decorate şi ele cu linii paralele. în
pereţii laterali ai navei se păstrează două orificii circulare,
despre care se presupune că au fost folosite la susţinerea unei
vergele pentru catapeteasma.
Biserica B4 este situată la nivelul inferior al "masivului
peninsula"; are lungimea de 7 metri şi lăţimea de 3,50 metri.
Intrarea este săpată în faţada de nord-vest a masivului. Structura
acestui ultim nivel se compune din nava bisericii, altarul ei şi un
mormânt alipit. Biserica este orientată cu altarul spre ESE şi
culoarul de acces este boltit în semicilindru.

Sistemul de galerii E cuprinde un număr mare de încăperi
comunicante. Este situat la aceeaşi altitudine cu biserica B1, la
extremitatea de V a complexului. Intrarea în această parte a
complexului se face tot prin abruptul de cretă, în extremitatea sa
de SV. Pereţii primelor camere şi galerii sunt prăbuşiţi, astfel
încât nu se poate şti cu exactitate care era adevărata cale de
acces. Structura acestui sistem de galerii este compozită,
încăperile sunt de înălţimi diferite, iar plafonul este săpat şi el în
mod diferit. Au fost săpate o serie de morminte, dispuse şi ele în
mod aleatoriu, există aceleaşi blocuri de cretă săpate în colţuri
sau de-a lungul pereţilor, precum şi numeroase nişe şi praguri.
De asemenea, au fost zidite pe alocuri calupuri de cretă, legate
cu mortar din acelaşi material. Se mai păstrează o singură
inscripţie runică din 5 grafite şi o cruce malteză. Această parte a
complexului a fost prima afectată de fenomenul exfolierii şi
imploziei, astfel încât toţi pereţii sunt coşcoviţi.

Pronausul Bisericii nr.1
Nava este compartimentată prin aglomerări de coloane; unele
dintre acestea sunt săpate, altele sunt însă zidite din calupuri de
cretă. Se consideră că primele 3 coloane şi coloana adosată
peretelui de SSV separă pronaosul de naos, dat fiind faptul că
formează 3 arcade. Naosul ar fi astfel partea cea mai spaţioasă a
bisericii, tavanul sau sprijinindu-se pe celelalte 5 coloane.
Se presupune că plafonul naosului ar fi fost săpat din două bolţi,
fiecare în semicilindru, racordate la coloane; la data
descoperirii, cea mai mare parte a lui era prăbuşită. Plafonul
altarului este şi el boltit. Altarul este conceput ca o absidă, la fel
ca şi altarul bisericilor B1 şi B3. Intrarea se face prin trei
arcade, care se sprijină la rândul lor pe un prag; o treaptă este
alipită pragului în faţa arcadei centrale, pentru a uşura accesul.
În interiorul altarului sunt 3 blocuri de cretă, alipite peretelui
semicircular în părţile sale de NE, E şi SE; în N şi S altarului
sunt săpate două console, în partea superioară a peretelui. De
asemenea, existau banchete de-a lungul celor doi pereţi laterali
ai naosului. În biserica B4 se mai păstrează diverse feluri de
cruci "cele mici sunt trasate pe canatul stâng al intrării în naos şi
pe latura dreapta a peretelui de NV al acestuia, cele malteze
mari sunt săpate în basorelief pe latura inferioară a coloanelor";
de asemenea, se mai păstrează inscripţii în grafite runice,
inscripții slave şi inscripţii slave amestecate cu grafite runice.
Arcadele iconostasului sunt marcate, pe pereţii dinspre naos, cu
două brâuri simetrice de vopsea roşie feruginoasă. Părţi din
tavanul naosului sunt decorate cu linii paralele, mai ales la
racordul cu peretele.
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La dată descoperirii, se mai păstrau un număr impresionant de
cruci (printre care şi un tip special, punctat cu găuri), inscripţii
runice, figuri omeneşti fără funcţie religioasă, figuri de oranţi şi
presupuşi "sfinţi", păsări, un pom, dragoni spiralaţi etc.

Pereții inferiori ai unei bisericuțe
distruse prin dinamitare
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Au mai fost descoperite urmele unei locuinţe sau biserici, cu
tavanul surpat, la NNE de biserica B1, dar, în afară a doi pereţi
păstraţi doar la nivelul inferior, nu au fost găsite alte blocuri de
cretă. La E de biserica B1 se păstrează o firidă. O altă locuinţa,
ale cărei urme nu mai pot fi observate astăzi, a fost identificată
la SSV de galeriile E. Această din urmă avea pereţii zidiţi din
calupuri de cretă, pardoseală din pământ lipit şi prezenţa urmele
unei vetre. De asemenea, în restul complexului au fost
descoperite morminte, repartizate dezordonat sau grupate întrun mic cimitir, astăzi imposibil de identificat, fie din cauza
consolidării cu beton, fie din cauza construcţiei de protecţie,
care nu permite accesul la toate nivelurile.
Complexul de la Basarabi se aseamănă cu cel de la
Dumbrăveni. Acolo s-a descoperit un ansamblu monahal
rupestru, cioplit în stâncă, exact că cel de la Basarabi, unde
există două bisericuţe, datate iniţial în secolele IX-X. Şi acolo,
una dintre bisericuţe are arhitectură specifică secolelor IV-VI, la
fel că la Basarabi, şi cu toate acestea a fost datată mai târziu.
Apoi s-a descoperit un mormânt, în care s-a găsit o moneda din
secolul al IV-lea.
Basarabi nu este un caz unic. În sudul Dobrogei - atât în
Dobrogea românească, dar şi în Cadrilater, există o întreagă arie
monahală. Şi bulgarii au găsit vestigii monahale rupestre, unele
sunt din secolele IX-X, dar unele dintre ele sunt mai timpurii,
din secolele IV-VI, refolosite apoi în secolele IX-X şi până în
secolul XI, la fel că la Basarabi. De fapt, acestea sunt etapele în
care viaţă monahală a fost înfloritoare în această zona. Până au
venit slavo-avarii, care au înăbuşit-o, şi ea dispare brusc, în
secolul VI şi începutul secolului VII, şi reapare după creştinarea
bulgarilor, când condiţiile erau din nou prielnice vieţii creştine,
când au venit şi mulţi misionari bizantini şi au dat probabil şi ei
un impuls pentru revigorarea vieţii monahale din zona.

schematic reprezentată, încât interpretarea ei a ridicat probleme.
Este figurat un drum curbat, o clădire cu o cruce deasupra,
interpretată că fiind Betleemul, mai sus este o iesle în care se
află un copil în faşă şi deasupra o stea, din care coboară trei raze
către pruncul din iesle. Poate fi o reproducere după o icoană a
vremii.

S-a făcut analogii cu o icoană de la Muntele Sinai, de la
sfârşitul secolului XII şi începutul secolului XIII, care conţine
exact aceleaşi elemente de baza că în reprezentarea de la
Basarabi, adică ieslea, pruncul culcat şi steaua cu razele.

Galeri între două bisericuțe

În cea mai mare dintre bisericuţele din grupul celor notate cu B
este reprezentat un sfânt în poziţie de rugăciune, cu mâinile
ridicate. Semn distinctiv este aura specifică sfinţilor şi
veşmintele bisericeşti. Reprezentarea este însoţită de un text în
caractere runice, care n-a fost descifrat. Este evident vorba de
un sfânt, care nu a fost identificat deocamdată. În schimb, o altă
reprezentare, din aceeaşi bisericuţa, a fost identificată, deoarece
de o parte şi de altă a figurii se află o inscripţie în limba greacă,
din care rezultă că este vorba de Sfântul Teodor. Chipul
sfântului e distrus, nu se mai vede, dar atributele principale sunt
clare: un veşmânt lung, o tunică, probabil de blană, în mâna
dreapta o suliţa, iar în mâna stânga un scut că o litera "O"
alungită.
Pe lângă Sfântul Teodor, în aceeaşi bisericuţa mai sunt doi
sfinţi. Într-o altă bisericuţă mai există o reprezentare interesantă,
foarte frumoasă, a naşterii Mântuitorului, dar este atât de
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Mai există într-una din bisericuţe un sfânt, care este de fapt este
un arhanghel, fiind numit de cercetători "bărbat cu nimb". Se
crede a fi arhanghel deoarece are umerii foarte proeminenţi,
ridicaţi, la fel că în reprezentările de arhangheli. În Bulgaria, la
Râvnă, dincolo de limita de sud a Cadrilaterului, există un
complex monahal unde s-au descoperit multe reprezentări de tip
grafiti asemănătoare cu cele de la Basarabi. Acolo apare figura
Sfântului Vasile, la fel de rudimentar incizată. Cercetătorii
bulgari care au studiat complexul monahal de la Râvnă au lansat
ideea că unele dintre reprezentări au fost făcute de pelerinii care
au trecut pe acolo. Aceeaşi ar putea fi situaţia şi la Basarabi. De
fapt, pe lângă icoanele cu sfinţi, care sunt foarte puţine, există
un număr foarte mare de simboluri. Dintre toate, cizma pare
simbolul cel mai misterios, acesta ar putea fi este un mod de a
marca locul sfânt pe care pelerinii l-au vizitat, după modelul
Sinaiului. Acolo, Dumnezeu i-a spus lui Moise: "Descalţă-te, că
acesta este loc sfânt". Şi atunci încălţarea a rămas un simbol al
locului sfânt. Apar cizme, sandale, opinci - la Râvnă apare
sandaua -, fiecare pelerin desena semnul său distinctiv, pentru a
marca faptul că a trecut pe acolo.
Complexul de la Basarabi oglindea mozaicul etnic al regiunii.
Unele dintre locuinţele de la Basarabi au fost refolosite mai
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târziu drept cavouri. De pildă, există două încăperi folosite
probabil drept chilii de unii monahi, pentru că au vatră, scaunele
săpate în cretă, iar încăperea avea o uşa de lemn prinsă în
peretele de cretă cu cârlige de fier. Însă mai târziu, acolo au fost
aşezate trupurile unor oameni, iar intrarea a fost zidită cu
calupuri de cretă. La fel s-a întâmplat şi cu unele galerii, în care
au fost găsite oseminte umane, chiar şi de femei, semn că aceste
galerii au căpătat destinaţie funerară numai după ce complexul
monahal nu a mai fost locuit. Alţii spun că au fost şi populaţii
nomade, pecenegi. Alţii spun că au fost şi slavo-bulgari, căci au
fost identificate inscripţii în limba slavonă. Alţii spun că au fost
şi bizantini, căci avem şi inscripţii în greacă. Iar alţii spun că au
fost şi autohtoni, protoromâni, deci strămoşii noştri, pentru că
inscripţiile acestea în limba greacă au greşeli de ortografie şi e
clar că au fost scrise de cineva care nu stăpânea foarte bine
alfabetul grecesc. Cea mai sigură ipoteza este că Basarabi fost
un loc de pelerinaj pentru creştinii din regiune.

A fost întâlnit şi alfabetul numit "runic" ce a fost folosit de
scandinavi şi de protobulgari, dar e vorba de alfabete diferite,
doar că sunt încadrate că aspect în categoria "rune". La Basarabi
apare un alfabet considerat de unii original, care amestecă rune
nordice cu rune protobulgare. Poate fi o scriere locală, originală,
folosită în această zona într-o anumită etapă istorică, după care
alfabetul a fost uitat, nu a mai fost folosit. Câteva caractere
runice apar şi la Dumbrăveni, dar acolo pereţii sunt de stâncă şi
cu greu puteau fi scrijeliţi. Pentru aceste inscripţii runice încă
nu s-au dat soluţii sigure de descifrare.

Intrarea spre bisericuța rupestră nr . 4
Mănăstirile rupestre de la Murfatlar (Basarabi) au analogii la
Orheiul Vechi pe Valea Răutului, la Tâpova și Saharna pe valea
Nistrului în Basarabia, cu cele de la Colți-Aluniș-Nucu, jud.
Buzău ș.a.
Galerii paralele
Pereţii bisericilor rupestre de la Basarabi au, pe lângă desene, şi
extrem de multe inscripţii. Una dintre inscripţiile de la Basarabi,
scrisă în limba slavonă, cu caractere chirilice a fost tradusă
astfel: "Eu, Aian (sau Dimian), preotul, merg pe drum (în sensul
de "călătoresc"), pun lumânări pentru păcatele mele, omule, în
această biserica. Iar Dumnezeu să va miluiască cu Sfinţii
Părinţi. Amin. Dimian. Luna mai." Şi o altă, tot în slavonă: "În
numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt s-a închinat
nedestoinicul rob Simion, prima dată, în biserica, în luna august
în 31." Vorbim de pelerini care veneau, se închinau şi îşi
marcau trecerea pe acolo. O altă inscripţie, de dată această în
limba greacă, spune: "Doamne ajută pe robul tău Iosif preotul".

Ca și în celelalte locuri, comunitățile religioase paleocreștine
trăiau în grupuri relativ mari de peste 10 familii, ba chiar în
adevărate confrerii religioase călugărești, formate din
îndrumători spirituali și aspiranți cu diferite grade de evoluție
spirituală (novici). Aceste edificii încărcate spiritual au fost
folosite secole la rând, chiar refolosite și în perioada medievală
mijlocie și chiar târzie.
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Camera funerar de tip cavou a sfâtului de la
Basarabi
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Dobrogeanul Aeticus Donares, primul om
care a făcut
ut Ocolul Pământului,
în secolul V…
Daniel ROXIN – București

Cetatea HISTRIA

Este bulversant să afli că există documente străvechi
care vorbesc despre o călătorie în jurul lumii făcută în
secolul V, deci cu peste 1.000 de ani înaintea lui Magelan, de
un savant al acelor vremuri, care a trăit pe teritoriul
României, la Histria, în Dobrogea.

Revenind la cetatea Histria, este de remarcat faptul că aici,
astăzi, în situl arheologic, vizitatorul poate să descopere multe
basoreliefuri cu CAVALERUL TRAC, un semn că acest ordin
inițiatic
țiatic și militar funcționa și era respectat în cetatea „sută la
sută grecească”.

S

ubiectul ne apare cu atât mai interesant, cu cât acesta este
posibil să fi fost de neam geto-dacic,
dacic, practicant al religiei
Zalmoxiene, cu legături în anticul ordin al Cavalerului
Trac. Fără îndoială, așa
șa cum era de așteptat, povestea lui
Aeticus Donares este ignorată de „științificii”
științificii” români. Vorba
aia, la ce ne-ar
ar folosi să facem din acest subiect unul important
al istoriei acestor
cestor meleaguri?!? De ce să afle prostimea despre
asta? Nu e suficient că are pâine și circ?
„Lumea de azi a putut afla despre el datorită lucrării
Cosmographia scrisă de călugărul benedictian Ieronim în jurul
anului 763 d.H. în Freising – Bavaria. Acesta a realizat, după
textul originar al lui Aeticus, o compilație,
ție, în fapt o puternică
cenzură, căci benedictianul a lucrat pe textul originar prin
tăiere, pentru a nu sminti și îndepărta de la creștinism pe tinerii
cititori.” (Marius Fincă)
Aeticus Donares s-aa născut în anul 421 din părin
părinți de viță
nobilă, în cetatea Histria, din Dobrogea de azi…
Cetatea Histria este considerată de specialiștii
știi români una
grecească sută la sută, ignorând sursele istorice care vorbesc
despre faptul că cetățile grecești de la Marea Neagră au
funcționat
ționat cu acceptul regilor geți din zonă, cărora le plăteau
taxe de protecție,
ție, și că o parte din populația acestor orașe era
getică.
Faptul că geții
ții trăiau și în cetățile de la Marea Neagră este
subliniat și de poetul latin Ovidiu, în Tristele,
ristele, mărturie din
timpul exilului în cetatea Tomis: „În jurul meu glăsuiesc
aproape numai guri tracice şi scitice. Îmi pare ca aş putea scrie
în versuri getice.” (III,14,37-50.)
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Cavalerul Trac la Muzeul din Histria
Insistând asupra opiniei „științificilor”
științificilor” români care pretind că
nimic getic nu avem la Histria, trebuie să semnalez ceea ce mi
s-aa relatat de un angajat al Complexului de la Histria, acum
câțiva ani, când
d am vizitat situl arheologic. Discutând despre
una, despre alta, mi-aa spus la un moment dat că în spatele
clădirii muzeului, acoperite de vegetație,
vegeta
se află mai multe
morminte GETICE,, dar că există consemn să nu se vorbească
despre ele, sub amenințarea concedierii!
ncedierii! Ce spune
spuneți despre asta?
Revenind la Aeticus Donares, mulți l-au
au vrut grec, roman, slav,
bulgar, sârb, croat etc.
„Că nu-ii grec de origine deducem lesne din citatul de mai jos,
căci nu putea să-ii considere pe cei de-un
de
sânge cu el atât de
josnici: « Şi astfel acelaşi înţelept le-a
le descris [peisajele /
ţinuturile edenic-helladice]
helladice] mai sus într-un
într
mod frumos. A omis
însă poporul grec pentru că fu plin de toate ticăloşiile, de
dezonoare, omucideri, depravări, lux şi toate spurcăciunile.»
(AethK-93, 187
87 sq.). Nu avea cum să fie nici din peninsula
Istria din vestul Croației, cum le-ar
ar fi plăcut unora să fie – căci
zona nu a aparținut
ținut niciodată Sciției, iar pe atunci nu se
aciuiseră încă sclavinii/slavii.” (Dr. Ion Pachia
Pachia-Tatomirescu)
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Conform concluziilor lui Ion Pachia-Tatomirescu
Tatomirescu, istoric al
culturilor și civilizațiilor, istoric al religiilor, Aeticus Donares
era un inițiat
țiat zalmoxian, cu origini etnice traco
traco-geto-dacice.
Și chiar dacă nu ar fi așa, scoaterea lui din uitare și onorarea
muncii pe care a făcut-oo este extrem de importantă pentru
istoria veche a pământurilor românești…
ști… Dar poate tocmai
pentru că este așa, Aeticus Dnares este ignorat!
Trecând peste originea lui etnică, în finalul articolului vreau să
vă prezint (mulțumită cercetării scriitorului Marius Fincă) mai
multe despre uriașa
șa aventură a înconjurării Globului Pământesc,
făcută de Aeticus Donares și echipa sa, în secolul V.
Marius Fincă: Fiind mentor la o astfel de școală (Zalmoxiană n.m.), și-a pregătit echipajul, format din 101
01 cavaleri
cavaleri-cabiri,
între anii 456 și 461, cam până pe la echinocțiul de primăvară,
cu care avea să facă temerara aventură de ocol al pământului.
«Povesteşte că toate celelalte părţi ale lumii mărilor şi
oceanelor colindatu-le-aa acompaniat de discipolii să
săi, (făcând)
muncă de cercetător minuţios în vremurile prielnice, atât în
insulele mari cât şi în insulele mici, de la miazăzi până la apus,
de la Tabrobane (Ceylon / Sri Lanka), Sirtinice (Sumatra(Sumatra
Indonezia) şi Calaopa (Calapan-Philippines),
Philippines), până la Riakeo
Riakeon
(Islanda), de aici până după Gade (până-nn Ultra-Gade)
Ultra
şi
Coloanele lui Hercule. Că, de fapt, aici (după Gade, mai exact
spus, în Hibernia, şi în Orcade), a făcut un popas de un an şi a
dezbătut (traversarea Atlanticului) cu filosofii (din echipajul
său) Aureliu şi Arbocrate, nefiind în stare să se desprindă de
unele părţi ale misterelor Oceanului (acestuia)» (AethK
(AethK-93, 111
sq.).
Călătoria a durat până în anul 466, deci 5 ani și a avut următorul
traseu: Histria de la Marea Neagră, Marea Mediterană,
Coloanele lui Hercule – Gibraltar, insulele Britanice, insulele
Faroe, Islanda, Groenlanda, pasajul de nord (țărmul
țărmul nordic al
Canadei și Alaskăi – pe atunci acest drum era accesibil, clima
fiind mai blândă;), peninsula Kamceatka, arhipeleagul Nipon,
Groapa Marianelor,
elor, arhipelagul Filipine, Malaiezia, Papua
Noua Guinee, insula Sumatra – Indonezia, Sri Lanka – Ceylon,
Marea Arabiei, Marea Roșie,
șie, de unde transbordează totul, peste
istmul Suez apoi urmează coasta de est a Mediteranei, Sudul
Asiei Mici și înapoi acasă…
Iată ce mărturisește
ște în Cosmografia sa dunăreanul nostru:
«După ocolul mării şi după ce am văzut (cercetat) întreaga
lume, am lăsat la o parte pe cele care au fost mai întâi, pe care
alţii nu le-au
au cunoscut, şi, prin mine însumi, cu o uriaşă şi
preaistovitoare cercetare, purtat-am
am de grijă şi celor trecute cu
vederea, şi orânduit-am
am şi pe cele descoperite» (AethK-93,
(AethK
233).
***
În călătoria sa fabuloasă, Aeticus Donares a fost primit atât la
Curtea Regală Persană, cât și în Palatul Imperial al lui Yüryaku,
din Japonia de astăzi…
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Omenia este rezultatul trăirii româneşti
pure a adevărului divin
Prof. George BIANU – București
Omenia, expresie verbală a unei noţiuni colective, a dat
întotdeauna de lucru lexicografilor.

F

iindcă a traduce acest cuvânt numai prin ospitalitate,
onestitate, onorabilitate, cuviinţă, bunătate ori pur şi
simplu prin umanitate înseamnă aa-l explica numai în
parte, sărăcindu-l.
l. Ca realitate, ca document de viaţă, omenia nu
este o anumită virtute, ci o adevărată antologie, un buchet
bu
de
flori ale sufletului evoluat. Iubirea de străini, ţinerea cuvântului
dat, sentimentul onoarei, dispoziţia de jertfă, spiritul dreptăţii,
mărinimia, modestia, credinţa în Dumnezeu – toate acestea sunt
podoabele fireşti ale omeniei. Dintre virtuţile omeniei
româneşti, cea mai des amintită este IUBIREA DE OASPEŢI.
„A omeni” pe cineva înseamnă a-ll primi cu inima deschisă, aa-l
ospăta şi a-ii da cinstea cuvenită omului. Ceea ce caracterizează
însă ospitalitatea acestui neam este iubirea de străini. În casa
românului, străinul, şi nu cel al casei, primeşte tot ce este mai
bun. Iubirea de străini – spune poporul – este cu adevărat dar
dumnezeiesc: „Când vine la tine străinul, întâmpină-l
întâmpină ca un
părinte”. Sau : „Pe străin nu-ll îndepărta de la casa ta înainte de
a-ll îndestula“. Cine a cunoscut bucuria care inundă sufletul
gazdei cînd vede pe străin mulţumit, poate intui realitatea
acestei afirmaţii foarte uşor. Astfel devine evident că
ospitalitatea românească exprimă setea omului de Dumnezeu de
a se devota tocmaii celui fără sprijin, fără aşezare, fără afecţiune,
fără cămin, pentru a pricinui o mare bucurie, care nu e aici decât
semnul neîndoielnic al harului divin, al iubirii transcendente,
pure a lui Dumnezeu, care se revarsă atunci prin român.
Un semn sigur al omeniei este ŢINEREA CUVÂNTULUI
DAT. „Fii totdeauna om pe cuvântul căruia poţi zidi”, spune
ţăranul. Această viziune a inspirat cântecul poporan: „Furnica,
de e furnică, lighioană micuţică, la trup mare, la cap mică, se
târăşte pe pământ şi se ţine de cuvânt.
nt. Dar noi, oameni botezaţi,
de cuvânt c-am
am fost lăsaţi!” La omul de omenie ţinerea de
cuvânt îmbracă aproape o haină spirituală religioasă: „Pe unde
iese vorba, şi sufletul!” De aceea, el pune mare preţ pe
cumpănirea oricărui cuvânt, fiindcă: „Vorba când a ieşit din
gură, n-o
o mai poţi ajunge nici cu armăsarul, nici cu ogarul”. În
consecinţă, sfatul: „ţine-ţi limba-nn gură ca-n
ca temniţă!” Zăbava
la vorbire ar fi indicată omului de Dumnezeu, chiar de la
Creaţie: „Dumnezeu a dat omului două urechi şi numai o limbă:
l
că mai mult să audă decât să spună”. Pentru vorbire există, de
altfel, numai o singură justificare înţeleaptă: „Ori taci, ori spune
ceva mai bun decât tăcerea!”
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Binele de ochii lumii – binele cu zurgălăi – nu-şi merită numele.
FACEREA DE BINE numai atunci îşi merită numele când este
împlinită fără intenţie sau socoteală ascunsă, când nu urmăreşte
doar un scop de câştig. Poporul spune: „Fă binele şi dă-l pe
apă”. Nu te îngriji de soarta lui; acesta va trage la mal şi va da
roade. Omul de omenie face binele şi uită apoi că l-a făcut:
„Când dăruieşti, uită; când ţi se dăruieşte, nu uita însă în veac”.
Mila la români nu cunoaşte deosebirea între buni şi răi, iar
înţelepciunea populară ne învaţă astfel: „Milostivi chiar şi cu
cel rău de eşti, omenia tu o cinsteşti”. Cel care nu e în stare să
uite răul pe care l-a îndurat de la altul şi abia aşteaptă să-şi
surprindă duşmanul la strâmtoare, nu se poate socoti în rândul
oamenilor de omenie. Aceştia au totdeauna inimă mare, plină de
dragoste: „Când îţi cade în mână potrivnicul tău – spune
folclorul – nu gândi la pedepsirea lui, ci la îndestularea şi la
îndreptarea lui”. Şi iarăşi: „Braţul ce nu dă moarte când poate,
multe poate”. Inima omului de omenie este deci logodită cu
iertarea: „Iertarea poart-o–n sân, ca să o ai la îndemână” iar
capacitatea de a ierta înnobilează: „Cel puternic, când iartă,
atunci puternic se arată”.
Omul de omenie este încredinţat că : „Slujitor al dreptăţii de vei
rămâne, nici înaintea lui Dumnezeu frică nu vei avea, căci
Dumnezeu dreptate şi bunătate este”. Pentru a respecta
SPIRITUL DREPTĂŢII e bine de ştiut că drept, cu adevărat, nu
este însă totdeauna cel care nu face nedreptatea; căci în multe
conjuncturi unii n-au ajuns în situaţia de a călca dreptatea. În
această direcţie, există o vorbă populară: „Nu oricine, nefăcând
dreptatea, e drept; ci mai ales acela care poate face nedreptatea,
dar nu o face, acela foarte drept se socoteşte”. Omul de omenie
nu se supune legii numai „fiindcă e lege”, căci dreptatea
„legală” poate, în anumite împrejurări, să devină fără noimă şi
păgubitoare. Aşadar, nu legalitate, ci „dreptate dreaptă”.
Criteriul? Iată-l, aşa cum este exprimat în folclor: „ţine-te de
legea care sfătuieşte să mergi întotdeauna pe calea omeniei”.
Caracteristica neamului nostru este şi DISPOZIŢIA DE
JERTFĂ care nu înseamnă numai sacrificiu de timp, de
dragoste, de muncă, de bani, ci disponibilitatea de a-ţi pune
chiar capul pentru a răspunde în întregime pentru faptele altuia:
„Binele pe care ţi l-a făcut chezaşul tău – nu-l uita nicicând, că
el pentru tine chiar capul şi-a pus”. Deoarece desfrânarea este
duşmanul de moarte al omeniei, ÎNFRÂNAREA nu poate lipsi
din panoplia virtuţilor care o alcătuiesc. Experienţa poporului
avertizează: „Frâul care slăbeşte, în prăpastie te trânteşte”. Dar
ca să poată fi de un real folos, înfrânarea, sub toate formele
superioare, trebuie practicată de timpuriu, în ceea ce priveşte
sexualitatea, fiindcă: „Înfrânarea la bătrâneţe nu este nici o
laudă; că nu omul se înfrânează atunci, ci neputinţa lui îl arată
ca fiind înfrânat”. Despre pofta de mâncare aţâţată peste măsură
de băuturi alcoolice, poporul spune: „Omul de va bea, ca porcul
va mânca”, iar despre înfrânarea constantă a pasiunilor tot în
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folclor se menţionează: „Acela este stăpân mare, care-şi
stăpâneşte mereu patimile sale, oricât de puternice, triumfând
asupra lor prin înfrânare”.
Simplitatea omului de omenie atinge forma cea mai elevată în
MODESTIE. Comoara de înţelepciune a românilor cuprinde
nenumărate proverbe care îndeamnă la lepădarea orgoliului şi
povăţuieşte astfel: „Orice faptă vrednică de laudă vei săvârşi nu
arăta a o fi săvârşit tu, lasă întotdeauna să vorbească fapta
pentru tine” arătând şi că: „Nu haina să te cinstească, ci tu să
cinsteşti haina”.
Temelia încrederii între oameni este ONOAREA pe care omul
de omenie nu şi-o pătează niciodată, chiar dacă este în joc viaţa
lui. În această direcţie, folclorul spune: „Luptă şi nu fi niciodată
mişel: e mai bine să cazi luptând pe drumul onoarei, decât să
învingi printr-o mişelie”. Duşmanul onoarei este întotdeauna
ruşinea. „Omul de omenie nu se teme de altceva, afară numai de
ruşine”. Umilinţa înfrânează orgoliul, însă nu stă în calea iubirii
de onoare. Din respect faţă de chipul lui Dumnezeu, care se află
în el ca SPIRIT, omul vrea să evite exageratele pretenţii ale
orgoliului. Umilinţa cu orgoliul nu pot locui împreună: „Cel
umil cu cel mândru nu se pot vedea unul pe celălalt, căci unul se
uită în pământ, iar celălalt semeţ priveşte la cer” – spune
românul.
Cununa tuturor virtuţilor omeniei este CREDINŢA DE
NEZDRUNCINAT ÎN DUMNEZEU. Om de omenie, fără
credinţă fermă în Dumnezeu, nu s-a dovedit nicicând. Omul de
omenie ştie chiar că: „Unde voieşte Dumnezeu se biruieşte cu
uşurinţă rânduiala firii”. Dar aceasta nu după socoteala noastră,
ci după purtarea de grijă a Providenţei sau, cu alte cuvinte, a lui
Dumnezeu:
„Pronia
dumnezeiască
întrece
socoteala
muritorească”. Omul de omenie e încredinţat că: „Spre
pedepsirea şi încercarea noastră, Dumnezeu ne dă uneori stăpâni
cumpliţi”. Pentru aceea se cuvine: „Să mulţumim totdeauna lui
Dumnezeu şi de bine şi de rău”. Ce ne dăruieşte Dumnezeu, nu
ne poate lua omul. Dar în aşteptarea divinelor daruri de sus,
omul trebuie să acţioneze constant, plin de râvnă, spre a fi la
momentul oportun vrednic de a primi, căci tot folclorul spune:
„Dumnezeu îţi dă, dar în traistă nu-ţi bagă”. Despre harul
omeniei tot o zicală românească spune: „Îmbrăţişarea este semn
al dragostei; dragostea este semn al milei; mila este semn al
omeniei; iară omenia este dovedirea credinţei adevărate în
Dumnezeu”.
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Marea iubire a lui Vlad Ţepeş a fost o
tânără de 17 ani care i-aa fost amantă două
decenii şi i-aa dăruit cinci copii

Taină înmormântării lui Ştefan ce
cel Mare
Silviu DRAGOMIR

Simona SUCIU
Domnitorul s-aa îndrăgostit de o tânără de doar 17 ani,
care i-aa fost amantă două decenii. Femeia ss-a retras la
mănăstire după moartea lui Vlad Ţepeş.

V

lad Ţepeş a rămas în istorie ca fiind cel mai dur
domnitor, un apărător al cinstei. Puţini ştiu însă că a
fost îndrăgostit nebuneşte de o tânăr din Braşov pentru
care
re a mers până la Papă ca să obţină acceptul pentru divorţ.
Domnitorul a ajuns pentru prima dată la Braşov în 1438 când a
participat la o invazie a turcilor. În 1442 a fost ajutat de Ioan
Corvin să evadeze şi să se stabilească la Braşov.

În acel an Vlad Ţepeş s-a căsătorit cu Anastasia--Maria, nepoata
reginei Poloniei. A fost o căsătorie aranjată , o practică des
întâlnite în familiile nobililor vremii. După ce a fost izgonit de
pe tron după o domnie de doar câteva luni, Vlad Ţepeş se
stabileşte la Braşov, într-oo casă fortificată aflată pe actuala
stradă Constantin Lacea. Aici o întâlneşte pe Katarina Siegel o
tânără de 17 ani deosebit de frumoasă, crescută la mănăstire.
Reuşeşte să o cucerească, iar Katarina îi devine amantă şi îi stă
alături 20 de ani. Legenda
egenda spună că Vlad Ţepes vroia să se
căsătorească cu Katharina, dar rigorile religiei nu îi permiteau,
deşi avea cinci copii cu amanta din Braşov. I-aa scris, chiar, de
două ori Suveranului Pontif, Papa Pius II, cerându
cerându-i o scrisoare
de indulgenţă pentru a i se anula căsătoria cu prima soţie,
Anastasia Holszanska, nepoata reginei Poloniei. Nu a primit
însă acceptul pentru că la vremea aceea nu se concepea
destrămarea unei căsnicii. Deşi nu s-au
au căsătorit niciodată, Vlad
şi Katharina au avut cinci copii: Vladislav,
adislav, Catherina, Christian,
Hanna şi Sigismund. Ţepeş s-aa îngrijit de toţi urmaşii săi,
lăsându-le
le moştenire pământuri şi case. Soţia sa a murit însă în
1462 când s-aa sinucis pentru a nu ajunge pe mâna turcilor. Vlad
Ţepeş a fost trimis şi el în temniţă.. După moartea domnitorului,
Katharina, ajunsă la 39 de ani, s-aa întors la mânăstirea unde
copilărise. Legenda spune că nu a mai vorbit niciodată şi că a
murit de inimă rea, deşi anul în care a decedat nu este cunoscut.

p. 21

Înmormântat pe 13 bare de fier, cu craniul pe
cărămizi, fără sicriu, într-oo mantie, întocmai călugărilor
isihasti- moştenire geto dacică?
eschiderea mormintelor voievodale de la Mănăstirea
Putna a ridicat de-a lungul timpului o serie de întrebări
întrebăricapcană asupra cărora istoricii nu s-au
s
pronunţat sau,
mai curând, au evitat să se pronunţe. Asta fiindcă sub privirile
înmărmurite ale asistenţei copleşite de emoţia momentului,
cripta marelui voievod – părintele Moldovei
Moldo
– a revelat
osemintele acestuia depuse … fără sicriu, pe treisprezece bare
transversale, din fier, iar craniul aşezat pe un căpătai din
cărămizi, special întocmit pentru o astfel de sprijinire.
Înfăşurarea cadavrului într-oo mantie, fie ea „confecţionat
„confecţionată dintro stofă grea şi bogată”, ne conduce – fără să vrem – la gândul că
s-au
au păstrat întocmai unele ritualuri din înmormântarea
călugărilor isihasti. Dar, marea problema nu e, în fond, aceea a
înmormântării propriu-zise,
zise, indiferent de modul în care ss-a
oficiat
ficiat această, ci mai ales, aceea a posibilităţii păstrării
desăvârşite a secretului ermetic care s-a
s menţinut sute de ani
fără a transpare în nici un fel asupra cauzelor şi nici asupra unor
modalităţi de realizare a unui asemenea act săvârşit – desigur
arbitrar – asupra
upra acestei personalităţi voluntare şi de o mare
notorietate. Iar ascunderea felului în care ss-a făcut oficial
înmormântarea, fără consemnarea ei în amănunt de către
cronicari, ci cu numai unele foarte slabe şi doar bănuite ecouri
sesizate în folclor, ne conduce cu gândul la o taină care astăzi –
peste timp – se menţine la fel de nepătrunsă. Tain
Taina
înmormântării lui Ştefan cel Mare. Sursă: [1] „Taină înmormântării

D

lui Ştefan cel Mare”, de Silviu Dragomir („Istorii neelucidate„)

Rusia şi ,,partida
ida naţională” din Moldova
Sorina MATEI
Relaţiile Rusiei cu Moldova ca Putere protectoare
apare după Tratatul de la Adrianopool din 1829 prin care se
stipula că Moldova, împreună cu Țara Românească își vor
păstra autonomia, iar Rusia devenea Putere protectoare iar
suzeranitatea lor vor
or depinde în continuare de Imperiul
Otoman.

P

rin tratat, Tările Române

îîși alegeau domnitorul

recunoscut de Imperiul otoman, dar de acesta dată cu
acordul Rusiei.
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Contele Pavel Dmitrievici Kiseliov, considerat cel mai
strălucit

general

reformator

rus

în

timpul

domniei

la alunecarea ocârmuirii moldovene ,,în prăpastia deschisa la
picioarele sale”4.

conservatorului țar Nicolae I al Rusiei, este numit de către

Mişcarea politică din Moldova reprezintă un interes, cu

împărat președinte plenipotențial al Divanurilor Domneşti din

implicaţii naţionale desfăşurate într-o atmosfera de nesiguranţă

Țările Române. Guvernarea sa a încetat în 1834, când la

generată de îngrijorare cu privire la intenţiile Rusiei. Cochet era

Constantinopol şi la St. Petersburg s-a stabilit aducerea pe

de părere că Rusia are ca obiectiv ,,cucerirea” celor două ţări

tronul Moldovei şi a Valahiei, doi domni. În ceea ce priveşte

române, ,,fără a recurge la arme”. Gh.Platon consideră că

Regulamentul Organic, el a reprezentat pentru țările române

opoziţia boerimii era îndreptată împotriva politicii în Principate

prima constituție cu adevărat şi o etapa importantă în

a Rusiei, iar sensul naţionalist era uşor decalabil. Se consideră

organizarea și dezvoltarea internă a tărilor.

că domnitorii nu erau decat unelte servile ale influenţei ruse,

Astfel, în Moldova anului 1834, Mihai Sturza a fost

având ,,dreptul” de a face rău pentru a se face detestaţi de

ales domn pământean ,,nu prin alegerea ţării ci prin Convenția

supuşi, iar consulii ruşi se amestecau în treburile cele mai

de la St. Petersburg”, devenind ,,instrumentul docil al politicii

intime.

muscaleștilor” capătând tronul Moldovei1.

Mihail Sturza într-un raport menţiona că acolo unde

,,Primăvara popoarelor” a însemnat şi pentru români

intrigile nu reuşesc, consulii ruşi îşi exprimă autoritatea peste

un apel la schimbare, la scăparea de sub ,,jugul de fier” în care

cea a domnitorului5. Un exemplu în acest caz ar fi problema

domnise atât timp. În acest scop se înfiinţează diferite societăţi

deficitului în acoperirea cheltuielilor prin venituri, din 1837,

culturare, reviste culturale, ziare pentru a naşte sentimentul

când ocârmuirea rusească a admis, cu mare greutate, a aproba

naţional şi complotul împotriva asprimii domnitorului influenţat

cele 2/10 adiţionale votate de Obşteasca Adunare pentru

şi dirijat de Rusia în treburile interne. Astfel, în 1834, ia naştere

acoperirea lui, cu condiţia unanimă ca bugetul pe 1838 să se

Societatea revoluţionară secretă romano-polonă condusă de

echilibreze cu mijloacele obţinute. În 1838 încă, bugetul se

polonezul Adolf David. Adepţii societăţii revoluţionare erau

reînoiseră cu 478.538 de lei6, neputându-se găsi nici un mijloc

români de pretudindeni care doreau infiinţarea republicii

de împlinire a lui, majoritatea din Adunarea Obştească votează

române2.

iarăşi 1/10. Această dispoziţiune a fost combătută de consulul

Ştirile cu privire la situaţia revoluţionară din estul

rusesc şi unindu-se cu boierii din opoziţie -Canta şi Catargiu-

Europei, ajung la Sankt Petersburg. În acest sens, Împăratul

cere de la M.Sturza să anuleze votul rostit. Consulul rusesc,

Nicolae I raportează Ministrului de Război un firman prin care i

care nu privea cu aceeaşi părere cu ideile cabinetului rusesc, de

se cere a lua măsurile necesare împotriva unei eventuale

a nu creşte dările, a impus domnului Sturza să accepte părerea

,,direcţiuni nelegiuite de a răsturna autorităţile legitime”.

minorităţii din Adunare. Acest fapt a strânit repulsia

Împăratul ordonă să constituie imediat rezerve ale trupelor

domnitorului şi automat şi refuzul acestuia. Besak, la rândul lui,

pentru a fi puse pe picior de război şi alte dispoziţii cu privire

văzând refuzul domnitorului de a nu se supune la cererea sa, îl

la întreţinerea ordinii politice.3

ameninţă cu comunicarea obligatorie, într-o notă oficială a

Duclas este de părere că răzvrătirea moldovenilor

dispoziţiei consulului, care urma să fie prezentată Adunării.

împotriva Puterii, oferea Rusiei dreptul de-aşi exercita puterea,

Besak îl ameninţă in nou pe domnitor cu ,,ruperea relaţiilor sale

ceea ce prin Regulamentul Organic nu i se oferea, ducând astfel

cu ocârmuirea pricipelui”7. Sturza, văzând insistenţele de care
Besak dă dovadă, decide să taie nodul cordial şă să acopere

1 Radu Rosetti, Acţiunea politicii ruseşti în Ţările Romane povestită de organele franceze, editia
II, Tipografia de Arte Grafice ,,George Ionescu”, Bucuresti, 1941, p.339.
2 Vasile, Cristian, Contributia istoriografiei la pregatirea ideologică al revoluţiei române la
1848, Editura Academiei, Bucuresti, 1985, p.50.
3Armatele imperiale autro-ruse şi românii la 1848-1849, Documente militare, II, Corespondenţă
şi rapoarte militare, Coord. Ela Cosma, Ed. Argonaut,Cluj-Napoca, 2013, pp.34-35.

p. 22

4 Radu Rosetii, op. cit., p. 340.
5 5 Cornelia Bodea, Lupta românilor pentru unitatea romaneasca,(1834-1849), Editura
Academiei Române, 1967, p.19.
6 A.D.Xenopol, op.cit., p. 222.
7 Ibidem,p.223.
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deficitul bugetar din propria sa situaţie financiră. Cu toate

cunostinţa Angliei şi Franţei”6. Toate demonstraţiile ostile l-ar

acestea, într-o notă trimisă lui Nesselrode, Sturza consideră o

fi făcut pe Daşcov să-l nemulţumească şederea în Iaşi. ,,Mi se

faptă incorectă ceea ce a făcut Besak.

pare că Rusia s-a prins în propriile mreje,chinuind această ţară,

O altă dispută intervine între Sturza şi Besak. Besak

menţinând în ea discordia, cele mai mari neorânduieri în

aflând de ,,târguielile domnului încontra lui, se aruncă tot mai

ocârmuirea şi nemulţumirea împotriva autorităţii spre a face ca

mult în partea opoziţiei, înconjurându-se cu capii ei : logofătul

stăpânirea ei să devie dorită, sprijinind când un partid, când

Gheorghe Catargiu, fiul său Costin, Neculai şi Ioan Canta şi

celalalt, fără a mai satisface vreodată nici una din reclamaţiile

Gheorghe Cantacuzino, care unelteau compromiterea ocârmuirii

cele mai întemeiate, aceste mijloace s-au întors împotriva ei şi i-

lui Sturza, spre al putea răstura1”.

au atras animat adversiunea obştească în toate rândurile

În urma demisionării unor doi membri din cadrul
Adunării, se făcură la Iaşi alegeri electorale.

naţiunii” menţionează însuşi Duclas în acelaşi raport din 15
august 18447.

La 1 februarie 1839 într-un nou raport emis de Huber,

Un alt plan în impiedicarea formării unor viitori

sublinia iarăşi ,,nemulţumirea generală” a românilor, care nu

opozanţi, a fost acela prin care Cabinetul de la Petersburg, prin

vor mai suporta pentru mult timp acestă stare de lucruri ce este

consulii ruşi din Principate au adus la cunoştinţă că tinerii

atât de supărătoare2.

moldoveni vor fi admişi la cursurile de drept ţinute la facultatea

La 27 august 1842, Dascov, consulul general al Rusiei

împărătească din Petersburg, ,,cu condiţia să fie nobili”,

a avut obligaţia de a cerceta plângerile formulate ,,împotriva

cheltuielile stundenţilor fiind suportate de facultate. Tot Duclas

domnitorului şi starea administativă”. A primit numeroase

considera că ,,ţelul şi importanţa acestor măsuri“ luate de Rusia

reclamaţii. După ce a stat nouă zile la Iasi, a plecat la Cristesti,

pentru Principate ar fi o metodă de ,,menţinerea bunei ordine în

la moşia domnului Sturza3.Victoria domnitorului Mihail Sturza

Principate”8.

a fost completă.Trimisul rus,în schimbul apreciabilei sume de

Moldovenii despre care îi menţionează Duclas în

25 000 de ducaţi,a trimis un raport în favoarea domnitorului

rapoartele lui din 15 august 1844, mici şi mari, adepţii

adresat împăratului rus.

naţionalismului şi a liberalismului din aceea perioadă din toată

Într-un raport din 15 august 1844, Duclas povesteşte

Europa, au început să se organizeze în intruniri unde îşi

despre intrarea pe arena politică a unui partid ,,care până acum

propuneau măsuri de îndreptatare a ,,Ocârmuirii”. Toate aceste

era mut şi atata de calm4”, cu simt patriotic şi naţional şi care se

măsuri sunt înţelese prin ,,respectarea strictă a Regulamentului

împotrivise candidatului rus la scaunul Episcopiei Romanului

Organic”, conform articolului întâi al rezoluţiei din 28 martie

respingând propunerea făcută de viceconsului general de la

18489.

Galaţi5.

În viziunea domnitorului Mihail Sturza şi a consului
Duclas aminteşte de un moment important al ,,partidei

rus din Moldova această ,,îndrăzneală “ a răsculaţilor, de a

naţionale” în care, după sosirea lui Dascov în Moldova,

întocmi o rezoluţie şi de a o trimite domnului pentru a o viza,

moldovenii se opun cu îndârjire împotriva Rusiei, considerând

era considerată o răscoală.

că a ajuns momentul când trebuie să-şi spună cuvântul şi să

Tumanski s-a

erijat în

postura

de

arbitru

al

rămână moldoveni şi de a păstra ,,puţină neatârnare pe care le-o

evenimentelor din Iaşi, căutand să-i determine pe petiţionari îi a

mai rămas”. ,,Au crezut că această hotărâre trebuiau adusă la

mai estompa unele revendicări, dar a încercat şi pe domnitor să-

1 Ibidem, p.224.
2 Gheorghe Platon, op.cit., p. 45.
3 Ibidem, p. 344.
4 Documente privitoare la istoria românilor, Colecţia Eudoxius de Hurmuzaki , XVII,
Corespondenţa diplomatic şi rapoarte consulare franceze, 1825-1846, publicate după copiile Academiei
Române de Nerva Hodos, Bucureşti, 1913, p. 478.
5 Radu Rosetti, op. cit., p.344.

p. 23

6 Gh.Platon, op.cit., p.50.
7 Cornelia Bodea, 1848 la romani. O istorie în date şi mărturii, I ,Editura Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1982, p. 177.
8 Radu Rosetti, op. cit., p.321.
9 Ibidem, p.351.
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l convingă de a lua act la ,,doleanţele “ partidei, prin demisii,

nu va fi răsturnată iar de acest lucru se va ocupa Imperiul Rus.

apoi să înăbuşe orice manifestaţie1.

El considera că manifestare nu ar mai fi avut loc, dacă ar fi

Atitudinea vizibil ostilă a domnitorului, respectiv a

venit cu cinciprezece zile

în Moldova.Când

au venit în

consulul rus, a avut efecte negative asupra ,,partidei naţionale”.

audienţă boierii moldoveni la Duhaman, generalul a încercat să-

Mulţi din ei au fost ,,arestaţi în somnul lor”, alţii deportaţi peste

i convingă de urmările grave care ar apărea în urma căderii

Dunăre şi chiar o parte din ei maltrataţi2.

guvernului7.

Tumasky ne aduce la cunoştinţă urmările acestei
,,îndrăzneli”, într-un raport de-al său către Nesselrode: ,,un
număr mare de boieri părăsesc zilnic Iaşii şi mulţi trec
frontiera”.

În

aceeaşi

depeşă,consulul

rus

îşi

exprimă

îngrjijorarea că cei care au scăpat ar putea să-i răzvrătească pe
ţărani3.

Duhamel înaintează un alt raport lui Nesserode pe data
de 14 mai 1848, unde îşi exprimă părerea că abdicarea lui
Sturza ar aduce liniştea în Moldova, prinţul abdincând în
schimbul unor ,,avantaje onorifice în Rusia”. Prinţul putea să
rămâna în scaun pe durata sederii sale în Moldova şi datorită
şederii trupelor ruseşti pe Prut. După părerea generalului,

La 6 aprilie 1848, Mihail Sturza îi raportează lui
Nesselrode părerea de rău pe care o are faţă de consulul rus şi
modul de raportare paşnic a consului faţă de ,,partida naţională”
: ,,ei au mai făcut şi alte(reuniuni) în casa logofătului Constantin
Sturza”. Aceştia nu s-au oprit la o singură şedinţă, aşa cum se
aştepta consulul rus. Tumansky le interzisese să se întâlnească
în locuri publice, aşa că ei au hotărât să o facă într-un loc
particular4.
Pe data de 12 aprilie, o scrisoare anonimă sosiră din
Pesta ce puneau pe jar autorităţile. Acestă scrisoare scotea în
evidenţă un plan al moldovenilor, emigraţi în Ungaria, ce îşi
doreau o viitoare insurecţie în Moldova. Îşi propuneau ,,să-l
prindă şi să-l ucida pe prinţ”, să-i omoare pe greci, evrei şi
armeni consideraţi trădători, care s-au îmbogăţit pe calea
sireteniei, protejaţi de guvern5.
Tinerii aflaţi în Pesta erau în colaborare cu alţi tineri
moldoveni din Paris. Ei urmau să se întoarcă în Moldova ca să
răspândească concepţiile liberalismului şi a egalităţii. Consulul
rus îi avea la cunostinta pe câţiva din cei cinciprezece
conspiratori, printre care: Mălinescu, Răşcanu, Negri.

Adunarea obştească era doar ,,o adunătură de oameni ambiţiosi”
care au urmărit să-l incomodeze pe prinţ, apoi a fost
transformată de prinţ într-o ,,maşinărie de opresiune în slujba
sa, pierzându-şi credibilitatea”. Dacă consulatul rusesc ar fi
sancţionat rapid şi energic invocările Regulamentulu Organic,
atunci nemulţumirile ,,partidei naţionale” ar fi fost sfârşite.
Asfel, prin abdicarea lui Mihail Sturza, puterea protectoare şi-ar
fi salvat imaginea. Rusia, n-ar fi putut să renunţe la protectorat,
sub motiv că s-ar creea o stare de haos8.
Cancelarul Nesserrode, la 19/31 iulie

1848 trimite

misiune diplomatice unde îşi exprimă grija ca Turcia şi Rusia se
vor unii pentru restabilirea ordinii legale în Principate.
Nesserrode mai menţiona despre acţiunea moldovenilor
refugiaţi în Bucovina în unire cu afiliaţii lor din Transilvania şi
Basarabia, pregatiţi pentru o răscoală precum cea din Ţara
românească: asasinarea sau expulzarea domnitorului şi unirea
celor două state fără intervenţia Rusiei sau a Turciei9.
Un alt aspect important pe care Nessrode îl
menţioneaza cu privire la romani este acela că ,,ei îşi doresc să
intre sub o altă putere protectoare şi vor să scape de sub jugul

Alexandr Osipovici Duhamel6 se află la Iaşi încă din

Rusiei şi al Imperiului Otoman”.Rusia însă declară că trebuie să

12 aprilie şi le garanta boierilor moldoveni că ordinea publică

rămână pe veci sub ,,îndoitul jug al ei şi al Porţii, sub

1 Gh.Cliveti, Europa Franceză şi cauza românească , Ed. Junimea,Iaşi, p.382.
2 Ibidem , p. 352.
3 Gh. Platon op. cit., p.70.
4 Ibidem, p.72.
5 Cornelia Bodea , Lupta românilor pentru unitatea naţională, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1982, p.134.
6 Născut în 1801, după Convenţia de la Akkerman, Duhamel a fost numit al doilea secretar al
Ambasadei de la Constantinopol, ajungînd în Principatele Române în aprilie 1848.

p. 24

7 Gh.Platon, op.cit.. p. 88.
8 Radu Rosetti, op.cit., p. 391.
9 Gh. Platon, op.cit., p.156.
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Regulamentul Organic şi că ,,ele nu se împărtăsesc de dreptul

cedeze Imperiului Otoman grija de a menţine ordinea în

public al Europei, rămânând sub ,,dreptul special1”.

Pricipate6.

Tumanski prezintă reprezentanţilor de frunte ai

Duhamel îşi exprima îndoiala în privinţa sarcinii pe

mişcării opoziţioniste circulara imperială, prin care Rusia îşi

care Imperiul Otoman este dator, zicând că ,,au trecut şase

exprimă decizia fermă de a nu ingăduii vreo schimbare în

săptămani de la izbucnirea revoltei în Ţara Românească şi

regimul juridic care reglementa situaţia celor două Principate.

Imperiul Otoman nu a făcut nimic să o suprimeze”7. Duhamel

Cancelarul rus contestă până şi calitatea de naţionalitate

încearcă să-i convingă pe reprezentanţii otomani că ocuparea

deosebită

Moldovei cu trupele militare se fac în folosul împiedicării unei

şi

se

ridică

indignat

împotriva

principiului

suzeranităţii2.
Pentru

revoluţii. Astfel că la 28 iulie trupele ruseşti intră în Moldova8.
Rusia

nu

există

nicidecum ideea

unei

Duhamel nu era convins de eficinţa intervenţiei turcilor

,,modernizări europene” pentru români, voind ca Principatele

in Principate, crezând că scopul lor ar fi să facă concesii

române să rămână în continuare sub ,,cercul de fier” în care le

revoluţionarilor, să ,,zdrobească” Regulamentul Organic şi să

îngrădise treptat de la 1774 până la 1834.

obţina cât mai mult profit bănesc din Principate. Însa, într-o

În rapoartele consulilor francezi găsim în repetate

scrisoare din 12/24 iulie adresată lui Duhamel, Soliman Pasa

rânduri despre Cabinetului de la Petersburg ce viza suprimarea

considera regretabilă decizia împăratului de a retrage trupele

Adunărilor Obşteşti din Principate. Pentru Rusia revolta din

ruseşti din Moldova. Se consideră că misiunea turcilor era de a

1848 ar fi fost un prilej în îndeplinirea planului3.Radu Rosetti

oprii starea de revoluţie din Ţara Românească9.

susţinea că

Rusia din ,,putere protectoare ajunge sa devină

,,putere cuceritoare”4, conform spuselor lui N.Suţu.

Ministru de Externe rus printr-o notă circulară din 19
iulie 1848

îşi motivează decizia intrării trupelor ruseşti pe

După părerea lui Duhamel, consulul rus în Moldova, la

teritoriul Principatelor, urmând ca la sfârşitul agitaţiilor şi

cum se ajunsese situaţia din Principate existau două opţiuni:

instaurării linişti publice să părăsească Principatele. Această

,,Fie să abandonăm drepturile noastre de protecţie, să lăsăm

notă este adresată agenţilor diplomatici ruşi10.

moldo-valahilor guvernarea şi să toleram stabilirea unei cvasirepublici pe frontieră, fie să intervenim cu forţa armatei”.
Zvonurile cum că trupele ruse vor veni în Moldova nu

Imperiul Otoman avea în gând să-l destituie pe Mihail
Sturza, iar Duhamel era de părere că moldovenii ,,nu se vor
opri la jumătatea drumului şi vor cere şi mai multe concesii11”.

erau considerate credibile, mai ales ordinul prin care se cerea

Mihail Sturza nu era bine văzut de către Imperiul

distribuirea făinei ori a altor mărfuri pentru trupele ruse stârneau

Otoman, însă pentru ruşi menţinearea principelui pe tron ar fi

râsul5.

favorabil, având în vedere prezenţa si nevoia subzistenţei
În tot acest timp, înainte cu câteva zile de a intra

trupele ruse în Moldova, Mihail Sturza şi subalternii săi au
părăsit Iaşii.

trupelor ruse12,deşi, iniţial se gândiseră la o detronare a sa.
Situaţia armatei se considera deplorabilă. Într-un
articol contemporan din gazeta ,,Prunctul român” era descrisă

La 1 iulie 1848, treceau Dunărea primele trupe

starea armatei ruse, care se considera într-o situaţie jalnică.

otomane, pe la Galaţi. Suspiciunea turcilor faţă de oferirea de

Situaţia moldovenilor atinsese apogeul. Duhamel, printr-o

ajutor militar din partea Rusiei, l-a determinat pe împărat să

scrisoare din 15 august 1848, primiră ordinul de a anunţa pe

1 Radu Rosetti, op cit., p. 401.
2 Ibidem, pp. 406-407.

6 Ibidem, p.240.
7 Anul 1848 în Principatele Române- Acte şi documente, I , Tomul 1, 1821-1848 iunie 20, Institutul de
arte grafice ,,Carol Golb”, Bucureşti, 1902, p.23.
8 Radu Rosetti, op.cit., p. 245.

3 Ibidem , p.208.

9 Ibidem, p.305.
10 Ibidem, p.367.

4 Ibidem, p.209.
5 Ibidem, p.234.

11 Anul 1848 în Principatele Române- Acte şi documente, I , Tomul 1, p. 135.
12 Apostol Stan, Revoluţia română de la 1848, Editura Politica, Bucuresti, 1987, pp. 221-222.
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autorităţile din Moldova, faptul că (Moldova) v-a
v asigura raţia
alimentară trupelor ruse. Acest fapt, după părerea lui Duhamel,
,,v-aa creea o nemulţumire generală”, o stare de aversiune
împotriva Rusiei. Viziunea lui Duhamel, see pare că ss-a şi

Contribuții
ții succinte privind activitatea
acti
directorilor Despărțământului
țământului Alba Iulia
al Astrei între anii 1870 – 1948

indeplinit. În gazetă sus menţionată, se pare că era menţionat

Prof. drd. Drago
Dragoș L. CURELEA - Sibiu

cum că ,,După atâtea furturi şi brutalităţi pe care le
le-au îndurat
vreme îndelungată, (moldovenii) încă mai trebuie să plăteasca
1000 de ducaţi pentru întreţinerea trupelor ruseşti”
şti”1.
Din rapoartele franceze, intocmite de către consulii si
agenţii francezi din perioada respectivă, reiese că Rusia ar fi nu
o

putere

protectoare

ci

mai

degrabă

o

,,putere

cuceritoare”.Astfel, găsim notat :

•

Rusia a suprimat
impunerea

autonomia Principatelor prin

de impozite,

conform

Regulamentului

Organic, taxe ce nu puteau fi schimbate decât prin
acordul celor două puteri;

•

A marginalizat viaţa economică şi politică a ţării,
impunând obligaţia ca orice hotărâre
otărâre luată de domn, ori
de Adunarea Obştească să fie adusă la cunoştinţă
ambelor curţi;

•

A suprimat dreptul de legiferare a Adunării Obşteşti
(orice lege se adopta trebuia acceptată şi de Rusia);

•

A suprima dreptul de alegere a unui domn, impunând
la 1834 Porţii numirea unor domni desemnaţi de ea;

•

A încercat să rusifice biserica Moldovei, căutând prin
diferite intrigi să aduca un arhiereu rus pe scaunul
mitropolit;

•

A căutat să împiedice studierea tinerilor în Europa,
încercând să-i aducă în şcolile ruseşti;

•

În vederea popularizării scopului Asociațiunii
Asocia
și a
sporirii numărului de membri, încă de la înfiin
înființarea sa,
Astra, a delegat, un număr de colectori care acționau
ac
în
diferitele zone ale Transilvaniei,
vaniei, aceștia
ace
fiind mandatați cu
adunarea de cotizații
ții dar și cu răspândirea mesajului Astrei
în rândurile românilor din zonele aflate în atenția
aten lor.
n ceea ce privește,
ște, numărul și numele acestor colectori și
agenți
ți ai Astrei, pentru comitateul Alba Inferioară, în
ședințele Comitetului central al Asociațiunii desfășurate între
anii 1861 - 1867, au fost nominalizați
ți următorii: Axente Sever,
administrator de proprietate a statului, domiciliat în Cricău, în
ședința comitetului din 10 decembrie 1861, apoi,
ap
Nicolae
Berghianu, proprietar în Alba Iulia, în ședința din 4 septembrie
1866, pentru ca în ședința din 17 septembrie 1867, comitetul să
denumească pe Alexandru Tordășanu,
șanu, protopop ortodox în
Alba Iulia și August Papu, protopop unit, în același oraș4. Acești
colectori au activat în zona care se va afla în viitoarea arondare
teritorială a Despățământului
țământului Alba Iulia al Astrei, între anii
1861 – 1870.

Î

Demersurile întreprinse în vederea sus
susținerii Asociațiunii de
către acești
ști membri colectori au fost analizate
anal
la nivelul
conducerii Asociațiunii
țiunii în Sibiu, astfel, în ședința Comitetului
din 17 septembrie, președintele
ședintele de la acea data, baronul
Ladislau Vasile Pop solicita un raport cu privire la activitatea
membrilor colectori. Eficiența
ța acestora în plan local,
loc
era
realizată în funcție
ție de următoarele criterii: de numărul de
membri înscriși
și pe listele Astrei, dar mai ales, în funcție. de
sumele colectate, necesare Astrei, pentru a putea pune în
aplicare programele sale culturale5.

A făcut orice le-aa stat în putinţă pentru a suprima
spiritul naţional al românilor;2
Rusia a înţeles caraterul şi sensul mişcării opoziţioniste

din Moldova, care luaseră asemenea proporţii, apreciind
apreciind-o ca
fiind exact ce a fost în realitate: o încercare de răsturnare a

În condițiile în care, în epocă, Asociațiunea,
țiunea, reprezenta expresia
implicării inteligenței
ței românești în procesul planificat care
urmărea emanciparea națiunii
țiunii române, personalitatea celor care
conduceau despărțămintele
țămintele Astrei, numiți directori 6 , până în
anul 1925, președinți, ca urmare a celor stabilite, în adunarea

regimului existent, a protectoratului şi a suzeranităţii şi de
instituire a unui regim politic constituţional, democratic şi
naţional3.
1 Radu Rosetti, op.cit., p.372.
2 Ibidem, p.401.
3 Gh.Platon, Revoluţia de la 1848 în Moldova. Noi puncte de reper şi referinţă în Memoriile

p. 26

secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie, Seria IV,Tomul XXIV, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2001.p.16.
4 Lista colectorilor Asociațiuni
țiuni transilvane pentru literatura română și cultura poporului român
român, în
Transilvania, II, nr. 11, 1869, p. 131-132.
5 Transilvania, II, nr. 11, 1869, p. 131-132.
6 Regulamentul pentru înființarea
țarea de reuniuni ținutale și agenturi comunale,
comunale Sibiu, 1871, p. 4;
Statutele Asociațiunii
țiunii pentru literature română și cultura poporului român,
român Sibiu, 1910, p. 3; Transilvania,
II, 1869, nr. 4, p. 41; Lucian Giura, Maura Geraldina Giura, Despărțământul
Despăr
Mediaș al Astrei (18901948), Sibiu, Editura Universității ,,Lucian Blaga”, p. 11-12.
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generală a Asociațiunii din zilele de 29-30 august 1925 de la
Reghin1.
Personalitatea și tenacitatea celor care se aflau în fruntea
despărțăminelor, oferea, în fond, direcția respectivei instituții
locale de-a lungul diferitele etape ale evoluției prin timp ale
acesteia 2 . Iar personalitatea directorilor apoi a președinților
Astrei la Alba Iulia, s-a încadrat, evident, pe direcția formării și
a manifestării elitelor românești în epocă 3 . Iar directorii, mai
târziu, președinții Desprățământului Alba Iulia al Astrei, au fost:
juriști, protopopi, profesori, notari publici, medici, ceea ce
demonstrază că, se încadrau în mod firesc pe linia trasată de
Asociațiune, vizând, evident, emanciparea socială și culturală a
românilor ardeleni4.
La nivelul conducerii Despărțământului Alba Iulia al Astrei,
întâlnim, în cei 78 de ani de existență istorică a instituției,
următorii conducători:
Numele și
prenumele
directorului
/
președintelu
i
Despărțămâ
ntului Alba
Iulia
al
Asociațiunii

Ocupația și funcția

1.

Nicolae
Gaetanu

Avocat, propus ad-hoc,

10 zile
1870

2.

Ioan
Brândușanu

Doctor, Avocat

Câteva luni
în 1870

3.

Axente
Sever

Proprietar în Cricău,

1870 - 1872

4.

Alexandru
Tordășanu

Preot ortodox, protopop în Alba
Iulia

1872 - 1875

5.

Axente
Sever

Proprietar în Cricău, reales

1875

6.

Ioan Pipoș

Avocat în Alba Iulia, fost comite
în Zărand

1875 - 1887

7.

Matei Nicola

Avocat

1887 - 1892

8.

Nicolae Ivan

Preot ortodox, protopop în Alba
Iulia, asesor consistorial în Sibiu

1892 - 1897

Nr.
crt.

Rubin Patița
Rubin Patița

1897
interimar
Avocat, membru în Partidul
Național Român

1898 - 1902

-

10.

Vasile Hossu

Canonic greco-catolic

1902

11.

Ioan
Teculescu

Preot,
protopop
ortodox,
Episcop militar de Alba Iulia

1902 - 1923

12.

Aurel Nistor

Preot greco-catolic, propus, nu
ales

1923

13.

Zaharie
Muntean

Avocat

1923- 1924
interimar

14.

Ioan Sandu

Profesor, director al Liceului
Mihai Viteazul din Alba Iulia

1925 - 1930

15.

Romul Boca

Notar public în Alba Iulia

1930 - 1935

16

Eugen Hulea

Profesor în Alba Iulia

1936 – 1940

Director
școlar,

Perioada de
exercitare a
conducerii
17.

Nicolae Igna

de

liceu,

Colonel, medic
Militar Alba Iulia

în

inspector

Spitalul

1941 – 1947

1947-1948

Tabel nominal

în

1 Regulament pentru despărțămintele, cercurile culturale și riegiunile ,,Asociațiunii pentru
literatura română și cultura poporului român” ,,Astra”, Sibiu, 1925, p. 5-8; Transilvania, 56, nr. 11-12,
1925, p. 611-612; Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina documentelor (1861-1948). Noi contribuții, Sibiu,
Editura Universității ,,Lucian Blaga”, 2005, p. 129-131.
2 Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003,
p. 129-130.
3 Iuliu Moldovan, Amintiri și reflexiuni, București Editura Universității ,,Carol Davila”, 1996,
p. 19, 54, 92; Vasile Curticăpeanu, Mișcarea culturală românească pentru unirea din 1918, București,
Editura Științifică, 1968, p. 65;
Petre Dan, Asociații, cluburi, ligi, societăți. Dicționar cronologic, București, Editura Științifică
și Enciclopedică, 1983, p. 29-73, 125-129,
4 Nicolae Bocșan, Ideea de națiune la românii din Transilvania și Banat în secolul al XIX-lea,
Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1997, p. 45-46; Keith Hitchins, Cultură și naționalitate în
Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1972, p. 18.
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9.

Conducătorii Desprțământului Alba Iulia al Astrei între
1870-1949
Acești conducători erau reprezentanții diferitelor categorii
socio-profesionale, după cum urmează: 7 juriști, 5 reprezentanți
ai bisericii, dintre care trei protopopi ortodocși, un reprezentant
al bisericii nu a fost ales de adunarea generală, un canonic unit,
2 profesori de liceu, care îndeplineau funcții de îndrumare și
control în ierarhia administrativ-școlară, a statului român, în
judțul Alba și în Ținutul Mureș, 1 administrator de proprietate a
statului în Cricău, 1 medic militar în Alba Iulia, care îndeplinea
și funcția de conducere a Spitatului Militar din Alba Iulia
Mandatele
De remarcat faptul că Asociațiunea a reprezentat tribuna prin
intermediul căreia s-au manifestat elitele angajate în procesul de
emancipare culturală a națiunii române din Transilvania. La
nivel local, directorii despărțămintelor Astrei, au marcat,
evoluția acestor organisme prin care Asociațiunea, a pus în
aplicare la nivel territorial, politica sa culturală. În ceea ce
privește conducerea Despărțământului Alba Iulia al Astrei între
anii 1870 – 1948, în teritoriul aflat în arondare, au existat
următoarele mandate, pe care le vom enumera după cum
urmează:
a. – Mandatul de conducere, ad-hoc, exercitat ad-hoc, de
avocatul Nicoae Gaetanu din Aiud, acesta a condus adunarea
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generală de constituire a Despățământului Alba Iulia al Astrei,
în ziua de 21 martie 1870. Data reprezentând momentul de
înființare oficială și efectivă a acestei structuri a Astrei pe
meleagurile Alba Iuliei;
b. - Mandatul avocatului Iacob Brândușanu, exercitat câteva
luni în perioada anului 1870. Iacob Brândușanu a fost avocat și
doctor în Științe juridic, ales director în adunarea constituitivă a
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, în ziua de 21 martie
1870. Însă din motive de serviciu, după câteva luni de mandat,
avocatul Brândușanu și-a înaintat demisia, mutându-se cu
domiciliul și familia în Blaj;
c.- Mandatele în număr de două ale lui Axente Sever, exerciate,
astefel, primul, între anii 1870 – 1872, respectiv, cel de-al
doilea, numai câteva luni în anul 1875. Fostul prefect
revoluționar de la 1848, domicilia la acea data în Cricău, unde
se ocupa cu administrarea unei proprietăți de stat, de asemenea,
deținea un hotel în Alba Iulia. În treacăt , facem observația, că
în hotelul a cărui proprietar, era Axente Sever, a fost cazat,
Bogdan Petriceiucu Hașteu, în timpul vizitei pe care acesta a
efectuat-o la Alba Iulia în anul 1873, la Alba Iulia, fiind
oaspetele acestui despărțământ;
d. - Mandatul lui Alexandru Tordășanu , exercitat între anii
1872 – 1875; acesta a fost preot protopop ortodox în Alba Iulia,
om de încredere al Asociațiunii, fiind nominalizat pe listele
Astrei, anterior înființării despărțământului albaiulian, în
calitate de om de încredere și colector al cotizațiilor pe care
Asociațiunea le aduna din comitatul Alba Inferioară1. Alături de
Axente Sever și avocatul Nicolae Gaetanu din Aiud, a
desfășurat acțiunile preliminare, în perioada decembrie 1869martie 1870, care au avut drept rezultat, în 1870, înființarea
acestui Despărțământului Alba Iulia al Astrei (21 martie 1870);
e. - Mandatul avocatului Ioan Pipoș, exercitat vreme de mai
bine de un deceniu, între anii 1876 – 1887. Ioan Pipoș a fost
avocat în Deva și fost comite suprem în Țara Zărandului. După
anul 1876, a venit la Alba Iulia, îndepliniind funcția de
conducere a comitetului local al Asociațiunii. S-a aflat în
această funcție, mai bine de un deceniu, ca uramre a alegerii
sale, în adunarea generală a despărțământului albaiulian
desfășurată în Vințu de Jos. Membrii despărțămâtului i-au
încredințat funcția de director. În perioada în care și-a exercitat
mandatul au fost înființate primele agenturi comunale ale
desprățământului . În cursul anului 1884, existau deja un număr
de 34 agenturi comunale, pentru ca mai apoi în 1886, comitetul
pe care l-a condus, să raporteze Asociațiunii, un număr de 70
agenturi comunale în spațiul aflat în arondarea sa2;

1 Transilvania, II, nr. 11, 1869, p. 130-132.
2 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, dosar 41/1870; Transilvania, XVIII, nr. 17-18, 1897, p. 172; Oprișa, Pavel,
Viața și faptele lui Ioan Pipoș fostul comite suprem (fișpan) al Zarandului, principalul factor la înființarea
gimnaziului din Brad. O pagină luminoasă din istoria Zarandului. Scrisă pe baza documentelor autentice,

p. 28

f. - Mandatul avocatului Matei Nicola, exercitat între anii 1887
– 1892 a reprezentat intrarea despărțământului albaiulian într-o
perioadă de crize interne, manifestate între reprezentanții
intelectualității laice pe deoparte și între laicat și reperezentanții
inteligenței ecleziastice din Alba Iulia. Concret, avocatul Matei
Nicola, a fost ales director în cadrul adunării generale a
despărțământului din comuna, Meteș care s-a desfășurat în
ziua de 7 august 1887, data la care, bolnav fiind, Ioan Pipoș, a
decis că a venit timpul pentru a se retrage din funcția de
director.
În această perioadă putem să remarcam, încetarea activităților
prin agenturile comunale, sau reducerea acestor demersuri
locale foarte mult, astfel încât în documente, nu mai sunt
semnaleate numele membrilor ajutători. Avocatul Matei Nicola,
nefiind câtuși de puțin, omul capabil să coalizeze în jurul său,
intelectualitatea românească albaiuliană, ecleziastică și laică, în
slujba Asociațiunii 3 . Din punct de vedere social, s-a aflat în
continua rivalitate cu Rubin Patiția. În perioada mandatului
avocatului Matei Nicola, multe dintre cele 70 agenturi
comunale, câte au fost raportate ca fiind active în arondarea
despărțământului albaiulian în 1884, erau menținute mai mult
formal și doar cu numele, activitatea de atragere de membri și
cea de colectare a cotizațiilor fiind în această perioadă ca și
înexistentă. Stingerea din viață a protopopului ortodox,
Alexandru Tordășanu, de altfel unul dintre fondatorii acestui
despărțământ, a acutizat criza internă a despărțământului, între
Matei Nicola și Rubin Patiția, pe deoparte, dar și între
protopopul Nicolae Ivan și avocatul Patiția, pe de altă parte4 .
Bunăoară, partizan al liniei politice moderate, promovată de
Mitropolitul Miron Românul, Nicoae Ivan, nou numit protopop
al Alba Iuliei, a dezaprobat înaintarea Memorandului Curții de
la Viena. Mai mult, noul protopop, a obținut înlocuirea
avocatului Patiția din funcția pe care acesta o exercitat de jurist
al protopopiatului și de reprezentant al laic în Sinodul
metropolitan de la Sibiu 5 . Patiția aduncându-i protopopului
Nicolae Ivan, acuza de a fi dispus să desființeze din clădirea
școlii confesionale din Alba Iulia, biblioteca înființată de
avocatul Patiția în 18876.
g. - Mandatul exercitat de protopopul orthodox din Alba Iulia,
Nicolae Ivan, care s-a desfășurat între anii 1892 – 1897. Acsta
cesta a fost protopop ortodox în Alba Iulia, viitor consilier al
Mitropoliei Ardealului și Episcop la Cluj după Unirea din 1918.
În anul 1890 se producea o nouă reorganizare administrativOrăștie, Tipografia Nouă, 1907; Cornel Diaconich, Enciclopedia română (Enciclopedia Astra), tom III,
Sibiu, 605; Nicolae Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia al Astrei până la 1900, în
Apulum, XVII-XXX, 1993, p. 383.
3 Nicolae Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia al Astrei, p. 394.
4 Vasile Netea, Istoria Memorandului românilor din Transilvania și Banat, Colecția
Transilvania, Fundația Regele Mihai I, București, 1947, p. 48; Muzeul Unirii din Alba Iulia, inventar nr.
4447; Nicolae Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia al Astrei, p. 394.
5 S.J.S.A.N. Fond ,,Astra”, Despărțămintele, corespondență, dosar 5/1885; Muzeul Unirii din
Alba Iulia, inventar nr. 3684; Nicolae Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia al
Astrei până la 1900, în Apulum, XVII-XXX, 1993, p. 394.
6 Nicolae Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia, p. 394.
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teritorială a despărțămintelor Astrei. În aceste condiții,
Despărțământul Alba Iulia al Astre, a primit un nou număr, dacă
până la acea data, avea numărul VIII, după reorganizarea
Asociațiunii din 1890, a primit numărul XII. Evident, în această
situație, de remarcat faptul că teritoriul despărțământului alba
iulian s-a diminuat. Interesant este aspectul pe care îl semnalăm,
și anume, odată cu reorganizarea arondării desprățămintelor, se
vor manifesta disensiuni interne între reprezentanții comitetului
de conducere1. De remarcat, faptul că, protopopii, Nicolae Ivan,
ortodox și Simeon Micu, greco-catolic, grupând în sfera lor de
interese, un număr mare de parohi și învățători din Alba Iulia și
din împrejurimi, au impus o linie de evoluție despărțământului,
considerată de Rubin Patiția, ca nefiind deloc conformă cu
scopul și obiectivele Asociațiunii. Faptul că protopopul local
orthodox, a avut o viitoare carieră, urcând treptele ierarhiei
bisericești, ne face să credem că a avut propriile interese,
funcția de director al Astrei albaiuliene, nefiind decât mijlocul
care să-i permită apropierea de funcția de consilier metropolitan
și în perspectivă, de ce nu, să fie un argument puternic în
investirea sa cu cârja Eparhiei Clujului, Vadului și Feleacului2.
În anul 1895, directorul Nicolae Ivan, a convocat, cu
asentimentul comitetului pe care îl prezida, adunarea generală a
membrilor desprățământului albaiulian. Aceștia s-au întrunit în
Teiuș în data de 8 noiembrie 1895. Cu această ocazie, pe
ordinea de zi, conform procesului verbal, au fost două puncte.
Primul, s-a referit la aspetele organizatorice, dar s-a rezumat
numai la colectarea unei sume de bani, 147 florini din taxele
membrilor și la punctual doi, a fost adoptată în unanimitate,
prezentarea unei conferințe 3 . Conferința, intitulată ,,Despre
Ardeal și bogățiile lui”, a fost prezentată de Sivestru Moldovan,
pe atunci, redactor la Tribuna din Sibiu4. Un an mai târziu, în
cadrul adunării generale a Asociațiunii de la Lugoj, conform
raportului Comitetului central al Astrei, despărțământu
albaiulian, condus de protopopul Nicolae Ivan, era apreciat, ca
având o ,,activitate lăudabilă în sânul poporului nostru” 5 . În
anul 1897, Nicolae Ivan, a fost promovat la Sibiu, în Comitetul
central al Asociațiunii, fiind în același timp și asesor
consistorial (consilier al Mitropoliei, n.n.) la Sibiu.
Plecarea lui Nicolae Ivan din Alba Iulia, a avut ca efect
desființarea comitetului local de conducere, pe care acesta l-a
prezidat. Astfel în 1997, Rubin Patiția, a fost mandatat să

1 Ibidem.
2 Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, București, Univers Enciclopedic, 1986, p. 56;
Ioan Vasile Leb, Nicolae Ivan (1855-1936), întâiul episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, în Tabor,
nr. 9, decembrie 2011, p .9–19; Nicolae, Vasiu, Ion Bunea, Episcopul Nicolae Ivan 1855-1936 Ctitorul
reînviatei Episcopii a Vadului Feleacului şi Clujului. Studii şi documente, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române a Vadului Feleacului şi Clujului, 1985, p. 96.
3 Transilvania, XXVII, nr. VI, 1896, p. 166-173, partea oficială, p. X.
4 Ibidem, p. 168; Nicolae Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia al Astrei
până la 1900, în Apulum, XVII-XXX, 1993, p. 395.
5 Transilvania, XXVIII, 1897, partea oficială, p. 102.
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conducă ca interimar acest despărțământ, până la următoarea
adunare generală a membrilor6.
h.- Mandatele în număr de două, exercitate de avocatul Rubin
Patiția, s-au desfășurat astfel, interimariat în 1897 și mandatul
propriu-zis, între anii 1898 – 1902. În documentele
Asociațiunii, această perioadă este caracterizată prin
reorganizarea Despărțămintului Alba Iulia al Astrei din
Comitatul Alba Inferioară. De relevat faptul, că la puțin timp,
după alegerea lui Rubin Patiția, foștii colaboratori ai lui Nicolae
Ivan, au creat din nou o serie de probleme interne în
despărțământ, activitățile administrative și cele culturalspecifice având din nou de suferit 7 , în condițiile în care în
temeiul noii reorganizări a Asociațiunii din 1899,
despărțământul albaiulian avea în componența sa un număr de
86 localități. Așadar, fiind unul dintre cele mai întinse stucturi
teritoriale ale Astrei8 în Transilvania.
i. - Mandatul exercitat în 1902 de canonical de Blaj, Vasile
Hossu. Acesta a acceptat conducerea despărțământului la
solicitarea Asociațiunii, deoarece se impunea, de la centru,
adoptarea unor măsuri care să permit relansarea activităților
specific Asociațiunii în favoarea românilor albaiulieni iar
crizele interne din comitetul local de conducere, practice,
paralizau orice formă de manifestare culturală sau
administrativă în Despărțământul Alba Iulia al Astrei, la
cumpăna secolelor XIX-XX. Astfel, se impune, în acepțiunea
Comitetului central de la Sibiu, inițierea unor demersuri care să
reactiveze acest despărțământ, la care s-a angajat canonical de
Blaj, Vasile Hossu. În aceste condiții, începând cu luna
octombrie, 1901, s-a trecut la reorganizarea Desprățământului
Alba Iulia al Astrei 9 . Vasile Hossu, mandatat de Comitetul
central al Asociațiunii a convocat adunarea generală a
membrilor despățământului în Alba Iulia în ziua de 2 august
1902. În această adunare, conform procesului verbal, au fost
stabilite direcțiile ulterioare de organizare și manifestare în
despățământ, urmărindu-se oprirea tensiunilor interne10;
j. – Începea o nouă perioadă care s-a manifestat prin mandatul
lui Ioan Teculescu, protopop ortodox de Alba Iulia. Acesta a
condus interesele Astrei albaiuliene vreme de mai bine de două
decenii, între 1902-1923 În vremea în care a fost director, Ioan
Teculescu, s-a preocupat cu organizrea sistematică a activitățile
culturale și a celor administrative, prin organizarea prelegerilor
pentru popor, a conferințelor pentru intelectuali, a bibliotecilor
pentru popor în comunele aflate în arondare. De remarcat faptul
că protopopul Teculescu, a activat în Consiliul Național Român
local din Alba Iulia, care a pregătit organizarea Marii Adunări
6 Nicolae Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia, p. 395.
7 Ibidem.
8 Transilvania, XXX, Partea oficială, p. 146-150.
9 Transilvania, XXXII, 1901, Partea oficială, p. 181-182.
10 Idem, XXXIV, nr. II, 1903, p. 29; Nicolae Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului
Alba Iulia al Astrei până la 1900, în Apulum, XVII-XXX, 1993, p. 395-396.
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Naționale de la Alba Iulia, pentru meritele sale, fiind investit cu
cârja de Episcop al Episcopiei Militare de Alba Iulia, în ziua de
1 aprilie 19231;
k. - Mandatul avocatului Zaharia Muntean, interimar între anii
1923 – 1924, acest mandat a avut sarcina reorganizării
despărțământului albaiulian, afectat în starea sa internă după
demisia lui Ioan Teculescu, ca urmare a avansării acestuia în
funcția de Episcop militar de Alba Iulia în 1923. S-a confuntat
cu acuze, aduse de protopopul greco-catolic, Vasile Urzică,
care, fin observator, s-a plans lu Vasile Goldiș despre faptul că
funcția de conducere trecea astfel în mâna intelectualității laice,
ba mai mult, acesta aducea acuzații, potrivit cărora, noua
conducere a despărțământului prezidată de avocatul Zaharia
Munteanu, ar face o politică culturală pe bază confesionalortodoxă 2 . În consecință, avocatul Munteanu s-a adresat
Comitetului central al Asociațiunii, aducând la cunoștință faptul
că mandatul său era unul provizoriu. Acesta, de altfel a oferit
asigurări, că în prima adunare generală a despărțământului
albaiulian, se va alege o conducere statutară 3 , astfel încât
diferitele acuze locale să înceteze. Ca o apreciere, merită să
evidențiem faptul, că teama protopopului greco-catolic Vasile
Urzică, că începând din acel momement funcția de conducere a
despărțământului albaiulian,
va
trece
în controlul
intelectualității laice, s-a adeverit. Următorii președinți ai
despărțământului vor fi, 1 notar, 2 profesori și 1 medic.
l. - Mandatul exercitat de profesorul de liceu Ioan Sandu, ales în
adunarea generală din comuna Cricău din 23 aprilie 1925, s-a
desfășurat între anii 1925 -1930. În perioada exercitării
conducerii acestuia s-a produs reorganizarea Asociațiunii în
1925 4 , astfel încât începând cu acel an, s-a trecut la o nouă
organizare a Astrei albaiuliene. S-a consolidat poziția
intelectualității laice, în special, rolul cadrelor didactice de liceu
din Alba Iulia 5 . Astfel, apărea, în cazul Alba Iulei,
Despărțământul central județean Alba al Astrei, cu sediul în
Alba Iulia. Acesta urma să aibe în structura sa, administrativteritorială, un număr de 9 despărțăminte de plasă, cu sediile în
Alba Iulia, Abrud, Aiud, Ighiu, Ocna Mureș, Sebeș, Teiuș,
Vințu de Jos și Zlatna, adică în plasele administrativ-teritoriale
ale jdețului Alba, în temeiul reorganizării administrative a
României din 19256. În treacăt, trebuie să facem precizarea, că
1 Radu Pinca, Istoricul Episcopiei Armatei (cu Sediul la Alba Iulia) între anii 1921-1948, Alba Iulia,
Editura Reîntregirea, 2013, p. 148; Horia Teculescu, Sfârşitul unei lupte de veacuri – Ultima adunare a
românilor din Ardeal ţinută sub vechiul regim, la Alba-Iulia, în Calendarul pe anul 1938 al Ligii
antirevizioniste române, București, Tipografia ziarului „Universul”, 1938; Justinian, Teculescu, Pentru
neam și pentru lege, Sighișoara, Tipografia Miron Neagu, 1931, p. 18.
2 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, nr. 692/1924 și 237/1925; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al
Astrei (1918 – 1948), în Apulum, XXXI, 1994, p. 450.
3 Fond ,,Astra”, nr. 980/1924; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei, p. 450; Statutele
Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, Sibiu, 1920, p. 8-10; Valer Moga,
Despărțământul Alba Iulia al Astrei, p. 450.
4 Regulament pentru despărțămintele, cercurile culturale și regiunile ,,Asociațiunii pentru
literatura română și cultura poporului român” - «Astra», Sibiu, 1925, p. 7-8.
5 Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei, p. 452.
6 S.J.S.A.N. Fond ,,Astra”, dosar 1107/1925, Corespondență, Registru de procese verbale 19251930, p. 4-6
Ioan Silviu Nistor, Comuna și județul. Evoluție istorică, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000, p. 54;
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până în 1929, orașul Aiud, a fost centru administrativ al
județului Alba. Serbările Unirii desfășurate în 20 mai 1929, au
adus în atenția Guvernului, faptul că Alba Iulia, ar trebui să fie
sediul administrativ al județului Alba, în acest sens militând și
avocatul Ioan Pop, fost prefect al județului Alba, la acea data
inspector guvernamental administrativ7.
m. - Mandatul exercitat de notarul public din Alba Iulia, Romul
Boca, între anii 1930-1935. Acesta a preluat funcția de
conducere a comitetului local al Astrei, ca urmare a desfășurării
alegerilor generale în acest despărțământ. Astfel, în adunarea
generală a membrilor Astrei albaiuliene, care s-a desfășurat în
ziua de 2 noiembrie 1930 la Alba Iulia8. Acesta și-a format un
nou comitet, care îi va fi alături până în 1936, când funcția de
președinte va trece la Eugen Hulea, care s-a aflat în frentea
Desprățământului central judțean Alba al Astrei între 19361937, în cele două mandate ale sale. Mandatul de conducere al
notarului Romul Boca a fost unul condițonat de reorientările
politice din România, odată cu revenirea principelui Carol la
Tron, ca Rege al României, sub numele de Carol al II-lea.
Situația fiind complicată și de faptul că, după Unirea din 1918,
Comitetul central din Sibiu, a dorit ca Asociațiunea, să rămână
o societate strict privată, să nu treacă în subordinea uneia sau
alteia din structurile guvernamentale. Ceea ce era tot mai greu
după 1930, atât din punct de vedere financiar, programele
Astrei, neputând-se realiza fără bani. Iar subvențiile de la stat se
diminuau în permanent. Astfel, noua conducere a Astrei, a
promovat concepția eugenică și cea biopolitică, mediatizate de
Iuliu Hațieganu și de Iuliu Moldovan9 reorientându-se oarceum
în spiritul vremii10. Să nu uităm faptul că Alba Iulia, a fost unul
dintre orașele vizitate în epoca de Gheorghe Preda, care a adus
la cunoștința despărțământului concepția biopolitică11.
n. – Mandatele, în număr de două, exercitate de profesorul
Eugen Hulea, primul între anii 1936 – 1941, cel de-al doilea, în
perioada 1941 – 1947. De numele lui Eugen Hulea se leagă
foarte multe dintre realizările Asociațiunii la Alba Iulia, este
suficient să amintim faptul că: încununarea şi recunoaşterea
bogatei sale activităţi cultural-educative a fost dovedită prin
alegerea sa în calitatea de preşedinte al Despărţământului
central judeţean Alba al „Astrei” în cadrul adunării generale a
membrilor Desprățământului central județean Alba al Astrei,
care s-a dsfășurat la Alba Iulia în ziua de 1 martie 1936.
Adunarea generală a Astrei albaiuliene a fost prezidată de
vicepreședintele Asociațiunii, medicul sibian, Gheorghe Preda12
Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 299.
7 Valer Moga, Serbările Unirii, Alba Iulia-20 mai 1929, în Apulum, XXII, 1985, p. 272.
8 S.J.A.A.N., ,,Astra” Alba Iulia, Registru de procese verbale 1925-1936, inventar vechi 447, p.
71-75; Leonte Opriș, 10 ani de activitate culturală în județul Alba, Alba Iulia, f.e, 1931, p. 30; Valer
Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 – 1948), în Apulum, XXXI, 1994, p. 459.
9 Gheorghe Preda, Problema de reorganizare a Astrei în Transilvania, 61, nr. 1-6, 1930, p. 2756.
10 Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei, p. 459.
11 Gheorghe Preda, O nouă directivă a ,,Transilvaniei”, în Transilvania, 65, nr. 1, 1934, p. 2-6;
Iuliu Moldovan, Acceptarea unei ideologii și directive programatice unitare în Transilvania, 65, nr. 5,
1934, p. 309.
12 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, Corespondență, Registru de procese verbale 1935-1940, Astra
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care aprecia meritele și eforturile depuse de profesorul Eugen
Hulea în conducerea Despărțământului central județean Alba al
Astrei.
Calitate în care s-a preocupat printre altele de edificarea
impunătorului obelisc aflat în faţa porţii a III-a a cetăţii Alba
Iulia. Monument, proiectat de arhitectul Mihai Mihălţan din
Alba Iulia, a fost dedicat martirilor Horea, Cloşca şi Crişan şi a
fost dezvelit în mod solemn la 14 octombrie 1937 1 , în fața
multora dintre membrii Asociațiunii din Alba Iulia De remarcat
totodată crearea și activarea unui sistem de cercuri culturale,
conform înțelesului dat acestor structuri din subordinea
despărțămintelor județene, în 1925. Până la acea data, în baza
vechilor statute și regulamente ale Asociațiunii, acestea au
purtat denumirea de agenturi comunale2.
În structirile sale teritoriale, despărțământul albaiulian, a
desfășurat activitățile sale specific, precum: prelegerile
poporale, expoziții, șezători, înființarea de biblioteci poporale și
nu în ultimul rând, adunările generale ale membrilor săi3.
În ziua de 3 martie 1947 profesorul Hulea și-a înaintat
Comitetului central de la Sibiu, demisia din funcția de
președinte. De altfel demoralizarea sa o putem deduce și din
rândurile unei scrisori, în care profesorul Hulea, preciza: ,,o
seamă de factori morali, cărora li se adaugă starea tot mai acută
a nemulțumirilor pentru traiul material al vieții au creat, față de
acțiunile care ne preocupă, un climat de indiferență foarte greu
de învins”4.
o. - Mandatul exercitat de medicul militar, locotenent-colonelul
Nicolae Igna, între anii 1947 – 1948. De altfel, acestă
conducere, ultima din istoria despărțământului albaiulian, a
convocat adunarea generală a membrilor Astrei albaiuliene, la
25 iunie 1948, la Alba Iulia, aceasta dovedindu-se ulterior că a
fost ultima adunare generală a membrilor Despărțământului
central județean Alba și mai ales că nu a mai avut niciun fel de
urmări privind formele specifice de manifestare ale Asociațiunii
la Alba Iulia 5 . De altfel, doi ani mai târziu, în 1950,
Asociațiunea și-a încetat existența.
Conform universitarului sibian, Pamfil Matei, Despărțământul
central județean Alba al Astrei, ca structură
aflată în
Alba Iulia, Registru de procese verbale 1925-1936, nr. inv. Vechi 447, p. 139-146; Valer Moga,
Despărțământul Alba Iulia al Astrei, p. 466; Gheorge Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 de ani de la Unire
(1918-1943), Sibiu, Editura Astrei, 1944, p. 164.
1 Eugen Hulea, Parastas pentru Horia la Alba Iulia în anul 1885 faur 28, în Transilvania, 75, nr.
3, 1944, p. 359-363; Nicolae Josan, Ioan I., Șerban, Profesorul Eugen Hulea (1899-1982), în Apulum,
XXI, 1983, p. 167-170.
2 Octavian C. Tăslăuanu, Despărțămintele ,,Asociațiunii”, în Transilvania, nr 4 jubiliar, iulie –
august 1911, p. 478-483; Regulament pentru despărțămintele, cercurile culturale și regiunile ,,Asociațiunii
pentru literatura română și ccultura poporului român” - ,,Astra”, Sibiu, 1925, p. 7-8; Valer Moga,
Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 – 1948), în Apulum, XXXI, 1994, p. 466; Valer Moga, Astra și
Societatea (1918-1930), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 296-297, 319.
3 ; Gheorge Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 de ani de la Unire (1918-1943), Sibiu, Editura
Astrei, 1944, p. 152-159.
4 S.J.A.A.N., ,,Astra” Alba Iulia, dosar 3124, nr. 36, 52; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia
al Astrei, p. 489.
5 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, nr. 1057/1948; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru
literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), ClujNapoca, Editura Dacia, 1986, p. 139.
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subordinea
Comitetului central
al Asociațiunii, a fost
reorganizat în cadrul adunării generale care s-a desfășurat în
Alba Iulia la 25 iunie 1948. Însă, medicul Nicolae Igna, notifica
la centru, faptul că despărțământul albaiulian a deși reorganizat,
a constatat o slăbire a realațiilor pe care le are cu satele și
comunele din arondarea sa, semnalând faptul că, publicul și
chiar membrii sunt dezorintați, privind viitorul despățământului
local și al Asociațiunii în general6.
Într-o adresă înaintată Comitetului central, câteva zile mai
târziu, în 30 iunie 1948, înregistrată sub nr. 42 din 30 iunie
1948, secretarul despărțământului, profesorul Virgil Cucuiu,
făcea forurilor centrale din Sibiu, urarea ca steagul Asociațiunii,
să fie menținut ridicat în relațiile cu autoritățile iar, în anul
1961, Asociațiunea să-și serbeze oficial centenarul 7 . Însă,
această reorganizare, ultima dealtfel, a rămas fără urmări, Astra
albaiuliană, a încetat să mai existe. Rând pe rând, membrii
comitetului local de conducere, au avut de suferit, în noul
context politic care se instala la noi în țară. Privațiuni,
înlăturarea de la locul de muncă, detenție, domiciliul forțat,
deportarea, au fost doar câteva dintre măsurile care au fost
folosite, de regimul communist, împotriva membrilor ultimului
comitet local al Astrei albaiuliene.
Astfel, la începutul anului 1949, apăreau în Județul Alba,
instituții culturale, precum: Ateneul popular ,,Nicolae
Bălcescu”, dar și căminele culturale specifice în fiecare
comună. Acestea din urmă s-au suprapus peste cercurile
culturale ale Asociațiunii. În acest amplu proces8, de trecere a
culturii dinspre sistemul burghez, specific României interbelice,
în care, fenomenul cultural, a fost rezultatul implicării elitelor
românești în viața publică, înspre un sistem planificat, condus
pe baze de directive trasate de la centrul județean de partid, s-a
remarcat în Județul Alba, consilerul cultural Dumitru
Ciumbrudean, vechi ilegalist comunist, care a coordonat acest
demers între anii 1948-1950. Probabil, vechiul membru al
mișcării comuniste, încă din vremea ilegalității, implicat în
această acțiune, a urmărit să preia conducerea Muzeului Unirii
din Alba Iulia, ctitorie a Asociațiunii în județul Alba9.
Între toate aceste mandate, evident, ne permitem să
semnalăm faptul că, s-au remarcat prin demersurile
administrativ-organizatorice desfășurate, cât și în planul
manifestărilor culturale organizate în vederea atingerii scopului
Asociațiunii, cele ale lui Axente Sever, Ioan Pipoș și Ioan
Teculescu, în perioada anterioară anului 1918, iar după Unirea
din 1918, cele ale profesorilor, Ioan Sandu și îndeobște cele
două mandate ale lui profesorului Eugen Hulea.
6 Ibidem; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului
român”, p. 139.
7 Ibidem.
8 Ștefan Bârsenescu, Politica culturii în România contemporantă. Studiu de pedagogie, ediția a
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490; Idem, Astra și Societatea (1918-1929), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 422-451.
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Bătălia de la Ţiganca, cea mai sângeroasă
luptă dată de români pentru reîntregirea
ţării. Peste 10.000 de soldaţi au murit sau
au fost daţi dispăruţi
Dănuț ZUZEAC
După ce milioane de români din Bucovina şi Basarabia
au fost deportaţi în lagărele din Siberia, nemulţumirea
compatrioţilor a dus la apariţia unui conflict armat între
soldaţii români şi cei sovietici. În timpul bătăliei de la
Ţiganca, peste 10.000 de soldaţi români au murit sau au fost
daţi dispăruţi, această luptă
ă fiind considerată de istorici una
dintre cele mai sângeroase bătălii date de români pentru
reîntregirea ţării.

L

a data de 22 de iunie 1941, România a intrat în cel dede
Al Doilea Război Mondial împotriva Uniunii Sovietice,
acest act reprezentând un răspuns la răpirea de către
sovietici a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi a unei părţi din
ţinutul Herţa, la 28 iunie 1940. Generalul Ion Antonescu a
ordonat armatei să treacă Prutul şi să elibereze Basarabia şi
Bucovina de sub jugul bolşevic, explicând motivele
mo
şi
obiectivele urmărite de această intervenţie a României în război.
„Ostaşi, vă ordon treceţi Prutul! Zdrobiţi vrăjmaşul din răsărit şi
miazănoapte. Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii
voştri cotropiţi. Reîmpliniţi în trupul ţării glia
g
străbună a
Basarabilor şi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele şi
plaiurile voastre. V-oo cere Neamul, Regele şi Generalul vostru.
Ostaşi, izbînda va fi a noastră. La luptă! Cu Dumnezeu
înainte!”, le-aa ordonat generalul Ion Antonescu soldaţilor
români.
Regele Mihai I i-aa trimis şi el o telegramă lui Antonescu prin
care îl încuraja să recupereze Bucovina şi Basarabia, urmând
Armatei Române sănătate şi putere în acţiunea ei de a recupera
teritoriile pierdute. „În clipele cînd trupele noastre trec Prut
Prutul şi
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codrii Bucovinei pentru a întregi sfînta ţară a Moldovei lui
Ştefan cel Mare, neamul întreg şi cu mine trăim bucuria zilelor
de glorie străbună, iar ostaşilor noştri bravi le urez sănătate şi
putere ca să statornicească pentru vecie dreptele graniţe ale
neamului. Trăiască România! Trăiască viteaza noastră armată!”,
i-aa trasmis regele Mihai I generalului Ion Antonescu.
Atacurile Armatei Române au început în dimineaţa zilei de 22
iunie 1941, când soldaţii au forţat trecerea Prutului pe la
Bogdăneşti,
dăneşti, Fălciu, Albiţa şi Oancea. Românii doreau să
traverseze Prutul, să ajungă la Chişinău, iar de acolo la Nistru şi
la litoralul Mării Negre. „Prin bătălia de la Ţiganca se înţelege
ansamblul luptelor grele purtate pentru forţarea liniei Fălciu Bogdăneşti şi cucerirea zonei puternic fortificate de dincolo de
Prut, cu centrul în localitatea Ţiganca, lupte care au luat forme
extrem de dure în zilele de 4-12
12 iulie. Acest sector era extrem
de important ca urmare a poziţiei sale pe Prutul mijlociu, a
existenţei celor două poduri, de şosea şi cale ferată, la
intersecţia unor linii de comunicaţie din Basarabia centrală şi de
sud – est. Configuraţia terenului a creat probleme ofensivei:
dincolo de Prut se întindea o luncă joasă, pe valea Tigheciului,
urmată
tă de dealurile Toceni, Cania, Epureni, întreaga zonă
dispunând de puternice linii întărite. La acestea s-au
s
adăugat
ploile intense din acele zile, care au umflat pâraiele şi au creat
noi dificultăţi înaintării trupelor române”, a explicat profesorul
Ion Agrigoroaiei.
4.271 de soldaţi români au murit, 12.326 au fost răniţi, iar
6.168 au fost daţi dispăruţi
Între Armata Română şi cea sovietică au avut loc lupte extrem
de sângeroase la Ţiganca, Stroieneşti şi Epureni, ambele părţi
suferind mari pierderi. La data de 14 iulie 1941, în ordinul de zi
dat de către generalul Nicolae Şova, comandantul Divizie 1
gardă, se arăta faptul că armata a întâmpinat o rezistenţă
puternică, însă militarii români şi-au
au dovedit eroismul.
„În cea mai grea zi din luptele de la Prut, în ziua de 12 iulie,
cînd, timp de 16 ore neîntrerupt inamicul se arunca cu forţe noi
şi masive în numeroase contraatacuri, căutând
nd să sfarme capul
de pod de la Fălciu,în sectorul Diviziei şi la legătura acesteia cu
stînga Diviziei 21 infanterie, regimentele
mentele 1/2 şi 2/9
vînători gardă opun o rezistenţă înverşunată şi fără răgaz,
resping numeroasele atacuri inamice, superioare mult în număr
şi armament şi azvîrle în luptă pionierii, rezervele, grupurile de
comandă şi, luptînd în repetate rînduri corp la corp, reuşesc prin
menţinerea poziţiei să înscrie în istorie o pagină de adevărată
glorie”, a precizat generalul Nicolae Şova.
Luptele pentru eliberarea Nordului Bucovinei şi a Basarabiei ssau încheiat la data de 26 iulie 1941. Această bătălie este
considerată
erată de istorici cea mai sângeroasă luptă dusă de români
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pentru reîntregirea graniţelor ţării. În bătălia de la Ţiganca,
pierderile trupelor române s-au
au ridicat la 4.271 de morţi, 12.326
de răniţi şi 6.168 de dispăruţi. La Ţiganca a fost înfiinţat un
cimitir
tir al eroilor români, loc unde sunt înhumaţi nu mai puţin de
1.020 de soldaţi români. Cimitirul de onoare al eroilor căzuţi în
bătălia de la Ţiganca a devenit loc de pelerinaj pentru cei ce
doresc să le aducă un omagiu celor care au luptat şi au murit
pentru întregirea României.

\Părintele

Ilarion Felea, Martirul pentru
Hristos (21 martie 1903 – 18 septembrie
1961)
Fabian SEICHE

Profesor la Academia Teologică din Cluj de Dogmatică
şi Apologetică (1937-1938)
1938) şi la cea din Arad (1938
(1938-1948) şi
rector (1947-1948).
1948). Arestat de trei ori: 1945, 1949, 1958,
deţinut între 6 ianuarie 1949-5
5 ianuarie 1950 şi septembrie
1958-18 septembrie 1961.
fost închis la Caracal, Arad, Bucureşti, Gherla şi la
Aiud, unde moare în acelaşi an şi loc cu preoţii
profesori dr. Fl. Mureşan şi L. G. Munteanu, fiind
înmormântat fără a i se cunoaşte locul.

A

A scris multe lucrări teologice, cea mai importantă fiind Spre
Tabor,, pe care părintele Iustin Pârvu o consideră „cea mai bună
operă a Ortodoxiei româneşti de până acum. Părintele Ilarion
Felea este un adevărat geniu liturgic al teologiei ortodoxe, al
Bisericii Ortodoxe… Opera Spre Tabor este a doua, după acest
tezaur
ur al Ortodoxiei care se cheamă Filocalia, fiind o
desăvârşită tâlcuire a Filocaliei” (din vol. Spre Tabor, vol. I,
Piatra Neamţ, 2007). Părintele Ilarion s-a
s născut la 21 martie
1903 în comuna Valea Bradului, jud. Hunedoara, unde tatăl său
era preot. A urmat
mat şcoala primară în comuna natală (1910
(19101914), liceul „Avram Iancu” din Brad (1914-1920)
(1914
şi liceul
„Moise Nicoară” din Arad (1920-1922).
1922).
Între anii 1922-1926
1926 a studiat teologia la Academia
„Andreiană” din Sibiu. În anul şcolar 1926-1927
1926
a fost profesor
suplinitor
uplinitor la liceul „Avram Iancu” din Brad. La 29 iulie 1927 a
fost hirotonit preot, din 6 august slujind ca paroh la Valea
Bradului până la 30 august 1930, când a trecut în eparhia
Aradului pentru parohia Arad-Şega.
Şega. Între 1927
1927-1929, a urmat
Facultăţii de Litere şi Filosofie din Cluj.
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În parohia Arad-Şega, tânărul preot a moştenit o biserică nouă,
o modestă casă parohială, o „Casă culturală”, fostă şcoală
confesională, ce se cereau renovate şi extinse, şi o populaţie
formată în majoritate din români ortodocşi. Cu dârzenia sa de
luptător şi jertfitor pentru Biserică şi Neam, cu zelul misionar,
evlavios la altar şi păstor de vocaţie, a izbutit să câştige în scurt
timp inimile credincioşilor. N-a renunţat la strădaniile sale de
cunoaştere teologică, nici la harul scrisului, în care a debutat în
1924 la Revista Teologică din Sibiu.
La 20 decembrie 1932 îşi ia licenţa în Teologie la Bucureşti, cu
subiectul „Mântuirea după concepţia ortodoxă, catolică,
protestantă şi sectantă”, iar la 30 octombrie 1939, doctoratul în
Teologie cu teza „Pocăinţa, studiu de documentare teologică şi
psihologică”, publicată în volum apoi. Colaborează la reviste şi
ziare: Revista Teologică şi Telegraful Român din Sibiu,
Biserica şi Şcoala, Apărarea Naţională, Aradul, Graniţa, din
Arad, Renaşterea din Cluj, Viaţa ilustrată din Sibiu-Cluj,
Zărandul din Brad, Lumina satelor, Oastea Domnului, din
Sibiu. Studii teologice şi de popularizare: „Convertirea
creştină”, Sibiu, 1935; „Critica ereziei baptiste”, Sibiu, 1937;
„Dumnezeu şi sufletul în poezia română contemporană”, Cluj,
1937; „Beţia din punct de vedere religios, ştiinţific şi social”,
Arad, 1931; „Icoane alese din viaţa Ortodoxiei”, Arad, 1935;
„Drumul crucii”, Arad, 1937.
În anul universitar 1937-1938 a fost profesor suplinitor la
Academia teologică din Cluj, iar între 1 ianuarie 1939 – 30
septembrie 1942 preot în Arad-Centru, fiind reintegrat aici între
1 iulie 1952 – 25 septembrie 1958, când a fost arestat.
La 1 octombrie 1938 a fost numit profesor titular de Dogmatică
şi Apologetică la Arad, până în 1948. A predat studenţilor cu
competenţă şi aleasă dăruire: Dogmatică, Morală, Ascetica şi
Mistica şi Omiletica practică. A continuat colaborarea la
„Revista Teologică” până în anul 1943, a mai colaborat la
revista „Duh şi Adevăr”, la reviste oficiale ale Mitropoliei
Banatului şi la alte reviste şi ziare din Arad, a rostit şi publicat
conferinţe religioase şi de cultură. Au văzut lumina tiparului
studiile: „Teologie şi preoţie”, în Anuarul Academiei Teologice
din Arad, 1938/1939; „Paisie şi paisianismul”, Cluj, 1940;
„Catehism creştin ortodox”, Arad, 1945; „Sfintele Taine”,
Sibiu, 1946; „Mântuirea”, Arad, 1947. A redactat Calendarul
eparhial (Îndrumătorul tipiconal) pe anii 1948, 1952, 1956 şi a
tipărit un „Antologhion” pentru preoţi, cântăreţi. De asemenea,
ciclul de cărţi de predici, conferinţe şi meditaţii religioase „Ce
este creştinismul?”, din care s-au tipărit: „Duhul Adevărului”,
Arad, 1942, premiată de Academia Română; „Religia Iubirii”,
Arad, 1946.
La 3 martie 1945 a fost arestat împreună cu mai mulţi oameni
de cultură şi de trăire religioasă şi deţinut în lagărul de la
Caracal până în iulie 1945. A două oară, la 6 ianuarie 1949,
după ce a terminat sfinţirea caselor, a fost ridicat şi dus într-o
pivniţă insalubră şi înghesuită, unde a fost anchetat. A fost
transferat la penitenciarul Timişoara, iar la 28 octombrie 1949,
judecat şi condamnat la 1 an închisoare corecţională pentru
„omisiunea denunţării”, trecând pe la Aiud şi eliberat la 5
ianuarie 1950. După eliberare a lucrat la Biblioteca Episcopiei,
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apoi, la 1 iulie 1952, reintegrat preot la parohia Arad-Centru
(Catedrală) din Arad. Dar, la 25 septembrie 1958 a fost arestat
şi dus la Ministerul de Interne (Uranus) din Bucureşti, supus
unei feroce anchete, transportat la Cluj, judecat în secret şi,
împreună cu alţi şase preoţi din Arad, condamnat la 14 martie
1959 de Tribunalul Militar Cluj, la 20 de ani muncă silnică şi 8
ani degradare civică, pentru „uneltire contra ordinei sociale” şi
la 20 de ani temniţă grea pentru „activitate intensă contra clasei
muncitoare şi mişcării revoluţionare”. Detenţia a făcut-o Gherla,
apoi la Aiud, unde moare la 18 septembrie 1961. Înmormântat
fără cruce, fără a i se cunoaşte locul, preotul prof. Ilarion Felea
s-a încununat prin moartea sa cu aureola de martir. A lăsat în
urma sa o seamă de cărţi şi studii de mare valoare teologică şi
culturală, de o înaltă spiritualitate creştină. Menţionăm
(re)tipărirea după 1990 a cărţilor: „Religia şi cultura”, (Arad,
1994), „Pocăinţa” (Ed. Scara, 2000), „Duhul Adevărului”
(predici), ciclul de cărţi „Spre Tabor” (Ed. Crigarux, Piatra
Neamţ) ş.a.
*
„Era prin anii 1960-61, în celularul din Aiud. Într-o zi se anunţă
prin toate formele de mass-media din puşcărie, morse la perete
şi calorifer: A murit Părintele Ilarion Felea. Cine nu-l cunoştea
pe Părintele Felea din Aiud? Toţi ştiam, unul de la altul, că a
fost profesor la Academia Teologică Ortodoxă din Arad şi mie
mi-a fost profesor şi mai ales pedagog. Îl cunoşteam noi
bihorenii şi arădenii, îl cunoşteam sibienii şi bucureştenii şi mai
ales Academia Română care i-a premiat cărţile. A fost un
predicator de performanţă la Catedrala din Arad şi oriunde îl
chemau rosturile Bisericii. La Catedrală, credincioşii şi studenţii
ar fi fost în stare să reproducă predica lui din ziua aceea.
La Academia teologică catedra lui se transforma în amvon; avea
şi o voce baritonală care te cucerea. Douăzeci de stilouri
aşterneau pe caiet, toată lecţia din ziua aceea. Fizic, era o figură
impunătoare de bărbat, faţa încadrată de barbă arăta ca un cap
de efigie, era generos şi comunicativ, de aceea era simpatizat de
toţi. Era moţ la rădăcină, de pe valea Crişului Alb, poate că şi
aceasta i-a dat destinul înalt pe care l-a avut. La manifestări şi
diferite ocazii, îl invitau unii şi alţii:
– Părinte, cântă-ne ceva din ale Iancului! Şi cânta tărăgănat şi
duios şi te ducea pe meleagurile Iancului şi ale lui Horea, în
vremile de vrednicie ale moţilor…
Când moare cineva afară, vin toţi cei dragi şi-l petrec după toată
rânduiala creştinească. Pe părintele Felea l-am petrecut, cu
sufletele, noi „fraţii şi rudeniile lui de idealuri şi suferinţă”. N-a
fost bătrân dar a murit pentru că nu i s-a dat asistenţă medicală;
aşa se „planifica” în puşcăriile comuniste. Oamenii, respectiv
noi, deţinuţii, am urmărit mersul bolnavului, până a închis ochii.
Aflând vestea mutării sale la Domnul, am stat de veghe două
seri, până l-au dus la groapă la Trei plopi, cimitirul deţinuţilor
politici. A doua seară, au şi dat alarma cei de jos de lângă
morgă, unde era mortul:
– Acum îl duce la groapă pe Părintele Felea!
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Într-adevăr,
adevăr, se auzea o căruţă, o droşcă braşoveană, trasă de un
cal, cu doi gardieni pe capră, ducând sicriul. Erau trei porţi până
la poarta principală şi în liniştea nopţii se auzea mersul carului.
Noi stăteam sub pătură, era după ora 10, ora stingerii, nu ne
mişcam. Acum începea prohodul. Toţi cei 5000 de prizonieri
politici din Aiud, asistaţi de cei 400 de preoţi ortodocşi, se
rugau după rânduială: Cu sfinţii odihneşte, Doamne, sufletul
adormitului
ormitului robului tău, Ilarion preotul, unde nu este durere,
nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit. Acestea le
rosteau toţi, chiar dacă în celulă nu era preot: dacă era preot se
făcea o rânduială mai dezvoltată, tot sub pătură. Cei de jos ne
comunicau că s-aa ajuns la poarta principală, unde se petrecea
scena cea mai sinistră: venea ofiţerul de serviciu cu o bară
ascuţită de fier şi o înfigea în inima mortului, să se convingă
„stăpânirea” de moartea omului. Ce scenă sinistră şi lugubră,
demnăă de evul mediu şi ea se petrecea în evul modern, în era
comunistă. Carul funebru se ducea la Trei plopi, la cap i se
punea un stâlp de lemn, pe care se bătea o tinichea cu numărul
matricol din dosarul deţinutului. După codurile comuniste, atâta
mai rămâneaa din viaţa omului. Când se încheia prohodul cu
cuvântul Amin, se mai auzeau morsele la perete şi la calorifer:
Dumnezeu să-ll ierte, în veci să fie pomenirea lui!”. (Pr. Ioan
Bărdaş, Telegraful Român, nr. 31-34/1994)
Extrase din: Fabian Seiche, “Martiri şi mărturisitori români ai secolului XX –
Închisorile comuniste din România”, Editura Agaton – Asociaţia pentru
Isihasm, Făgăraş, 2010.
Sursa: MĂRTURISITORII

Ioan Dănilă,
profesor simbol şi părinte jertfelnic
Prof. Constantin PARTENE – Ghermăne
Ghermănești, jud. Vaslui
Motto: “Părintele Hrisostom a fost un om cu viaţă sfântă, un
profesor înţelept prin excelenţă, un călugăr, un slujitor şi un
duhovnic jertfelnic, cum rar îţi este dat astăzi să mai
întâlneşti.” (PS Calinic Botoşăneanul)

În istoria unei naţiuni, Dumnezeu lasă să se nască destul
de rar un om, viitoare personalitate de calibru, care, spre/la
maturitate reuşeşte să se deosebească de semeni prin
anumite calităţi: inteligenţă, rezultate, spirit de sacrificiu
pentru binele celorlalţi,
lalţi, urcarea treptelor afirmării
ştiinţifice, bunătate, demnitate şi moralitate.
ntre atâtea personalităţi din diferite domenii de activitate pe
care le-am studiat şi cărora le-am
am reţinut activitatea şi
meritele, pe cea a profesorului Ioan Dănilă am cunoscut-o
cunoscut
îndeaproape şi direct, începând cu 1959, când a fost repartizat la
şcoala dinn Ghermăneşti. Nu pot fi de acord cu unii referenţi
ieşeni care consideră plecarea lui din Iaşi şi repartizarea la
Şcoala din Ghermăneşti ca pe o pedeapsă, o izolare, o exilare
sau ca pe un surghiun.
În perioada 1959-1968
1968 am trăit în localitatea natală,
nat
Ghermăneşti (unde a locuit şi profesorul Dănilă), ca elev de
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şcoală generală, apoi, elev de liceu. De
De-ndată ce m-am calificat
ca profesor, am devenit colegi de serviciu la şcoala din acest sat.
Cât am fost elev şi student nn-am îndrăznit să-l întreb
despre
espre viaţa şi trecutul său. Ar fi fost un gest necugetat din
partea mea. În timpul cât am fost colegi, perioadă în care vârsta
şi experienţa încă ne mai diferenţia, ll-am găsit uneori în
momente de linişte şi sinceritate şi, spunându-i
spunându că am de gând
să scriu
riu o monografie a şcolii, în care şi dumnealui are un loc
bine definit, l-am
am întrebat, iar el, tacticos, a răspuns cu oarece
discreţie şi modestie la întrebările mele.
După ce, în 1984, s-aa pensionat şi a plecat la Schitul
Bucium din Iaşi, l-am vizitat de cinci ori în cei 30 de ani (1984
(19842014), cât a activat acolo ca preot
preot-călugăr. N-am vrut să-l
deranjez prea mult în intimitatea şi anii bătrâneţii sale, cu toate
că era foarte binevoitor şi primitor pentru toţi cei care îşi
aminteau de el şi veneau să-l vadă. Acolo, la schit, ll-am
întrebat, iar el mi-aa povestit unele evenimente din viaţa sa. Tot
ce el a spus, eu am reţinut şi am notat
notat. Menţionez şi faptul că,
eu am mai scris despre această personalitate în primele două
cărţi ale mele. Era o plăcere deosebită
ebită să stai în compania sa şi
să dialoghezi. Datele furnizate de el în diferiţi ani ai vieţii au
fost, uneori, contradictorii. Spun asta pentru că, unele informaţii
date mie în tinereţe nu corespund sută la sută cu cele furnizate
unor feţe bisericeşti, înainte de a pleca la cele veşnice. Bănuiesc
că, atâta timp cât a activat la Ghermăneşti nu a vrut ca noi să-i
să
cunoaştem trecutul, înainte ca el să fi plecat de aici –, aspect al
unei normalităţi fireşti -,, iar mai apoi, vârsta a lăsat urme.
Amănuntelee povestite atunci, alte date pe care le-am
le
notat în timpul discuţiilor avute cu profesorul între 1974
1974-1984,
cât am fost colegi de serviciu, unele precizări ale feţelor
bisericeşti, plus ceea ce a declarat unor reporteri ieşeni cu câtva
timp înainte de a fi chemat la Domnul, afirmaţiile
arhimandritului Nichifor, ale stareţului mănăstirii în cuvântul
rostit după slujba de înmormântare (precum şi cu ocazia unei
întrevederi pe care eu am solicitat-oo la mănăstire) etc, îmi oferă
posibilitatea, ocazia, dar şi dreptul de a puncta şi alte aspecte
din biografia destul de nuanţată a profesorului.
Întrucât în primul volum intitulat ,,Părintele Hrisostom
– matematicianul vieţii trăite în Hristos”, apărut din iniţiativa şi
prin grija P.S. Calinic Botoşăneanul:
au făcut multe precizări clare, frumoase şi adevărate la
a) - s-au
adresa Părintelui-Profesor
Profesor Hrisostom Dănilă de către
personalităţi, rude, colegi şi foşti elevi, dar au mai rămas încă
mulţi oameni şcoliţi care l-au
au cunoscut îndeaproape şi l-au
l
apreciat, însă nu au putut fi contactaţi pentru referinţe,
b) - au existat şi alte aspecte, pe care nu doresc să le detaliez
aici, toate mi-au
au indus ideea de a acţiona pentru scrierea şi
tipărirea unei noi ediţii a cărţii despre părintele-profesor,
părintele
în
care:
biografia profesorului-părinte
părinte să fie completă, să poată fi citită
da capo al fine fără întreruperi şi secvenţe răzleţe de către cei
înteresaţi,
să poată să-şi
şi spună punctul de vedere şi alţi referenţi
importanţi, mai ales colegi din educaţie şi foşti elevi ai ilustrului
ilustru
profesor,
noul volum să fie mai mic, mai bine legat, să apară într-o
într
îngrijire grafică mai bună, în care să putem prezenta şi câteva
fotografii.
Văzând interesul unor categorii de oameni cu pregătire
generală şi medie pentru a afla date despre viaţa şi
ş activitatea
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celui care a fost Ioan Dănilă, mă voi strădui să scriu folosind un
limbaj accesibil mai multor categorii de persoane, indiferent de
vârstă, origine socială, pregătire profesională şi culturală. Nu
voi da niciunui cuvânt caracter criptic, aşa încât nu va fi nevoie
de aparat critic.
Întrucât profesorul nu s-a destăinuit autorului cu toate
amănuntele despre viaţa sa, dar a dat suficiente detalii, în varii
ocazii, la alţi interlocutori, mai ales unor foşti elevi, care au
ajuns, între timp, specialişti în diferite domenii, mie îmi revine
misiunea de a pune cap la cap aceste date disparate şi de a
creiona biografia profesorului Ioan Dănilă, devenit în anii de
pensionare Părintele Hrisostom. Viaţa sa, cu necazuri şi
împliniri, până la vârsta matusalemică, atinsă cu VOIA
DOMNULUI – aşa cum spunea, repetând vorba mamei sale –,
poate constitui material pentru a scrie o carte mult mai
voluminoasă.
În ce mă priveşte îl voi prezenta în dubla ipostază: de profesor
cu vocaţie şi de preot-călugăr jertfelnic. Intenţia mea este una
de bună credinţă, luată de comun acord cu referenţii, cu unii
fraţi ai părintelui de la mănăstire, cu membri ai familiei. Noua
ediţie rezervată aceleiaşi personalităţi, Părintele-Profesor
Hrisostom Dănilă, se va completa reciproc cu prima ediţie, cea
a PS Calinic Botoşăneanul, aducând noi precizări argumentate
şi referinţe, după expresia latinilor SINE IRA ET STUDIO.
Oricine va dori să cunoască viaţa şi activitatea ilustrului
intelectual, va trebui să citească ambele cărţi, căci fiecare în
parte cuprinde alte noutăţi, precizări, date, trăiri, amintiri,
cuvinte de recunoştinţă, întâmplări etc, scoţând în evidenţă
pregătirea deosebită (ştiinţifică şi religioasă), munca,
rezultatele, omenia, răbdarea, conştiinciozitatea, credinţa
nestrămutată, harul, vederea cu duhul etc, care caracterizează
personalitatea celui care a fost Profesorul-Părinte Ioan
Dănilă/Hrisostom Dănilă.

IOAN DĂNILĂ
(profesor-inginer-preot)
Ioan Dănilă s-a născut la 5 decembrie 1923 la Ocna
Mureş, judeţul Alba. El s-a născut şi a copilărit în Ocna Mureş,
în Războieni doar a fost botezat. Pentru că biserica din satul
Războieni a fost revendicată de greco-catolici, botezul l-a primit
într-o casă cu cerdac, aşa cum i-au spus părinţii săi mai târziu.
La botez, preotul Octavian Albani, care a devenit şi naşul său, i-
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a dat numele de Ioan. Mai apoi, în sat s-a construit o biserică
ortodoxă, având ca principal ctitor pe tatăl său, Victor Dănilă,
un bun gospodar, întreprinzător, constructor şi pictor de biserici.
Ana Dănilă, mama sa, a fost casnică, dar o bună gospodină,
credincioasă şi respectată în comunitate.
Familia era formată din părinţii Victor şi Ana, precum
şi cei trei fii: Pamfil, Victor şi Ioan. Pamfil şi Victor şi-au ales
aceeaşi profesie, devenind, după studiile de rigoare, ingineri
constructori. Pamfil a lucrat în Banat, la Bocşa Română, apoi la
Bucureşti şi mulţi ani înafara ţării: în Egipt, Iran şi Germania. În
cea mai mare parte a vieţii a locuit în Bucureşti. Victor a
profesat şi a locuit în Ocna Mureş (fosta Uioara). Ioan Dănilă,
cel mai mic dintre fraţi, şi-a ales alte profesii şi domenii de
activitate.
Ioan, când era de vârstă preşcolară, a urmat un an de pregătire la
grădiniţă, având ca educatoare pe Leliţa Paula, o intelectuală
care avea şi studii la Viena. Ea s-a nimerit a fi o rudă mai
îndepărtată a familiei Dănilă. Încă de mic, membrii familiei,
colegii şi prietenii lui Ioan Dănilă i-au spus “Nelu”.
Între 1930-1934 a urmat şcoala primară (clasele I-IV) cu un
învăţător greco-catolic. Apoi, între 1934-1938 a frecventat
cursurile gimnaziale, tot în localitatea natală. Studiile liceale lea urmat la Turda, în cadrul Liceului “Ferdinand I”, până în
1942.
La terminarea liceului, în 1942, când ţara era în plin
război, ca de altfel toată Europa, şi nu numai, s-a înscris la
Facultatea de Filozofie din Bucureşti, căci Clujul rămăsese în
teritoriul ocupat de hortyşti. După doi ani de studiu, în 1944,
este obligat să întrerupă cursurile, fiind încorporat în
Regimentul 10 Călăraşi din Sebeş, judeţul Alba. Acolo a avut
comandant de pluton pe un sublocotenent, fost coleg de liceu de
la Turda, tânăr care, între timp terminase şcoala militară.
După perioada de instruire trebuia să meargă pe frontul
de Vest. Vizibil protejat, el a fost trimis la Şcoala de Ofiţeri de
Cavalerie de la Sibiu. Regimentul în care fusese încorporat (cel
din Sebeş) a fost trimis pe front, unde s-a distins prin eroismul
ostaşilor săi. Tânărul militar Ioan Dănilă a fost mutat de la
Sibiu, peste munţi, la Şcoala de Ofiţeri de Cavalerie de la
Târgovişte, în spatele frontului. Regimentul său (cel din Sebeş)
a luptat în nord-vestul Transilvaniei şi pe teritoriul Ungariei.
Ioan Dănilă, rămas în ţară, pregătea subunităţi de luptători care
urmau să plece pe front. Luptând eroic pe front, la terminarea
războiului, în 1945, Regimentul 10 Călăraşi din Sebeş a fost
decorat. Cu această ocazie a fost decorat şi Ioan Dănilă.
Imediat după terminarea războiului, Ioan Dănilă a
reluat cursurile Facultăţii de filozofie din Bucureşti. Printre
profesori a avut la catedră pe Dimitrie Gusti – la sociologie, pe
Mircea Florian – la filozofie, pe un bun pedagog Tistu
(bibliologie) – care a fost şi profesorul regelui Mihai şi alţii. În
1946, absolventul Ioan Dănilă şi-a luat licenţa, cu tema: Timpul
la Bergson. Tot în Bucureşti a urmat, apoi, cursurile
Seminarului de Pedagogie “Titu Maiorescu”, timp de un an,
obţinând specializarea în pedagogie-filozofie.
În 1947-1948 a activat ca profesor la gimnaziul din localitatea
natală. Acasă, nepoţii îi ascultau cu multă atenţie sfaturile şi i se
adresau cu “unchiul Nelu”.
Convins că filozofia e ,,vorbărie şi deşertăciune”, între 19481951 a urmat cursurile Facultăţii de Matematică-Fizică, din
cadrul Universităţii Bucureşti. Acolo a avut şansa să aibă printre
profesori mari personalităţi ale ştiinţei româneşti: Eugen
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Bădărău (fizică generală) şi Horia Hulubei (fizică atomică +
epistemologie), iar la examenul oral de matematică pe Miron
Nicolescu (care a studiat şi la Sorbona, apoi a ajuns şi
preşedintele Academiei Române, între 1966-1975 – s. n.),
Gheorghe Vrânceanu şi Simion Stoilov. La licenţă a avut ca
temă ,,Motoare asincrone” – îndrumător fiindu-i profesorul
Teodorescu.
Profesorul Ioan Dănilă
După terminarea Facultăţii de Matematică-Fizică, în 1951, vine
la Iaşi, oraş pe care şi-l închipuia cu totul altfel. Îl credea un
târg, aşa cum citise şi auzise el de “târgul Ieşilor”. Legat de
acest aspect avea să spună; ,,nu mă aşteptam să găsesc aici o
aşa numeroasă aristocraţie şi intelectualitate, dar când am
coborât din tren, în 1951, am rămas uluit. Am găsit aici un
spaţiu sfânt, în care am decis să rămân veşnic”.
În perioada 1951-1957 a fost profesor la Şcoala de Mecanică,
Şcoala de Chimie, la Şcoala nr. 21 şi la Şcoala Pedagogică din
Iaşi, timp în care a urmat şi cursurile Institutului Politehnic,
Facultatea Mecano-Energetică. Licenţa şi-a luat-o în
Termotehnică, în 1957, având ca îndrumător pe profesorul T.
Câmpanu.
În cei şase ani cât a activat şi a studiat în Iaşi, în zile de
sărbătoare, mai ales duminica, a vizitat şi a participat la slujbe
în multe biserici din Iaşi şi din împrejurimi. Chiar dacă
trecuseră câţiva ani de la terminarea conflagraţiei mondiale,
multe biserici încă nu erau reparate după distrugerile suferite în
urma cutremurului din 10 noiembrie 1940 şi a
bombardamentelor din timpul războiului. Nu era niciun interes.
Se instalase deplin regimul comunist, iar trupele sovietice încă
mai staţionau în România.
Dintre toate bisericile, Ioan Dănilă a fost atras de Biserica
“Barboi”, situată nu departe de Mănăstirea Golia, în centrul
oraşului. Acolo, profesorul Ioan Dănilă, care avea atunci vârsta
de 30 de ani, a acceptat să îndeplinească o serie de activităţi
specifice paracliserului: aprins candele, tăiat anafura, bătut
toaca, tras clopotele, ba chiar şi lucrări de curăţenie (PS Calinic,
Părintele Hrisostom – matematicianul vieţii trăite în Hristos, p.
25). Nu se ştie dacă din proprie iniţiativă sau la îndemnul
preotului de acolo, profesorul a îndeplinit asemenea activităţi
rezervate unor oameni simpli. El era un tânăr intelectual, care
avea deja două licenţe în Bucureşti, iar acum se pregătea să o ia
şi pe cea de inginer, la Iaşi. Pe vremea aceea, trei sferturi din
numărul cadrelor didactice universitare nu aveau două licenţe.
Nu cred să fi activat acolo pentru nişte foloase materiale,
deoarece era angajat la şcoli bune, ca profesor calificat.
Activitatea sa la Biserica “Barboi” din Iaşi o consider mai
degrabă ca un exerciţiu practic, înainte de a lua drumul
mănăstirii, unde avea să îndeplinească acele ascultări. Aici a
cunoscut-o pe monahia Benedicta, sora preotului Roman Braga
(pe atunci închis la Piteşti), fost coleg cu stareţul Pretoniu
Tănase, de la Mănăstirea Slatina. Profesorul Ioan Dănilă a
învăţat singur greaca veche. Citind întruna toată viaţa, a
desăvârşit intelectualul din el, om cu viziune universală.
Cât a stat în Iaşi, în perioada 1951-1957, a intrat în
contact cu multe şi importante feţe bisericeşti, devotate lui
Dumnezeu, care i-au schimbat orientarea. Cei care l-au
influenţat cel mai mult să ia drumul mănăstirii au fost preoţii:
Vartolomeu Dolhan, Evghenie Pojoga şi Roman Braga, colegi
cu Petroniu Tănase, stareţul Mănăstirii Slatina. De unde se vede
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că Ioan Dănilă a fost atras spre viaţa monahală, de-ndată ce a
trecut de vârsta de 30 de ani.
După ce a ieşit din închisoare, în 1956, preotul Roman
Braga l-a invitat pe tânărul profesor Ioan Dănilă la hramul
Mănăstirii Slatina, care era la 6 august (Schimbarea la Faţă).
Mai mult se legase preotul Braga de profesorul Dănilă, şi nu
invers, căci tânărul matematician n-a priceput, atunci, de ce
tocmai pe el l-a ales pentru a parcurge cei 250 de kilometri până
la mănăstire.
x x x
Mănăstirea Slatina a fost construită de domnitorul Alexandru
Lăpuşneanu, în perioada 1553-1564 şi se află la 28 de kilometri
vest de Fălticeni, la poalele Munţilor Stânişoarei. Mănăstirea a
fost zidită la nord-vest de satul Slatina (fost Drăceni – s. n.).
Deoarece în secolul al XX-lea, mănăstirea a devenit şi punct de
atracţie turistică, satul Slatina (denumit aşa după numele
mănăstirii, zidită în secolul al XVI-lea), a dat numele întregii
comune. Tot acolo se află mormântul domnitorului, al doamnei
sale Ruxanda (fiica lui Petru Rareş - s.n.), precum şi al celor
două fiice ale lor.
Iată cum a descris profesorul acel “pelerinaj” la
Mănăstirea Slatina.
,,În 1957 m-am dus la Mănăstirea Slatina. Am stat
acolo de la Schimbarea la Faţă până aproape de Adormirea
Maicii Domnului, după care am urcat pe Muntele Rarău, la
schitul de acolo. La Rarău, stareţ era Părintele Daniil Tudor,
care era foarte sever. Avea fraţi pe care nu se grăbea să-i
călugărească. Îi punea să facă metanii în spatele bisericii şi în
pridvor. Am fost cu Părintele Antonie Plămădeală, cu Părintele
Pretoniu Tănase şi cu Părintele Roman Braga la hram şi la
Schitul Rarău.. A fost hram obişnuit, nu cu desfătare. Afară, în
curte, Părintele Daniil avea o măsuţă şi multe băncuţe, unde
venea lumea să asculte. Părintele Daniil a pus pe Părintele
Plămădeală şi pe Părintele Pretoniu Tănase să ţină prelegeri,
iar cei doi se impuneau prin vorbă înţeleaptă, aşa cum era cu
vreo zece ani mai înainte la Rugul aprins, la Mănăstirea Antim
din Bucureşti. Dar eu n-am fost la “Rugul aprins”, la
Mănăstirea Antim, acolo au fost mari personalităţi”.
Acolo, tânărul profesor a avut ocazia să cunoască mari
personalităţi ale monahismului şi ortodoxismului românesc :
Antonie Plămădeală – care avea să devină în anii bătrâneţii
Mitropolit al Ardealului, Arsenie Papacioc, Ilie Cleopa – mare
profesor teolog, Adrian Hriţcu, Daniil Sandu Tudor, Petroniu
Tănase – stareţul mănăstirii şi alţii.
Se simţea stingherit, ca ,,un biet june absolvent de matematici”,
cum avea să mărturisească el, abia cu câţiva ani înainte de a
pleca la cele veşnice.
La schitul de pe Rarău era cuibul mişcării (de
rezistenţă –s.n.) ,,Rugul aprins”.
x x x
Rugul aprins era o mişcare spirituală şi duhovnicească
isihastă, a cărei denumire este inspirată dintr-un pasaj biblic şi
scripturistic, anume din Ieşirea (cap. 3, 1-4), unde se relatează
despre momentul chemării lui Moise de către Dumnezeu, pe
Muntele Sinai şi consacrarea lui ca eliberator al poporului evreu
din robia egipteană. Moise, care dorea să trăiască în anonimat,
în dialogul cu Dumnezeu – care reprezintă prototipul
spovedaniei şi rugăciunii adevărate a unui om neputincios şi
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nevrednic de aşa ceva – este înzestrat cu capacitate, putere şi
vocaţie de a fi eliberatorul poporului său.
Icoana Rugului aprins a fost pentru cei care au
constituit grupul drept “litera” şi ,,scriptura”. Prin rugăciune
curată şi continuă, omul îşi dezvăluie neputinţele, pe care le
mărturiseşte lui Dumnezeu, iar Domnul le transformă în virtuţi.
Gruparea spirituală Rugul aprins a luat fiinţă la
Mănăstirea Antim din Bucureşti, în 1945, iniţiator fiind
monahul Daniil Sandu Tudor şi părintele Ioan (Ivan) Kulâghin
de la schitul Optina-Pustina, de lângă Moscova. Din cauza
activităţii sale, Kulâghin a fost arestat de autorităţile sovietice şi
închis. În 1942, trupele germano-române îl eliberează din
închisoarea de la Rostov. El se refugiază în România, iar în
1945 află de gruparea Rugul aprins şi vine la Bucureşti,
constituind liantul şi axul moral şi spiritual timp de doi ani,
având ca traducător pe basarabeanul Leontie. În 1947, Kulâghin
este arestat de către trupele sovietice de ocupaţie aflate în
România şi expediat înapoi în URSS, unde este închis. A murit
apoi în închisoare în chinuri groaznice. În ajunul plecării lui
Kulâghin, acesta îi încredinţează lui Daniil Sandu Tudor
misiunea de a continua activitatea călăuzitoare a grupului.
Mentorul, initiatorul şi conducătorul grupului Rugul
aprins a fost monahul Daniil Sandu Tudor (în buletin
Alexandru Teodorescu). Grupul se reunea la Mănăstirea Antim
din Bucureşti în fiecare joi seara, în biblioteca mănăstirii,
şedinţele fiind prezidate de stareţul Părinte Arhimandrit dr.
Vasile Vasilache.
Din grup făceau parte intelectuiali de seamă ai vremii :
profesor universitar teolog Dumitru Stăniloaie, profesor
universitar Alexandru Mironescu, scriitorii Vasile Voiculescu şi
Ion Marin Sadoveanu, muzicologul Paul Constantinescu,
Antonie Plămădeală şi Bartolomeu Anania – viitori mitropoliţi
ai Ardealului, Părinţii Arhimandriţi Arsenie Papacioc, Petroniu
Tănase, Roman Braga – de care vom face vorbire, Nichifor
Crainic, Alexandru Elian, Anton Dumitriu, Gheorghe Dabija şi
încă multi alţii.
Pe lângă texte literare (comentate din punct de vedere
teologic), filozofice, scripturistice şi patristice, se dezbătea
activitatea economică, culturală şi socială. Se susţineau
conferinţe pe teme de apologetică, ascetică şi mistică ortodoxă;
se evaluau segmentele vieţii – tot din punct de vedere creştin; se
dezbăteau subiecte cum ar fi : Isihasmul, Iisus – Logosul
întrupat, Păcatul originar, Scena şi altarul, Rugăciunea inimii
şi altele.
În anii ’50 şi în România a început prigoana împotriva
a tot ce reprezenta credinţa religioasă. Membrii grupului au fost
nevoiţi să se adăpostească pe la diferite mănăstiri din ţară.
Autorităţile şi securitatea considerau mănăstirile “locuri de
găzduire a elementelor legionare şi a celor din rezistenţa
anticomunistă” şi au trecut la activităţi represive şi de evacuare
a aşezămintelor mănăstireşti. Propaganda ateistă nu putea
pătrunde în biserici şi mănăstiri, considerate “puncte de
rezistenţă ideologică”. Suprevegherea mănăstirilor şi arestarea
de persoane era continuă, mai ales că personalul din unele
lăcaşuri de cult sprijiniseră în diferite feluri mişcarea de
rezistenţă anticomunistă.
Daniil Sandu Tudor (gazetarul şi scriitorul, cu numele literar
Sandu Tudor) – care studiase la Litere şi la Filozofie, cercetase
decenii la rând în arhivele mănăstirilor şi care activase în
diferite funcţii la Bucureşti, Constanţa, Chişinău, la Muntele
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Athos şi iar în Bucureşti – se retrage în Oltenia unde este
hirotonit preot la Mănăstirea Crasna (Gorj), cu numele de
Agaton. Fiind urmărit, se retrage la Mănăstirea Neamţ, unde
este înaintat în grad, ca ieromonah, cu numele de Daniil. Se
retrage apoi la schitul de pe Muntele Rarău, lăcaş folosit mult
timp ca ,,adăpost pentru foşti legionari”. Autorităţile au
constatat că există o legătura între el şi mişcarea de rezistenţă
contra regimului comunist şi a propagandei ateiste a acestuia.
Represiunea împotriva Rugului aprins s-a declanşat în noaptea
de 13/14 iunie 1958. Tot în 1958, ministrul de Interne
Alexandru Drăghici a propus desfiinţarea seminariilor
teologice, interzicerea pătrunderii călugărilor la Institutul de
Teologie, interzicerea construirii de noi mănăstiri etc. A urmat
apoi emiterea acelui Decret 410/ 28 octombrie 1959 – despre
care vom face vorbire în paginile următoare. Acuzaţi de
,,uneltire contra ordinii sociale”, ,,de înaltă trădare”, mulţi
membri ai grupării vor fi judecaţi şi închişi, unii primind şi câte
25 de ani de închisoare şi muncă silnică. Mişcarea şi grupul
Rugul aprins au fost desfiinţate.
Daniil Sandu Tudor şi alţii au fost arestaţi şi închişi temporar,
apoi vor primi ani grei de închisoare, fiind acuzaţi de : ,,înaltă
trădare”, ,,uneltire contra ordinii sociale”, ,,activitate împotriva
clasei muncitoare şi a reformelor sociale”. Daniil Tudor,
măcinat de boli grele va muri în temniţă la Aiud, în 1960.
Membrii grupului Rugul aprins vor fi eliberaţi în 1964,
autorităţile căutând să arate Occidentului că şi în România
justiţia a revenit la normalitate, dar nu era deloc aşa.
În anii noştri s-a reactivat Rugul aprins, iar activităţile se
desfăşoară în diferite localităţi din ţară, asemănător întrucâtva
cu serbările câmpeneşti, numai că totul are caracter doar
religios. Participarea credincioşilor este foarte numeroasă, iar
activităţile constau în : cuvânt, rugăciune şi închinare – timp
de 2-4 ore. Anual au loc consfătuiri pe aceleaşi teme, în centrul
ţării, la Sinaia.
Asemenea grupări religioase, cu aceeaşi denumire, funcţionează
în multe state europene, iar la activităţile organizate participă,
ca invitaţi, pentru a lua cuvântul şi reprezentanţi ai Rugului
aprins din alte ţări.
Voi încheia aceasta divagaţie subliniind faptul că s-a scris
destulă literatură pe seama Rugului aprins, tocmai de către
membrii grupului, care au fost întemniţaţi. Ei au povestit despre
atrocităţile din închisori şi de pe şantierele de muncă silnică,
precum şi despre cum au sfârşit unii dintre ei în închisori (Apud
: Gh. Vasilescu – ,,Rugul aprins”; Stelian Gombos – ,,Rugul
aprins la Mănăstirea Antim din Bucureşti” şi alte lucrări).
x

x

x

Pe Rarău nu era o mănăstire, ci un schit. Într-o cameră, la etaj,
egumenul Daniil Tudor le-a vorbit celor adunaţi, spunându-le,
printre altele: ,,monahul trebuie să fie deschis în luptă şi să-i
urască pe cei care nu se implică împotriva propovăduitorilor
materialismului dialectic” etc. În acea cameră de la etaj s-au
odihnit toţi participanţii la întâlnire. După câteva zile au coborât
în Câmpulung, de unde Antonie Plămădeală, având bilet de
tren, a plecat în Ardeal. Ceilalţi au continuat să meargă spre
Manăstirea Bistriţa, dar din grup s-a desprins şi Petroniu Tănase
– stareţul de la Slatina, care a găsit de cuviinţă să-şi viziteze
familia, într-o localitate lângă Broşteni.
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Arsenie Papacioc, Roman Braga şi Ioan Dănilă au
mers la Mănăstirea Bistriţa, apoi şi la mănăstirile Horaiţa şi
Neamţ. Scopul urmărit prin acest “pelerinaj” era de a vedea care
mai este activitatea în acele mănăstiri, dar şi de a-l atrage pe
profesorul Ioan Dănilă spre viaţa monahală şi, implicit, spre
rezistenţă, precum şi mobilizarea personalului din celelalte
mănăstiri în acelaşi scop.
Acolo, la mănăstire, în august 1957, au plănuit ei ca,
din septembrie, profesorul Ioan Dănilă să renunţe la învăţământ
şi să adopte viaţa monahală.
Pendularea tânărului Ioan Dănilă între vocaţia de profesor şi cea
de preot, între viaţa laică şi cea monahală a activat resorturi
interne şi frământări lăuntrice până ce, într-un final, preoţii
călugări sus-menţionaţi au reuşit să-l determine să părăsească
tumultul vieţii laice. În final, balanţa acestui echilibru a înclinat
spre viaţa monahală.
Profesorul Dănilă – ,,Junele”, cum îi spuneau cei din grup –
după cele văzute şi auzite în acest “pelerinaj”, s-a convins că
singura salvare şi cale de urmat este credinţa. Şi mai spunea
profesorul : ,,acum m-am apropiat de Dumnezeu, prin aceşti
oameni îmbunătăţiţi”.
Preotul Braga şi profesorul Dănilă se întorc la Iaşi, iar
Arsenie Papacioc, la Slatina. La Iaşi, atât preotul Roman Braga
(care se călugăreşte la Mănăstirea Cetăţuia), cât şi preoţii
Evghenie Pojoga şi Vartolomeu Dolhan l-au influenţat cel mai
mult şi l-au determinat să ia drumul mănăstirii şi să aleagă viaţa
monahală.
După examenul de la Institutul Politehnic, pentru cea de-a treia
licenţă, cea de inginer, în 1957, profesorul Ioan Dănilă îşi dă
demisia din învăţământ şi pleacă la Mănăstirea Slatina, unde
devine frate cu cei de acolo.
Episodul Slatina
La această mănăstire, pentru început, profesorul Ioan Dănilă a
trebuit să îndeplinească munci grele, acele ascultări specifice
vieţii monahale, adică: împletituri, supravegherea atelierelor,
tăiat şi cărat lemne, muncă în grădină, serviciu prin rotaţie la
bucătărie etc. În una din discuţiile avute cu el la Mănăstirea
Bucium, îmi spunea: ,,ei, pe atunci la mănăstiri era un rejim
sever, cu multă muncă şi cu slujbe până târziu în noapte, de la
care eu nu lipseam niciodată. Era istovitor, dar eu eram
fericit”.
La Slatina a trăit lângă personalităţile enumerate mai
sus. După un timp, stareţul mănăstirii – Petroniu Tănase, dânduşi seama că are de-a face cu un om deosebit, posesor a trei
licenţe şi de o credinţă şi corectitudine aparte, îl ia pe Ioan
Dănilă de la acele ascultări şi îl trece ca secretar în cancelaria
lăcaşului de cult, unde vor lucra împreună.
La Mănăstirea Slatina, profesorul Ioan Dănilă a activat timp de
doi ani, 1957-1959. În aprilie 1959, cu puţin timp înainte ca
personalul mănăstirii să fie evacuat, profesorul Ioan Dănilă a
fost tuns în monahism. Barba i-a fost rotunjită cu foarfecele
chiar de Antonie Plămădeală, cel care, în condiţiile bulversării
mănăstirilor, revenise la Slatina, din Ardeal.
Aşa-zisa fericire a durat foarte puţin, căci, în Săptămâna Mare,
securiştii au descins la Slatina. Când organele statului, mai
precis elemente ale securităţii au venit să izgonească pe cei de
acolo, Ioan Dănilă a opus o rezistenţă verbală (,,eu nu vreau să
părăsesc lăcaşul sfânt”, ,,aveţi revolver, trageţi, ce mai staţi”?
etc.), dar şi fizică – după cum mi-a povestit cu ocazia unei vizite
pe care am făcut-o la Mănăstirea Bucium, în iunie 2005.. Iată
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cum povesteşte incidentul de la Slatina reporterului Bogdan
Lupescu, de la revista Formula As, când acesta a realizat un
reportaj, în 2012, la Mănăstirea Bucium.
,,Ne-au scos chiar în Vinerea Luminată. Atunci (în aprilie 1959
– s.n.), 89 de securişti au coborât din maşini şi s-au năpustit
asupra Slatinei. Şi-or strigat: toţi, afară! Eu n-am vrut să plec.
Mi-au pus pistolul în tâmplă şi iar am zic că tot nu vreau să
plec. Dar îi vedeam cum îi lua pe părintele Papacioc, părintele
Daniil Tudor şi pe fratele Constantin. Era dureros să vezi cum
îi împinjeau în dubă. Pe bunul meu frate, Constantin, prietenul
meu, devenit vestitul monah Marcu l-au ţinut aproape 20 de
ani la închisoare. L-au bătut cu bestialitate şi l-au ţinut într-o
baracă, desculţ şi gol, la minus 30 de grade. Numai sufletul i-a
rămas, dar nicio vorbă n-a scos... Astăzi, toţi spun că el este cel
mai sfânt călugăr din cimitirul Sihăstria. Unde sunt ei, acum,
toţi aceşti oameni minunaţi? Unde sunt marii duhovnici ai ţării
acesteia?”... se întreba retoric profesorul.
Dar, trebuie spus că, bunul lui prieten şi “frate”, Constantin,
venea dintr-o familie cu zece copii, din satul Harcalău, judeţul
Prahova. Absolvise două şcoli profesionale, dar, în 1936 a
aderat la mişcarea legionară, ca membru de rând, dar activ. A
fost arestat de mai multe ori în anii ’40, dar şi în anii ’50. A luat
drumul mănăstirii. Securiştii ştiau că acolo, la Slatina, acest
Constantin şi alţi preoţi din cei enumeraţî cochetaseră cu
mişcarea legionară, formau un cuib de foşti legionari şi un
centru de rezistenţă. Aderarea lor la gruparea ,,Rugul aprins” şi
afilierea la mişcarea de rezistenţă, le-a atras consecinţe politice
şi privarea de libertate pentru mulţi dintre ei.
Întrucât evacuarea personalului de la Mănăstirea Slatina s-a
făcut în aprilie 1959, profesorul Ioan Dănilă a fost acuzat doar
de faptul că a opus rezistenţă verbală şi fizică organelor statului.
Atât el cât şi alţi câţiva din mănăstire urmau să fie judecaţi şi
închişi.
Profesorul Ioan Dănilă avea la el decoraţia din 1945. Au fost
scoşi forţat din mănăstire şi aliniaţi în curtea lăcaşului de cult,
iar securiştii le-au făcut un control la bagaje. Când s-a ajuns să
fie controlat şi bagajul lui Ioan Dănilă, securistul respectiv a dat
de decoraţia din 1945 şi a strigat:
“- Pe ăsta nu-l putem aresta!
- De ce? – întreabă ceilalţi din grupul de securişti.
- Are decoraţie de luptător antifascist. Uitaţi-vă!” –
aspect povestit de Părintele Hrisostom fostului său elev, acum
conferentiar universitar doctor Dumitru Gânju (Vezi vol. I, pag.
102-103), dar şi lui Bogdan Lupescu, redactor la Formula As.
Văzând şi analizând atent decoraţia, securiştii l-au lăsat în pace
pe Ioan Danilă, dar i-au impus să părăsească mănăstirea, să
plece oriunde şi să se angajeze în muncă. A scăpat fiind un om
cu trei licenţe, având asupra sa acea decoraţie şi pentru că nu
avusese niciun fel de legături cu mişcarea legionară.
După ce pe unii i-a arestat, iar pe Ioan Dănilă l-au lăsat să plece,
cu condiţia să se angajeze în muncă şi să nu se mai apropie de
mănăstiri şi de biserici, acesta şi-a tuns barba şi şi-a tăiat
pletele, apoi s-a “pierdut în valurile lumii” - cum avea el să
spună mai tărziu. Aşa a scăpat profesorul Ioan Dănilă de
închisoare. Mănăstirea Slatina nu a fost închisă. Avea un
efectiv mult micşorat, iar stareţ a fost numit Adrian Hriţcu.
Abia în toamnă, Consiliul de Stat a emis acel Decret nr. 410/ 28
octombrie 1959 (or, de la 1 septembrie 1959, profesorul Ioan
Dănilă era deja încadrat la Şcoala din Ghermăneşti, raionul
Huşi, regiunea Iaşi - n. a.), prin care toţi vieţuitorii din
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mănăstiri: monahi, monahii, călugări, preoţi şi alte persoane
pripăşite trebuiau evacuaţi şi siliţi să se angajeze în muncă. Am
precizat acest aspect pentru a arăta faptul că, izgonirea
profesorului Dănilă şi a celorlalţi călugări din mămăstire, în
aprilie 1959, nu s-a făcut aplicând acel decret, care nici nu era
emis.
Revenirea în învăţământ
Profesorul Ioan Dănilă s-a întors la Iaşi, iar Secţia de
Învăţământ l-a repartizat, pentru vreo două luni, până în vară,
la Şcoala de Chimie şi la Şcoala nr. 21.
În scurta perioada de activitate în Iaşi, conflictul cu
securitatea se amplifică. Cu prilejul verificării actelor militare,
profesorul Ioan Dănilă a refuzat să primească gradul de
sublocotenent, grad acordat corect şi pe merit deoarece avea
studii superioare şi absolvise şcoala de ofiţeri. Astfel, a intrat şi
mai mult în atenţia securităţii.
Directorii acestor şcoli ştiau ceva despre relaţiile sale
încordate cu securitatea. În luna iunie 1959, cu prilejul
examenului de admitere la Şcoala de Chimie, directorul
instituţiei i-a cerut profesorului Dănilă să mărească nota unui
elev la matematică. Fiind de o corectitudine deosebită,
profesorul s-a opus, temându-se ca nu cumva să fie o capcană
întinsă de comun acord cu securitatea. Înţelegându-i situaţia,
directorul s-a supărat numai într-o oarecare măsură. Apoi, i-ar fi
spus cu ton colegial : aici eşti urmărit la tot pasul, iar dumneata
eşti o fire care nu te supui şi nici nu mai laşi de la dumneata. E
bine să te duci cât mai departe de oraş.
Profesorul a rămas în regiunea Iaşi, dar a coborât mai
spre sud, în raionul Huşi. Cei de la Secţia Raională de
Învăţământ Huşi, chiar inspectorul şef – profesor de aceeaşi
specialitate şi cam de aceeaşi vârstă - dându-şi seama de
valoarea solicitantului l-a repartizat la o şcoală de prestigiu, la
Ghermăneşti.
La 1 septembrie 1959, Şcoala Ghermăneşti avea în
încadrare pe Ioan Dănilă, un valoros profesor de matematică,
triplu licenţiat, spre norocul satului, al şcolii şi mai ales al
elevilor mulţi, harnici, sârguincioşi şi inteligenţi din această
localitate rurală mare, situată în apropierea râului Prut, la 25 de
kilometri nord de oraşul Huşi.
La Şcoala Ghermăneşti
În cei 25 de ani cât a activat ca profesor la
Ghermăneşti (1959-1984), Ioan Dănilă n-a scos un cuvânt
referitor la conflictele sale cu securitatea, dar nici noi n-am avut
nici cea mai vagă presupunere că un asemenea om cuminte,
evlavios, cult şi de o verticalitate morală ireproşabilă, ar avea
de-a face cu poliţia politică. Dacă un aşa mare român, pregătit şi
conştiincios, cu calităţi deosebite, credincios şi retras în
cămăruţa lui reprezenta un pericol pentru statul român de
atunci, ne dăm seama câtă prostie, răutate şi răzbunare
prostească a fost aproape întotdeauna în societatea românească.
Cititorii pot compara personalitatea de care ne ocupăm cu cei
care au distrus ţara după 1989, indivizi care dau legi pentru ei,
sfidând poporul, dar pe care nu-i pedepseşte nimeni pentru că
au furat averea statului şi au ridicat corupţia la nivel de ruşine
naţională şi de subminare a siguranţei statale.
La Ghermăneşti, viaţa sa s-a derulat între şcoală şi casă. Se
afunda între cărţi: în biblioteca şcolară (pe care o avea în seamă)
între cărţi de beletristică şi de specialitate, iar acasă între cele
bisericeşti, fireşte.
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În primii ani a predat matematică şi fizică, apoi,
crescând mult efectivele şcolare şi durata învăţământului
obligatoriu (se trecuse de la 7 la 8 clase – în 1963, apoi la 10
clase – în 1969), a predat numai matematica, cu un
profesionalism aparte. Prin activitatea profesorului Ioan Dănilă
şi al altor câţiva colegi, prin rezultatele obţinute de elevi,
prestigiul şcolii a crescut foarte mult. Pentru gimnaziu, unde şia desfăşurat activitatea, s-a dovedit a fi cel mai bun profesor din
fostul raion Huşi, apoi din judeţul Vaslui.
Îi plăcea nespus de mult să lucreze cu elevii. În anii
’60 dădea elevilor multe diafilme, însoţindu-le cu explicaţiile de
rigoare. Prin aceasta căuta să le umple timpul liber al acestora
cu activităţi instructive şi educative. A fost un om foarte corect,
care era total împotriva celor ce nu se încadrau în program, nu
munceau suficient şi nu se implicau - fie elevi, fie cadre
didactice.
Fiind un om foarte credincios, dar aflat sub vizorul securităţii
(aspect doar de el ştiut), în fiecare duminică pleca în zorii zilei
într-un sat vecin, Drânceni, unde, cu acordul preotului, stătea în
altar şi participa la slujbele din biserica respectivă. Indiferent de
vreme, acest scenariu s-a derulat în fiecare duminică timp de 25
de ani, cât a activat la Ghermăneşti. Este interesant cum şi-a
descris drumul pe care l-a urmat în fiecare duminică, în cei 25
de ani cât a fost la Ghermăneşti, pentru a ajunge la biserica din
Valea Cânepii - drum pe care noi, colegii din învăţământ, dar şi
elevii şi sătenii îl ştiam precis, ba, chiar ne întâlneam cu el în
zorii zilelor de duminică, sau după Liturghie, când se întorcea
acasă. Dar, iată ce i-a dezvăluit reporterului Bogdan Lupescu
(Formula AS, nr.1014 / 5-12 aprilie 2012).
,,Plecam din curtea casei, prin vie şi apoi printr-o livadă (Cier
– n.a.) spre un pârâu, apoi treceam de drumul principal şi
intram pe sub un deal, apoi, tot ocolind roata, până în satul
vecin, Drânceni”.
Cât a activat la Ghermăneşti a reuşit să înşele vigilenţa
securiştilor, ori poate în apărarea lui au intervenit nişte persoane
influente, cu funcţii şi cu studii, care l-au apreciat din punct de
vedere profesional şi comportamental. Şi aici, el a continuat să
trăiască ca un monah, fără familie şi copii, dar cu un dor nespus
de a reveni la mănăstire. Tocmai acest aspect ne-a impresionat
pe noi, cei din învăţământ: gândirea, comportamentul, lipsa
familiei, credinţa nestrămutată. Numai despre trecutul lui nu
ştiam nimic şi despre dorinţa lui de viitor. El zăvorâse totul în
minte şi în inimă, încât nimeni n-a putut să prindă un fir şi să
destrame pânza vieţii sale. Ce ne spunea nouă erau doar
generalităţi.
A desfăşurat mii de ore de meditaţii în şcoală, gratuit,
fireşte, atât pentru consolidarea cunoştinţelor de către elevii
slabi, cât şi pentru performanţă – cu cei care aveau o gândire
mai profundă, ca să fie foarte buni la admiterea în liceu. De
foarte multe ori a făcut parte din comisiile de evaluatori la
examenele de admitere în liceele huşene, dar şi la Liceul
Pedagogic din Bârlad. Dădea foarte multe teste – pe care le
corecta în orele de după amiază în biblioteca şcolii – pentru a
observa paşii făcuţi concret de către elevi în calculul matematic.
În cei 25 de ani cât a funcţionat la Şcoala Ghermăneşti,
profesorul Ioan Dănilă s-a bucurat de un respect deosebit din
partea celor care l-au cunoscut şi apreciat ca om, pregătire,
ţinută morală, muncă şi rezultate. Copiii îi sorbeau vorbele pline
de învăţătură şi de pilde, spuse cu accentul său plăcut
ardelenesc; bătrânii îl venerau, salutându-l de la distanţă şi stând
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cu pălăria sau cu căciula în mână; inspectorii şcolari intrau la el
la oră doar cu prilejul brigăzilor de control, mai mult pentru a-i
urmări metodele sale de lucru şi ca un schimb de experienţă,
pentru a fi înscris în procesul verbal de final şi pentru a primi şi
el un calificativ, ca toate celelalte cadre didactice; autorităţile
locale, auzind şi observând cine este profesorul Ioan Dănilă nu
îndrăzneau să-i solicite sprijinul la ceva şi îi purtau un respect
deosebit; cadrele didactice care l-au cunoscut îndeaproape zi de
zi, au conştientizat faptul că ,,domn’ profesor Dănilă” este
personalitatea numărul 1 a şcolii
care, prin muncă,
conştiinciozitate, pregătire şi rezultate se situează înaintea
tuturor celorlalţi colegi. Calificativele anuale şi cele acordate
cu ocazia inspecţiilor şcolare au fost, în toată perioada descrisă,
numai de ,,Foarte Bine”.
Chiar dacă a activat în Şcoala Ghermăneşti în plin
regim comunist (1959-1984), modul de adresare al tuturor celor
care l-au cunoscut: elevi, cadre didactice, săteni, autorităţi,
inspectori şcolari a fost numai cu ,,domn’ profesor” şi nu
,,tovarăşe profesor”. Felul lui de a fi îţi impunea automat
respect faţă de el.
Relaţia profesor-elev a fost una de neuitat şi
amprentală pentru învăţăcei. El chiar era un magistru. Viaţa sa a
fost una care a stat sub semnul tăcerii, discreţiei, smereniei,
cuminţeniei şi atenţiei, pentru a nu deranja, parcă, universul din
jurul său, cu tot ce reprezenta acesta. Greu, dacă nu chiar
imposibil, era să-i poată citi cineva gândurile. Chiar cu colegii
de serviciu, nu zăbovea la discuţii mai mult de două-trei
minute.
În şcoală desfăşura între opt şi zece ore de muncă
zilnic, fiind permanent ocupat cu: lecţii, meditaţii, corectat
lucrări, activitate în biblioteca şcolară, scria zilnic condica de
prezenţă a cadrelor didactice etc. Se apuca chiar şi de program
gospodăresc, de curăţenie, dacă vedea indolenţă din partea
îngrijitorilor.
x
x
x
În timpul vacanţelor şcolare, doar câteva săptămâni lua pentru
concediu, perioadă în care se reculegea la unele mănăstiri din
Moldova, apoi mergea acasă, la Ocna Mureş. Acasă, în Ardeal,
toţi cei apropiaţi: părinţi, fraţi, nepoţi, verişori îl primeau şi îl
înconjurau cu multă dragoste. Mama sa, Ana Dănilă, nu ştia cu
ce bunătăţi să-l îmbie şi, de dragul ei, cu toate că nu era un
gurmand, “Nelu” servea cu poftă pentru a face pe placul mamei
sale, la care ţinea foarte mult.
Tatăl său, Victor Dănilă, îl invita să-i arate ce îmbunătăţiri a
adus la sistemul de funcţionare a morii cu ciocane, la care
măcina făină întreaga comunitate, moară aflată în apropierea
casei lor şi în proprietatea familiei Dănilă. Când vremea era
frumoasă, Victor Dănilă îl invita pe fiul “Nelu” la o plimbare
până la stupina din satul Ciunga, prisacă aflată tot în
proprietatea părintelui său Victor Dănilă.
Ioan Dănilă a fost totdeauna un om atent şi şi-a iubit mult
nepoţeii. Aceştia, în vacanţa de vară zăboveau mult la casa
bunicilor, Victor şi Ana Dănilă. Acolo îl înconjurau cu mult
drag pe “ unchiul Nelu”, cel care, pentru fiecare, după vârstă,
avea surprize, glume şi vorbe pline de înţelepciune. Atât în
tinereţe, cât şi în restul vieţii laice, Ioan Dănilă a fost pasionat
de şah, sport al minţii, pe care îl practica uneori cu cei apropiaţi
: fraţi, veri, nepoţi, prieteni.
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Familia Dănilă – pentru care am făcut această mică divagaţie –
a fost una în care educaţia, bunul simţ, credinţa, corectitudinea,
munca, spiritul gospodăresc, conştiinciozitatea, conştiinţa
naţională şi respectul caracteriza pe fiecare membru al ei.
x

x

x

După câteva săptămâni de concediu îl găseam reîntors în şcoală
unde: primea material diadactic şi îl înregistra în inventarul
şcolii, făcea pregătire cu elevii corigenţi, se îngrijea ca aleile ce
duc spre corpurile de clădiri şcolare să fie corespunzătoare,
repara material didactic, dar mai ales manualele şcolare, pe care
le grupa pe clase şi pe fiecare elev pentru deschiderea de an
şcolar; întocmea liste, situaţii, tabele pentru secretariat etc.
Muncea permanent. În toată perioada de care facem vorbire,
profesorul Ioan Dănilă întocmea la fiecare început de an orarul
şcolii, pe clase şi pentru fiecare catedră, ţinând cont de
interesele şcolii, ale cadrelor didactice, dar şi ale elevilor, mai
ales ale celor navetişti.
Nu a desfăşurat niciodată activitate culturală în cadrul
programului “Cântarea României’, sau cu prilejul unor zile
importante, nici cu elevii şi nici în cadrul căminului cultural.
Mai mult, cei care răspundeau de desfăşurarea unor astfel de
activităţi nu îndrăzneau să-i solicite aportul, din varii motive.
Profesorul Ioan Dănilă a preluat benevol toate activităţile
enumerate în paragraful precedent, tocmai pentru a nu fi obligat
să desfăşoare muncă culturală. Pentru a nu fi obligat să
desfăşoare activităţi cu pionierii, cu UTC-iştii, ore de informare
politică şi pregătire militară, să îndeplinească angajamentul de
muncă patriotică, să acopere locurile în tabere şcolare etc –
după 1970, profesorul n-a primit nici funcţia de diriginte. S-a
procedat corect şi în respect faţă de acest om, care muncea mult
mai mult decât ceilalţi colegi.
Profesorul Ioan Dănilă muncea şi se ruga. Cu toate că
era un om foarte credincios, niciodată şi nimănui n-a vorbit
despre credinţă, viaţa sfinţilor, rolul rugăciunii etc.
Pregătea în mod exemplar elevii pentru examene, dar n-a
participat niciodată cu ei la fazele olimpiadelor şcolare pentru
disciplina matematică. Nu poftea să fie lăudat, dar nici nu
admitea să fie criticat, or comparat cu alţii. Ştia doar să-şi facă
datoria în mod exemplar. Putea să predea la un liceu de
prestigiu sau să urce treptele afirmării ştiinţifice şi să predea
chiar în învăţământul superior. A susţinut şi promovat cu brio
doar examenul de definitivat, examen obligatoriu pentru cei
calificaţi din sistem. Nu l-au interesat deloc gradele didactice,
funcţiile de conducere şi banii. A lucrat mult mai mult, mai
conştiincios şi mai eficient decât cei care promovase cumva
vreun grad didactic. Munca sa a fost resimţită în mod real şi
benefic de către fiecare dintre foştii elevi.
Cunoştinţele pedagogice, experienţa şi dragostea
pentru copii – mai ales că lucra cu copii de ţară, unii fiind
inteligenţi, dar săraci – l-au determinat să fie un intelectual
empatic, până la un anumit punct. În general era un om
cumpătat, echilibrat, sănătos şi îngăduitor, dar predând o
disciplină care nu-i la îndemâna tuturor elevilor, aceştia fiind
obligaţi să repete noţiuni, formule, teoreme, reguli de calcul şi
să-şi facă zilnic temele – uneori se amăra şi se enerva, pentru că
nu toţi elevii repetau noţiunile predate anterior.
Predând o disciplină frumoasă, necesară pentru
examene, dar dificilă pentru unii elevi, îl surprindeau pauzele cu
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explicaţii suplimentare la lecţia predată sau pentru rezolvarea
temelor pentru acasă. Întâmplându-se de foarte multe ori, putem
afirma că singura lui “meteahnă” era aceea că, lua din pauza
copiilor, atât la ieşire, cât şi pentru că intra mai devreme la ora
următoare - în timp ce elevii întrerupeau pauza şi fugeau spre
clasă, la vederea lui –, timp rezervat elevului, din cel puţin cinci
puncte de vedere.
Cunoscându-i obiceiul, elevii îşi rezolvau anumite
cerinţe : consumarea pacheţelului, mers la toaletă, la chioşcul de
peste drum etc, în pauzele dintre orele unde profesorii erau mai
permisivi sau ieşeau la timp de la ore. La ieşirea elevilor în
pauză, după ora de matematică, pe chipul acestora se observa
oboseală, semn că, de fiecare dată participau la ore dense în
conţinut, cu solicitarea totală a gândirii. Toate acestea se
datorau faptului că profesorul era conştiincios şi omul lucrului
bine făcut.
Tot în perioada cât a activat la Ghermăneşti, mai precis
în 1970, profesorul s-a adresat IPS Iustin şi a obţinut
încuviintarea acestuia de a pleca la Schitul Bucium, din Iaşi,
lăcaş unde profesorul revenea în fiecare vacanţă de vară. Îl
cunoştea deja pe stareţul Hrisostom Postolache de la Schitul
Bucium, lăcaş de cult salvat de acesta, apoi şi de Elefterie
Ciobanu, ultimul cerând insistent să fie preluat în gospodăria
directă a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Dar cei de acolo,
ştiind că este în vizorul securităţii, deveniseră reticenţi în ce
priveşte intrarea profesorului Ioan Dănilă în mănăstire. Se
temeau ca nu cumva securitatea să le desfiinţeze lăcaşul de
cult. În mod jignitor, securiştii îi considerau, pe el şi pe ceilalţi
din schit, drept nişte ,,bolnavi incurabili şi rataţi ai societăţii!”
În 2005 l-am întrebat despre cum s-a simţit în cei 25 de
ani de învăţământ la Ghermăneşti, iar fostul profesor avea să
răspundă: ,,apoi, or trecut repede, parcă nici n-au fost” dând de
înţeles că s-a simţit bine într-un colectiv care l-a apreciat şi l-a
respectat, într-o şcoală unde rezultatele elevilor şi ale muncii
sale i-au adus permanent satisfacţii profesionale.
În cei 25 de ani cât a activat la Ghermăneşti, profesorul
Ioan Dănilă a tot sperat să reintre în lumea mănăstirilor şi a
rugăciunii, deşi avea pe urmele sale securitatea, cea care-i
interzisese să se apropie de biserici şi mănăstiri. Pentru
realizarea acestui ideal, în fiecare vacanţă de vară a bătut la
porţile mănăstirilor: Slatina, Sihăstria, Cetăţuia, Rarău, din nou
la Slatina şi, de mai multe ori, la Bucium. Stareţii erau reticenţi
peste tot în ce priveşte reprimirea lui în viaţa monahală. Se
ajunsese într-o perioadă când erau înregistraţi la poarta
mănăstirilor şi cei care intrau să se roage pentru câteva minute.
Dar profesorul Ioan Dănilă nu s-a lăsat. Îl ardea
,,dorul, dorul acela, cel mai mistuitor dor posibil. Eu doar
pentru asta am trăit: ca să pot să fiu cândva înapoi la
mănăstire”; ,,darurile primite de mine de la Dumnezeu au fost
zilele, sănătatea, capacitatea de a mă pregăti şi starea de
monah” – avea să se destăinuie el, cu câţiva ani înainte de a
trece la cele veşnice, reporterului Bogdan Lupescu.
După 25 de ani de activitate la Şcoala din
Ghermăneşti, în 1984, când avea 61 de ani, profesorul s-a
pensionat. El ar fi vrut ca acest moment important din viaţa unui
angajat să treacă neobservat, dar colectivul didactic i-a făcut o
surpriză şi a organizat într-o sală de clasă o masă colegială,
mulţumindu-i pentru activitatea deosebită desfăşurată în
instituţie, pentru nivelul de pregătire al elevilor şi ridicarea
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prestigiului şcolii, urându-i sănătate şi o bătrâneţe liniştită.
Despre acest aspect sunt date referinţe şi în primul volum.
,,Acel dor mistuitor” i-a fost împlinit de către Dumnezeu - după
25 de ani de rugăciuni la biserici şi mănăstiri – în septembrie
1984, ,,în ziua când ultimul securist care se opunea venirii mele
în mănăstire a fost expediat într-o căruţă din aceea
lungă”...avea să spună profesorul, cu oarece satisfacţie, abia în
2012, reporterului mai sus-menţionat.
A plecat la Schitul Bucium, Iaşi. Câteva cuvinte despre acest
lăcaş de cult se impun a fi spuse tot aici.
x x x
În 1853, domnul Moldovei Grigore Alexandru Ghica a
cumpărat cu banii săi un teren în suprafaţa de 4,7 hectare în
comuna Bucium. Pe acel teren, în 1863, ieromonahii Nifon şi
Nectarie au înfiinţat un schit, mai întâi ca metoh al Schitului
Românesc “ Sfântul Ioan Botezătorul” sau Prodromu, de la
Muntele Athos. Până în 1918 s-a numit ”metoh” şi “Conacul
Bucium”. În 1942, schitul a cumpărat 22 de hectasre de la
prinţesa Ioana Rosseti Rosnovanu, inclusiv palatul, sau “Casa
Rosnovanu”. Abia în 1991, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei,
Daniel Ciobotea ridică schitul la rang de mănăstire. Aşa cum
arată acum complexul monahal Bucium se datoreşte măsurilor
luate de mitropoliţii Rusan (1950-1956), Iustin Moisescu (19571977) şi Daniel, dar şi stareţului de vrednică pomenire,
Hrisostom Postolache. Hramul manăstirii a fost stabilit în a
doua duminică după Rusalii, dar are trei denumiri: “Duminica
Tuturor Sfinţilor Români”, “Duminica Tuturor Sfinţilor” şi
“Duminica Sfinţilor Athoniţi”! (n. a.)
Părintele Hrisostom Dănilă
Acolo a fost primit cu sprijinul IPS Teoctist, pe atunci
Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, al fostului stareţ Hrisostom
Postolache şi al stareţului Elefterie Ciobanu. Ca să poată intra
în mănăstire a fost ajutat foarte mult de fostul stareţ Hrisostom
Postolache - căruia profesorul Dănilă avea să-i poarte o
recunoştinţă veşnică, pentru că ,,în jenunchi a stat la PF
Părinte Patriarh Iustin (1977-1986 – s.n.) ca să-l înduplece”.
Pentru binele făcut, până la cei aproape 91 de ani ai săi,
Părintele Hrisostom Dănilă s-a considerat tot în ascultarea
fostului stareţ şi protector Părintele Hrisostom Postolache, al
cărui nume l-a dus mai departe.
În mănăstire a fost primit în ziua de 6 septembrie 1984 – zi
care ,,pentru mine a fost o reînviere, o revenire în Rai” – avea
să spună el, cu emoţie în glas şi bucurie în suflet.
Prin frumuseţea locurilor binecuvântate de Dumnezeu şi a
cadrului natural deosebit în care au fost construite multe
mănăstiri, nu putem să nu-i dăm dreptate părintelui-profesor
Hrisostom Dănilă, care tot spera să se întoarcă la mănăstire
pentru că, în viziunea sa ,, acolo este Raiul”.
După o sută de zile de la intrarea în mănăstire, a primit harul
preoţiei, devenind, potrivit uzanţelor, “Părintele Hrisostom”.
Între 1984-1989 a continuat să fie în atenţia securităţii (!) Prea
Fericitul Părinte Patriarh Teoctist (1986-2007 – s.n.), cunoscând
personalitatea acestui intelectual, l-a protejat, slăbind într-un fel
prigoana securităţii. După 1989, lucrurile s-au liniştit şi au
intrat pe făgaşul normal.
Abia după ce a fost primit în Schitul Bucium, din Iaşi (1984),
dar mai ales după evenimentele din 1989 s-a destăinuit, destul
de reţinut, celui care scrie aceste rânduri. A dat detalii mai ales
unor feţe bisericeşti cu înalte funcţii, aflate în anii bătrâneţii.
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Ba, chiar a dat relaţii şi unor reporterî de la un ziar şi de la o
revistă din Iaşi. Abia atunci am realizat noi de ce avea el o viaţă
aşa de retrasă, de ce nu zăbovea mai mult de două-trei minute la
discuţie, chiar cu colegii de serviciu.
Apreciindu-l, IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei l-a
numit protosinghel al mănăstirii, în locul părintelui Partenie,
care plecase de puţin timp la Schitul Brădiceşti, fost stareţ în
locul părintelui Elefterie Ciobanu..
Între anii 1990-1999, părintele Hrisostom a fost stareţul
Mănăstirii “Duminica Tuturor Sfinţilor” din Bucium, Iaşi. Din
1999 s-a retras din funcţie, redevenind protosinghel, ocupânduse de slujbele din biserica mănăstirii şi de slujirea
credincioşilor. A participat la susţinerea integrală a cheltuielilor
mănăstirii. Prezentăm un aspect impresionant din perioada cât
Părintele Hrisostom era stareţ al Mănăstirii Bucium, aspect
relatat de Ioan Huszar şi N. Adrian Dobra în ,,Biografii din
Ocna Mureş”, vol. II. Prezentând biografii de ocnamureşeni,
autorii poposesc şi pe plaiuri moldave, aflând date despre
Părintele Hrisostom prin ochii şi mintea acelora care l-au
cunoscut îndeaproape. După alte şi alte surse de informaţii, cei
doi au dat de ierodiaconul Serafim Pantea. Acesta scrisese un
articol ,,Părintele Hrisostom” încă din 11 septembrie 2014,
imediat ce a aflat de decesul acestuia. Iată ce le-a mărturisit
Serafim Pantea celor doi autori sus-menţionaţi, care, la rândul
lor au scris articolul intitulat ,,Dănilă Hrisostom – profesor de
gimnaziu, monah-stareţ al Mănăstirii Bucium”
“Era prin 1994, când l-am cunoscut pe Părintele Hrisostom
Dănilă de la Mănăstirea Bucium. Preafericitul Daniel era
mitropolit la Iaşi pe vremea aceea, iar eu aveam ascultare la
reşedinţa mitropolitană. IPS Daniel a luat hotărârea să stea
câteva zile la Mănăstirea Bucium, unde se retrăgea adeseori,
fugind de agitaţia oraşului. Din îndatoririle pe care le aveam
făcea parte şi aceea de a-l însoţi atunci când pleca undeva mai
mult de o zi. Mergeam ori eu, ori colegul meu, părintele Sofian.
Acum era rândul meu. Pentru că eram destul de nou în această
ascultare, IPS Daniel m-a pus să scriu la maşină Psalmul 50 în
limba engleză, ca să vadă cum scriu şi cum stau cu engleza. Cu
viteza de scriere nu aveam probleme, dar nu citisem niciodată
psalmi în engleză, aşa că traducerea era cam din topor.
La un moment dat intră un călugăr în vârstă, îmbrăcat foarte
simplu, dar curat (era Părintele Hrisostom Dănilă – s. n.). Avea
privirea vioaie, faţa zâmbitoare şi se mişca fără zgomot.
,,Părinte, i-a veniţi încoace să vedeţi ce a scris fratele nostru”
se aude vocea mitropolitului. Părintele vine şi ia hârtia cu
“opera” mea aruncând o privire. Nu pare dezamăgit, nu râde de
greşelile de exprimare sau de acord, dă doar din cap aprobator.
,,I-a spuneţi-i Sfinţia Voastră cum ar trebui să sune Psalmul 50
în engleză” zise mitropolitul. Părintele lasă hârtia jos şi începe
să recite în engleză cam cum l-ar spune un om obişnuit în
română. ,,Părintele-stareţ Hrisostom are trei facultăţi” îmi
spune mitropolitul, remarcă la care părintele nici nu se bucură,
nici nu se-ntristează, continuă să mă privească cu dragoste şi
atât. ,,A fost şi profesor de matematică. Tu dacă zici că eşti cu
calculatoarele, poate ai ce vorbi cu el, poate te mai învaţă câte
ceva” zise mitropolitul. Eu mă simt dintr-odată mic şi nu mai
ştiu ce să spun. Părintele Hrisostom îmi vede stinghereala şi
spune cu voce caldă, privind spre mine: ,,o să învete şi el, are
timp”.
Atunci l-am văzut prima dată pe Părintele Hrisostom şi mi-a
rămas întipărit în minte ca un om care pluteşte pe deasupra
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tuturor cu multa lui smerenie. M-am interesat apoi de viaţa lui şi
cum a ajuns să revină în Rai, aşa cum numea el mănăstirea”.
Mănăstirea nu l-a izolat, nu l-a lăsat în singurătate, ci l-a pus în
legătură cu lumea exterioară, care venea şi îl căuta, dar şi prin
alte surse ştiute doar de el. Oricine purta o discuţie cu el îşi
dădea seama că nu era un om deconectat de la reţeaua
informativă. Ştia bine ce-i în societatea românească şi în lume.
Părintele Hrisostom s-a jertfit pentru oameni şi i-a înţeles în
suferinţele lor. Prin rugăciune, el era un mijlocitor între cei
năpăstuiţi - care îi cereau ajutorul – şi Dumnezeu. Avea
calităţile, înzestrarea şi răbdarea unui isihast. A dorit şi apoi s-a
aflat pe drumul isihiei, întrucât a văzut fericirea şi liniştea în
sihăstrie, comportându-se ca atare.
Avea un fel anume de a se ruga, încât era căutat de toţi
locuitorii cartierului Bucium, şi nu numai, fiind cunoscut ca
,,rugătorul Iaşilor”. În biserică, unde activa zilnic între 10-16
ore - aplecându-se şi rugându-se pe pomelnicile credincioşilor
săi - avea strana a şaptea, din cele 12, cea din dreptul primei
ferestre, strană care avea lemnele roase, căci, acolo a trăit
aşteptând pe cei care îl căutau pentru spovedanie, rugăciuni şi
cu pomelnice. O dovadă – dintre atâtea altele –, că acest
“rugător al Iaşilor” era căutat de foarte multă lume este faptul
că, în faţa lui avea permanent între 3000-4500 de pomelnice. El
s-a rugat pentru toţi.
Întrucât activa zilnic între 10-16 ore în biserică - rugându-se
pentru toţi cei care i-au cerut sprijinul său i-au dat pomelnice -,
ceilalţi călugări, vreo 13 la număr, care formau obştea
mănăstirii, permanent se mirau şi se-ntrebau: ,,nu ne putem da
seama dacă mai mănâncă sau dacă se mai odihneşte părintele
nostru”; ,,cum mai poate rezista posturilor şi rugăciunilor,
dacă în posturi mănâncă o dată pe zi şi de cele mai multe ori
doarme două-trei ore pe noapte?”; ,,Părintele continuă să se
roage şi în chilia lui, pe timpul nopţii, la lumina candelei”! etc,
– au precizat ei pentru reporterul Bogdan Lupescu, în aprilie
2012 (iar eu am aprobarea, dată în ziua de 14 martie 2016,
pentru a face trimitere şi a extrage citate din articolele publicate
de dumnealui).
Citea, se ruga şi încă mai rezolva probleme şi ecuaţii
matematice. Iată ce spune Marius Vasileanu, după un interviu
realizat cu Părintele Hrisostom Dănilă, într-un articol publicat
sub titlul ,,Părintele Hrisostom Dănilă, duhovnicul
matematician”, abia în 4 octombrie 2014, în revista Convorbiri
Literare, Iaşi.
“La una din întâlnirile cu Părintele Hrisostom, dintre foile albe
de hârtie destinate pomelnicelor i-a scăpat pe jos o hârtie plină
de ecuaţii. Dându-şi seama că am văzut ce era pe acea foaie,
părintele a precizat :,,“Dumnezeu poate rezolva şi cele mai
grele ecuaţii, aşa cum rezolvă şi problemele oamenilor, oricât
ar fi acestea de împovărătoare”.
Mulţi din cei care l-au cunoscut s-au convins că el vorbeşte prin
exemple, pilde, iar oamenii trebuie să selecteze din ce spune el.
Vorbele sale te invitau la meditaţie. Fiecărui credincios îi dădea
alte şi alte sfaturi, pilde şi învăţături, în raport de problemele
care îl frământau pe mirean. Chiar dacă era rugat de credincioşi
să vorbească pe înţelesul lor, el tot aşa îi povăţuia. Se supăra
atunci când cineva îl întrerupea din vorbele sale.
Erau ultimii ani ai vieţii, iar vârsta îşi pusese amprenta asupra
sănătăţii sale.
Fiind un preot cu viaţă nepătată, cu o credinţă curată, către
sfârşitul vieţii, Dumnezeu l-a înzestrat cu darul vederii cu
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duhul, aşa cum doar cei mai mari teologi şi duhovnici au mai
avut. Toţi credincioşii Iaşiului s-au convins că părintele vedea
cu duhul.
În mănăstire, asemenea calităţi au mai avut Ieronim Gagea şi
Hrisostom Postolache, înmormântaţi şi ei, ca şi Elefterie
Ciobanu şi alţi stareţi, în micuţul cimitir al mănăstirii.
Dacă toţi mirenii au rămas miraţi şi convinşi de calităţile şi
harul părintelui, el nu considera c-ar fi ceva ieşit din comun:
,,eu numai asta fac: mă rog pentru alţii, iar când te rogi pentru
alţii trăieşti pentru alţii. Le iau asupra mea pe toate ale lor. E
greu, dar se întâmplă..Nu e mare lucru. E doar greu”.
Mulţi oameni şcoliţi bine, care au auzit de el şi au venit să-l
cunoască, să se spovedească sau să depună un pomelnic, au
rămas miraţi şi s-au convins că părintele nu vorbeşte cu vorbe,
ci îşi foloseşte mintea şi logica, vorbeşte metaforic, iar fiecare
cuvânt ascundea ceva, era criptic.
Era un straşnic povestitor şi predicator. Vorbind filozofic şi
biblic, oamenii de rând, şi nu numai, făceau efort să-l înţeleagă,
mai ales în ultimii ani ai vieţii sale (citiţi predicile din Vol.1,
pag. 150-370). A fost un clăditor, un ctitor de suflete. Vorbea în
parabole şi în metafore, încât trebuia să fii atent şi să judeci cea vrut să spună, dacă vroiai să-ţi linişteşti sufletul şi să-l
vindeci. Cei din mănăstire ştiau despre toate acestea şi îl
respectau. Ei aveau să recunoască: ,,părintele nostru pune
degetul pe rană şi este ca iarba de leac”. Avea de-acum peste
80 de ani, iar călugării din obşte îl considerau, pe drept
“părintele nostru”.
Personalul mănăstirii şi stareţul acestui lăcaş de cult aveau să
confirme faptul că, în cei 30 de ani cât s-a aflat la pensie şi în
mănăstire, părintele Hrisostom n-a ieşit decât de vreo cinci ori
pe poartă, dar şi atunci numai pentru a rezolva nişte probleme
acute de sănătate. Viaţa sa s-a derulat în chilia primită, în
biserică (care avea perete comun cu acea chilie) - pe care a
curăţat-o de mii de ori cu mâinile sale îmbătrânite şi slăbite precum şi prin curtea lăcaşului sfânt. Chilia sa era plină de cărţi.
Singur îşi făcea curat şi îşi spăla hainele preoţeşti (dulamele).
Cât a fost stareţ, nu stătea niciodată în capul mesei, aşa cum
cerea rânduiala mănăstirii, ci pe scaunele laterale, alături de
ceilalţi călugări-părinţi. Nu-i plăcea să fie considerat şef. A
slujit cu devotament pe cei aflaţi în suferinţe, dar şi pe Hristos.
De aceea era permanent căutat de o mulţime de oameni. În
fiecare zi deschidea biserica la ora 4 dimineaţa, aprindea
candelele, se ruga, pregătea biserica pentru slujbă şi citea
pomelnicele. După masa de prânz se retrăgea în chilia sa, timp
de o jumătate de ceas, apoi revenea în biserică. De multe ori
nici nu servea masa de seară. Noaptea îl găsea până târziu tot în
biserică. A trăit într-o lume a lui.
Ultimii ani din viaţă nu l-au deconectat de la realitatea
cotidiană, căci nu era străin de tehnica nouă de comunicare, nu
se mira de eficienţa telefonului mobil etc. Prin geamul chiliei a
privit cele 30 de ierni şi neaua aşternută între/pe copaci şi în via
de pe dealul din apropiere. Tot de acolo observa cum călugării
tineri treceau cu maşini luxoase pe aleea pietruită, situată la
doar cinci metri de fereastra chiliei. Într-una din zile avea să
exclame: ,,i-a uite, cine a mai văzut călugări pe roţi”!?(Din
cuvintele stareţului Irineu, rostite la înmormântare / 13
septembrie 2014).
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Decesul şi înmormântarea
În ziua de 10 septembrie 2014, ora 19,15, inima părintelui
Hrisostom a încetat să bată, iar el a plecat la cele veşnice, în
împăraţia cerului. Avea aproape 91 de ani (1923-2014). În ziua
înmormântării a venit multă lume: enoriaşi din cartier, câteva
rude, colegi de la Şcoala din Ghermăneşti, foşti elevi aflaţi cu
servicii şi locuinţe în Iaşi, dar şi din alte localităţi mai
îndepărtate. În ziua de 13 septembrie 2014, având alături sute de
oameni, părintele Hrisostom a fost înmormântat în cimitirul
mânăstirii, la doar cinci metri de clopotniţă şi circa zece metri
de chilia în care stătuse în ultima treime din viaţa sa.
A fost înmormântat în ajunul zilei de Înălţare a Sfintei Cruci,
sâmbătă 13 septembrie 2014. După oficierea Sfintei Liturghii,
în orele dimineţii, către ora 10 a început slujba de înmormântare
în faţa altarului de vară. Toată rânduiala fiind oficiată de
Arhimandritul Nichifor Horia – exarhul mănăstirilor din
Eparhia Iaşilor, alături de un sobor format din 24 de preoţi de la
diferite mănăstiri şi biserici din cadrul Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei, dar şi câţiva din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor.
După slujba de înmormântare, despre personalitatea Părintelui
Hrisostom Dănilă, activitatea sa de muncă, pregătire şi
rugăciune neîncetată au creionat arhimandritul Nichifor Horia,
stareţul Mănăstirii Bucium – Irineu Bălan şi alţii.
Vestea că părintele Hrisostom a încetat din viaţă ne-a întristat
profund. Îl cunoşteam îndeaproape, iar acum rămăsesem fără
părintele şi reazemul nostru. Ştiindu-l în viaţă, acolo la
Mănăstirea Bucium, nutream speranţa că, într-o situaţie
delicată, aveam cui să-i cerem un sfat. Îl vom căuta, dar nu-l
vom mai găsi în cămăruţa lăcaşului de cult, acolo unde, mulţi
dintre semenii noştri nu conştientizează că a trăit un sfânt.
Memoria vizuală mi-l readuce în faţa ochilor în straie de
profesor, dar şi de preot-călugăr, cu mersul său parcă plutind şi
cu privirea de om permanent preocupat, un chip senin, iubitor
de oameni şi de Dumnezeu. Se bucura când ne vedea. Era
mulţumit că nu l-am uitat, ştiind că a trăit şi a activat o parte din
viaţă alături de noi. Plecarea lui la cele veşnice ne-a lăsat mai
săraci, ne-a lăsat un gol sufletesc, întocmai ca atunci când ne
pierdem părinţii biologici. Am rămas cu el în gând şi în
memoria vizuală. Se adevereşte vorba cuvioşiei sale: “chiar de
n-oi mai fi găsit aici, gândurile noastre se vor întâlni”.
La înmormântarea lui, în cimitirul Mănăstirii ”Duminica
Tuturor Sfinţilor” din Bucium, Iaşi, un bun prieten, inginer de
profesie, fost elev al părintelui-profesor Hrisostom, îmi zise:
dacă nici domnul Dănilă nu se duce în Rai, apoi noi, care
suntem mult mai păcătoşi, ce să mai sperăm? Avea dreptate
prietenul meu. În una din chiliile Mânăstirii Bucium a trăit un
sfânt. Noi, colegii din învăţământ, care am trăit ani de-a rândul
lângă el, suntem bucuroşi că am întâlnit şi cunoscut un
asemenea om.
Prin trecerea la cele veşnice a Părintelui Hrisostom, a căzut
steaua călăuzitoare a multora dintre noi. Pentru credinţa lui
nemărginită şi curată, noi credem că bunul Dumnezeu îl va
odihni în Rai.
x
x
x
Părintele – Profesor Hrisostom Dănilă a fost personalitatea
care a avut timpul vieţii împărţit în trei părţi: 26 de ani pentru creştere, maturizare şi triplă pregătire profesională ; 32
de ani – practic toată cariera lui profesională – în învăţământ:
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1 an în localitatea natală (1947-1948), 6 ani în Iaşi (1951-1957)
şi 25 de ani la Şcoala din Ghermăneşti (1959-1984) şi 30 de ani
– pensionar şi preot-călugăr în Mănăstirea ,,Duminica Tuturor
Sfinţilor” Bucium, Iaşi (1984-2014).
Analizând cu atenţie viaţa şi activitatea profesorului - inginer preot Ioan Dănilă, oricine poate rămâne cu impresia că a fost un
personaj controversat. La afirmaţia făcută venim cu câteva
argumente şi exemplificări:
- un om cult, cu trei licenţe, fiind şi foarte evlavios – după
educaţia primită în familie şi convingerile sale ulterioare – ca
tânăr profesor, în Iaşi, între 1951-1957, la Biserica “Barboi” a
admis să îndeplinească sarcini de paracliser: aprindea candele,
bătea toaca, trăgea clopotele, tăia anafura, efectua chiar
curăţenie în biserică (!);
- tânăr fiind, în 1959, la Mănăstirea Slatina, după 11 ani de
regim socialist, se opune imprudent şi nejustificat organelor de
represiune, intrând pentru câteva decenii în conflict cu
securitatea regimului ateu (!);
- tot în 1959, cu prilejul verificării documentelor militare,
profesorul Ioan Dănilă, care absolvise şcoala de ofiţeri, refuza
înaintarea la gradul de sublocotenent, acutizând relaţiile cu
poliţia politică (!);
- a ţinut enorm la părinţii săi, mai ales la mama sa, pe care o
aprecia în mod deosebit, mai ales după ce ea paralizase şi
rămăsese singură, dar la moartea acesteia, părintele Hrisostom,
în viaţă fiind, n-a părăsit mănăstirea şi nu s-a dus în Ardeal la
înmormântarea mamei sale (!);
- ţinea mult la demnitatea sa şi la prestigiul colectivului în care
lucra; respecta întocmai normele şi deontologia profesională,
fiind de o verticalitate morală şi o conştiinciozitate aproape
nefireşti fiinţei umane, dar, având spirit gospodăresc cu specific
ardelenesc şi mergând pe principiul că “munca onorează pe om”
şi că “a munci nu-i ruşine” se preta uneori la executarea unor
munci rezervate oamenilor simpli şi îngrijitorilor ! Era obişnuit,
probabil, de la mănăstire, acolo unde toţi îndeplineau acele
ascultări, gospodărindu-se singuri. Era omul care nu putea
suporta mizeria sau un lucru nepus la locul lui;
- în ultima parte a vieţii, cât s-a aflat la Mănăstirea Bucium –
Iaşi se interesa prin vizitatorii de la Ghermăneşti despre ce mai
este în localitatea unde a muncit 25 de ani din viaţa sa, dar în
cei 30 de ani de pensionare şi călugărie nu a venit barem până
în curtea casei unde a locuit, nu neaparat să meargă până la
şcoală, care este în apropiere, sau să meargă pe uliţele satului ! probabil a vrut să rămână în memoria localnicilor doar cu
imaginea distinsului, regretatului şi respectatului profesor de
matematică – Ioan Dănilă.
Dacă părintele n-a ieşit decât de câteva ori pe poarta mănăstirii
în cei 30 de ani ... avem deja răspunsul la toate episoadele
controversate. Nu vreau să detaliez şi nici să fac un comentariu
de profunzime pe această temă.
Viaţa i-ar fi fost cunoscută amănunţit, cu bune şi cu rele, cu
urcuşuri şi coborâşuri, dacă în cei 3o de ani cât a fost pensionat
şi a activat în cadrul Mănăstirii “Duminica Tuturor Sfinţilor”
Bucium, Iaşi, şi-ar fi scris amintirile, slobozind din resorturile
gândirii şi trăirii interioare motivele retragerii din viaţa
obişnuită, ale atitudinii faţă de regimul ateu etc. Ştiindu-l un om
de o discreţie aparte, conştientizăm că n-ar fi făcut asta, nici
dacă ar fi primit un ordin de la Mitropolitul Moldovei.
În ziua de duminică, 13 septembrie 2015, la Biserica “Sfântul
Spiridon” din Ghermăneşti, judeţul Vaslui, sat unde profesorul
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Ioan Dănilă a profesat timp de 25 de ani (1959-1984), cu
prilejul împlinirii unui an de la trecerea Părintelui Hrisostom la
cele veşnice, a avut loc lansarea cărţii ,,Părintele Hrisostom –
matematicianul vieţii trăite în Hristos” – autor (coordonator)
P.S. Calinic Botoşăneanul. Tot cu acest prilej a avut loc
săvârşirea slujbei parastasului, din iniţiativa Arhiepiscopiei
Iaşilor şi a Mănăstirii Bucium. A fost o slujbă şi un parastas. Au
adus omagiu celui care a fost Părintele Hrisostom Dănilă, P.S.
Calinic Botoşăneanul – ocazie cu care a mulţumit şi referenţilor,
prof. univ. Nicu Gavriluţă – decanul Facultăţii de Filozofie din
cadrul Universităţii Al. I. Cuza, din Iaşi, Constantin Partene –
profesor de istorie din localitate, fost coleg cu profesorul Ioan
Dănilă, preotul Corneliu Mazilu – de la biserica unde profesorul
mergea duminica la slujbe, învăţătoarea Păduraru Geta – care a
locuit în aceeaşi curte cu Părintele timp de 24 de ani, profesoara
Mihai Maria, rude apropiate ale defunctului intelectual.
x
x
x
A fost dorinţa lui de a duce o viaţă de ascet, de a trăi în
ascetism, în sihăstrie, în austeritate, fără plăcerile vieţii
obişnuite, ci în una plină de pietate. Cei care l-am cunoscut
îndeaproape şi am fost colegi cu el ani de-a rândul în aceeaşi
şcoală, ne-am convins că a fost un om cu viaţă de sfânt, un
erudit – dar care îşi ascundea erudiţia! Când îţi vorbea, îţi
încălzea inima, sufletul şi îţi lumina mintea, transmiţându-ţi o
doză de optimism. Una din oglinzile sale frumoase a fost
sufletul, iar el a ajuns în anii de pensionare să fie un “doctor” de
suflete.
Nu judeca pe nimeni, nu vorbea de nimeni, nici despre politică,
nici despre ceea ce se întâmplă în viaţa bisericească. El se ruga
pentru toţi. Din mintea şi din gura lui ieşea doar ştiinţă şi
cuvântul lui Dumnezeu. Credea în construcţia duală a omului:
cea sufletească – care, prin suflet rămâne veşnică, în ceruri şi
cea carnală, trupească – care se risipeşte şi putrezeşte,
întorcându-se în pământ. Încărcat cu ştiinţă şi energie pozitivă,
profesorul-părinte Ioan Dănilă/Hrisostom Dănilă a transmis
discipolilor săi şi tuturor semenilor, în general, cunoştinţe şi
lumină, optimism şi încredere, speranţă şi cumpătare, credinţă şi
toleranţă, spirit empatic şi iubire de cel de aproape.
În învăţământ a fost mai mult decât Domnul Trandafir
sadovenian, dacă ne raportăm la epocile şi mediul în care au
trăit, la nivelul de pregătire intelectuală etc. Conştiinciozitatea,
modestia, dăruirea totală pentru profesia aleasă îi aseamănă
mult, dar profesorul – părinte Hrisostom Dănilă aparţine
luminilor ortodoxismului românesc şi unei lumi culturale şi
intelectuale aparte. Biografia sa, deloc romanţată, ar trebui să
impresioneze pe orice om de calitate.
Pensia binemeritată de bătrâneţe (sfidător şi jignitor de mică!) a
primit-o pentru munca desfăşurată deosebit de conştiincios şi cu
un profesionalism aparte în învăţământ, ca profesor de
matematică, timp de 32 de ani. Noi am avut privilegiul să fim
lângă el, zi de zi, timp de 25 de ani, cât a activat la şcoala din
Ghermăneşti. El a fost mentorul nostru şi “stâlpul şcolii”, un om
cu viaţă de sfânt, respectat de toţi.
Părintele Hrisostom, adică profesor-inginer-preot Ioan Dănilă, a
rămas ca o puternică personalitate în minţile şi inimile tuturor
celor care l-au cunoscut. El trebuie scos din tainiţa uitării şi dat
permanent ca exemplu generaţiilor viitoare. Asupra lui trebuie
făcute – potrivit dictonului latin Sine ira et studio – aprecieri
cumpănite şi judecăţi de valoare.
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Aspecte de amănunt, referitor la viaţa şi mai ales la activitatea
sa de profesor la Şcoala din Ghermăneşti, de preot-călugăr
preot
la
Mănăstirea Bucium - Iaşi, dar şi din viaţa obişnuită de zi cu zi,
pot fi extrase din referinţele date de colegi, de foşti elevi şi de
alte persoane şcolite, care l-au
au cunoscut îndeaproape, referinţe
pe care le-am solicitat şi pe care le găzduiesc cu plăcere între
coperţile cărţii.

Ogoranu şi partizanii din munţi au fost
trădaţi Securităţii bolşevice de agenţii
GRU şi KGB din CIA
A şi MI6. Document
declasificat din Arhivă CIA
Cristian NEGREA
N
Însoţim aceste articol de referinţă al istoricului Cristian
Negrea cu un document declasificat din Arhivele CIA,
publicat în premieră în România, prin care se arată nivelul
de cunoştinţe al Agenţiei Centrale de Informaţii americane
despre grupurile rezistenţei
nţei armate anticomuniste din
munţii României ocupate.

O

goranu şi CIA
“Am scris aceste rânduri în amintirea celor care au
luptat şi au murit în acei ani, 1948-1957,
1957, în rezistenţă
armata anticomunistă făgărăşeană şi care nu au nici mormânt,
nici cruce. Am scris pentru a lasă mărturie că acest colţ de ţară
nu şi-aa plecat capul de bunăvoie în faţă comunismului. Să se
ştie că au existat oameni care, cu sângele lor, au spălat faţă
României, pătată de laşităţi şi trădări. Copiilor şi nepoţilor să nu
le fie ruşine să se numească români.” – Ion Gavrilă Ogoranu
A fost ziua eroilor, ne-am
am amintit de ei pe la comemorări şi pe
internet, dar se pare că unii din cei mai vitregiţi eroi ai noştri au
fost din nou uitaţi. Interzişi până în 1989, iar după aceea
ignoraţi dee cea mai mare parte a populaţiei, asta este soarta
unora din cei mai bravi eroi care i-aa avut ţară noastră, cei din
rezistenţă armata anticomunistă.
Singuri împotriva tuturor, ei nu au cedat şi şi
şi-au aparat ţară,
neamul şi credinţă împotriva celei mai devastatoare
vastatoare invazii a
secolului XX, cea comunistă. Au luptat cum au putut, în grupuri
sau individual, în munţi şi în păduri, în delta şi ostroave, au
încercat şi în mare parte au reuşit imposibilul, nu au cedat. Dar
au plătit cu grele suferinţe şi chiar cu viaţă, atât ei, cât şi cei
care i-au
au sprijinit, mare parte din populaţia românească. Au
reuşit imposibilul, au arătat lumii întregi că există rezistenţă şi
luptători în spatele Cortinei de Fier care nu au plecat capul în
faţă comunismului impus de ocupanţiii ruşi, prin asta arătând
faţă României eroice.
Nu trebuie să ne simţim inferiori cu nimic faţă de alţii, ungurii
au avut revoluţia de la 1956, cehoslovacii cea de la 1968, dar
ambele au fost inspirate şi dirijate de sus, de la liderii lor
naţionali care au încercat să se dezică de conducerea Moscovei.
Noi am luptat tocmai împotriva liderilor noştri impuşi de
Moscova, a slugilor comuniste sosite călare pe tancurile ruseşti
în august 1944. Ai noştri au luptat fără speranţa, doar din
datorie, datorie care au înţeles să o ducă până la capăt.
Rapoartele Securităţii la 1948 menţionau peste o mie de grupuri
de rezistenţă pe teritoriul românesc, iar rezistenţă noastră armata
a fost cea mai îndelungată din toate ţările intrate în orbită
comunistă după 1945, ultimul partizan anticomunist fiind ucis
în Munţii Banatului în anul 1962!
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Ion Gavrilă Ogoranu
Atât sovieticii, cât şi americanii, au înţeles însă importantă
acestor grupuri de partizani pe teritoriul României, din raţiuni
diferite. Americanii şi occidentalii, prin prisma Războiului
Rece, au înţeles importantă acestor grupări de partizani ce se
opuneau
eau regimului comunist, de aceea au făcut unele încercări
de a-ii sprijini, cu cât mai puţine cheltuieli şi cât mai multe
rezultate, pentru ei era importantă nesiguranţă spatelui unui
potenţial front inamic. Dar şi sovieticii au înţeles acelaşi lucru,
o mărturie
turie esenţială a unui fost deţinut politic mi se pare
relevanţă. Acesta era interogat de un securist, când a dat buzna
în birou un consilier sovietic foarte nervos, năpustindu-se
năpustindu
spre
biroul securistului, fără a-ll observă pe bietul deţinut rămas
undeva după uşa. Rusul a început să--l asalteze cu întrebări pe
securist despre gruparea de partizani din zona Huedin, de ce
aceştia nu au fost neutralizaţi încă, întreagă conversaţie
purtându-se
se în limba rusă. Securistul se apară, spunând că ss-au
luat măsuri, că se vor organiza ieşiri pentru capturarea lor etc.
Nemulţumit, rusul a continuat cu un expozeu despre importantă
acestei misiuni, subliniind faptul că ei, sovieticii, cunosc
importantă luptei de partizani şi ce pot face aceste trupe
neregulate în spatele frontului,
tului, deoarece chiar ei le-au
le
folosit la
maxim în al doilea război mondial abia încheiat. În încheiere,
comisarul i-aa strigat securistului că sovietele nu vor putea porni
ofensivă împotriva capitaliştilor atâta vreme cât în spatele lor
rămân aceste trupe de partizani care în cazul declanşării unui
nou război vor fi nucleul pe care se vor constitui forţe de
rezistenţă care vor zădărnici efortul de război prin acţiuni
subversive împotriva spatelui frontului, prin atacuri împotriva
coloanelor de aprovizionare esenţiale pentru front. Comisarul ss
a întors să plece şi a dat ochii cu bietul deţinut politic, a întrebat
dacă ştie ruseşte, securistul a răspuns negativ, apoi a ieşit. Dar
omul ştia ruseşte şi a înţeles totul, fapt care ll-a relatat într-un
articol după 1989.
Deci sovieticii înţelegeau importantă partizanilor români
şi de aceea făcea presiuni pentru că ei să fie anihilaţi. Din ceea
ce ştim, cam asta era tactică acestor partizani, să stea pregătiţi,
în adormire, să se apere de atacurile Securităţii, dar să
s nu
provoace prea mult, în ideea foarte probabilă la acea vreme a
izbucnirii unui conflict deschis între URSS şi Occident, atunci
ar fi putut fi de folos şi ar fi putut avea un rol esenţial în
derularea ostilităţilor. Doar existenţa armelor nucleare de
ambele
bele părţi (după dobândirea bombei nucleare de către
sovietici) a făcut acest conflict puţin probabil, el purtându-se
purtându
mai mult prin interpuşi, sprijiniţi direct de una sau altă dintre
părţi. Dar în acea perioada partizanii erau încurajaţi de
occidentali să reziste, întreagă populaţie era încurajată să facă
acest lucru, era o tactică normală pentru aa-i menţine activi şi
pentru a slabi lagărul comunist. Chiar dacă ajutorul sperat,
eliberarea aşteptată, venirea americanilor, nu s-a
s
produs
niciodată. Bunicii noştri
ştri aşteptau cu sufletul la gură venirea
americanilor, erau chiar şi vorbe populare de genul: “Ţine,
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Doamne, partizanii / Până vin americanii”. N-au venit, Europa a
fost împărţită la Ialta, dar legile războiului, fie el şi război rece,
erau valabile.

Grupul lui Ogoranu la cabana
din Făgăraș
Occidentul i-a sprijinit pe partizani, în ideea că poate va fi
nevoie de ei, sau, în caz că nu, pentru a-i slabi pe cei din lagărul
socialist. Un mic efort cu rezultate maxime. Astfel, au fost
grupuri de partizani care au beneficiat de paraşutări de
materiale, au fost români instruiţi în tabere de antrenament şi
apoi retrimişi în România pentru a lua legătură cu partizanii şi a
se alătură lor. Nu este de mirare, este în strategia războiului, la
fel au făcut cu puţini ani înainte în Franţa sau restul ţărilor
ocupate de Germania nazistă. La noi, au fost români instruiţi
care scăpaţi în Occident au fost instruiţi şi retrimişi în România
ocupată pentru a desfăşura activităţi de partizani sau pentru a
lua legătură cu aceştia. Un caz celebru pentru zona
Maramureşului, o adevărată legendă, a fost partizanul Blidaru,
ce a acţionat în zona Băiţa de Sub Codru. A fost ţăran simplu, a
devenit partizan, a acţionat că atare, a reuşit să fugă în Occident,
a fost instruit în lagărul de la Trieste, apoi a revenit şi şi-a
continuat activitatea după 1953 până a fost surprins şi împuşcat
prin trădare.
Au fost alţii care au fost paraşutaţi, cel mai cunoscut grup
fiind grupul Săplăcan, capturaţi şi executaţi ulterior, despre care
ni se aminteşte şi în memoriile voievodului rezistenţei
anticomuniste româneşti, cel despre care voi vorbi mai departe.
Prea puţine date ne-au rămas despre aceste grupuri de eroi, cea
mai mare parte dispărând fără urmă, ucişi de Securitate. Ce mai
avem despre ei sunt ceea ce a mai rămas prin arhivele
Securităţii, sau în cazuri rarisime, mărturii ale celor foarte puţini
care au reuşit să supravieţuiască.
Iar cel mai cunoscut dintre aceştia este fără îndoială cel
supranumit voievodul rezistenţei româneşti, Ion Gavrilă
Ogoranu, conducătorul grupului de rezistenţă de pe versantul
nordic al Munţilor Făgăraş. Din fericire, acesta ne-a lăsat şi
memoriile sale scrise, reunite sub titlul Brazii se frâng, dar nu se
îndoiesc (7 volume). Memoriile sale cutremurătoare ne dau o
imagine despre dramatismul luptei şi existenţei unui grup de
rezistenţă armata în acele vremuri, despre greutăţile vieţii de zi
cu zi în munţi, despre încleştările pe viaţă şi pe moarte cu
trupele Securităţii, despre sprijinul necondiţionat al populaţiei
din sate, în ciuda persecuţiilor securiştilor, despre lupta lor
dârză şi fără speranţa, totul pentru ţară şi neam. După cum
spune chiar Ion Gavrilă Ogoranu: Am scris aceste rânduri în
amintirea celor care au luptat şi au murit în acei ani, 1948-1957,
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în rezistenţă armata anticomunistă făgărăşeană şi care nu au nici
mormânt, nici cruce. Am scris pentru a lasă mărturie că acest
colţ de ţară nu şi-a plecat capul de bunăvoie în faţă
comunismului. Să se ştie că au existat oameni care, cu sângele
lor, au spălat faţă României, pătată de laşităţi şi trădări. Copiilor
şi nepoţilor să nu le fie ruşine să se numească români.
Iar el şi grupul sau au lupta şi majoritatea au murit fără să
abdice de la acest crez. Ar putea fi scrise multe despre luptătorii
din rezistenţă anticomunistă, dar s-a scris prea puţin, şi românii
au citit şi aflat şi mai puţin. Greşeală noastră că neam, ne uităm
şi ne desconsideram eroii, aşa am făcut-o întotdeauna. Dacă Ion
Gavrilă Ogoranu ar fi fost american, ar fi avut sărbători
comemorative la date fixe, dacă ar fi fost francez, ar fi avut
numele sau pe străzile marilor oraşe, dar el s-a născut român, iar
tragedia acestui fapt îl face că să fie cunoscut de mai mulţi
străini decât de români.
Dar asta este o altă problema, nu mai puţin importantă,
poate voi mai reveni asupra ei. Scopul acestui articol este altul.
În memoriile acestui erou luptător anticomunist întâlnim şi
ideea de a fi sprijiniţi, el şi grupul sau, de către occidentali prin
paraşutări de arme, muniţii şi mijloace de subzistenţă. Repet,
aceste lucruri s-au petrecut în cazul altor grupuri.
Iată cum descrie Ion Gavrilă Ogoranu iniţierea ideii de a
fi sprijiniţi de către americani sau aliaţii occidentali:
Cât timp am stat în Soars la Nicolaie Grecu am mai avut o
legătură de care îmi amintesc cu mult drag: e vorba de familia
notarului Moise Caltea, tatăl studentului Doru Caltea, care
fusese arestat cu un an în urmă. Dânşii locuiau pe atunci în
Soars şi erau furnizorii noştri cu cărţi şi cu mâncare.
Cam pe la începutul lunii martie, a venit la noi cu o veste
importantă: un tânăr din Sonă, tot cu numele Caltea, nepot de-al
dumnealor, avea viza de plecare în S.U.A., că unul ce se
născuse acolo şi ne întreba dacă nu avem de trimis un mesaj în
străinătate. Notarul susţinea că garantează de bună credinţă şi
seriozitate a acestui tânăr.
Împreună cu Leu şi Gelu am stabilit să trimitem
următoarele Comitetului Naţional Român din Franţa:
1. Să ştie despre existenţa noastră că grup de rezistenţă armata
în Munţii Făgăraşului, că şi a fraţilor Arnauțoi.
2. Dacă pot, să ni se trimită cu un avion ajutoare în arme,
echipament şi medicamente, paraşutate (nu mai ţin minte exact
dată, pe la sfârşitul lui septembrie) în perimetrul dat de unele
coordonate din harta militară 1/100.000. Era zona de la
izvoarele răului Sebeş-Făgăraş. Că semn de localizare: semnale
intermitenţe cu lanternă cu lumina roşie. Dacă la dată fixată
munţii ar fi fost acoperiţi de nori, cererea rămânea valabilă în
săptămâna următoare în aceeaşi zi şi tot aşa în săptămânile
următoare.
3. Să ni se deschidă în modul cel mai potrivit o legătură
permanentă cu C.N.R.
Cererea urmă să fie învăţată pe de rost de tânăr, să nu
rămână nimic scris. Domnul Caltea urmă să se întâlnească cu
tânărul, care să repete de atâtea ori până va şti-o pe de rost. Am
optat pentru C.N.R. pentru că ştiam câte ceva despre el de la
Vocea Americii. De asemenea, manifestele găsite cu un an în
urmă erau semnate de Regele Mihai şi C.N.R.
Sceptici din pătite, n-am pus mari speranţe în mesaj, că, în caz
că nu se întâmplă nimic, să nu avem dezamăgiri.
Mai departe, la momentul stabilit, Ogoranu descrie evenimentul
şi da şi unele explicaţii probabile, el nu a ştiut până la capătul
vieţii
sale
ce
s-a
petrecut
cu
adevărat.
După cum am povestit mai înainte, în iarnă, prin notarul Caltea,
am avut şansă de a trimite un mesaj către Consiliul Naţional
Român din Franţa printr-un tânăr, rudenie cu notarul, ce avea
viza de intrare în S.U.A. Mai întâi am comunicat Consiliului că
eram un grup de studenţi, elevi şi ţărani, luptători cu armă în
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munţi împotriva comunismului, îi rugăm să ne ajute cu arme şi
ce vor mai crede; la o dată anume să trimită un avion care să
paraşuteze ajutoare într-un anumit careu, dat de nişte
coordonate extrase din harta militară l/100.000. Că semn de
recunoaştere – semnale cu lumina roşie, când pe cer apărea
avionul. Locul ales – la izvoarele răului Sebeş (fagarasan).
Tânărul plecase şi acum se apropia dată fixată de noi. Nu mai
ţin minte dacă era la sfârşitul lui septembrie sau la începutul lui
octombrie.

Grupul lui Ogoranu
La întâlnire, parcă lipsiseră Ilioi, Gelu şi Brâncoveanu.
Ceilalţi ne-am întâlnit toţi. Ne aflăm cu vreo câteva zile înainte.
Victor, Gheorghe şi Nelu Novac aduceau veşti foarte ciudate.
Intrarea în pădure, în preajma răului Sebeş, era păzită de
securitate ziua şi noaptea. Toţi muncitorii forestieri au fost
retraşi în sate. Nu făcuseră nici un semn în zona, să fi dat
securităţii motiv să le casune pe răul Sebeş. Am ocolit, urcând
munţii pe la Bucium şi-am ieşit la munţii Tagu şi Faţă lui Ilie.
Aici am dat peste nişte ciobani braneni cunoscuţi, care ne-au
povestit că ei, fiind vremea bună, au întârziat cu oile în Ţiganul
şi Buzduganul, dar a venit securitatea de la Zărneşti, şi-au
aşezat corturile şi şi-au întins antenele în poiana stânii, iar pe ei
i-au alungat cu oile; că numai cu o zi înainte, voind să pască în
poiana stânii din Văcărea, n-au putut s-o facă, deoarece un
cordon de soldaţi i-a alungat. Am tras concluzia normală că
securitatea ştie că am cerut ajutor de la C.N.R.
Bănuiam că tânărul, cine ştie din ce motive, ne-a vândut
planul nostru. Rămâneau însă câteva semne de întrebare: De ce
n-a fost arestat notarul Moise Caltea? De ce apoi atâta
demonstraţie de forţă, când mai uşor ar fi fost să pândească la
faţă locului? Parcă mai mult sunt interesaţi să nu ne putem
apropia decât să ne prindă. Ne-am îndepărtat necăjiţi la poalele
pădurilor de la Ohabă şi Şinca-Nouă. Obişnuiţi cu nenorocirile,
puteam spune că dacă n-am câştigat ceva, n-am pierdut cel puţin
nimic şi ne-am întors la ale noastre. La dată fixată de noi, spre
miezul nopţii, am auzit zumzetul unui avion deasupra munţilor,
undeva la foarte mare înălţime, ce ba se îndepărta, ba se
apropia. Am rămas încremeniţi. De unde eram, n-am putut face
nimic. Dar dacă avionul era românesc? Ce rost ar fi avut, numai
să ne inducă pe noi în eroare? Nu-i puteam da de capăt. În zilele
următoare, cred că Olimpiu Borzea ne-a dat ziarul „Scânteia”,
în care era inserat un articol scurt: „Un avion american, trimis
de cercurile imperialiste, a zburat în timpul nopţii cutare
deasupra Munţilor Făgăraş, cu intenţia de a ajută bandele de
terorişti. Terminându-şi benzină, a aterizat forţat în R. P.
Ungară,
crezând
că
se
află
în
Iugoslavia.”
Era adevărul adevărat? Era o minciună scrisă pentru noi? Atunci
nu ne-a dat prin cap să confruntăm o Scânteie vândută în
Făgăraş cu altă din Ţară, să vedem dacă nu cumva era un articol
scris anume pentru făgărăşeni. Şi de unde ştiau ei misiunea cu
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care a venit avionul american? Şi cum s-ar putea crede că
americanii au fost aşa de neprevăzători să nu-şi ia benzină
suficientă? Oricum ne întrebăm şi ne răspundeam, adevărul nu-l
puteam ghici.
38 de ani mai târziu, aflându-mă în S.U.A., am vrut să
lămuresc enigmă. Voiam să-1 întreb pe fostul ministru de
externe Vişoianu, dar bătrânul nonagenar era plecat mai mult în
lumea umbrelor decât pe pământ şi nu am putut culege mai
nimic de la dansul. Explicaţia am găsit-o în literatură americană
despre acest subiect. Varianta cea mai plauzibilă ar fi
următoarea: tânărul Caltea a fost de bună-credinţă şi a transmis
mesajul la C.N.R. Acesta, prin serviciile secrete americane, a
trimis un avion cu ajutoare, la locul şi la dată cerută de noi. În
acelaşi timp însă, în respectivele servicii se aflau infiltraţi agenţi
sovietici (Philby şi alţii), care-i anunţau pe sovietici, iar aceştia
– securitatea, despre orice pas făcut de apuseni în România.
Deci la vremea aceea se ştiau locul, dată şi ora când trebuia să
vină avionul. Dintre diferitele reacţii, s-a ales cea mai
convenabilă. Au făcut tot ce le-a stat în putinţă să nu ne putem
apropia de izvoarele Sebeşului şi au lăsat avionul să se învârtă
zadarnic pe deasupra munţilor. Să se convingă că nu-i aşteaptă
nimeni acolo. Articolul cu aterizarea forţată (adevărată sau
inventată)
era
scris
pentru
dezamăgirea
noastră.
A încercat să afle mai multe şi de la securiştii care îl interogau
după capturarea să din 1976, la 26 de ani de condamnarea să la
moarte în contumacie:
– Prin cine aţi luat legătură cu Comitetul Naţional din Franţa?
– Prin Ion Vijoli, am răspuns repede, căci el n-ar fi putut suferi,
era demult în SUA.
– Nu-i adevărat, ci prin notarul Moise Caltea! mi-a servit-o el
repede.
– Atunci de ce nu l-aţi arestat?
– Pentru că atunci n-am ştiut.
Profitând de atitudinea degajată ce-o arată generalul, i-am pus o
întrebare ce mă chinuia din 1951:
– Avionul de atunci a fost american sau românesc?
– Eu te anchetez pe dumneata sau dumneata pe mine?…
– Credeam că-i vorba de lucruri intrate în istorie, am mormăit.
– Încă nu-s intrate…
Da, încă nu erau intrate în istorie, până la moartea să (1
mai 2006), Ion Gavrilă Ogoranu nu a reuşit să afle adevărul,
dacă acel avion a fost american sau nu, şi dacă da cine i-a trădat.
A aflat cine i-a trădat de nenumărate ori, a scris asta în
memoriile sale, dar cine i-a trădat în acest aspect nu a reuşit să
afle. Totuşi, astăzi am putut află adevărul. CIA a declasificat o
parte din arhivă să din acele vremuri, şi mulţumită unui român
stabilit de multă vreme în SUA, domnul Julian Chitta, am putut
avea acces la această parte rămasă până acum necunoscută
nouă. Acesta a publicat un articol numit: Partizanii români din
Carpaţi, în dosarele secrete ale CIA, în care se face referire, pe
lângă alte acţiuni interesante, şi la avionul care l-a intrigat pe
Gavrilă Ogoranu. Iată textul integral, e vorba despre un
document
important
privind
istoria
noastră:
Răsfoind prin arhivele secrete ale CIA, am ajuns la volumul 58,
capitolul 7, paginile 912 – 930. Acestea sintetizau nişte
evenimente din iulie 1958, privind cererile unor luptători
români din rezistența anti-comunistă. Printr-o filiera
nemenţionată, aceşti partizani din Carpaţi cereau SUA un ajutor
urgent în armament, muniţii, medicamente, haine de campanie
şi alimente conservate. Am dedus, din ceea ce am citit, că
această cerinţă a fost exprimată oral, unui funcţionar de rang
înalt al CIA, de către o persoană de credibilitate, venită atunci
din România. Credibilitatea unei surse a serviciilor de
informaţii americane era măsurată pe o scară de la 0 la 9.
Documentul arată cum un oarecare Ion Gavrilă, un lider al
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mişcării de rezistenţă din Carpaţi, a stabilit locul unde să se
paraşuteze cele cerute, în trei zile specifice din August 1958,
depinzând de condiţiile meteorologice.

Coordonatele de latitudine şi longitudine, după părerea
mea, cădeau undeva în munţii Fagarsului. Avionul ales era de
tip KC-135 (modelul militar al lui Boeing 707) şi a decolat din
Italia, de la Aviano, lângă Roma. Acest model de avion greu de
transport a fost ales pentru faptul că avea un plafon maxim
(altitudinea maximă atinsă) de 16.000 metri, în timp ce un MIG15 se putea ridică numai până la vreo 15.000 de metri.
Prima încercare, la 28 iulie 1958, a eşuat. Nu s-a putut stabili
legătură cu destinatarii încărcăturii. La fel s-a întâmplat peste
cinci zile şi peste alte cinci zile, după care misiunea s-a
contramandat.

În paginile următoare se precizează că securitatea
sovietică şi română aveau toate datele privind această încercare
de a paraşuta materiale pentru partizani, de la surse interne din
CIA.
Intrigat, am continuat să răsfoiesc toate documentele privind
acest caz. La pagină 1.256 se vorbeşte de un agent al CIA, de la
secţia Europei de est, din biroul de la Bonn, un salariat numit
Rudolph B. Hazel, care a fost deconspirat ca agent al Uniunii
Sovietice.
A fost arestat, în octombrie 1958, fiind pasibil de închisoare pe
viaţă, ca trădător. Acest om a informat sericiile de inteligenţă
ale Uniunii Sovietice (GRU) despre schemă de sprijin al
partizanilor lui Ion Gavrilă.
Mai mult, este foarte probabil că, în acea perioada, munţii
Făgăraşului să fi fost împânziţi de trupe române şi sovietice, ce
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încercau
să-i
prindă
pe
oamenii
lui
Gavrilă.
În documentele următoare nu se spune nimic mai mult despre
luptătorii de gherilă din România, în afară de faptul că există
nişte decupaje din Scânteia, unde se arată fotografiile unor
morţi, numiţi “bandiţi imperialişti”, cu arme automate pe piept.
Numele acestora sunt menţionate, dar din cauza proastei calităţi
a hârtiei originale, la dată când au fost scanate pentru calculator,
nu se mai puteau distinge literele mici.
Un an mai târziu, acest trădător a fost schimbat, la Berlin,
pe Glienicker Brucke (Podul Glienicker), cu doi spioni
americani
deţinuţi
în
Uniunea
Sovietică.
Câteva luni mai târziu, în septembrie 1958, o cursa similară a
unui alt avion KC-135, în România, a paraşutat cu succes cele
cerute de grupul de gherilă Gheorghe Pintea, în Maramureş.
O fotografie luată din avion, în timpul nopţii, de la o altitudine
uimitoare, arată patru grupuri de “focuri ciobăneşti”, plasate în
formă de careu, cu latura de vreo doi kilometri, unde trebuiau
paraşutate materialele respective.
S-au folosit nişte dispozitive speciale, care au produs
deschiderea parașutei la numai 300 de metri de sol, ceea ce a
asigurat acurateţea lansării. Pachetele cu alimente, muniţii,
haine, medicamente şi radiouri de comunicaţii, au fost împărţite
în patru grupuri, fiind paraşutate separat, pentru că în caz de
accident să nu se piardă întreagă cantitate. Această acţiune s-a
încheiat că un succes deplin.
Într-o pagină compilată de analiştii CIA, în anul 1958, se
spune, printre altele, că aceste grupuri de oameni “determinaţi”,
numărând peste 2.000 de persoane, cu o atriţie anuală de circa
10%, au viaţă extrem de scurtă din cauza rănilor, accidentelor şi
a
trădării
celor
ce
vin
în
contact
cu
ei.
În acei ani, trăind în România, (abia absolvisem liceul la Cluj)
auzeam mereu de lupte armate în Munţii Apuseni, în Munţii
Rodnei, dar nu se ştia exact despre ce era vorba. Activiştii
vorbeau de “exerciţii militare”, iar unii șopteau, pe ascuns,
cuvântul oprit, “partizanii”.
Din surse ce nu le pot verifică, am aflat că în anul 1969,
cu ocazia vizitei preşedintelui Richard M. Nixon, în România,
Henry Kissinger, secretarul lui de stat, (ministru de externe), ar
fi cerut lui Ceauşescu eliberarea tuturor deţinuţilor închişi
pentru lupta armata contra comuniştilor şi graţierea tuturor celor
din
munţi,
care
nu
au
fost
încă
prinşi.
Se spune că Ceauşescu ar fi consimţit la aşa ceva, pentru a
obţine unele favoruri din partea Vestului. Nu ştiu dacă
dictatorul român s-a ţinut de cuvânt sau nu.
Indiferent cât de detaşat eşti, nu poţi să nu fii copleşit de emoţie,
văzând aceste file de istorie galantă a spiritului românesc, care
nu a putut acceptă sclavia comunistă cu resemnare.
Ion Gavrilă Ogoranu a avut dreptate, în acest caz a fost trădat de
cineva din exterior, nu de către Kim Philby sau ai săi din MI6,
ci din cadrul CIA, secţia Europa de est din biroul din Bonn, pe
nume Rudolph B. Hazel, agent GRU (serviciul secret al armatei
sovietice), arestat în octombrie 1958. Nu şi-a primit pedeapsa
trădării, ci a fost schimbat un an mai târziu cu doi spioni
americani. Da, de cele mai multe ori istoria este nedreaptă.
Hazel a trăit bine mersi, cu o pensie grasă în raiul comunist la
fel că şi Kim Philby şi alţii ca el, poate a prins şi căderea
Cortinei de Fier. În schimb, partizanii români erau executaţi
fără discuţie de către Securitatea asistată de consilierii sovietici,
cum s-a întâmplat şi cu camarazii de lupta ai lui Ion Gavrilă
Ogoranu. Sursă: MĂRTURISITORII
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O nouă direcţie de cercetare în
geomorfologie
Prof.
rof. Vasile D. CÂRCOTĂ – Bârlad
Articolul de faţă are ca sursă informaţională principală
cartea
“Relieful
sursă
de
bază
a
turismului.
Geomorfodiversitate şi Geomorfosituri.” de Grigore Posea.

A

utorul este profesor universitar doctor docent la
Universităţile Bucureşti şi Spiru Haret. Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca i-aa decernat titlul şi
Diploma de Profesoris
oris Honoris Causa pentru întreaga activitate
activita
didactică şi ştiinţifică.
În sesiunea de comunicări şi referate ştiinţifice a filialei
judeţene Vaslui, cu sediul la Bârlad a Societăţii de Geografie
din România (SGR) din 22 mai 2016, găzduită de Centrul local
de informare turistică Bârlad şi având ca temă ”Valenţele
culturale ale turismului” a figurat şi prezentarea cărţii sus
amintite. Este un op de 660 pagini şi realizează o sinteză doctă
a cercetării reliefului la nivel planetar. Totodată, consacră un
spaţiu generos pentru analiza reliefului din ţara noastră, analiză
subordonată activităţii din turism.
În articolul de faţă ne vom referi la un aspect important şi nou
in cercetarea geomorfologică şi anume la geomorfosituri.
Înainte de a trata această nouă direcţie de cercetare, prezentăm
din raţiuni
ţiuni de accesibilitate, câteva explicaţii de context.
Geomorfologia este una din ramurile de bază ale geografiei. Ca
ştiinţă de vârstă milenară, geografia iniţială cumula toate
informaţiile despre suprafaţa terestră şi chiar mai mult. Pe
parcurs, din trunchiul său generos s-au
au constituit noi ştiinţe:
Geologia, Geofizica, Geometria ş. a. Astăzi. Geografia studiază
ansamblul de obiecte, procese şi fenomene de la suprafaţa
Pământului, ansamblu ce rezultă din interacţiunea celor şase
geosfere: litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera, antroposfera
(noosfera) si pedosfera -cea
cea din urmă redusă doar la suprafaţa
continentală. Natura variată a realităţilor studiate, face ca
această ştiinţă - Geografia,, să cuprindă mai multe ramuri:
geomorfologia . care studiază relieful,
elieful, hidrologia - se ocupă de
ape continentale şi maritime, biogeografia – de răspândirea
cauzală a plantelor şi animalelor, antropogeografia
(geodemografia) - de caracteristicile vieţii economice şi
habitatul uman etc.
Relieful studiat de geomorfologie,
ogie, este la suprafaţa scoarţei
terestre şi-ll întâlnim atât pe continente cât şi in bazinele
acvatice diferite – bălţi, lacuri, mări, oceane. Etimologic,
geomorfologia se compune din următoarele cuvinte din greaca
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veche: ge-pământ, morfos- formă şi logoslogos ştiinţă sau vorbire
despre…
Relieful continental – munţi, podişuri. dealuri, văi ,doline,
peşteri etc şi cel maritim – ţărm, platforma de abraziune,
povârnişul continental, gropi abisale, rifturi, recifi etc este
rezultatul interacţiunii dintre litosferă
feră şi agenţii cu origine in
celelalte geosfere. Asupra litosferii acţionează o serie de agenţi
din interior, unii perceptibili – seismicitatea şi vulcanismul, alţii
cu desfăşurări imperceptibile dar cu urmări majore – orogeneza,
epirogeneza -, toate efecte
te ale dinamicii plăcilor tectonice
alcătuitore ale litosferei, plăci cu o mişcare lentă şi neintreruptă
.Plăcile plutesc pe astenosferă (magmosferă) străbătută de
curenţi şi pe care le mişcă neincetat. Acţiunea modificatoare a
agenţilor externi – vântul, ploaia, acţiunea apelor curgătoare etc,
este mai uşor de observat si urmărit efectele
efectele. Din cele de mai
sus se deduce că geomorfologia şi-aa constituit căi şi domenii
tradiţionale de studiu. Recent i s-aa impus o nouă direcţie
adăugată celor deja cunoscute.
Din anul 2001 catedra de geomorfologie de la Universitatea
din Modena (Italia), propunee o nouă direcţie de cercetare îîn
geomorfologie. Profesorul Mario Panizza, ales astăzi preşedinte
al Asociaţiei Internaţionale a Geomofologilor (IAG), a propus
şi argumentat conceptul de geosit. De menţionat că la această
universitate geomorfologia se studiază in cadrul facultăţii de
geologie.În urma mai multor reuniuni IAG (Paris, Tokio ş.a.) ss
a conturat şi aprofundat conceptul de geomorfosit (2011).
Sit este un termen
ermen de origine engleză cu multe inţelesuri intre
care: loc, poziţie, privelişte, peisaj, sediu, reşedinţă ş.a.
Noua direcţie de cercetare se face in scopul sprijinirii
activităţii turistice. Ca activitate social-economică,
social
turismul
prezintă unele asemănări cu o veche metodă de invăţământ,
excursia şcolară. Ambele presupun o deplasare in teren, la un
obiectiv natural,
ural, o expoziţie, un centru urban ş.a.m.d. In timp ce
grupul de elevi prezintă o anumită omogenitate dată de vârstă,
nivel de pregătire intelectuală, aspiraţii etc. grupul de turişti este
de regulă heterogen. Diferă şi scopurile efctuării activităţii.
Excursia
ursia are o tematică impusă de curricula şcolară, pentru ca
elevii să dobândească noi cunoştinţe sau să le consolideze pe
cele deja însuşite,
nsuşite, principalul scop al turismului este “odihna
activă” adică are menirea de a deconecta de la stresul de
activitate obişnuită pe participanţi. La turism este prepon
preponderentă
latura economică. Sunt încă
ncă multe aspecte
aspe
de discutat dar nu o
facem în acest spaţiu.
Geomorfositurile întâlnite
ntâlnite pe itinerariile parcurse, sunt forme
de relief – pozitive sau negative, cu alcătuire petrografică
distinctă, diferite de cele din împrejurimile
mprejurimile imediate. Profesorul
Grigore Posea le surprinde foarte bine caracteristicile:”forme de
peisaj cu atribute geomorfologice particulare
par
şi semnificative
care îll califică drept un component al patrimoniului
patrimo
cultural al
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unui teritoriu” (p.265). Aşa dar, siturile sunt parte a unui peisaj
geografic.
Dimensiunea unui sit este variabilă. Se compune din 22-3
elemente de mediu geografic, naturale şi antropice. Elementele
alcătuitoare pot fi morfosituri,
fosituri, geologosituri, antroposituri etc.
dar care interacţionează sistemic pe un anumit areal, posibil de
vizualizat dintr-oo privire. Valoarea siturilor poate fi ştiinţifică,
estetică, culturală, economică, ecologică etc.
Geositul este totdeauna locall şi poate impune numele
peisajului din care face parte. Deci, peisajele pot fi
geomorfologice (montan, depresionar, carstic etc), forestiere
(jnepenişuri, făgete, stejăriş etc) de o anumită cultură agricolă
(viticole, pomicole ş.a.) impuse de trăsăturile habitatului uman
(rural, urban). Peisajele sunt părţi alcătuitoare ale mediului
înconjurător, acea realitate geografică în care societatea umană
există şi se dezvoltă!
În anul 1968 George Bertrand, sistematizând şi studiile altor
geografi (V. Soceava, A. Cailleux, J.Tricart), identifică şi
promovează o scală de unităţi componente ale mediului
înconjurător, grupate în doua categorii: inferioare - geotopul,
geofaciesul şi geosistemul şi, superioare – regiunea domeniul şi
zona. La Simpozionul “Geografia Modovei-potenţial
potenţial natural,
uman şi valorificarea lui superioară”(Vaslui 1987), le
le-am
denumit ca unităţi taxonomice ale mediului înconjurător.
Geomorfositurile se identifică înn unităţile de rang inferior. Ele
pot avea dimensiunile de la câţiva m.p. la câteva zeci de km.p.

n obligaţia Filialei judeţene a SGR, din
Cred ca intră în
rândurile căreia fac parte şase membri cu titlul onorant de
doctor în geografie, dar şi mulţi profesori care aspiră la grade
didactice, să identifice,
ifice, studieze şi propună alte geomorfosituri
în acest spaţiu administrativ.
Ca un cunoscător a multor realităţi geografice din acest judeţ,
judeţ
unele analizate şi publicate înn presa locală şi centrală, sugerez
câteva situaţii de posibile geosituri. Dealul Dobrina situat la
contactul dintre peisajele forestier şi viticol, unde s-au
s
construit
un lăcaş de cult ortodox şi un atractiv popas turistic, de unde
turistul poate analiza Depresiunea şi oraşul Huşi, cred că
neoficializat s-a constituit într-un
un geomorfosit.
geomorfo Dealul Chiţoc în
peisajul forestier şi unde se amenajează un loc recreativ “Poiana
Căprioarei” se impune a fi analizat. Dealul Braniştei, cu statuia
ecvestră a lui Ştefan cel Mare, cu satele Secuia, Lipovăţ, evocă
anul 1475, cu lupta şi victoria armatelor
elor conduse de domnitor
împotriva
mpotriva turcilor otomani, loc cunoscut sub numele de Podul
Înalt. Grădina publică a oraşului Bârlad cu valoroase statui şi
Grădină Zoologică, se poate constitui într-un
într
geosit complex.
Cunosc mult mai multe asemenea locuri, dar las celor interesaţi
să le descopere, analizeze şi să le propună valorificării turistice.
Noua direcţie de studiu în geomorfologie, în sprijinul
activităţii turistice are în egală măsură importanţă ştiinţifică şi
aplicativă.Turismul este o ramură economică
econom
mai nouă, cu
tendinţe evidente de dezvoltare în lume şi la noi în ţară.
Bibliografie
-

Un alt merit al lucrării analizate în principal este că drumeţii
solitari sau înn grupuri mici, care nu beneficiază ca cei din
turismul organizat de explicaţii pe teren, va găsi în lucra
lucrare un
sprijin calificat pentru înţelegerea unor curiozităţi
ozităţi naturale
(Sfinxul, Babele, vulcanii noroioşi, trovanţii etc).
Folosindu-se
se de 185 de surse bibliografice, dintre care multe
enciclopedii şi dicţionare, autorul ne oferă ce
certitudinea că
lucrarea ne pune înn contact cu tot ceea ce a studiat, pe plan
mondial şi naţional, această comunitate de oameni de ştiinţă,
care periodic, şi de câte ori este cazul, se reunesc pentru a se
confrunta paşnic, ştiinţific, în organismul evocat, IAG. Remarc
de asemenea, existenţa unui bogat material ilustrativ, care să
favorizeze explicaţiile şi, în acelaşi timp, sporesc atractivitatea
către conţinutul ştiinţific. Sunt nenumărate profile geologice şi
geomorfologice, crochiuri şi fotografii color şi alb
alb-negru.
Interesante şi dovedite necesare, sunt hărţile însoţitoare.
În anexele lucrării sunt înscrise sistematizat,”Zonele naturale
protejate de interes naţional şi monumente ale naturii ce pot fi
morfosituri”. Prezentarea se face pe actualele unităţi
administrative. In judeţul Vaslui sunt indicate două asemenea
unităţi:
i: Movila lui Burcel şi Rupturile din comuna Tanacu.
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Prof. dr. doc.Grigore Posea, lector dr. I. Ilie, lect, M. Grigore, asist. N. Popescu – Geomorfologia
generală; Edit.Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1970
Prof. univ. dr. docent Grigore Posea, lect. univ. Nicolae Popescu, asist. univ. Mihai Ielenicz –
Relieful României, Editura ştiinţifică 1974
Grigore Posea – Relieful sursă de bază a turismului. Geomorfodiversitate şi Geomorfosituri.
Editura Fundaţia România de mâine, Bucuresti, 2012
Prof. Vasile Cârcotă – Geografia ştiinţă milenară şi modernă; revista Şcoala bârlădeană, 1978,
ppg 65-66.

Ochiul Saharei, uriașa
șa formațiune din
mijlocul deșertului
șertului Sahara și misterul din
jurul formării acesteia
Timp de milenii, Ochiul Saharei a „vegheat” asupra
lumii. Misterioasa formațiune
țiune situată în vestul deșertului
Sahara, pe actualul teritoriu al Mauritaniei, a fost
descoperită în anul 1965 în timpul misiunii spa
spațiale Gemini
IV.
re un diametru de 40 de km,, este vizibilă doar din aer
iar modul de formare a rămas până astăzi un mister.
Inițial,
țial, oamenii de știință au crezut că Ochiul Saharei a
fost un crater de impact al unui meteorit care a lovit Pământul.
Însă teoria a fost demontată, iar de atunci și până astăzi cei mai
mulți
ți cercetători cred că structura nu este altceva decât o
formațiune
țiune naturală. Potrivit acestora, inelul principal al

A
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Ochiului Saharei reprezintă rămășițele
șițele erodate a ceea ce a fost
odată o calotă de straturi ale scoarței terestre.
Însă doi geologi canadieni au o nouă teorie privind originile
structurii Richat. Aceștia
știa susțin că formarea „ochiului” a
început în urmă cu peste 100 de milioane de ani, în momentul în
care supercontinentul Pangeea s-aa rupt, creând astfel actualele
continente ale Africii și Americii de Sud. Rocă topită a ajuns la
suprafață
ță creând astfel un dom, pe care astăzi îl numim Ochiul
Saharei.
Astronauții
ții care au avut ocazia de a privi ochiul din spațiu
susțin
țin că formațiunea este una dintre cele mai frumoase llucruri
pe care le observă pe Pământ. Culorile și forma inelelor sunt
unice și dezvăluie cu siguranță o pagină din istoria planetei pe
care încă nu am reușit să o descifrăm.

Cercetătorii americani sunt uluiţi de
GHEŢARUL din Munţii Apuseni!
Peştera Scărişoara, unul dintre cele mai atrase obiective
turistice din România v-aa primi din nou vizitatori.
ai mulţi cercetători din România şi Statele Unite vor să
prezinte publicului larg o expoziţie tridimensională a
blocului
de
gheaţă
din
Munţii
Apuseni.
Aceştia vor reprezenta fotografii inedite făcute în adâncurile
peşterii. Specialiştii afirmă că Peştera Scărişoara este o minune
îngheţată în timp.
Gheţarul de la Scărişoara are o vechime de peste 10.500 de ani
şi adăposteşte peste 120.000 de metri cubi de gheaţă,
ştirileprotv.ro.

M

Geologie Cluj-Napoca: “Înn ţară nu ss-au mai făcut asemenea
studii sau proiecte folosind acest program numit “Structure
from Motion.”

Peştera Scărişoara este o minune îngheţată în timp. Anul trecut,
o echipa de cercetători români a coborât aici să ia probe din
blocurile de gheaţă.
ă. Specialiştii caută forme de viaţă, de acum o
mie de ani. Pe baza studiilor, oamenii de ştiinţă au stabilit cum
era climă atunci, şi mai ales ce plante şi microorganisme
vieţuiau la vremea respectivă. Peştera Scărişoara, unul dintre
cele mai spectaculoasee obiective turistice din România, a fost
declarată Monument al Naturii în 1938.

Spectaculosul lac cu „sifon” de golire
de la Vida
Mădălina Corina DIACONU
Unde se pot întâlni culori tropicale în apa unui lac de
munte înconjurat de păduri și stânci, cu un sistem unic
pentru evacuarea debitelor maxime de apă, un deversor de
tip pâlnie? La barajul Vida!!

R

În anul 2007 un cercetător român care preda acum la
Universitatea din Florida a coborât în adâncuri şi, cu ajutorul
unui radar special, a reuşit să stabilească grosimea gheţii: 36 de
metri. Acum s-aa întors împreună cu alţi cercetători pentru a
determina cu exactitate volumul blocului de gheaţă.
Prof. dr. Bogdan Onac Universitatea South Florida Tampa
SUA: “Se folosesc mii
ii de imagini fotografice, care apoi printr
printrun soft special crează imaginea tridimensională a unui gol sau
obiect.”
Jackson Hubbert, masterand Universitatea South Florida Tampa
SUA: “Cu această tehnologie putem realiza reprezentare 3D a
peşterii şi blocului
ui de gheaţă. Facem această pentru a înţelege în
ansamblu acest bloc de gheaţă, şi sperăm să arătăm publicului
peştera într-oo formă în care nu a mai fost văzută până acum.”
Conf. dr. Forray Ferencz-Lazăr,
Lazăr, Facultatea de Biologie şi
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ăspunsul vine din partea turiștilor
știlor care ss-au aventurat pe
Valea Vida din comuna Dobrești,
Dobre
județul Bihor, și care
au descoperit aici un paradis
is pu
puțin cunoscut. „În zonă
sunt multe obiective nedescoperite încă: peşteri, izvorul Topliţa,
Cheile Vida”, a declarat Florin Copos, viceprimarul comunei
Dobreşti, pentru postul tv digi24.ro. Localnicii susțin
sus
că în
împrejurimi ar exista aproape 300 de pe
peșteri dintre care cele mai
vizitate sunt Peștera
ștera cu Cristale sau Peștera Meziad de pe Valea
Roșia,
șia, iar lacurile cu apă rece sunt pline de păstrăvi de lac, cleni
ori bibani. Este vorba de barajul și lacul de acumulare Vida, un
lac artificial realizat pe Râull Holod, cu un volum de 0,4
milioane m3 și o suprafață de 6 ha. Construcția hidrologică a
fost finalizată în anul 1967 și deservea în trecut o exploatare
minieră. Are o înălțime
țime de 10 metri și o lungime de coronament
de 70 de metri. Elementul care-ii dă unicitate este un deversor de
tip pâlnie construit
onstruit special pentru acest baraj. „Este un caz unic
cu astfel de construcţie cu pâlnie. Are efectul de a micşora
presiunea apei în situaţie de ploi abundente asupra digului”,
explică Aurel Tamaş pentru digi24.ro.

Lohanul nr. 39, octombrie 2016

geografie
Lungimea lacului de acumulare Vida este de cca. 2 km. Pe
malul său se află un drum forestier și tot aici pot fi vizitate și
Cheile Videi.

Lacului Verde. Situată într-un
un canion spectaculos – Canionul
Cheii.

foto romani-buni.info
“Pe locul actual al barajului înainte de 1967 se afla cea mai
veche moară din satul Luncasprie, numită moara lui Lioliu.
L
Pe
acest loc se aflau doar două case, a morarului și fiului acestuia.
Din locul acesta se putea ajunge pe o potecă îngustă în satul
Răcaș,
ș, sat aflat foarte sus între dealuri.” (wikipedia)
Locul are un potențial
țial turistic imens, dar nu este exploatat nici
măcar la jumătate din capacitatea sa. Rămâne în continuare un
loc mai puțin
țin cunoscut, mai puțin frecventat, dar doritor de
vizitatori care să descopere o bucățica
țica de rai în Bihor. Surse:

Această fereastră spre o altă lume, una cosmică, de -a dreptul,
este situată în peretele vestic al Muntelui Stogşoare, la o
altitudine absolută
olută de circa 990 m şi relativă de 140 m faţă de
talvegul văii râului Cheia, în versantul stâng al Ogaşului
Ursului, un adevărat râu de grohotiş.
A fost explorată şi cartată în anul 1978 de către Cercul de
Speologie “Niphargus” Râmnicu Vâlcea.

digi24.ro, roportal.ro, Wikipedia, protv

Peştera de Smarald, locul unic prin care
Vâlcea vorbeşte cu cerul şi pământul
Pelerinul care se află în judeţul Vâlcea, are de ales o
drumeţie de basm, pe una din cărările monahilor, un drum
iniţiatic, ascuns de Munţii Căpăţânii şi unde, de la un capăt
la altul, parcă
că apele râului Cheia ridică spre nemurire
psalmii cereşti.

T

rei mănăstiri, trei temple ale creştinătăţii curbează timpul
universal şi aduc pelerinul într-oo buclă superbă.
Sărăcineşti, Iezer şi Pahomie, una mai aproape decât alta
de cerul heruvimilor, suntt cele trei lăcaşe de cult, ale acestui
drum prin inima Căpăţânilor, sau Stâncoşii Vâlcii. Drum de
haiduci, drumul Gologotei, drumul care merge fie prin
canioane, fie printr-oo vale frumoasă, drum care te va duce spre
un loc de vis.
Pentru că aici, pământul frumos al Vâlcii, îşi deschide pântecul
pentru a lăsa privitorului diamantul sau smaraldul să luminze
sufletul, inima, să picure din ceea ce zeii au creat ce e mai
frumos în lume.

Peştera are
re o intrare relativ mare, de circa 6×4 m. Imediat după
aceasta fereastră a timpului urmează două galerii: prima, foarte
îngustă, are numai 10 m lungime; cealaltă este largă şi înaltă ca
un palat extraterestru, cu podeaua dreaptă, acoperită cu
fragmente mărunte
ărunte în primii 15 m şi cu blocuri mari de calcar în
rest, prăbuşite peste vechi concreţiuni.
După 35 m galeria se ramifică. Cele două ramificaţii, după ce
îmbrăţişează un imens pilier, se reîntâlnesc în Sala Mare.
Ramificaţia principală are o pantă de 4 m, iar cea secundară este
uşor descendentă, neconcreţionată şi foarte largă (25 m).
Sala Mare (30x20x10 m) are podeaua accidentată din cauza
numeroaselor blocuri prăbuşite. Din colţul sud
sud-estic porneşte o
galerie, la început ascendentă, cu mult material clastic, care se
ramifică după 20 m. În dreapta galeria se termină cu trei
diverticule scurte.

Într-un
un judeţ frumos, nu putea să nu existe una din cele mai
frumoase peşteri ale lumii – Peştera de Smarald sau Peştera

p. 53

Lohanul nr. 39, octombrie 2016

geografie
Minunea apare în galeria din stânga coboară la un lac de
smarald, prins între pereţii unei diaclaze, lat de 1 m, lung de 10
m şi adânc până la 3 m. Prezenţa lacului într-oo peştera fosilă
suspendată în calcare puternic fisurate se explică prin
impermealizarea puţului galeriei cu argilă de decalcifiere.

În 1986, în urma cutremurului din acel an, în apropire de sat, pe
latura de NV a existat o surpătură de peste 10 m (prăbu
(prăbușirea
gravitațională
onală a tavanului unei galerii), care ulterior a fost
colmatată de localnici.

Prin deschiderea unor fisuri, este posibil ca lacul sa se dreneze,
ca şi cel din Peştera Pagodelor. Nu necesită echipament special
pentru vizitare, ci doar surse de iluminare.
Nu trebuie ratat acest lac cosmic, pus încă de dinainte de
facerea lumii pământene…
Pentru cei care doresc să viziteze peştera, calea de acces pleacă
din D.N. 64A Râmnicu Valcea – Olăneşti, în dreptul satului
Cheia se urmează, circa 16 kilometri, un drum modernizat şi
forestier, apoi poteca nemarcată pe malul stâng al pâraului
Cheia, până în Cheile Cheii.
Galeria principală a intrării dinspre vest

Peștera Limanu – un labirint enigmatic al
Dobrogei

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși
În județul
țul Constanța, nu departe de orașul Mangalia, la
NV de localitatea Limanu, sunt întâlnite două guri de
intrare în renumita peșteră
șteră de tip labirint. Cele două intrări
identificate sunt poziționate
ționate sub placa groasă de calcar, de
la nivelull superior al platoului calcaros al interfluviului
dintre pârâul Limanu și văioaga unui torent.

Istoricul peșterii
șterii
Peștera
ștera a fost cercetată pentru prima oară în 1916, de speologul
C.M. Ionescu. Acesta şi-aa publicat însă cercetările abia în 1926.
Datele publicate de C.M. Ionescu au atras atenţia altui arheolog,
Orest Tafrali, conducătorul cercetătorilor de la Callatis
(Mangalia), care a vizitat-o în 1927-1928.
1928. Între 1958 şi 1964, o
echipa condusă de Margareta Dumitrescu şi Traian Orghidan,
cercetînd-o
o în întregime, a cartat 3200 m lungime şi a împărţit-o
împărţit
în trei sectoare. În anul 1971, examinînd peştera, dr. Vasile
Boroneanț,
ț, a observat pe pereţi şi tavan câteva desene rupestre
care l-aa determinat în anul 1977, să efecteze cercetări cu Radu
Ciuceanu, străbătând întreaga peşter
peştera, făcînd noi cartări şi
executând o serie de fotografii.
***

Platoul calcaros de la NV
de Limanu

Intrarea din vest în pe
peștera
Limanu

P

entru turiști
ști este greu de identificat cele două intrări, însă
cu ajutorul localnicilor le-am
am găsit cu uușurință. Practic
cele două intrări de la Limanu se găsesc într
într-un platou ce
are la bază un relief de tip canion, sculptat eroziv de pârâul
Limanu pe direcția de curgere vest-est,
est, în apropierea confluen
confluenței
cu Marea Neagră. În acest sector apare și un golf ce pătrunde
adânc spre vest, din orașul
șul Mangalia la est spre vest, dincolo de
satul Limanu.

Planul General al peșterii
șterii Limanu întocmit de Institutul de
Speologie și Clubul de speologie Emil Racovi
Racoviță București
Intrarea din vest se află la partea superioară a terasei unui
afluent temporar din dreapta pârâului Limanu, paralel cu
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șoseaua asfaltată din NV satului. Gura de intrare are circa 2 m
în diametru și se orientează pe un ax aproximativ V-E. După ce
sunt parcurși circa 15 m galeria principală se îngustează și
coboară peste 5 m, după care se lărgește. Din acest punct galeria
principală se bifurcă în trei galerii de tip gârlici:
-

-

-

Galeria A (cea din dreapta) după o arcuire de circa 900
se deschide cu o nouă galerie înspre vest, care urcă o
pantă de 450 și se continuă apoi spre SV; în stânga
după circa 20 m se ramifică în alte trei galerii ce
coboară lin în profunzimea Platoului. Localnicii spun
că una din aceste galerii are o răsuflătoare la peste 10
km în Bulgaria (vama cu Bulgaria se află la circa 3 km
de localitatea Limanu);
Galeria B (cea din centru), după circa 50 m parcurși
pe direcția E, de la bifurcație, se ramifică în alte trei
galerii, care coboară, după spusele localnicilor, în
Marea Neagră, fiind inundate la 1-2 km spre est;
Galeria C (din stânga), se direcționează după circa 30
spre N având un prag lin de circa 1 m, ca apoi să
coboare pe sub Golful Mării Negre (fiind inundată pe
un segment semnificativ), având un corespondent în
partea de nord a orașului Mangalia, respectiv Peștera
Movile.

Peștera Movile, reprezintă un segment semnificativ al lanțului
de peșteri din zona masivului calcaros din perimetrul orașului
Mangalia. Peștera a stat sigilată timp de 5,5 milioane de ani,
fără nicio comunicare cu lumea exterioară, lucru care a
determinat ca descoperirea sa, în anul 1986, să reprezinte unul
dintre cele mai spectaculoase evenimente ale lumii științifice la
nivel mondial.

ecosistemului local, care precede apariția omului pe pământ.
Accesul în peșteră este, de asemenea, foarte dificil, concentrația
de oxigen fiind foarte scăzută.

Specii de scorpioni de apă și păianjeni unici în lume
(foto, după Valentin Roman)
Cercetătorii au identificat, până în prezent, câteva specii de
scorpioni de apă și păianjeni unice în lume. Cele mai multe
specii de insecte și-au adaptat organismul la viața în acest spațiu
închis, lipsit de comunicare cu lumea exterioară, pierzându-și
simțul vederii. Aceste specii înseamnă enorm pentru lumea
științifică, pentru că ele oferă cercetătorilor posibilitatea de a
analiza și de a înțelege mai bine modul în care viața a evoluat pe
Pământ anterior apariției, dezvoltării și intervenției umane în
ecosistemele precedente.

Galeria C îngustată pe unele segmente de blocuri
mari căzute din tavan
Galeria B cu prăbușiri gravitaționale la podea
Ecosistemul intern al peșterii s-a păstrat intact pentru mai bine
de 5 milioane de ani. Sigilarea peșterii s-a făcut în mod natural,
prin prăbușirea unor roci care au acoperit complet, pentru
milioane de ani, intrarea. În acest context nu a mai fost permisă
intrarea în peșteră decât unui număr restrâns de cercetători, iar
catalogarea viețuitoarelor de aici este încă în desfășurare, dat
fiind faptul că multe dintre ele reprezintă specii de a căror
existență nici nu se știa până acum. Unul dintre motivele pentru
care accesul este limitat este reprezentat de pericolul pe care o
intervenție umană masivă l-ar reprezenta pentru balanța
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Gura de intrare din partea de est a Platoului calcaros este
identificată ala acelașii nivel altitudinal (circa 100 m față de
nivelul mării). Nu este exclus că ar putea comunica cu un din
galeriile intrării dinspre vest, mai ales cu cele de la puncul C
(din stânga).
Punctul de intrare are peste 3,5 m în diametru, fiind orientată pe
un ax aproximativ SE-NV. Încă de la intare, după circa 5 m,
galeria principal se bifurcă în alte două galerii:
-

Galeria A spre NV, care după un prag de 1,5 m,
coboară spre vest;
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-

Galeria B spre SV.

Intrarea în peşteră este străjuită de câteva pietre mari. Chipurile
din piatră care se pot vedea la intrare au făcut ca peştera să
primească şi denumirea de „La Icoane”, figuri care se
presupune că ar fi fost scrijelite în piatră pentru locul prin care
se intră în pământ. “Icoana înseamnă în limba veche “chip”,
“imagine”. Nu e vorba de icoane în sensul creştin. Acolo erau
nişte chipuri din piatră, chiar la intrare. Bolovanii de la intrare
au fost sculptaţi, dar astăzi sunt răsturnaţi. Figurile astea au fost
făcute probabil demult, în vremea dacilor, poate ca un semn de
recunoaştere pentru locul prin care se intra sub pământ, ori cine
ştie din ce alte motive”, după profesorul Vasile Boroneant,
expert în arheologia peşterilor. Acesta a descoperit inscriptii
care acum nu mai există, fiind acoperite de mâzgâlituri
moderne. Întreaga peşteră este vandalizată, acoperită de sute de
graffiti ale vizitatorilor inconştienţi.

această peşteră s-au adăpostit dacii împreună cu toate bunurile
lor mai de preţ, pentru că erau prigoniţi de către romani. Tot aici
s-au adăpostit mai apoi primii creştini, în căutarea însingurării şi
a unui loc de rugăciune departe de zgomotul lumii de afară.

Culoarul labirintului (foto, după Ecaterina Pop)
Peştera de la Limanu a făcut obiectul unui studiu arheologic de
amploare a profesorul Vasile Boroneant, expert în arheologia
peşterilor (cel care a scris lucrarea „Labirintul subteran de la
Limanu”). El a găsit aici ceramică, atât romană, cât şi
grecească, însă majoritatea era specific dacică, şi, totodată, a
mai descoperit desene rupestre, figuri de oameni şi de animale.

Intrarea de est în peștera de tip labirint
Cele două galerii sunt impracticabile turiștilor, fiind înguste și
cu multe praguri de trecut.

Dintre ele se distinge, prin factura sa aparte, o figură umană,
probabil un bărbat stând în picioare sau eventual pe un scaun.
Capul este un pătrat umplut cu puncte, trunchiul un oval umplut
tot cu puncte. Mâna dreaptă se sfârşeşte ca o pată neagră în
formă circulară neregulată; în mâna stângă, personajul pare a
ţine un scut pătrat. Demn de reţinut este faptul că, şi la celelalte
figuri umane, mâinile se termină cu câte o pată de culoare
neagră, lasând impresia unor obiecte ţinute în palmă. La
aproximativ 35 m de la intrare se află şi un bloc de piatră pe
care sunt gravate trei figuri umane. Din păcate, reprezentarea a
fost distrusă parţial.
Un interes deosebit prezintă figurile de călăreţi; caii văzuţi din
profil sunt redaţi în galop, iar călăreţii au chipurile privite din
faţă. Ca siluete şi mod de prezentare seamană în mod izbitor
călăreţilor daci de pe ceramica descoperită în multe aşezări de
pe aria locuită de traco-daci. Celelalte desene – simbolurile
religioase creştine, literele sau cuvintele în caractere chirilice –
aparţin perioadei romano-bizantine şi celei ulterioare, fiind o
dovadă că peştera de la Limanu a constituit un adăpost pentru
populaţia locală până târziu către sec. X-XI e.n.
Cele mai vechi desene aparţin însă foarte probabil perioadei de
maximă înflorire a culturii geto-dacice (sec. I i.e.n.) de când
datează, conform arheologilor, amenajarea peşterii.

Labirintul peșterii Limanu (foto, după Ecaterina Pop)
Totuşi, la aproape 200 de metri de cum păşeşti în Peştera de la
Limanu, se mai pot vedea şi astăzi altare ale preoţilor daci şi un
cap de om sculptat în calcar. Tradiția mai pomenește că în
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Tradiția mai amintește că peştera este străjuită de însuşi
Zamolxis, care păzeşte intrarea în tărâmul sacru până când
strămoşii daci se vor întoarce. O altă legendă spune că aici se
aud câteodată nişte vaiete stranii şi înspăimântătoare care vin
din străfundurile pământului, iar cei care le aud sunt de-a
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dreptul hipnotizaţi de ele şi pornesc în căutarea glasului. Se
spune că acest glas ar fi al paznicului porţii metalice de la
intrare,, care vrea să îi ademenească pe cei neiniţiaţi şi care, din
curiozitate, păşesc cu blasfemie pe pământul sacru al lui
Zamolxis. Explicaţia ştiinţifică a acestor sunete ciudate, dată de
speologi, este că vaietele sinistre sunt făcute de vântul care
străbate numeroasele galerii de peşteri subterane de la Limanu,
zgomot care, se pare, influenţează psihicul
sihicul omului.În peşteră în
galeriile din sectorul doi al trăiesc o mulțime
țime de lilieci. Atât cât
a fost exploatată de speologi, peştera dă impresia unui oraş
imens, organizat pe trei cartiere,, în care galeriile seamănă cu
nişte străduţe care comunică între ele sau, din contră, se înfundă
brusc.

corectă, însă nu era așa.
șa. După vreo 15 m m-am
m
întors. De data
aceasta pierusem în totalitate orice urmă de reper. Am urmat
următoarea galerie și după circa 70 m am dat de pietre.
Eram…acasă. Am ieșit
șit cu promisiunea interioară
in
că acest tip de
aventură nu se va mai repeata!

Galeria A a intrării din partea de est

Formațiuni
țiuni carstice columnare (foto, după
Ecaterina Pop)
Peştera de la Limanu seamănă cu Peştera Mamut din Statele
Unite, care este cea mai lungă peşteră din lume. Unele
reprezentaţii ce se găsesc
sc la Limanu sunt unice şi tipice, fiind de
fapt cel mai mare labirint subteran din România.
Aspecte de natură energetică
Atunci când am vizitat galeria principală dinspre vest (cu
galeriile A,B și C), după ce am traversat circa 100 m, din
curiozitate am înaintat pe galeria din centru încă 50 m, sim
simțind
în acest timp un imbold lăuntric, providențial,
țial, de a mă opri și a
mă întoarce. În acest timp simțeam
țeam o dualitate pronunțată la
nivel mental: să mă aventurez spre a cunoaște
ște cât mai mult
peștera
ștera (însă riscul era major, neavând în dotare decât lanterna
lantern
telefonului mobil și nici echipament special de speologie) iar în
același timp un imbold lăuntric de a mă întoarce, de a
supravețui. Am luat hotărârea fermă de a mă întoarce
întoarce. Știind
acestea m-am întors. Când mi-am
am întors privirea spre locul de
unde plecasem, mi-aa apărut un labirint. Pentru moment am
pierdut orice noțiune
țiune de orientare în spațiu. Energia llabirintului
era colosală. Pierdusem orice reper. Nu mai exista galeria
principală sau de centru, ci toate păreau la fel. Pe moment am
intrat în panică. Primul impuls a fost să merg cu toată for
forța spre
ieșire. Dar unde era galeria de întoarcere?
Se manifesta
ta o nouă energie necunoscută mie până atunci –
energia labirintului. Mi-am
am adus aminte că din joacă sau
instinctiv am pus, la bifurcație,
ție, câteva pietre una peste alta, în
ordine descrescătoare. Avem totuși
și un reper pe care am început
să-l caut. Am urmat a doua galerie, considerată de mine cea
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Cu toată duritatea ei, prin această aventură inițiatică,
ini
experimentată pentru puțin timp, m--am pus în rezonanță cu
energia labirintului.. O energie misterioas
misterioasă, greu de mânuit, ce
ține de aspectele telurice, ctonice, yin, din zonele joase de
vibrație
ție (manifestată în această locație subpământeană). Pentru
o minte clară cu o focalizare și o atenție mărită, acestă energie
poate avea efecte benefice, inițiatice,
țiatice, fiind o lecție de curaj cu
multe valențe oculte.
Bibliografie selectivă:

-Ecaterina Pop, Misteriosul oraş subteran din România: „E o poartă către lumea de dincolo de moarte”
în portalul Vocea Transilvaniei
-Vasile Boroneant, Labirintul subteran de la Limanu,, în Dacia Magazin;
-Valentin Roman, O peșteră
șteră din România a stat sigilată timp de 5,5 milioane de ani. Speciile de animale
de aici sunt unice în lume, în vatra Daciei.ro;
- Vicu Merlan, Peştera din Dealul Rusu, comuna Dolheşti, judeţul Iaşi, în rev. Lohanul, nr. 13 , iulie,
2010, p. 22.
- Vicu Merlan, Carst și pseudocarst în Podișul Moldovei dintre Carpați și Nistru, Editura Stef, Iași,
2014.

Itinerar în Delta Dunării
Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși
Delta Dunării s-a
a format cu 11.000 de ani în urmă în
golful dintre Dobrogea și Câmpia Bugeagului, prin bararea
acestuia printr-un
un cordon de nisip marin. Aluvionarul
colmatat a dat naștere
ștere unei delte fluviatile, fiind apoi
străpuns de Dunăre, formându-se
se ulterior și o deltă
maritimă.
n Deltă sunt întâlnite brațe,
țe, grinduri, depresiuni mlăștinoase
ce formează lacurile, dar și canale antropice ce au scuratat
meandrele largi ale brațelor
țelor Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe.
În Deltă se întâlnesc cele mai mici altitudini din țară: -39 m pe o
anaforă a Brațului Chilia.. Cea mai mare înălțime
înăl
a deltei fiind
Grindul Letea, cu 12 m. Nu departe de orașul
ora
Sf. Gheorghe sau format două insule pe un cordon de nisip marin, ce astăzi ss

Î
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au unificat formând Insula Sacalin (fiind interzisă debarcarea
oamenilor aici, considerându-se o rezervație faunistică cu sute
de specii de păsări și animale).

Casă tradițională din Delta Dunării
– Dunăvățul de Jos

Brațul Chilia are 120 km lungime, Sulina 64 km, iar Sf.
Gheorghe peste 100 km.

Prin gârlele Deltei Dunării
Delta Dunării are forma unui triunghi cu vârful în sus (la
Patlăgeanca), constituindu-se ca un paradis al păsărilor,
ocupând ca suprafață locul 26 în lume, iar în Europa locul 4,
după Volga, Pad și Kuben. Are două orășele: Sulina și Sf.
Gheorghe și câteva sate: Pătlăgeanca, Pardina, Chilia Veche,
C.A. Rosetti, Letea, Crișan, Maliuc, Caraorman. Localitățile
Mahmudia, Murighiol și Dunăvățul de Jos au legături cu
uscatul.
Deoarece în deltă nu sunt șosele care să comunice direct cu
uscatul, trebuie să apelezi la transportul fluvial cu rute exacte la
ore fixe sau la barcagii la comandă, care-ți cer sume destul de
piperate. Ca să poți vizita întreaga deltă a Dunării sunt necesare
resurse financiare consistente pentru plata barcagiilor și a
cazării.
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Pensiune modernă de câteva stele din orășelul
Sfântul Gheorghe
Deoarece nu dispuneam de o rezervă financiară consistentă,
fiind mai mult în tranzit spre litoralul Mării Negre, am vizitat-o
pe segmente în 2014 și 2016. În anul 2014 ne-am deplasat pe
șoseaua Tulcea-Mahmudia, iar din localitatea Mahmudia am
închiriat o barcă cu motor cu o sumă acceptabilă (după o
negocire la sânge), care ne-a deplasat pe canalele și Brațul
Sfântul Gheorghe.
Pentru a surprinde bogăția faunistică și floristică a Deltei,
barcagiul ne-a plimbat prin toate cotloanele acesteia, întâlnind
câmpuri de nuferi galbeni și albi, am pătruns prin paradisul
păsărilor sălbatice, am văzut porci mistreți și cai sălbatici etc.
De la Mahmudia am parcurs o distanță apreciabilă până dincolo
de Lacul Gorgova, ajungând în apropierea Brațului Sulina. La
întoarcere am pătruns în paradisul păsărilor din lacurile Isac și
Uzlina.
***
În august 2016, am urmărit să închiriem o barcă din orașul
Tulcea sau să luăm cursa regulată Tulcea-Sf. Gheorghe. Cursa
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circula anapoda, la ore la care nu ne-am fi încadrat programului
din itinerar. Am mers pe varianta închirierii unei ambarcațiuni
ușoare, însă prețul piperat ne-a descurajat din start.

Câmpurile de nuferi galbeni în Delta Dunării
Am apelat la Planul B, adică am urmat traseul terestru, paralel
cu Brațul Sf. Gheorghe, pe o circa 2/3 din distanța Tulcea-Sf.
Gheorghe, mergând până la capătul șoselei care pătrundea ca un
deget în Deltă, respectiv până în satul Dunăvățul de jos.
Ajungând déjà după ora 21.00 ambarcațiunile erau la mal, nici
un barcagiu nu mai era dispus pentru vreo cursă la acea oră. Neam cazat la casa unui gospodar, ce avea condiții la fel ca la o
pensiune (practic principalele ocupații ale localnicilor sunt
pescuitul și turismul).

economică, unii săteni au bărci cu mai mulți cai putere sau chiar
vaporașe, dar și pensiuni de mai multe stele, unele cu piscine.
Cei care au vaporașe organizează la comandă excursii de o zi în
Pădurea Letea, în satele îndepărate ale Deltei, pe brațele Dunării
etc. Cum se înserează ești asaltat de o mulțime de țânțari, fiind
nevoit să te îmbraci sau să folosești unele crème cu mulți
parabieni. Ziua țânțarii sunt foarte rari. Prezența în sat înseamnă
că dorești să vizitezi Delta și exotismul ei, fiind astfel abordat
frontal de barcagii satului.

Pe unul din canalele ce traversează Pădurea Caraorman
Sumele sunt piperate, dar prin negociere, sau la grup, prețul
devine convenabil.

Am rămas surprins de forma și dimensiunile satului Dunăvățul

Pelicani …

Pontonul familie care ne-a cazat – la capătul grădinii
de Jos. Este direcționat pe un ax aproximativ N-S, longitudinal,
de peste 3 km. Lățimea satului este cuprinsă între 200-300 m,
iar pe centru există o tramă stradală, care se prelungește până la
capătul satului, la Debarcader sau Pescărie. De-o parte și de alta
a șoselei sunt gospodăriile care au casele la stradă, iar la capătul
grădinii câte un pic …de deltă.
Fiecare sătean este și pescar și barcagiu, având ponton cu o
barcă sau chiar două, cu motor. În funcție de puterea lor
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…și peșcări în Delta Dunării
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A doua zi am închiriat o barcă cu motor, cu barcagiu, care ne-a
purtat prin Gârla Lipovenilor, pe canalele Pădurii Caraorman,
unde am putut admira pui de lebede, stârci, egrete cenușii, cai
sălbatici etc. apoi ne-am încadrat pe Brațul Sf. Gheorghe,
considerat de localnici un fel de autostradă a Dunării, ce duce
spre orășelul Sf. Gheorghe.

Brațul Sf. Gheorghe, autostradă Dunării, ce duce spre
orășelul Sf. Gheorghe
După un traseu de peste 2 ore am ajuns în final în oraș. În
marginea orășelului, în apropiere de confluența Dunării (Brațul
Sf. Gheorghe) cu Marea Neagră am întâlnit primii pelicani.
Câțiva pescari își aduceau la mal munca din ziua respectivă,
câteva zeci de kg de pește. Pot fi admirate o mulțime de
pensiuni de câteva stele, în stil rustic, acoperite cu stuf, având
majoritate și piscine, cu scopul de a atrage toate categoriile de
turiști.

un km pe țărm se distingea un far modern de semnalizare a
navelor de pe mare.
După o oră de plajă ne-am întors în orășel cu un mijloc comun
de transport (microbuz). În gardul fiecărei gospodării am sesizat
prezența smochiilor, care erau copți, degustându-le fructele
dulci și zemoase.

La Debarcader în orășelul Sf. Gheorghe
Deși eram în Deltă, în orășel am putut constata prezența
supermarketurilor, filiale de bănci, școală, Primărie, Cămin
cultural, Poliție etc. un orășel cu toate utilitățile moderne.
Brațul Sf. Gheorghe dispune de adevărate semene de circulație,
ce sunt amplasate pe mal, mai ales la confluența cu gârle mai
mari, la maluri cu aluviuni etc. Se distingea o forfotă turistică
estivală dictată de sezonul în care ne aflam. Din septembrie
până în mai, după spusele localnicilor, Delta își reia ritmul
normal, având în companie doar localnicii micilor sate și a celor
două orășele, rar câte un turist vânător de senzații tari.
Aveam în traseu și apropierea de insula Sacalin, însă
morocănosul de barcagiu ne-a refuzat, pretextând că nu are voie
să se aventureze în …mare cu o astfel de ambarcațiune.

Biserica din orășeul Sf.
Primăria Sf. Gheorghe
Gheorghe
De la brutăria din centru, de lângă Cherhana, am cumpărat
pâine neagră, cu un gust plăcut, ce-mi amintea de vremurile
copilăriei când mergeam la brutăria din sat și în schimbul unei
cartele de la fostul CAP primeam o pâine caldă, ce o mâncam
pe loc. În drum spre plaja din partea de sud-vest am întâlnit o
stație de radiolocație, ce mi-a stârnit vii amintiri despre stagiul
militar efectuat la aceeași armă, undeva la limita dintre Câmpia
Bărăganului și Lunca Dunării la Fetești. Am continuat traseul
de circa un km pe jos până la Marea Neagră, unde ne-am
bucurat de plaja și apă călduță a mării. Am rămas surprins că
apa mării este dulce, când într-un târziu am realizat și de ce:
aportul masiv al Dunării în acest sector de confluență. La peste
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Două cuiburi cu ouă de dinozaur şi mai
multe fosile de titanosaur au fost găsite în
Ţara Haţegului
Conf. univ. dr. George V
V. GRIGORE

Plaja Sf. Gheorghe
Nu știu dacă ne-a mințit
țit sau nu, însă nu prea ll-am nimerit în
…apele sale. Pentru el eram doar niște
ște turiști de la care trebuia
să câștige
ige ceva bani în ziua aceea. Fiecare cu norocul său!
La întoarcere am văzut zeci de ambarcațiuni
țiuni de diverse mărimi
venind dinspre Tulcea sau alte localități
ți limitrofe Deltei, unele
din depărtare sub pavilion străin.
Cu toate că Delta se extinde ca rezervație
ție biosferică și în
perimetrul lacurilor Razim, Golovița-Sinoe,
Sinoe, locurile principale
de atracție
ție le constituie zonele aflate între cele trei brațe ale
Dunării: Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe, unde întâlnim un
paradis al vegetației și al păsărilor exotice.

Cascada de „foc” – Un loc unic în lume
Radu UNGUREANU
Cascada Horsetail din Parcul Yosemite, SUA, este un loc
unic în lume. Aici, în fiecare an, la sfârşitul lunii februarie,
razele soarelui străpung apa într-un
un incredibil spectacol de
lumini ce creează impresia unei cascade de foc.

L

ocul este descoperit încă din
1851, însă fenomenul apare
în relatări de abia în 1973,
fiind consemnat pentru prima dată
de fotograful Galen Rowell. Cel mai
probabil, în acest interval de timp
nimeni nu a trecut prin acele locuri
la sfârșitul iernii. De atunci însă,
anual, mii de turiști campează în
zonă atrași de minunatul fenomen.
sursa:amaisingplanet.com

Zece ouă de dinozaur aflate în două cuiburi şi mai multe fosile
de Titanosaur au fost descoperite în urma cercetărilor efectuate
de studenţii Universităţii din Bucureşti, aflați în practică în Ţara
Haţegului, a informat administraţia Geoparcului Dinozaurilor –
Ţara Haţegului. Titanozaurii au fost ultimul grup de dinozauri
cu gâtul lung, supraviețuitori
țuitori ai evenimentului de extincție
planetară de la sfârșitul
șitul perioadei cretacicului. Acestă grupă
grup de
sauropode include unele dintre cele mai grele creaturi ce au
existat vreodată pe pământ, cum ar fi Argentinosaurus și
Puertasaurus, care sunt estimate a fi cântărit până la 90 de tone.
Numele grupului se referă la Titanii menționați
men
în mitologia
Greciei antice. Titanosaurul avea capul mic – în comparație cu
alte sauropode,, avea gâtul lung, corpul foarte mare, iar coada
destul de lungă, tip bici (ajungea până la 40 m. lungime –
exemplar descoperit în Patagonia).
Toate aceste descoperiri au putu fi făcute pentru că, timp de
două săptămâni, studenţi ai Facultăţii de Geologie şi Geofizică
din cadrul Universităţii din Bucureşti au participat la cercetări
de teren pentru descoperirea de noi fosile privind renumita
„faună a dinozaurilor pitici din Transil
Transilvania”. În urma
săpăturilor efectuate au fost descoperite şi recuperate numeroase
fragmente de fosile de titanosauri (dinozauri de talie mare,
ierbivori, patrupezi) si două noi cuiburi cu ouă de dinozaur.
„Cuiburile cu ouă de dinozaur descoperite în zonă sunt
s
expuse
şi pot fi văzute la Centrul de Ştiinţă şi Artă al Geoparcului
Dinozaurilor – Ţara Haţegului din localitatea General
Berthelot. Şi tot acolo poate fi admirată şi reconstrucţia unui
titanosaur – Magyarosaurus dacus, realizată de celebrul
paleoartist canadian Brian Cooley”, ne-a
ne informat Adina Popa,
reprezentanta Geoparcului Dinozaurilor – Ţara Haţegului.
Fosilele descoperite nu au fost încă expuse, ele necesitând mai
întâi operațiuni
țiuni de preparare, inventariere şi cercetare în
laborator, etape de lucru ce ar putea conduce la descoperirea de
noi informaţii necesare care să conducă la reconstituirea
mediului de viaţă din Cretacic, de pe fosta Insulă a Haţegului.
Cercetările realizate în luna august 2016 au fost susţinute de
Universitatea din Bucureşti din fondurile alocate Geoparcului
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Dinozaurilor Ţara Haţegului – Geoparc Internaţional
UNESCO, dar şi cu sprijinul deja binecunoscutului DinoParc
din Râşnov. Practica studenților de la Facultatea de Geologie şi
Geofizică din cadrul Universității din Bucureşti,
eşti, pe teritoriul
Geoparcului, se desfăşoară în bune condiții
ții de aproape 40 de
ani, cercetările realizate de cadrele didactice şi studenţi
contribuind la punerea în valoare a acestui colțț unic de lume,
altădată aparținând doar dinozaurilor.

Cel mai mare dinozaur zburător din lume
a fost descoperit și în România
Conf. univ. dr. George V.
V GRIGORE
Cel mai mare dinozaur zburător din lume, descoperit pe
teritoriul României şi reprodus la scara 1:1, este prezentat
publicului în premieră, la Muzeul Naţional de Istorie Naturală
„Grigore Antipa”, în cadrul expoziției „Aripi peste timp”, care a
fost deschisă în perioada 28 iulie – 14 august 201
2016, interval în
care în care s-a admirat nu doar uriașul
șul zburător Hatzegopteryx,
dar și pe Pteranodon animatronic și încă trei exponate, ce au
fost amplasate în exteriorul Muzeului de Geologie, din
apropiere. După vizita din București,
ști, dinozaurii zburători ss-au
întors la ei acasă, la „Dino Parc” Râșnov,
șnov, unde pot fi vizitați „in
situ”. Reproducerea Hatzegopteryx-lui, a fost făcută conform
ultimelor descoperiri ce aparțin
țin lui Dan Grigorescu, profesorul
care a găsit fragmentele din oasele giganticului dinozaur. La
conferința de presă, la deschiderea expoziției,
ției, a luat parte Luis
Popa, directorul Muzeului Național
țional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”, Adrian Apostu, managerul „Dino Parc”, profesorul
Dan Grigorescu și Rodica Tiță, coordonatorul Muzeului de
Geologie și a fost prezentată istoria acestui dinozaur zburător
descoperit în țara noastră. Hatzegopteryx (Hatzegopteryx
thambema) este un pterozaur azhdarchid de mari dimensiuni.
Numele se compune din Hatzeg, care vine de la zona unde a
fost descoperit („Țara
Țara Hațegului”, sau „Insula Hațeg”, cum o
numesc geologii) și pteryx, cuvântul grecescul pentru „pasăre”.
Fosilele au fost descoperite în anul 1978 de către
ătre cercetătorul
Dan Grigorescu, în zona Hațegului.

Se estimează că acest pterozaur a trăit acum 71 – 65 de milioane
de ani, la sfârșitul Cretacicului.. Fragmentele de craniu și de alte
oase extrase din sediment atestă existența
ța unui animal de mari
dimenisuni, cu o deschidere a aripilor de circa 12 m. Totodată a
fost descoperit și un femur de 38,5 cm. Cu o lungime estimată
de circa 3 m, craniul său ar putea fi cel mai lung dintre toate
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animalele de uscat. Reproducerea sa fidelă aparține
apar
echipei de
specialiști
ști de la „Dino Park” Râșnov, cei ca
care oferă amatorilor
de senzații
ții tari un adevărat Jurassic Park, cu peste 45 de
reproduceri de dinozauri în mărime reală, pe pantele muntelui
unde se află și cunoscuta Cetate Râșnov.

Cutremur puternic în România.
Seismul a fost resimţit şi în
Republica Mo
Moldova
Cutremurul puternic, cu magnitudine 5,3 pe scara Richter,
ce a avut loc noaptea de vineri spre sâmbătă (23 spre 24 sept
2016), la ora 2.11, resimţindu-se
se pe întreg teritoriul ţării.
Seismul s-aa produs în zona Vrancea, la o adâncime de 91,6
kilometri,
lometri, potrivit Institutului Naţional de Fizică a Pământului.
Ştiri pe aceeaşi temă România s-aa cutremurat la 5,3 pe scara
Richter. Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov (ISUBIF), a declarat
sâmbătă,
âmbătă, că imediat după cutremur ss-au înregistrat câteva
apeluri la 112, însă erau de la persoane care cerea sfaturi despre
cum să acţioneze, dacă să iasă din casă sau să se adăpostească.
„Imediat după prima fază a cutremurului au sosit câteva apeluri
la 112,
12, direcţionare către dispeceratului nostru, dar nu pentru a
interveni, ci pentru a dat sfaturi legate de cum să acţioneze, dacă
să iasă din casă sau unde să se adăpostească. Ţinând cont că
linia nu era ocupată, nefiind apeluri multe, colegii noştri le-au
le
putut da sfaturile necesare. Trebuie însă să tragem un semnal de
alarmă pentru că dacă ar fi fost o situaţie mult mai gravă,
blocarea liniei telefonice este o problemă”, a spus Daniel
Vasile. El a precizat că fiecare dintre noi ştie să acţioneze în caz
de cutremur, însă unele persoane nu au ştiut cum să acţioneze
din cauza panicii. „Apelarea numărului 112 este prima
oportunitate pe care o au cetăţenii. În cazul în care nu
funcţionează liniile de telefonie, cetăţenii să meargă la cea mai
apropiată unitate dee pompieri şi să anunţe evenimentul. După
cutremur însă, trebuie să aştepte să vadă dacă mai sunt replici şi
abia după aeea să iasă din casă. De asemenea, trebuie stabilit un
punct de întâlnire cu ceilalţi membri ai familiei”, a mai adăugat
Vasile. Acesta a precizat că în Bucureşti sunt mai multe
adăposturi de protecţie civilă în caz de atac aerian aflate în
subsolurile blocurilor, care pot adăposti 1 milion de persoane.
Pe lângă acestea, cetăţenii se mai pot adăposti şi în tunelurile de
metrou. UPDATE 07.000 Institutul Naţional de Fizică a
Pământului (INFP) a revizuit magnitudinea cutremurului produs
în noaptea de vineri spre sâmbătă în Vrancea de la 5,6 la 5,3 şi a
modificat adâncimea la care acesta a avut loc, de la 112,3
kilometri la 91,6. O replică a seismului,
smului, de 2,7 pe Richter, ss-a
produs tot în zona Vrancea, la ora 2.48, transmite News.ro.
INFP a modificat magnitudinea cutremurului care s-a
s produs la
ora 2.11, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de la 5,6, la 5,3. În
acelaşi timp, specialiştii INFP au revizuit
evizuit şi adâncimea la care a
avut loc seismul, de la 112,3 kilometri, la 90,6. Potrivit INFP, o
replică a seismului, de 2,7 pe Richter, s-a
s produs la ora 2,48, tot
în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 76 de kilometri.
Cutremurul cu magnitudinea 5,6 pe Richter ss-a produs la ora
2.11.16, în zona Vrancea, potrivit INFP. Seismul ss-a produs la 7
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kilometri de localitatea Nereju şi la 40 de kilometri de Focşani,
transmite News.ro. Cutremurul s-aa resimţit pe întreg teritoriul
României, mişcarea seismică fiind
nd puternică în Vrancea, Buzău,
la Bucureşti, dar şi în Iaşi, Galaţi, Craiova. De asemenea,
seismul s-aa resimţit şi în Republica Moldova şi în Kiev, Vidin şi
Sofia. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
au declarat pentru News.ro că deocamdată
camdată nu au primit vreo
solicitare de intervenţie. La Iaşi, de pe faţadele unor clădiri ss-au
prăbuşit bucăţi de tencuială. Ultimul cutremur de amploare a
avut loc în urmă cu doi ani, pe 22 noiembrie 2014, şi a avut
magnitudinea de 5,7 pe scara Richter.

Șeful INFP: A fost un cutremur cu un
mecanism destul de ciudat!
Veronica MICU
Directorul general al Institutului pentru Fizica
Pământului, Constantin Ionescu, a declarat că seismul care
s-a produs, în România, a fost "destul de semnificativ ca
magnitudine" și a avut un "mecanism destul de ciudat".

C

utremurul a fost destul de semnificativ din punctul de
vedere al magnitudinii. Adâncimea a fost de 91 de
kilometri. Seismul s-aa produs în partea de nord-est a
regiunii Vrancea şi a avut un mecanism destul de ciudat
deoarece efectele sunt către nord-est
est şi estul României.
Cutremurele de adâncime şi cele de suprafaţă sunt la fel de
periculoase. Cele de adâncime trebuie să aibă magnituni foarte
mari pentru
ru a produce pagube materiale, iar cele de suprafaţă
produc pagube materiale la adâncimi mici şi pe o arie foarte
mică. Cutremurele adânci produc pagube pe arii foarte mari.
Acest cutremur a mai avut o replică, la ora 2:45 şi a avut
magnitudinea 2,7 la o adâncime
dâncime de 76 de kilometri. De obicei,
cutremurele adânci nu au replici. De remarcat, acest cutremur a
avut acelaşi mecanism ca cel de-al
al doilea cutremur major din
1990, cel cu magnitudinea de 6,9.
Avem înregistrări ale mişcării solului cu valori destul de mari la
Bârlad, Iaşi şi Vaslui, ceea ce arată că mecanismul de rupere a
faliei este către nord-est",
est", a explicat Constantin Ionescu, la Digi
24.
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Cel mai mare seism de adâncime din
ultimii 7 ani. Ce spun experţii despre
producerea unui cutremur puternic îîn
România
Daniel VASILE
Spaima oamenilor după cutremur este justificată, într
întro ţară cum este România.

A

ceastă mişcare tectonică destul de serioasă ne
reaminteşte că autorităţile sunt complet nepregătite să
gestioneze
o
eventuală
situaţie
de
criză.
În Bucureşti, capitală cu cel mai mare risc seismic din întreagă
Europa, 700 de clădiri au nevoie urgenţă de consolidări.
c
Că prin
minune, sâmbătă-noapte nu s-aa întâmplat nimic, însă nu putem
stă aşa la nesfârşit. La Iaşi în schimb, bucăţi mari de tencuiala ss
au desprins dintr-o
o clădire de patrimoniu, lăsată în paragină.
Situaţia cea mai gravă rămâne tot în Bucureşti.
Bucure La distanţă mică
de Vrancea, Capitală are o populaţie de peste două milioane de
locuitori şi nu mai puţin de 700 de clădiri şubrede, dintre care în
jur de 200 reprezintă un real pericol public. În caz de cutremur,
inspectoratele de urgenţă şi centrele de urgenţă din cadrul MAI,
Armata şi Guvern sunt avertizate cu aproximativ 25 de secunde
înainte.
Aşa s-a întâmplat şi sâmbătă-noapte,
noapte, iar câteva echipaje de
pompieri au plecat imediat în recunoaştere pe teren. Vizat a fost
în special centrul istoric al Capitalei. Pagube nu au fost, dar zeci
de bucureşteni au sunat la 112, însă nu pentru că ar fi avut vreo
urgenţă, ci pentru că încercau să afle ce-ar
ce
fi trebuit să facă.
Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU: ''Trebuie să tragem un
semnal de alarmă, pentru
u că dacă vorbeam de o situaţie mai
gravă, blocarea liniilor telefonice ar fi însemnat o problema
pentru că proioritara este preluarea apelurilor de importantă
majoră."
Am ajuns în această situaţie şi pentru că doar două procente din
numărul clădirilor care
re au nevoie urgent de reparaţii au fost
consolidate. Odată pentru că autorităţile nn-au făcut aproape
nimic din '77 încoace, apoi pentru că locatarii imobilelor cu
bulină
refuză
să-şi
şi
părăsească
locuinţele.
În urmă cu câteva zile, oficialii au anunţat că au înfiinţat
Administraţia Municipală pentru Consolidarea Imobilelor cu
Risc Seismic. Angajaţii instituţiei vor merge din bloc în bloc şi
vor încerca să-ii convingă pe oameni să se mute, provizoriu.
De asemenea, nouă harta de risc a capitalei arată că cele mai
vulnerabile zone sunt: Casă Presei Libere, Băneasa şi
Pantelimon. În pericol sunt şi cartierele Militari, Drumul Sării şi
Panduri, din Vest şi sud-vest.
vest. Un seism puternic ar fi resimţit
moderat în Baltă Albă, Vasile Lascăr, Gemeni, Titulescu şi
chiar în centru. Cea mai liniştită zona din oraş este Metalurgiei.
În acest moment, în Capitală, adăposturile de protecţie civilă ar
trebui să poată primi aproximativ un milion de oameni. Pe
hârtie. În realitate, cele aflate la subsolurile blocurilor sunt fie
închise
nchise cu lacăt, fie nu ştie nimeni de existenţa lor.
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De ce oare nu ne plac aliaţii
aliaţii?
Adrian SEVERIN – București

La scurt timp după ce am terminat analiza mesajului
prin care ambasadorul SUA, Hans Klemm, îi îndemna pe
români să le permită imigranților
arabo-musulmani participarea la
făurirea „noii Românii”, cineva mi-a
atras atenția asupra unui raport
secret german datat 4 noiembrie 1940.

D

ocumentul, probabil redactat de
un
expert
al
NSDAP
(Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei), propunea strategia Germaniei naziste fa
față de
recentul său aliat român. Fotocopia originalului se găsește
găse
la
Arhivele Naționale alee României, Fondul Microfilme SUA, rola
258, cadrul 1405523. Înainte de orice subliniez că acest text
trebuie citit dincolo de prejudecata potrivit căreia tot ce este de
origine nazistă sau este un produs german din perioada nazistă,
este aberant. Sublinierea
rea este importantă pentru a se în
înțelege
faptul că prin paralelele pe care le voi face în continuare nu am
urmărit să îi descalific pe aliații
ții de azi ai României, punând
gândirii lor strategice, fără o analiză rațională,
țională, eticheta de
„nazist”. La urma urmei,, o mare parte a proiectului actualei UE
își
și are originea în viziunea liderilor și experților naziști asupra
Europei postbelice care, în ipoteza victoriei germane, urma să
fie organizată ca un „imperiu prietenos” funcționând
ționând pe baze
federale aparent liber consimțite
țite dar sub conducerea Berlinului.
(După ce, înfrântă în război, Germania a încercat să salveze
proiectul transformându-se pe sine într-oo Germanie europeană,
recent ea a revenit la ideea inițială
țială a Europei germane; desigur,
într-o variantă actualizată și adaptată, revăzută și adăugită.)
Întorcându-ne
ne la documentul din noiembrie 1940, trei observa
observații
generale sunt de natură a șoca: 1. faptul că strategia Germaniei
față
ță de România a rămas aceeași după trei sferturi de secol;
2. faptul că strategia românească
ânească a Germaniei din 1940 este
asemănătoare cu strategia SUA față
ță de România din 2016;
3. faptul că atunci ca și acum mulți români au aceeași analiză și
simpatizează cu concluzia transformării țării lor într
într-o colonie.
În 1940 România era partenerul strategic
trategic al Germaniei. În 2016
România este partenerul strategic al SUA. Între timp România a
făcut parte din același
și sistem de alianțe cu Rusia sovietică; cu
mențiunea
țiunea că la acesta a aderat sub presiunea directă a armelor
iar nu sub aceea indirectă a împrejurărilor
ejurărilor geostrategice.
Oricum, este un loc comun că și URSS a dorit să folosească
„metoda colonială” în relația
ția cu România. Doctrina
„suveranității limitate” – cunoscută și ca „Doctrina Brejnev” –
este doar una dintre expresiile acestei dorințe.

În primul rând, el spune că „România de pe cele două păr
părți ale
Carpaților
ților reprezintă două entități diferite.” Dacă influența
culturală a Occidentului (reprezentat de Sfântul Imperiu Roman
de Națiune
iune Germană) a ajuns până la arcul carpatic (cel mai
îndepărtat punct oriental de expansiune a culturii germane), „de
cealaltă parte a Carpaților
ților începe un spațiu colonial care nu
este capabil să trăiască într-un
un mod propriu și este influențat de
formele exterioare”. De aceea „«națiunea
țiunea română» nu este nici
în ziua de azi altceva decât o legendă a istoriografiei”. Vă
place?
Regăsim această teză și la americanul Samuel Huntington care,
în faimoasa sa lucrare Ciocnirea civiliza
civilizațiilor, spune fix același
lucru și de aceea consideră că granița naturală a Occidentului
euroatlantic – catolic și protestant – se află pe linia Carpa
Carpaților,
urmând a îngloba Transilvania, Banatul, Crișana
Cri
și
Maramureșul,
șul, și a lăsa în afară Moldova, Valahia (Muntenia și
Oltenia) și Dobrogea ca părți
ți ale lumii euro-asiatice
euro
ortodoxe.
Nu este întâmplător că respectiva linie de demarcație
demarca este cea
convenită – cel puțin tacit – de SUA și URSS la Malta în 1989.
Tulburările din martie 1990 de la Târgul Mureș
Mure (urmărite cu
mare atenție la Berlin)) erau pe punctul de a o transforma dintr
dintr-o
frontieră virtuală într-una reală.
Pentru ca Eurasia să nu devină prea puternică și să pună în
discuție
ție atotputernicia occidentală, SUA au fost încântate să
alimenteze conflictul geopolitic al ortodoxiei ruse cu islamul. În
acest scop, la începutul anilor 1990, au susținut
sus
albanizarea
Balcanilor și secesiunea republicilor nord-caucaziene
nord
ale
Federației
ției Ruse. Atunci Bucureștiul s-a
s alăturat geopoliticii
americane în speranța
ța că împingerea frontierelor ruse spre est va
antrena (pe principiul „groazei de vid”) o deplasare similară a
frontierelor estice ale Occidentului, în spatele cărora se
adăpostise deja vechea rivală Ungaria. Astfel, dintr-o
dintr lovitură,
România și-ar
ar fi asigurat atât accesul în familia euroatlantică,
ieșirea
șirea de sub dominația rusă, păstrarea unității sale teritoriale
(într-un
un moment în care Iugoslavia dar și Cehoslovacia erau
supuse dezmembrării) și plasarea sub aceeași umbrelă de
securitate cu Ungaria. Reușita
șita doar parțială a acestei abordări
(să o numim „regățene”
țene” deși ea a fost împărtășită și de mulți
ardeleni) explică situația
ția geostrategică dificilă în care se află
națiunea
țiunea română astăzi, cu un sfert de secol mai târziu: Rusia nu
a putut fi împinsă decisiv spre est, dar România, odată intrată în
structurile
ucturile euroatlantice, a fost basculată către un statut
semicolonial.
De remarcat este că ideea celor două Românii (europeană și
asiatică, cvasinațională
țională și pseudonațională, occidentalo
occidentaloconformă și occidentalo-incompatibilă),
incompatibilă), precum și cea a
caracterului iluzoriu al unei națiuni
țiuni române unice și indivizibile,
sunt calul de bătaie al multor curente de gândire românești.
române
Despre asta este vorba în critica „miticismului” dâmbovi
dâmbovițean și
în afirmarea autonomismului transilvan, promovate de diverse
grupări avându-și
și principalul sediu la Cluj și legături politicopolitico
economice strânse cu cercurile berlineze.

De ce oare nu ne plac aliații?!
ții?! Să vedem ce spune documentul
german.
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O altă asemănare șocantă între documentul german din 1940 și
geopolitica contemporană rezidă în afirmarea neîncrederii în
liderii autohtoni. Deși în România există „substanța unei rase
vrednice”, spune textul german, aceasta nu este „destul de
puternică pentru a crea un stat și a transforma o populație întrun popor”. „În primul rând nu există un conducător și o clasă
conducătoare” și de aceea orice încercare internă de crea o
„nouă Românie” se lovește de rezistența aparatului de stat
format din „ofițeri, funcționari și intelectuali aproape fără
excepție obișnuiți să trăiască din trădare” – adică, s-ar zice
astăzi, din corupție. Se înțelege că toți aceștia trebuie înlăturați
căci liderul care le „pretinde cinste se confruntă imediat cu o
dușmănie crescândă”.
Asemănătoare sunt și referirile la „noua Românie”. De remarcat
este împrejurarea că în istoriografia occidentală, atunci când se
face distincția între două perioade din istoria aceleiași țări,
separate printr-o revoluție, se vorbește despre „vechiul regim” și
„noul regim”. (Este cazul Angliei de dinaintea și de după
revoluția din 1642 sau al Franței de dinaintea și de după
revoluția din 1789.) Când separarea se face printr-o reformă
constituțională adoptată în cadrul aceluiași sistem de guvernare,
se menționează tipul de guvernare urmat de indicativul său
cronologic. (De exemplu, în Franța se vorbește despre prima, a
doua, a treia Republică etc.) Când adjectivul „nou” este asociat
cu numele unei țări, al unui oraș sau al unui ținut, ceea ce
rezultă este apelativul unei colonii (Noua Spanie, Noua Scoție,
Noul Orleans, Noul York etc.).
La origine, Lumea Nouă nu a fost decât un transfer al Lumii
Vechi pe un teritoriu nou, de pe care civilizațiile băștinașe au
fost izgonite. Că știu aceasta sau nu, atât autorii documentului
german din 1940 cât și mai recent ambasadorul american Hans
Klemm, referindu-se la „Noua Românie”, implicit și poate
involuntar dar fără echivoc, i-au definit și statutul – acela de
colonie. O colonie sui generis organizată în propriul spațiu
geografic. Drumul României către un posibil mare viitor ar
trece prin certitudinea unui asemenea statut.
În 1940 ca și acum se pare că aliații noștri nu sunt deloc
mulțumiți de partenerul lor român și de aceea vor nu să strice
parteneriatul ci să îl folosească pentru a transforma România în
altceva; evident potrivit concepției și intereselor lor. Un altceva
care nu este capabil de opoziție.
Experții germani din 1940 o spun cu claritate: „Noua Românie
trăiește de la început pe baza atotputernicei bunăvoințe a Axei,
chiar și din punctul de vedere al politicii interne”. Liderii
români de nădejde au făcut apel la ajutorul extern „nu împotriva
unor puteri străine… ci împotriva propriei lor armate și
împotriva rezistenței din cadrul aparatului de stat, pentru că nu
aveau la îndemână forțe proprii care să le fie alături”. (Parcă se
vorbește despre doamnele Kovesi sau Macovei, ori parcă le
auzim pe ele însele vorbind.) Nici poporul din care se recrutează
elitele nu este, însă, mai bun: „…populația României nu este
una ambițioasă și în mod oriental-slav se mulțumește cu
astâmpărarea foamei în loc să se străduiască să își asigure
singură toate cele necesare. Religiozitatea moartă a bisericii
ortodoxe o întărește în această atitudine”. În concluzie, „Noua
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Românie va avea nevoie pentru totdeauna din punct de vedere
al politicii externe de sprijinul trupelor germane, iar din
punctul de vedere al politicii interne, pentru cel puțin câteva
decenii.”
Dacă înlocuim din text cuvinte sau sintagme precum „axă” sau
„trupe germane” cu „SUA” sau „Germania”, precum și referirile
la generalul Antonescu (care a fost, totuși, un patriot român) cu
altele amintind conducători români de azi propulsați, susținuți și
lăudați de străinătate chiar în pofida impopularității lor
domestice (de exemplu, Traian Băsescu), avem impresia că
ascultăm discursurile ori citim telegramele ambasadorului SUA
sau ale celui al Germaniei la București. (Mesajele
ambasadorilor Marii Britanii sau Olandei se îndreaptă și ele în
aceeași direcție.)
Asemănările depășesc, însă, sfera analizei pentru a merge în
zona proiectului. S-ar putea zice că identitatea de rațiune
reclamă o identitate de soluție. „Dacă se dorește ca România să
nu fie doar păstrată ci să fie folosită pe deplin, acest lucru nu
poate avea succes doar prin consiliere, ci prin metode
coloniale.” „Trebuie ca forța de lucru care acum lenevește să
fie ocupată intensiv, pe model colonial… Trebuie alcătuite mari
armate de muncitori care să refacă sistemul de drumuri extrem
de înapoiat. Industriile care necesită forță de muncă intensivă
trebuie transferate… în România.” Greu de găsit vreo diferență
între aceste citate datând din 1940 și cele ce se spun și se petrec
astăzi în România. Atunci ca și acum sunt și români convinși că
infrastructurile noastre nu se pot dezvolta decât sub biciul
disciplinei străine și că economia română nu poate progresa
decât preluând tehnologii occidentale.
Ca și planificatorii politici de astăzi, documentul german din
1940 se arătă grijuliu cu aparențele. Iată cum vede el
colonizarea României: „Aceste sarcini pot fi îndeplinite fără să
fie atinsă suveranitatea formală a României (caracteristicile
cele mai importante ale suveranității oricum îi lipsesc acestui
stat) și fără ca să fie blocate posibilitățile de dezvoltare ale
puterilor vrednice din rândul populației românești (atunci
lăudat era Horia Sima, azi Codruța Kovesi etc. – n.n.).
Modalitatea de acțiune trebuie să fie o impunere pașnică… Nu
ar trebui să fie întâmpinate obstacole de netrecut pentru
punerea sub regie germană a construcțiilor de drumuri și
canale. Nu este nevoie de mijloace violente pentru penetrarea
industrială. Printr-o politică românească bazată pe realități…
fiecare va primi ceea ce i se cuvine: masele… o mai bună
supraveghere și alimentare ca până acum, germanii vor primi
conducerea în ceea ce privește interesele Reich-ului și foloasele
cuvenite pentru contribuția și asumarea responsabilității
politico-militare (vezi astăzi bazele de la Deveselu și
Kogălniceanu – n.n.), forțele vrednice de origine românească
vor primi participarea la guvernare și administrare,
conducerea producției și comerțului. … Germania nu trebuie să
lase să îi scape posibilitățile coloniale care se găsesc la ușa
sa.”
Această „ofertă” este valabilă și azi. Nu se poate spune că este
cu totul irațională sau lipsită de abordări pozitive. Ca să știm
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cum ne poziționăm
ționăm față de ea trebuie să știm dacă îi acceptăm
sau nu premisele.
Putem fi noi de acord că națiunea
țiunea română este o alcătuire
artificială iar statul român exclusiv un proiect politic? Dacă
suntem de acord cu asta înseamnă că oricând un alt proiect
politic – presupus mai bun – îi poate lua locul. Ceea ce a fost
montat „greșit” poate fi demontat și remontat „corect” prin
voința unui alt inginer.
Putem fi noi de acord că proiectul național
țional românesc este unul
cu totul eșuat
șuat și că românii (în special liderii lor) care doresc
perpetuarea „eșecului”
șecului” apărând o identitate națională ilu
iluzorie,
sunt niște
ște retrograzi corupți care trebuie eliminați? După cum,
dimpotrivă, cei care vor o „Nouă Românie” ana
anațională,
reprezintă „forțele
țele sănătoase” ale unei comunități lipsită de
alcătuire organică și de identitate culturală? Dacă suntem de
acord cuu asta înseamnă că eliminarea actualelor elite române
românești
este necesară și legitimă.
Putem fi noi de acord că, astfel cum a fost ea construită,
națiunea
țiunea română este incapabilă de autoguvernare și că are
caracteristici incompatibile cu civilizația
ția occidental
occidentală
euroatlantică? Dacă da, atunci nu avem altă posibilitate decât să
acceptăm o tutelă străină, singura noastră libertate fiind eventual
aceea de a opta între un stăpân sau altul. Aceasta cu con
conștiința
că alegerea stăpânului este ultimul drept de care dispu
dispune omul
liber înainte de a deveni slugă.
Dacă tăcerea ar însemna acceptare, s-ar
ar zice că majoritatea
românilor
răspunde
afirmativ
acestor
întrebări.
Cei care însă nu sunt de acord cu ipotezele din care ss-au născut
întrebările anterioare, trebuie să respingăă „oferta” și să se
pregătească de rezistență;
ță; atât în plan intern cât și în plan
extern.
Să nu ne facem iluzii. Libertatea și sclavia nu pot sta împreună;
așa
șa cum două săbii nu pot sta în aceeași teacă. Între cele două
nu poate exista compromis. Nu poți fi puțin
țin liber și puțin vasal;
așa
șa cum o femeie nu poate fi puțin virgină și puțin gravidă.
Bătălia în care suntem deja implicați
ți este una pe viață și pe
moarte. Soarta ei depinde de cel care obține
ține victoria pe frontul
intern. Este limpede că puterile globale
ale sau regionale ale căror
aliați suntem – indiferent care ar fi ele – nu se simt confortabil
cu o Românie suverană, potentă și rezistentă. Întrucât, totuși, nu
ne pot nici ignora, ne vor accepta și așa, de îndată ce semnele că
există destui români gata săă facă act de supunere se vor stinge.
Nu defectele noastre ci trădările noastre explică de ce aliații
alia
noștri
ștri cred că este mai profitabil pentru ei ca noi să pierim ca
neam, lăsând în urmă o națiune
țiune vidă asemenea unei cochilii
goale, decât să ne păstreze ca partener pe care se pot sprijini
tocmai întrucât le opunem rezistență.

Slobodan Milošević a fost achitat de către
Tribunalul Penal Internațional
Interna
pentru
fosta Iugoslavie! SUA și NATO trebuie să
răspundă
ăspundă pentru crimele de război comise
în fosta Iugoslavie!
O veste neașteptată,, care vine sa zguduie lumea
globalistilor (SUA si NATO),, dupa ată
atăția ani de minciuna
propagandistica transmisă via mass-media,
mass
Slobodan
Milosevic a fost achitat.

D

ecizia va avea un puternic
rnic impact pentru „lumea liberă
și civilizată”, acea
ea lume, care a condus operațiunea
opera
de
distrugere a Iugoslaviei,
goslaviei, sub pretextul unui așa-zis
a
genocid pe care Slobodan
obodan Milosevic ll-ar fi comis împotriva
sârbilor kosovari.
„Yugoslavia (1999)
Minciună mediatică: Sârbii comit genocid împotriva albanezilor
kosovari.
Ulterior s-aa aflat: Pură invenţie, aşa cum purtătorul de cuvânt
oficial NATO, Jamie Shea, a admis. Obiectivul real:
Transformarea NATO într-oo forţă poliţienească globală şi
impunerea
ea controlului NATO în Balcani. Instalarea unei baze
militarea americane în Kosovo. Consecinţe: 2000 de victime ale
bombardamentelor NATO. Purificare etnică în Kosovo pusă în
practică de către UCK, sub acoperirea NATO.”[1] Informatia cu
privire la achitareaa sa a aparut pe site-ul
site
organizatiei
neguvernamentale „Slobodan Milosevic”[2], un ONG dedicat
prezentarii adevarului despre razboiul criminal condus de
teroristii SUA-NATO
NATO din fosta Iugoslavie. In hotarare,
Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie
Iugo
sustine ca
nu exista suficiente probe pentru a se putea demonstra vinovatia
sa.
Fostul europarlamentar, Adrian Severin, a scris si un
comentariu pe pagina sa de Facebook cu privire la aceasta
decizie istorica:
„Achitarea
Achitarea lui Slobodan Milosevici: act de dreptate sau act
de acuzare?

A mers vorba că românii obișnuiesc
șnuiesc să își trădeze aliații.
Adevărul este exact invers. Aliații i-au
au trădat într
într-una. Românii
se trădează doar pe ei înșiși. Deșteaptă-te
te române!
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Tribunalul Internaţional pentru fosta Iugoslavie a decis după ani
de proces, că principalul acuzat, fostul lider sârb Slobodan
Miloşevici, între timp decedat în detenţie din motive nu prea
clare, este nevinovat pentru crimele de război din Bosnia.
Pentru mine şi cei din cercul meu concluzia tribunalului nu
poate fi o surpriză, ci numai faptul că ea a fost oficilizata prin
sentinţa acestuia. Cei care trebuiau să ştie că Miloşevici nu a
determinat comiterea unor crime în Bosnia ci dimpotrivă a
contribuit, prin influenţă să asupra sârbilor bosniaci, la
curmarea lor, o ştiau. Eu unul aveam informaţii în acest sens,
inclusiv din surse de prima mâna. În 1997, la Iraklion, în Cretă,
pe atunci încă Preşedinte al Serbiei, Slobodan Miloşevici mi-a
spus întreagă poveste în detalii foarte compromiţătoare pentru
predicatorii globali ai drepturilor omului. Câţiva ani mai târziu,
acea versiune mi-a fost confirmată în cadrul unei discuţii destul
de aprinse, purtate în căldură altei insule greceşti, Kos, din
arhipelagul Dodecanez, de către un alt protagonist al
evenimentelor,
Richard
Holbrooke
Ceea ce mai ştiam era că multe din evenimentele sângeroase
consumate în Bosnia fuseseră fie înscenări ale unor forţe
ascunse, fie pure invenţii ale presei, ambele menite să
mobilizeze opinia publică internaţională în favoarea intervenţiei
militare externe în conflict. Crime odioase se comiseseră cu
adevărat şi suferinţele oamenilor de rând erau reale dar vinovaţi
erau adesea alţii decât cei arătaţi cu degetul.
Nu că unii vor fi fost îngeri. Într-un fel sau altul cu toţii erau
vinovaţi (nu neapărat penal) dar vinovăţiile erau distribuite în
realitate cu totul altfel decât se proclamă oficial iar apărarea
drepturilor omului de rând devenise o acoperire pentru
promovarea unor interese geopolitice pe cât de nedeclarate pe
atât de autentice. În ziua în care Slobodan Miloşevici a fost
livrat Tribunalului de la Haga am scris un articol, apreciat
atunci că fiind curajos, în care puneam o întrebare retorică şi
formulăm un avertisment. Întrebarea era de ce democraţiile
euro-atlantice nu lasă justiţiei sârbe onoarea de a-i judecă ea pe
liderii sârbi acuzaţi pentru crime de război dar au încredere să îi
lase această sarcina mult mai puţin fiabilei justiţii irakiene, în
cazul lui Saddam Hussein? Avertismentul spunea că
organizatorii procesului trebuiau să se roage la Dumnezeu ca
acuzatul să nu moară cumva de inima în celulă sa, înainte de
terminarea procesului. Nu ştiu dacă nu s-au rugat sau
Dumnezeu nu i-a ajutat, dar Slobodan Miloşevici a murit înainte
de deznodământul procedurii judiciare. Acum achitarea,
facilitată poate chiar de acest deces care părea că lasă fără miză
procesul penal, nu mai are atât efectul de a-i face dreptate lui
Miloşevici ci de a-l face martir; pe el şi naţiunea sârbă. Un
martirat care va exacerbă sentimentele antioccidentale ale
sârbilor. Pe acest fond recunoaşterea Kosovo devine şi mai
problematica iar sancţiunile Occidentului faţă de sprijinul
Rusiei pentru aşa zisele mişcări de autodeterminare din Ossetia
de Sud, Abhazia sau Crimeea (căci Transnistria a fost de mult
uitată), tot mai lipsite de baza morală. Ironia sorţii face că
achitarea lui Slobodan Miloşevici să survină între omorurile de
la Nişă şi cele de la Munchen, cam în acelaşi timp în care
militarii americani erau puşi sub cheie şi lăsaţi fără aer
condiţionat pe aeroportul de la Incirlik. Nu este prilej de
bucurie. Nu este nici motiv să facem cuiva chip cioplit. Nici
scuză pentru a conduce maşină istoriei cu ochii în oglindă
retrovizoare. Este un bun moment însă că să reflectăm la
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înţelepciunea care spune că cine seamănă vânt, culege
furtună.”[3]
Robert Baer, fost agent CIA: „Am primit milioane de dolari
ca să dezmembrăm Iugoslavia”
„Am mituit partide şi politicieni ca să cultive ura între naţiuni.
Scopul nostru fundamental era să vă facem sclavii noştri!”
spune Robert Baer, fost agent CIA într-un interviu.
Publicaţia WebTribune din Serbia publică un interviu
halucinant cu Bobert Baer, fost agent CIA, care vorbeşte despre
activităţile agenţiei americane în fosta Iugoslavie.
Baer se afla, în urmă cu două săptămâni, într-un turneu de
promovare a cărţii sale „Secretele Casei Albe”, la Quebec,
Canada, în momentul în care a acordat interviul pentru
publicaţia sârbă. Robert Baer este autorul mai multor cărţi în
care dezvăluie secrete ale CIA şi administraţiilor Bill Clinton şi
George W. Bush. Fostul agent a fost arestat şi reţinut de mai
multe ori după ce a dat publicităţii informaţii din interiorul
adminstraţiilor americane. Mitt Waspurh, un prieten apropiat al
lui Baer şi fost funcţionar în Senatul SUA, după ce i-a furnizat
şi e mai multe informaţii, a fost ucis prin împuşcare.
Reporter: Când şi unde aţi avut prima misiune în Iugoslavia?
Baer: Am ajuns la bordul unui elicopter împreună cu 3 agenţi.
Am aterizat pe 12 ianuarie 1991 la Sarajevo. Misiunea noastră
era să ţinem sub observaţie presupuse atacuri teroriste ale
sârbilor care ar fi trebuit să aibă loc în oraş.
Reporter: Cine erau teroriştii respectivi şi de ce ar fi atacat?
Baer: Am primit de la CIA documente, despre un grup care se
numea „Serbia Supremă”, în care erau detaliate planurile lor de
a desfăşura atacuri cu bombă în clădiri împortante din Sarajevo,
ca răspuns la dorinţa Bosniei de a-şi declara independenţa faţă
de Iugoslavia.
Reporter: Acel grup chiar a existat şi ce anume făceaţi în
Sarajevo, care era misiunea primită de la CIA?
Baer: Acel grup nu a existat niciodată. Cei de la sediul central
ne-au minţit. Misiunea noastră era să alarmăm lumea şi să
împrăştiem panica printre politicenii bosniaci, să le împuiem
capetele cu ideea că sârbii vor ataca. Ca să clarific. Am acceptat
povestea livrată de CIA, dar după o vreme am început să o
punem la îndoială. De ce să provocam isterie când era clar că
acel grup nu exista.
Reporter: Cum şi când s-a încheiat misiunea şi dacă avea un
nume?
Baer: Pentru mine s-a terminat după două săptămâni când, am
fost trimis într-o nouă misiune în Slovenia. Operaţiunea a durat
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o lună şi purta numele de „Istina” (adevărul) cu toate că numai
adevar nu era.
Reporter: De ce v-aţi dus în Slovenia?
Baer: Am primit informaţia că Slovenia era gata să
să-şi declare
independenţa. Ni s-au
au dat bani, câteva milioane de dolari, ca să
finanţăm diverse ONG-uri,
uri, partide de opoziţie şi diverşi
politicieni care au stârnit ura şi au inflamat societatea.
societat

Reporter: Cine este vinovat pentru genocidul de la Srebrenica?
Baer: Vina aparţine bosniacilor, sârbilor şi americanilor, adică
noi! Însă toată vina a fost aruncată pe sârbi. Din nefericire multe
victime înmormântate ca musulmani, erau de fapt sârbi sau alte
naţionalităţi. […] Oraşul Srebrenica a fost sacrificat
sacr
pentru a da
Amercii motivul să atace Serbia în urma pretinselor atacuri.
[…]
Reporter: Aveţi un mesaj pentru oamenii din fosta Iugoslavie?

Reporter: Care este părerea dvs. despre propaganda CIA, ce
gândeau colegii?

Baer: Am. Uitaţi trecutul, a fost o înscenare, este un fals. V
V-au
manipulat, au obţinut ce au vrut şi este prostesc
pro
să vă urâţi între
voi, trebuie să arătaţi că sunteţi mai puternici şi că vă daţi seama
cine a creat acest lucru. Imi cer iertare, sincer. Acesta este
motivul pentru care de multă vreme dezvălui secrete ale CIA şi
Casei Albe.”[4]
SURSE

1.
2.
3.
4.

http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=7585
http://www.slobodan-milosevic.org/news/smorg-aw071816.htm
aw071816.htm
https://www.facebook.com/severin.adrian.mep/posts/1235457243165068
http://jurnalul.ro/stiri/externe/dezvaluirile-socante
socante-ale-unui-fost-agent-cia-am-primitmilioane-de-dolari-ca-sa-dezmembram-iugoslavia
iugoslavia-702381.html

Rusia finalizează bombardierul invizibil ce
lansează bombe
be atomice din spațiu
spa
Baer: Nimeni nu refuza o misiunea primită de la CIA, mai ales
că toţi eram agitaţi şi cu tendinţe paranoide. Mulţi agenţi şi
ofiţeri au dispărut pentru că pur şi simplu au re
refuzat că facă
propagandă îndreptată împotriva sârbilor în Iugoslavia.
Personal, am rămas şocat la enorma cantitate de minciuni cu
care erau „hrăniţi” politicenii de către agenţii CIA. Mulţi din ei
habar nu aveau că livrează minciuni. Fiecare ştia numai cât
câte o
mică bucăţică din poveste şi numai cei care creaseră toată
istoria cunoşteau şi ce se ascunde în spate, iar aceia sunt
politicienii.
Reporter: Aşadar, era numai propaganda anti-sârbească?
sârbească?
Baer: Şi da, şi nu. Scopul era divizarea republicilor, astfel că
Iugoslavia să nu mai existe ca un întreg. Serbia a fost aleasă
numai pentru simplul motiv că trebuie dată vina pe cineva dar
oarecum şi pentru motivul că este succesoarea fostei Iugoslavii.
Reporter: Puteţi da nume de politicieni din fosta Iugoslavie care
au fost mituiţi de CIA?
Baer: Da, cu toate că este o chestiune delicată: Stipe Mesic,
Franjo Tudjman, Alija Izetbegovic,, mulţi consilieri şi
membrii ai guvernului din Iugoslavia, am plătit generali,
jurnalişti, chiar şi unităţi militare. Radovan Karadzic a fost
plătit şi el, numai că după o vreme nu a mai acceptat, şi
şi-a dat
seama că va ajunge să fie sacrificat şi acuzat de crimele de
război din Bosnia. Toată regia a aparţinut administraţiei
americane. […]
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Războiul Rece dintre Rusia și Occident este tot mai
probabil! Un bombardier rusesc ”high-tech”
”high
devastator este
aproape de finalizare, spun experții
amenii de știință spun că bombardierul rusesc invizibil
PAK-DA este aproape finalizat

O

Cotidianul Daily Express a publicat un articol pe sitesite
ul său web, referitor la temerile legate de startul unei noi curse
a înarmărilor între Rusia și Occident, după ce oamenii de
știință au anunțat că avionul supersonic ”high
”high-tech” a lui
Vladimir Putin este aproape de finalizare. Proiectul urmărit
îndeaproape de președintele Rusiei,, a înregistrat ”progrese
semnificative”, experții
ții susținând că mortalul avion invizibil cu
nume de cod PAK-DA,
DA, este capabil să lovească orice țintă de pe
Pământ în termen de două ore.
Aeronava amenințătoare
țătoare ca aspect, va avea posibilitatea să
transporte și săă lanseze focoase nucleare de la limita spațiului
spa
cosmic, spun oamenii de știință din proiectul supervizat de
Vladimir Putin.. Un alt detaliu care ar trebui să îngrijoreze
armatele Occidentale este capacitatea avionului de a călători cu
o viteză de până la cinci ori mai mare decât viteza sunetului. Un
purtător de cuvânt al Fundației
ției pentru Cercetări de Perspectivă
aflată în subordinea Kremlinului, a spus: "Materialele trebuie să
reziste
te la temperaturi de peste 1500°
1500 C pentru o perioadă
prelungită de timp. Materiale
teriale conven
convenționale, cum ar fi oțelul
înalt aliat, se topesc la aceste temperaturi. Din această cauză ssau abordat tehnologii noi și crearea unor materiale compozite
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inovatoare, bazate pe fibre de carbon. În acest domeniu ss-au
înregistrat progrese semnificative
icative în ultimul timp".

homosexuali, invocând ordinea socială, respectiv bunele
moravuri și faptul că în felul acesta ss-ar nesocoti importanța
căsătoriei în societate.
ietate. Societatea românească nu este pregătită
să accepte relații
ții de acest tip, a mai susținut documentul
instituției
ției conduse de premierul Cioloș.

România, sursa de sclavi a Europei
De aici pornim! Aceasta şi nimic altceva trebuie să fie sursa
şi punctul de plecare al oricărei discuţii despre democraţia şi
capitalismul românesc, ca și despre binefacerile Uniunii
Europene: România este cea mai mare sursă de sclavi a Europei.

Comandamentul forțelor aeriene din Rusia, dorește
ște să aibă arma
de ultimă generație
ție operațională până în anul 2020. Dar, anunțul
făcut de Fundația
ția pentru Cercetări de Perspectivă vine pe fondul
temerilor că un război între Rusia lui Vladimir Putin și
guvernele occidentale rămâne la un nivel înalt. Navele Marinei
Britanice au urmărit o flotilă rusească formată din portavionul
”Amiral Kuznețov”
țov” și alte nave de război însoțitoare, care au
trecut prin Canalul Mânecii în drumul lor spre Marea
Mediterană. Măsura a fost văzută de mulți
ți ca un spectacol de
forță al marinei președintelui Putin.
Un avertisment suplimentar a fost emis de către premiatul autor
Arkadi Ostrovski, specializat în cărți
ți de studii militare și
apărare, care este de părere că Vladimir Putin poate împinge
lumea în pragul unui război nuclear. Războaiele succesive din
Georgia, Ucraina și Siria au manifestat dorința și abilitatea
acestuia de a folosi puterea militară pentru a-și
și atinge scopurile
politice ale Rusiei a mai afirmat Ostrovski. Situa
Situația economică
aproape disperată după sancțiunile impuse Rusiei de Occident,
au făcut din industria de apărare unul dintre pu
puținii vectori
sustenabili ai economiei. Întrebarea care se pune este cât va
rezista acest artificiu?

Lovitură pentru lobby-ul
ul LGBT:
Guvernul României a anunțat
țat că NU
susține
ține căsătoriile homosexuale deoarece
încalcă bunele moravuri
În cadrul ședinței Curții Constituționale din 20 iulie,
care a dezbătut excepția
ția de neconstituționalitate ridicată de
doi homosexuali privind prevederea din Codul Civil care
definește
ște căsătoria ca fiind doar uniunea dintre un bărbat și
o femeie, a fost făcut public și punctul de vedere al
guvernului condus de Dacian Cioloș.
eși
și în guvern sunt mai multe persoane asociate cu
susținerea,
ținerea, măcar indirectă a căsătoriilor în
între persoane
de același
și sex, în punctul de vedere depus la CCR,
executivul a fost împotriva excepției
ției depuse de cei doi
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Aceasta scrie în Global Slavery Index, un raport realizat de
organizațiaa australiană independentă Walk Free Foundation,
organizație
ție care încearcă să evalueze și să lupte împotriva
fenomenului „sclaviei moderne” la nivel mondial. Ne
Ne-am putea
cutremura și revolta, dacă între timp, același sistem politicopolitico
economico-social nu ar fi lucrat atât de profund și devastator,
printre altele, și asupra sentimentelor noastre de solidaritate și
unitate, de mândrie națională.
țională. Dacă nu reușim să facem aceste
lucruri, măcar să discutăm subiectul cu adevărat, în contextul în
care a devenit de actualitate,
tualitate, odată cu mult
mult-discutatul caz de
sclavie de la Berevoiești.
ști. Mâine îl vom uita oricum, odată ce
mass-media
media ne va pune pe agenda de preocupări alte situa
situații,
cărora, la nevoie, le va căuta, de această dată, gravitatea și
senzaționalul.
„Sclavii sunt
nt persoane care sunt exploatate, dar nu pot să plece
din cauza amenințărilor,
țărilor, a violenței, a forței sau a abuzului de
putere folosite asupra lor. Tipurile de sclavi variază de la
servitoare exploatate până la prostituate controlate de pe
pești și
fete forțatee să se căsătorească cu bărbați
bărba cărora le sunt vândute
pe viață.”

Global Slavery Index
România alimentează astăzi UE nu numai cu resursele sale, nu
numai cu rodul
pământului
cumpărat
de
europeni,
nu
numai
cu
profituri
sustrase ilegal,
nu numai cu
forța de muncă
cea mai ieftină,
dar și cu sclavi,
în
adevăratul
sens al cuvântului. Pentru că este vorba despre o adevărată
sclavie, așa
șa cum astăzi mulți dintre noi ne
ne-o mai putem imagina
doar în istorie, în Roma antică sau sudul Statelor Unite înainte
de Războiul
ul civil. Sclavia modernă este definită de Walk Free
Foundation drept o situație în care „o persoană controlează sau
deține altă persoană privând-oo de libertatea sa ca individ prin
frică, violență,
ță, forță sau abuz de putere în scopul de a o
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exploata”.
România este a doua țară în UE ca număr de sclavi care trăiesc
între granițele
țele sale (cu 80.200 de oameni), după Polonia (cu
181.100 de oameni), dar furnizează cei mai mul
mulți sclavi pentru
țările UE (1.243.400 de oameni aflați în această situație). O
spun astăzi rapoartele internaţionale, nu și mass-media
mass
românească.
țișează această situație, cea
O mică parte a presei europene înfățișează
românească însă păstrează această sarcină în întregime pentru
UE și furnizează pentru public doar o adulație ce depășește
limitele raționalului. Ba Pro TV abordează subiectul cel „tare”
al sclaviei în UE, citează și comentează larg raportul amintit,
dar „omite” să treacă în revistă măcar „aspectul” sclaviei
românești
ști în UE. Deşi aceasta, şi nimic altceva, este una dintre
concluziile analizei
lizei asupra sclaviei referitoare la Europa,
cealaltă fiind numărul cel mai mari de sclavi care vieţuiesc în
Polonia. Autocenzura este o caracteristică stabilă a altui tip de
sclavi ai UE, a sclavilor intelectuali din interior…
Nu, nu va fi vorba după acest titlu de atitudinea „demnitarilor
români” față de mai-marii
marii UE, de slugărnicia jenantă și
supunerea necondiționată, pe care au putut-oo sesiza la ei și cei
mai puțin atenți sau inteligenți dintre noi.
În raportul amintit, numele țării noastre este menționat de nu
mai puțin
țin de 21 de ori. Contextele în care este menționată
România le puteți
ți judeca singuri, cu „mândrie”.

de protecţie destinate victimelor în România continuă să
contribuie la exploatarea populaţiei vulnerabile.”
Global Slavery Index
Iar când este vorba despre ceea ce acest raport numeşte
„populaţie vulnerabilă” în fața
ța fenomenului de sclavie modernă,
România se află pe locul fruntaş în UE, cu 39,26% din
populaţie aflată într-un
un asemenea risc din punct de vedere al
protecţiei civile şi politice, 25% – din punct de vedere al
satisfacerii drepturilor sociale, economice şi de sănătate şi
31,83% – din punct de vedere al securităţii personale. Ar trebui,
prin urmare, ca protecţia împotriva sclaviei moderne să fie o
prioritate pentru orice guvernare în ţara noastră? Este nevoie de
voinţă politică în România pentru combaterea traficului de fiinţe
umane? Bineînţeles, mai mult decât în oricare altă ţară din UE.
Unde se găseşte piedica pentru ca asemenea politici speciale să
devină realitate,
ate, să fie aplicate pe măsura acestui flagel? O
spune chiar acest raport: corupţia şi complicitatea!
O altă menționare
ționare a numelui ţării noastre dă măsura vinovăţiei
autorităţilor româneşti, a inconştienţei criminale şi complicităţii
tacite.

ăţenii UE au reprezentat 65% din numărul
„În 2015, cetăţenii
victimelor identificate ale traficului de fiinţe umane. Potrivit
raportului, 80% dintre victimele traficului sunt din România,
urmată de Bulgaria, Lituania şi Slovacia.”
Global Slavery Index

„Printre cazurile care au fost identificate de autorită
autoritățile UE,
cea mai mare parte a victimelor traficului de ființe umane
înregistrate au fost femei, aproximativ 80% dintre victime.
Cetățenii
țenii români, în special femei, constituie cea mai mare
parte a victimelor acestui trafic, multe devenind subiect al
exploatării sexuale comerciale. Femeile și fetele românce sunt
sun
deseori recrutate de către cunoștințe,
ștințe, prieteni sau rude,
câteodată cu violență.”

80% dintre victimele traficului
raficului sexual din UE sunt din România.
O arată acest raport, pe care o „prestigioasă” televiziune din
România, Pro TV, își propune să-ll aprofundeze și să-l expună
publicului său român. Totuși,
și, asemenea date statistice și
informații, sau concluzia care arată
rată explicit că România este cea
mai mare sursă de sclavi a UE, reușesc
șesc să-i
să scape…

Global Slavery Index

Urgia vine din şi prin bănci. Cea mai mare
ameninţare pentru România deja există

Cui datorăm această situație? Ne-oo spune tot acest raport
independent, după ce arată ce se întâmplă în țările vestice ale
UE.
„Țările Europei de Vestt au răspunsuri guvernamentale bine
dezvoltate pentru sclavia modernă. Acestea reflectă o
combinație
ție între alocarea de resurse și voință politică care au
determinat țările din regiune să adopte proceduri standard
clare și să depună eforturi independente de monitorizare.”

Global Slavery Index
După acest paragraf, în următorul se va vorbi din nou despre
România, de această dată despre curvele Europei la un mod
figurat, prin propria voință… politică.
„Unele dintre țările Europei sunt afectate mai mult decât altele
de corupție
ție și complicitate. De exemplu, complicitate în
aplicarea legii, indulgenţa regulilor judiciare şi lipsa măsurilor
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470 de miliarde de euro este valoarea creditelor
neperformante din băncile europene, scrie Bloomberg.
Autoritatea bancară europeană este mult mai pesimistă:
creditele neperformante ar atinge 790 miliarde de euro.
in aceştia 380 miliarde de euro sunt numai creditele
neperformante din Italia, ţara care se îndreaptă spre
faliment bancar.
În luna iulie anul curent, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit
că experimentul din Cipru, de acum patru ani, este legal. Adică,
băncile pot fi salvate de la faliment sau, mă rog, se poate
încerca acest lucru cu banii deponenţilor. Cu alte cuvinte, în
Cipru, peste noapte, principalele bănci au naţionalizat până la
90% din depozitele bancare ale clienţilor. În schimb, aceştia au
primit acţiuni la bancă, adică hârtii fără valoare. Întrebarea pusă
de juriştii europeni a fost: dacă depozitul bancar, care înseamnă
în
proprietate, poate fi naţionalizat peste noapte şi fără a primi în
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schimb compensaţii, de ce nu s-ar
ar putea face acelaşi lucru şi cu
bunurile imobiliare, de exemplu case şi terenuri sau orice
altceva, mergând până la tablouri şi bijuterii. Controvers
Controversa a fost
tranşată, cum vă spuneam, de Curtea Europeană de Justiţie, care
a spus că e în regulă ca banca să pună mâna pe economiile
cetăţenilor.
Veţi întreba ce treabă are România cu creditele neperformante
ale băncilor. De curând, Deutsche Bank,, aflată şi ea în
dificultate, a închis 200 de filiale şi a dat afară mii de
funcţionari. Or să se descurce nemţii, veţi spune. Practic, tot
sistemul bancar românesc este cu capital străin. Cea mai mare
bancă italiană, Unicredit, aflată în mare dificultate acasă, este
cel mai mare investitor în Europa Centrală şi de Est, inclusiv în
România. Cu alte cuvinte, când se prăbuşeşte mama, fiica din
România nu are cum să o ducă bine.
Actualmente, sistemul bancar românesc, mult mai mic decât
cele din alte state europene,
opene, este, totuşi, solid. Însă, în cazul
unui colaps european, să nu ne minţim: România nu are cum să
scape. Un colaps bancar european va atrage după sine o criză
economică comparabilă cu cea din 2008. Când băncile nu mai
creditează, cererea scade, producţia
cţia se diminuează, creşte
şomajul, adică cresc cheltuielile statului şi scad încasările. Totul
intră într-un cerc vicios.
Unii se încăpăţânează să considere România o ţară coruptă. Ce
ar putea spune italienii, cu 380 miliarde de credite? Câtă
corupţie o fii fost acolo? Italia nu este singura ţară în dificultate.
În presa economică europeană se spune că băncile Franţei sunt
în faliment. Se înţelege că nici Spania nu o duce prea bine, dar
şocul mare l-aa constituit Deutsche Bank, germanii temându-se
temându
practic să sape mai adânc în băncile lor, fiindcă se îngrozesc de
ce ar putea găsi.

partidele politice nu vin cu vreo abordare. Numai promisiuni
populiste ce ţin de campania electorală pentru alegerile din 5
decembrie. Toată lumea se bate pentru a forma vii
viitorul guvern
al României. Nu au înţeles nici în 2008 cu ce urmau să se
confrunte, par să nu înţeleagă nici astăzi. Doar o minune ar
putea împiedica România anul viitor să treacă prin cea mai
profundă criză economică de după 1989.

Datoria SUA a urcat la aproape 19.700
miliarde de dolari. Este un record imens şi
este aproape dublu faţă de acum 8 ani
Datoria totală a guvernului american continua să
crească şi a ajuns la aproape 19.700 de miliarde de dolari,
crescând cu peste 170 de miliarde de dolari
dolar în doar opt zile
lucrătoare, scrie Zerohedge.com .

G

raficele sugerează că, pe măsură ce se apropie alegerile
prezidenţiale din SUA, datoriile cresc tot mai rapid.

Datoria totală a Statelor Unite a urcat ameţitor în ultimii opt ani,
crescând cu 9.000 mld. dolari, de la 10.600 mld. dolari la
19.700 mld. dolari. Doar în anul fiscal 2016, care s-a
s încheiat la
30 septembrie, guvernul condus de Barack Obama a adăugat la
pasivul ţării 1.400 de miliarde de dolari, a treia cea mai mare
îndatorare anuală din istorie.
Este important de notat, scrie sursa citată, că datoria americană
creşte mult mai repede decât economia SUA. Când Obama a
devenit preşedinte, datoria publică era de circa 73% din PIB.
Acum este 105% din PIB.

Probabil că, de la al Doilea Război Mondial încoace, Europa nu
a mai trecut printr-o asemenea criză. Miza
za băncilor va exploda
cu toate consecinţele economice posibile.
uritate este înspăimântătoare. Teama de atentate
Criza de securitate
ţine militari înarmaţi pe străzile din Paris şi Berlin. Islamizarea
Turciei şi a Mării Negre este deja o chestiune de timp.
Întrebarea nu mai este dacă Turcia va deveni o dictatură, ci
când: anul acesta sau anul viitor? În Ucraina, Putin a reînceput
războiul. Pentru el este un moment bun în aa-şi definitiva
reîmpărţirea teritoriului acestei ţări.
România este deja devastată. Politic, ea se află într
într-o criză
profundă, din noiembrie anul trecut, când marile part
partide politice
şi-au
au arătat limitele şi au acceptat un guvern cu inşi aduşi de
nicăieri şi care au dus România niciunde. România are zero
absorbţie de fonduri europene şi s-ar
ar putea ca pe viitor ele să nu
mai existe. Nici nu mai este clar acum dacă nu cumva britanicii
s-au
au salvat cu ieşirea din UE înainte de prăbuşirea băncilor.
Investiţiile străine nu au cum să vină într-oo ţară unde cuvântul
cel mai des rostit este corupţie, iar lumea are mare grijă de banii
săi în aceste vremuri. În faţa provocărilor, guvernul
nul nu are nicio
viziune. Acest lucru nu trebuie să ne mire. Problema este că nici

p. 71

Analiza macroeconomiei române
românești
Ec. Aurel CORDAȘ - Iași
I.

Introducere

Guvernanții,
ții, investitorii trebuie să cunoască periodic
starea economiei pentru a lua decizii cu privire la politica în
general și politica economică în special, investiții, consum
ș.a. PIB-ul, inflația,
ția, șomajul, rata dobânzii,
dobân
deficitul
bugetar, datoria națională,
țională, deficitul balanței comerciale,
deficitul de cont curent, deficitul
icitul contului de capital ș.a.,
sunt câțiva
țiva din indicatorii economici care pot ajuta la
monitorizarea dinamicii economiei.

Ș

i populația
ția este interesată în cunoașterea și înțelegerea
noțiunilor
țiunilor economice de bază pentru că ,,înarmată”, cu
învățăturile
țăturile necesare se va descurca mai ușor în ,,jungla”,
financiară formată din instituții
ții financiare, reglementările
acestora, indicatori, categorii și legi economice (salarii, prețuri,
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credite bancare, dobânzi, taxe, tranzacții cu tiluri de valoare –
acțiuni, obligațiuni- dividente, profituri, legea cererii și ofertei
ș.a.), piețe (primare, secundare, valutare, de capital, țintă,
saturate, nesaturate, etc.). Ignoranța produce suferință.
II. Produsul Intern Brut (Pib)
PIB- ul reprezintă valoarea de piață a tuturor bunurilor și
serviciilor finale produse într-o țară într-o perioadă de timp. PIB
–ul este indicatorul fundamental al bogăției materiale create de
economie. Mărimea PIB–ului reflectă producția de bunuri și
servicii în economie menită să acopere nevoile cetățenilor săi.
Creșterea reală a PIB, adică creșterea valorii globale a
producției interne reprezintă creștere economică care este
condiția esențială a dezvoltării economice durabile. Dezvoltarea
ec. este acea creștere economică însoțită de transformarea
structurilor demografice, economice și sociale. Se insistă aici pe
aspectul structural (industrializare, urbanizare, insituționalizare
etc.)
și
calitativ
(transformarea
mentalităților,
a
comportamentului, mediul de viață, etc.) al evoluției pe termen
lung. (C.D.E.- op. cit.).
Dacă în perioada 2001-2008 rata anuală de creștere a PIB –ului
real a fost în medie de 6,5 %, în principal ca urmare a
investițiilor private și consumului, acesta crescând pe baza
dezvoltării financiare și a unui boom al creditelor. În plus se
folosește o politică bugetară în care deficitul bugetar și lărgirea
bazei de impozitare sunt stâlpi de nădejde. Nivelul de creștere a
importurilor au generat dezechilibre economice. Datorită
vulnerabilităților economice implicit a riscurilor generate de
piața de capital (totalitatea tranzacțiilor cu titluri financiareacțiuni, obligațiuni etc.- pe termen mediu și lung), piață pe care
se folosește capital financiar (capital potențial care se poate
transforma
în capital real = clădiri, utilaje, etc.) a condus la
un deficit de finanțare extern (deficitul balanței de plăți
externe), care a fost acoperit prin împrumuturi de la organisme
financiare internaționale UE/FMI/BM. Creșterea economică a
revenit la valori pozitive începând cu anul 2011, pe baza cererii
interne asociată cu o piață a forței de muncă relativ stabilă. Din
păcate în Raportul de țară întocmit de Comisia Europeană se
arată că în România creșterea nu este distribuită la toată lumea,
iar creșterea ec. nu s-a bazat numai pe consum ci și pe
exporturi, care erau competitive mai ales prin costurile mici,
care implică salarii mici.

III. Inflația – Evoluția Prețurilor
Un alt indicator al performanței economice este inflația,
care poate fi caracterizată ca o rupere de echilibrul, la un
moment dat, între masa monetară și volumul mărfurilor și
serviciilor, între cerere și ofertă, între productivitatea muncii și
salarii, asociată cu o creștere excesivă a prețurilor urmată de o
depreciere monetară.
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În anul 2010 rata inflației a fost de 7,96 %, cea mai mare
din UE. Prin politica de combatere a inflației (reducerea
deficitului bugetar; controlul unor prețuri și tarife prin deflație =
reducerea cererii cu implicații în red. prețurilor; creșterea ratei
dobânzii/ ridicarea taxei oficiale a scontului; creșterea ratei de
schimb; înghețarea salariilor; reducerea fiscalității pe profit) s-a
reușit o scădere a acesteia.. După o scădere bruscă în 2014 , s-a
reușit ca inflația să se mențină la un nivel moderat în per. 20152016.

IV. Finanțele Guvernamentale (Finanțele publice)
IV.1.Deficitul bugetar și datoria publică
În esență politica bugetară = politica fiscală/ veniturile +
politica cheltuielilor publice. Dezechilibrul bugetar s-a atenuat
treptat pe măsură ce deficitul bugetar (situația în care încasările
de la bugetul de stat sunt inferioare cheltuielilor) s-a micșorat.
Bugetul poate fi prezentat și votat în stare de dezechilibrul.
Înainte de criză și în momentul de vârf al acesteia, România
înregistra un deficit bugetar și un deficit al contului curent,
ambele, de 8 % din PIB ÎN 2014. Datoria publică/ națională
(totalul împrumuturilor efectuate de stat) a crescut de la 13,2 %
din PIB în 2008 la 37,3 % din PIB în 2012
pe fondul
deficitului bugetar ridicat și al scăderii producției.
În ce privește cheltuielile publice/ cheltuielile statului
(chelt. destinate să acopere salariile și dotările în sectorul
administrativ-cetățănesc, cercetare științifică, sănătate și cultură,
cheltuieli pentru căi și mijloace de transport rutier, aerian, naval
și gospodărie comunală, chelt. militare, datoria publică,
participarea la organisme și instituții internaționale) există
ineficiențe importante care afectează economia românească.
Unele proiecte de investiții finanțate la nivel național, nu au
justificare economică și nu dispun de finanțare constantă.
Absorbția fondurilor europene lasă mult de dorit. Reducerea
ponderii deficitului bugetar și a datoriei publice sunt indicatori
după care se apreciază progresul economic.

Deficitul public nu poate depăși 3 % din PIB deoarece
această cifră de 3% , reprezintă deficitul necesar impus pentru a
stabiliza datoria publică la 60 % din PIB. Datoria publică este
în mare măsură, rezultatul deficitului bugetar. Altfel spus, când
deficitul public/bugetar este finanțat din împrumuturi pe termen
lung, se mărește datoria publică.
În Raportul de țară publicat de Comisia Europeană se afirmă că
scăderile de taxe și majorările de salarii vor avea ca efect
dezechilibrul bugetului României și creșterea semnificativă a
datoriei publice. „Se preconizează că deficitul global va crește
la 3% în 2016 și la 3,8 % din PIB până în 2017....Se estimează
că datoria publică va crește treptat, la peste 40% din PIB până
în 2017 și la peste 60% până în 2026” se menționează în
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Raportul de țară al Comisiei Europene (news.ro). Comisia
Europeană recomandă României să ia măsuri care să alimenteze
oferta , altfel creșterea consumului, alimentată prin decizii ale
autorităților, ar putea antrena noi dezechilibre interne și externe.

V. Deficitul balanței comerciale, deficitul de cont curent,
deficitul de capital și deficitul balanței globale de plăți
Comerțul internațional cuprinde ansamblu tranzacțiilor de
export și de import. Baza comerțului internațional cuprinde
tranzacțiile de bunuri (mărfuri) materiale, prestările de servicii/
comerț invizibil (servicii administrative al companiilor aeriene,
vânzări-cumpărări de licențe, colaborarea tehnico-științifică cu
străinătatea etc.). Comerțul internațional implică nu numai
circulația bunurilor și serviciilor, dar și fluxurile de bani care le
însoțesc. Această realitate este reflectată de BALANȚA
COMERCIALĂ care măsoară diferența dintre exporturile și
importurile de mărfuri. Când o țară importă mai multe mărfuri
decât exportă se spune că are un deficit comercial sau o balanță
comercială negativă. Mărirea deficitului comercial influențează
în sensul creșterii deficitului de cont curent ce indică faptul că
importurile sunt mai mari decât exporturile. Creșterea
importurilor atrage după sine și creșterea cheltuielilor, altfel
spus, crește efortul valutar pentru satisfacerea cererii de produse
din afara țării, datorită faptului cererea de valută este mai mare
decât decât oferta de valută și de aceea cursul, prețul valutei
crește și astfel importurile se scumpesc, rezultând datorii
externe în efortul guvernului (împrumuturi externe) de a
echilibra acest deficit.
O țară cu deficit comercial trebuie să găsescă bani pentru a
plăti facturile la importuri care sunt mai mari decât veniturile
lor din exporturi. Într-o primă fază se pot câștiga bani din
,,venituri nete externe” care include ,,compensări ale
angajaților” și ,,venituri din investiții” provenite din investiții
financiare în străinătate, profiturile și dobânzile, dividentele din
acțiunile companiilor străine deținute de rezidenții unei țări. O
altă sursă constituie ,,transferurile curente”, ce includ bani
expediați de muncitorii care lucrează în străinătate și ajutoarele
externe, cu alte cuvinte sume alocate de guvernele străine. Toate
acestea sunt reflectate prin ,,BALANȚA CONTULUI CURENT/
CONTUL CURENT” ce însumează datele din ,,balanța
comercială”, „balanța serviciilor”, balanța veniturilor” și
,,balanța transferurilor unilaterale”.
Chiar după adunarea datelor din balanța comercială, b.
serviciilor, b. veniturilor și transferurile curente, este posibil ca
țara să aibă în continuare un deficit de cont curent, ce indică
faptul că cererea agregată (consumul total) de mărfuri + servicii
este mai mare decât producția internă el finanțându-se fie prin
împrumuturi de bani (adică să acumuleze datorii), fie să vândă
activele (patrimoniu, totalitatea bunurilor cu valoare comercială
sau de schimb aflate în posesie) pe care le are. Mai simplu
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spus, în deficitul contului curent importurile de mărfuri și
servicii sunt mai mari decât exporturile.

Deficitul de cont curent al României a scăzut în ultimii ani.
Acesta s-a echilibrat, evoluând de la un deficit de peste 10 %
din PIB în perioada 2006-2008, la unul de aprox. 1% din PIB
în 2013. Aceasta a avut la bază exporturi importante, iar
importurile fiind stabile. Creșterea puternică a exporturilor și
creștere excedentului din comerțul cu
servicii (invizibile)
indică schimbarea structurală produsă la nivelul economiei
românești. Se preconizează că cererea internă va crește puternic,
stimulând importurile mai rapid decât exporturile și astfel
deficitul de cont curent va înregistra o creștere de cel puțin 1 %
din PIB.
Dar să ne întoarcem la efortul de de a finanța deficitul de cont
curent care se face, după cum am văzut, prin intrări de capital.
Activitățile pe acest ,,front,, sunt reflectate în BALANȚA
CONTULUI DE CAPITAL/ CONTUL DE CAPITAL, care
înregistrează toate mișcările de capital dinspre și înspre țară,
cum ar fi investiții în active nefinanciare compuse din: active
fixe corporale (terenuri, construcții, utilaje etc.), active
circulante (materii prime, semifabricate, etc.), active
necorporale (licențe, brevete ș.a.); transferuri de capital și
active încorporate etc.
Simplificat, contul de capital este împărțit în „balanța fluxurilor
de capital pe termen lung și mediu” („investiții directe”=
plasarea de capitaluri în străinătate sub diferite forme; investiții
ce rezultă din credite pe termen lung etc) , „balanța fluxurilor
de capital pe termen scurt„ (împrumuturi externe pe termen
scurt; depozite străine în băncile din țară șa.) și „balanța
rezervelor valutare”( valute liber convertibile și aur necesare
acoperirii deficitelor și pentru susținerea monedei naționale).

V.

Balanța de plăți/ balanța globală de plăți/
balanța de plăți externe

BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE constituie sinteza activității
economice a unei țări cu străinătatea, fiind un instrument
important pentru autoritățile economice și financiare ale unui
stat, în elaborarea măsurilor de politică monetară (ansamblu de
măsuri adoptate de stat prin banca centrală pentru reglarea
masei monetare aflată în circulație, creditul, nivelul ratelor
dobânzii, cota rezervelor obligatorii și cursul de schimb pentru a
echilibra cererea și oferta totală pe piață, deficitul sau
excedentul bugetar, nivelul de îndatorare sau de creanță, inflația
etc.) și valutară, precum și deciziile privind comerțul și plățile
internaționale. Astfel decidenții economici și politici pot extrage
din balanța de plăți solduri intermediare, mai mult sau mai
puțin deficitare sau excedentare, a căror interpretare ocupă un
loc important în analiza economică a echilibrului extern, cum ar
fi : soldul contului de tranzacții curente/ soldul contului curent
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cuprinde în special diferența
ța dintre importurile și exporturile de
mărfuri pe de o parte și comerțul
țul cu invizibile (servicii +
transferuri) pe de altă parte; soldul contului de capital și soldul
contului de tranzacții
ții curente (soldul contului curent) indică,
aproximativ, capacitatea sau nevoia de finanțare
țare a economiei
românești.
Simplificat totalul încasărilor și plăților rezultate din operațiuni
cu mărfuri, servicii și capitaluri efectuate între agenți
agen
economici din țară și cei din străinătate în expresie monetar
monetarvalutară se regăsește în BALANȚA
ȚA DE PLĂȚI. Altfel spus,
balanța de plăți este un document statistic și contabil care arată
valoarea datoriilor sau a creditelor din diferite domenii ale
tranzacțiilor sale economice cu străinătatea. Și balan
balanța de plăți
poate fi echilibrată, excedentară sau deficitar
deficitară. Din păcate,
împrumuturile de la organismele financiare interna
internaționale
(creditul extern) a ajutat și ajută la îmbunătățirea deficitului
cronic al balanței de plăți (deficit extern), care apare sub forma
datoriei externe, simultan asigurându-se
se îmbunătă
îmbunătățirea imaginii
economiei românești.
VI.

Componente
omponente
structurale,
solduri
intermediare care pot influen
influența dinamica
balanței de plăți

Schimbările în soldul balanței de plăți determină, adesea, restul
balanței de plăți. Un deficit comercial (componentă
componentă a
deficitului de cont curent) poate face o țară să acumuleze
datorii externe (împrumuturi din străinătate, contractate de
persoane fizice, juridice sau publice). Cu alte cuvinte mărirea
deficitului balanței comerciale influențează
țează în sensul creșterii
deficitului de cont curent. Apariția
ția unei balanțe comerciale cu
un sold excedentar datorate unor exporturi mai mari decât
importurile, permite achiziționarea
ționarea unor active din străinătate,
ce poate avea ca rezultat un deficit al contului de capital.
Uneori creșterea ,,transferurilor curente” (sumele
sumele de bani
trimise de muncitorii din străinătate) vor duce la cre
creșterea
disponibilităților valutare și implicit va permite țării creșterea
importurilor de mărfuri și servicii cee ce va duce la deteriorarea
balanței comerciale (deficitul comercial crește),
ște), deci soldul
contului curent poate fi afectat.
Balanța
ța de plăți/ balanța plăților externe/ balanța globală de
plăți se poate echilibra prin prin compensarea deficitelor unor
posturi cu excedentul altor posturi. De exemplu,
emplu, un deficit al
balanței comerciale se poate acoperi cu un excedent al balanței
capitalurilor rezultat ca urmare a contractării creditelor externe.
Dacă deficitul balanței comerciale nu se poate acoperi dintr
dintr-un
excedent al balanței capitalurilor, ca urmare a contractării
creditelor externe, atunci întreaga balanță
ță de plăți este
deficitară. În consecință, balanța
ța de plăți externe deficitară
reflectă o situație
ție la limita supravețuirii economice.
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PS. Mulțumim d-lui
lui Paul Moraru pentru materialul biblio
bibliografic pus la
dispoziție.
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O nouă criză financiară și economică se
profilează în curând la nivel
vel mondial. FMI
face un apel disperat la guvernele lumii
Fondul Monetar Internaţional a îndemnat guvernele
lumii să ia măsuri pentru a aborda muntele-record
muntele
de
datorii ce a ajuns la 152.000 de miliarde de dolari înainte să
declanşeze o nouă criză financiară şi economică la nivel
mondial, scriu The Guardian şi Financial Times.
Times

C

ifra calculată de FMI evidenţiază aparentul paradox al
dobânzilor ultra-reduse
reduse impuse de multe bănci centrale
în încercarea de a încuraja creditarea şi a impulsiona
economiile, şi pericolele aduse de
nivelurile excesive ale îndatorării.
Avertizând că nivelurile datoriilor nu
numai că sunt foarte mari, ci sunt şi în
creştere, FMI a a spus că este esenţial să
se intervină din timp pentru a reduce
riscul repetării evenimentelor
entelor dăunătoare
ce au început cu colapsul bulei
imobiliare sub-prime
prime din SUA, în urmă
cu aproape un deceniu. Potrivit unei noi monitorizări, ce
acoperă 113 ţări, prezentată în monitorul fiscal al Fondului,
datoria totală reprezintă 225% din produsul intern
int
brut global,
sectorul privat fiind responsabil pentru două treimi din total.
„152.000
152.000 de miliarde de dolari este pentru noi toţi un maxim
maximrecord. În multe părţi din lume avem datorii excesive. În unele
locuri avem datorii, în special ale corporaţiilor ne-financiare,
care cresc extrem de rapid”,
”, a spus Vitor Gaspar, directorul
departamentului de afaceri fiscale al FMI.
„Un
Un mesaj crucial al Monitorului Fiscal este că, atunci când
datoria privată este pe un drum nesustenabil, este important să
se intervină
nă devreme în acest proces pentru a se asigura că
recesiunile şi crizele financiare sunt prevenite”,
prevenite a adăugat
Gaspar.
Fondul Monetar spune că politica fiscală, puterea pe care
guvernele o au asupra taxelor şi cheltuielilor, poate ajuta în
această problemă.
ă. FMI sugerează restructurarea datoriei şi
acordarea de facilităţi fiscale pentru a convinge creditorii să
prelungească perioadele de rambursare.
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„Datoria
Datoria privată excesivă este un obstacol major împotriva
revenirii globale şi un risc pentru
stabilitatea financiară. Monitorul
Fiscal arată că avansurile rapide ale
datoriilor private se termină adesea
cu crize financiare. Recesiunile
financiare sunt mai îndelungate şi
mai adânci decât recesiunile
normale”, a avertizat oficialul FMI.
Cotele
îndatorării
au
depăşit
substanţial creşterea economică
globală în ultimii ani, ajungând de la
ul mondial în 2002, la 225% anul trecut (2016).
200% din PIB-ul
Deşi două treimi din datoria totală aparţine sectorului privat,
necesarul de împrumut al guvernelor a crescut
scut şi el foarte mult
de la criza financiară globală şi până acum. În ciuda acestui
fapt, oficiali ai Fondului – care şi-au
au ţinut întrunirile anuale cu
Banca Mondială în Washington săptămâna trecută – vor ca
guvernele să impulsioneze creşterea economică.
Băncile centrale au dus greul în încercările de a impulsiona
economiile în ultimii opt ani, dar FMI spune că o utilizare mai
activă a politicii fiscale ar fi o soluţie mai bună.
Gaspar a afirmat că datoria este răspândită în mod inegal şi
concentrată înn ţările avansate din Occident şi în unele dintre
economiile emergente mari, precum China.
Raportul Fondului arată că nivelul total al datoriei nu a mai
scăzut de la criza financiară şi recesiunea din 2007
2007-2009, în
ciuda faptului că cel mai sever şoc al perioadei
erioadei de după al
Doilea Război Mondial a fost consecinţa împrumuturilor
nechibzuite. Cotele datoriilor erau înalte la sfârşitul războiului,
dar deceniile de creştere economică puternică şi de inflaţie
moderată ce au urmat au generat un declin în raportu
raportul dintre
datorii şi PIB.
Gaspar spune că motivul pentru care nivelul datoriei este acum
mult mai înalt decât înainte de criza din 2007-2009
2009 este pentru
că avansul economic a fost atât de anemic.
Expansiunea mai rapidă din SUA de la criză şi până acum a dus
la un declin mult mai accentuat al îndatorării private decât în
zona euro, a adăugat el. Unele ţări, inclusiv Marea Britanie, au
consemnat o scădere a datoriei din sectorul privat ne
ne-financiar
de la recesiunea în care a intrat lumea în 2008 şi până acu
acum.
Dar Fondul Monetar îşi exprimă îngrijorarea şi faţă de creşterea
rapidă a raportului datorie/PIB în sectorul privat din China, care
a urcat cu 70% între 2008 şi 2015.
„China
China este atât de mare şi datoria corporaţiilor ne-financiare
ne
creşte atât de repede
de că are efecte semnificative asupra
evoluţiilor globale”, a spus Gaspar.
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Va exploda sistemul bancar în curând, în
foarte scurt timp? Cu siguranţă...
Va trage după el economia globală? Cu siguranţă.
Întregul sistem bancar capitalist este bazat pe fraudă? Cu
siguranţă.
n ultima perioadă, citim despre tot mai mulți
mul specialişti în
poziţii dintre cele mai înalte în sistemul financiar american.
Printre ei se află şi Larry Summers, o personalitate în
domeniul finanţelor, de altfel şi el un infractor din cadrul
sistemului, consilier
silier financiar şi economic al lui Obama şi
actual vicepreşedinte al Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC), o instituţie menită să acopere mașinațiunile
ma
financiare
prin asigurări oferite de guvernul american. Cum în capitalism
totul este un circ şi o spoială de faţadă, care să ia ochii la
milioane de oameni slab pregătiţi, dar votanţi, acest sistem
financiar american capitalist nu face excepţie. Dacă îl
comparăm, din punctul de vedere al gradului de risc, cu
sistemele de securitate de pe aeroporturile
aeroporturi americane şi vestice
în general, avem imaginea unei totale nesiguranţe şi a unui
mediu în care orice este posibil, dar pe hârtie totul arată perfect.
Atât în aeroporturi, cât şi în sistemul financiar, nu există decât o
iluzie a unei securităţi.

Î

Este foarte
rte clar pentru toată lumea faptul că sistemul financiar
capitalist nu funcţionează. Dar dacă privim regulile care îl
guvernează sau care ar trebui să îl guverneze, nu rămâne decât
să zâmbim şi să rupem orice legătură cu acest sistem criminal şi
mincinos în
n toate detaliile. Dar să mergem în câteva puncte
cheie ale lui, unde minciuna, farsa şi frauda sunt mai mult decât
evidente şi cu impact major în întregul sistem.
a. Se discută din ce în ce mai mult despre crearea unui grad de
risc mai scăzut în bănci şi de efectuarea unor teste periodice
pentru a vedea dacă băncile sunt solvabile. Acest tip de test ei îl
denumesc „Stress Test”.
”. Rezerva Federală dar şi BCE şi alte
bănci mari capitaliste realizează acest test cel puţin odată pe an,
pentru a determina, în opinia
inia lor, dacă aceste mari bănci ar avea
posibilitatea să reziste unei crize financiare de proporţii. Acest
test este total inutil. Este de fapt o minciună şi o păcăleală care
să ofere impresia unui control al sistemului, care de fapt nu
numai că nu există,, dar nu îl doreşte nimeni din cadrul lui.
Cum se derulează acest test? Băncile centrale şi marile bănci
capitaliste creează mai multe scenarii de criză pentru a vedea
reacţia acestor bănci, funcţie de balanţele contabile ale băncilor,
de o eventuală căderee a pieţei stocurilor, o scădere a PIB-ului
PIB
şi
aşa mai departe. Pare o idee foarte bună şi chiar corectă, pentru
ca prin transparenţă, oamenii să ştie situaţia finanţelor lor.
Dar acest Stress Test are o mare problemă, pentru care poate fi
privit ca o farsă.
ă. El nu ia în considerare faptul că într
într-o criză
reală, ca aceasta prin care trecem, generată în 2008, toate
scenariile apocaliptice au loc în acelaşi timp. Piaţa a căzut,
şomajul a crescut, mari instituţii bancare şi corporaţii au
colapsat economic, ducând
nd la rândul lor la căderea în piese de
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domino a mai multor instituţii de primă mărime. Aşa ss-a
petrecut cu Lehman Brothers. Căderea marii bănci a produs un
cutremur de proporţii în întregul sistem financiar. Deci acest
Stress Test este unul al minciunii, făcut pentru crearea unei
imagini idilice, şi este axat exact pe ceea ce doresc mincinoşii
de pe Wall Street. Chiar ştiind că este un test inutil, Rezerva
Federală îl publică, pentru că rezultatele convin şi îl fac să pară
ca o eliberare şi o binecuvântare pentru un sistem financiar
sănătos, ceea ce este o minciună de proporţii. Trebuie spus că
graficele arată că însăşi Rezerva Federală este foarte aproape de
insolvenţă şi cu greu ar putea trece chiar testul de stress de tip
Mickey Mouse.

falimentară fără tipărirea de bani. Cei care ar mai dori să
cumpere oferă preţuri
reţuri derizorii pe aceste produse ale băncilor,
ceea ce ar face ca aceste bănci infractoare să piardă sume foarte
mari, dar şi credibilitatea din partea Rezervei Federale, banca
centrală americană, căreia îi arată balanţe contabile foarte bune,
pline cu minciuni
inciuni nesustenabile, pentru a avea acces permanent
la banii tipăriţi. Deci în cazul în care aceste bănci ar vinde
balastul deţinut doar ca garanţie falsă, ele ar avea un capital
extrem de mic, datorat pierderilor şi, evident, nu ar putea
constitui un capital
ital de rezervă la nivelul necesar acestor bănci.
Cine doreşte aşa ceva? Nici bancherii şi nici regulatorii bancari.
Deci totul este un circ fără logică şi minciuni sfruntate…

b. Regulile aprobate
te pentru a creşte volumul de capital al
băncilor în vederea autosusţinerii lor în cazul unei crize sunt o
altă glumă de proporţii.

Mai degrabă decât să spună adevărul, cei din sistemul financiar
extind
nd timpul de aplicare a legilor şi regulilor financiare, care ar
trebui să greveze activitatea lor, şi vor extinde acest timp la
infinit. Și evident, vor fura la infinit, pentru că de asta au făcut
designul sistemului capitalist.

Aceste reguli sunt chiar mai inutile decât testul de stress. În
bănci, capitalul păstrat este un fond de rezervă sau de urge
urgenţă.
Dacă lucrurile merg în direcţia greşită, banca poate supravieţuii
prin punerea în mişcare a acestui fond. În mod normal, băncile
care nu au acest fond sau este foarte mic în raport cu criza, ar
trebui să colapseze.
Lehman Brothers a fost una dintre cele
le mai importante bănci la
nivel mondial în domeniul investiţiilor, iar volumul ei de
investiţii a fost enorm comparat cu rezervele băncii.
Sunt atâtea posibilităţi de a fi eludată această regulă bancară,
încât este foarte simplu pentru instituţiile financ
financiare să
deturneze atenţia publicului şi să vină cu un noian de minciuni,
care să ascundă situaţia lor financiară, după cum spune chiar
Larry Summers.
c. O altă farsă de proporţii este „Volker
Volker Rule
Rule”, care
restricţionează băncile în a cumpăra produse financi
financiare sau
bunuri cu risc ridicat şi interzice angajarea în investiţii care nu
sunt în beneficiul clienţilor băncilor.
Vor aceşti infractori să treacă de sistemul legislativ această
lege? Aşa ar părea... Dar ceea ce este interesant, este faptul că
odată cu apariţia
ariţia acestei legi, situaţia contabilă a băncilor a fost
sau este DEJA încărcată de investiţii cu mare risc, de produse
financiare extrem de riscante pe care băncile în disperare după
bani le-au
au acceptat, şi bunuri care nu mai pot fi vândute…
Băncilor americane li s-aa dat ultimatumul să se supună lui
Volker Rule,, până la data de 12 iulie 2012 (da, aţi văzut foarte
bine, discutăm de 2012). Evident că nici nu s-aa pus problema şi
băncile au sfidat această lege, pentru că, până la urmă, ele fac
legea. A fost extins
xtins timpul de aplicare din nou şi din nou, iar
acum, legiuitorii au decis să prelungească aplicarea Volker Rule
începând din 2022… Asta ca să ne dăm seama că circul
continuă. Deci după 10 ani de la termenul oficial dat ini
inițial. Ce
bătaie de joc!
De ce? Foarte
oarte simplu, pentru că nimeni nu vrea să cumpere
nişte produse financiare perimate şi cu grad de risc ridicat ţinute
de bănci ca şi o garanţie a activităţii lor, care de fapt este

p. 76

Cum se numeşte acest mecanism?
ism? Simplu: FRAUDĂ! Ştiu
poporul american şi celelalte popoare capitaliste la ce duce de
fapt acest mecanism? Probabil că nu. Însă într-un
într
termen relativ
scurt, poate chiar săptămâni sau luni, castelul de nisip denumit
economie, ce a fost construit de acest
st sistem bancar, va fi supus
unei implozii de proporţii.
Cele de mai sus sunt numai trei exemple care arată cancerul din
sistemul financiar capitalist, care în continuare publică rezultate
mincinoase şi irelevante ale testelor de stres ale băncilor, ne
oferă balanţe financiare strălucitoare ale acestor bănci şi rezerve
de capital de „invidiat”. Însă totul este o iluzie, iar gradul de risc
este atât de mare, încât dezastrul nu mai poate fi evitat. Dar
politicienii capitalişti ai minciunii spun în continuare
continua că vor
curăţa Wall Street-ul
ul de fraudele din fiecare secundă care au loc
acolo.... Cine mai poate crede?

Paradoxul românesc: Economia creşte,
sărăcia se accentuează
Economia României are şanse ca, în următorii doi
ani, să atingă un nivel excelent
celent de creştere economică
estimat de specialişti la 4,4-4,8%
4,8% în 2016 şi la 5,2-5,7%
5,2
în
2017, pe fondul stimulării cererii interne, ca urmare a
măsurilor de relaxare fiscală.
nsă paradoxul este că, pe măsură ce produsul intern brut ia
avânt, stimulat în primul rând de comerţ, rata sărăciei devine
tot mai mare, arată datele KeysFin.
Oficial ne merge bine, dacă analizăm datele de la Institutul
Naţional de Statistică. Produsul intern brut (PIB) a crescut cu
5,2%, pe serie brută, în primul semestru din 2016,
20
şi cu 5% pe
seria ajustată sezonier în semestrul unu 2016 comparativ cu
perioada similară a anului trecut, după ce, în trimestrul doi,
avansul PIB a fost de 1,5% faţă de trimestrul unu şi de 6% faţă
de trimestrul doi din 2015.

Î
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Oltenia, Bărăgan. Acestea au devenit adevărate enclave de
sărăcie, în care business-ul stagnează, iar forţa de muncă nu
are nicio şansă decât să migreze către zonele cu potenţial”, au
arătat analiştii.
Vestea şi mai proastă este că, în ciuda creşterii economice
semnificative din 2016, rata sărăciei tinde să atingă un record al
ultimilor ani, după ce, în 2015, s-a ridicat peste nivelul de 25%
(25,4%), depăşind precedentul record, de 24,8%, consemnat în
2007.
În previziunile economice de primăvară publicate la începutul
lunii mai de Comisia Europeană, Executivul comunitar estima
că economia românească va înregistra o creştere de 4,2% în
2016, în timp ce majoritatea băncilor şi instituţiilor financiare
prezente în ţara noastră au estimat avansul între 4,4 şi 4,8%.
„Datele arată încurajator însă dacă privim ce se ascunde în
spatele acestui avans, observăm că evoluţia economică se
datorează în primul rând consumului ceea ce, pe moment este
salutar, însă pe termen mediu şi lung are şanse să devină un
adevărat măr otrăvit”, spun analiştii de la KeysFin.

„Sunt regiuni în România, precum cea de Nord-Est, acolo unde
rata sărăciei a atins nivelul de 35,6%. Pe aceleaşi coordonate
se situează şi Regiunea de Sud-Est, cu o rată a sărăciei de
33,3%, urmată de Sud-Vest (Oltenia) cu 29,7%, Regiunea de
Vest cu 26,7% şi Sud – Muntenia cu 25,5%. Media de 25%
procente este asigurată de impactul situaţiei din BucureştiIlfov, unde rata sărăciei este cea mai mică, de numai 5,5%”,
explică analiştii de la KeysFin.
Potrivit INS, în România sunt 8,5 milioane persoane în risc
de sărăcie sau excluziune socială, cifră care situează ţara
noastră pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește
rata sărăciei relative.
„Procentul privind sărăcia relativă (raportul procentual între
numărul persoanelor sărace care au un venit disponibil pe
adult echivalent mai mic decât pragul stabilit la nivelul de 60%
din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent și total
populației) a crescut cu 3 puncte procentuale în 2015, iar în
2016 este posibil să urmăm acelaşi traseu”, afirmă analiştii.

„Creşterea economică sănătoasă este cea care se bazează pe
producţie, pe plus valoare, pe angrenarea unor lanţuri
economice pe orizontală. Fără industrie, fără producţie, fără
produse finite la export, economia va deveni tot mai sensibilă la
evoluţiile externe. Dacă va izbucni o nouă criză, efectele ar fi
devastatoare, deoarece consumul va fi primul afectat”,
avertizează aceştia.
Statistica mai arată un lucru îngrijorător, pe care analiştii de la
KeysFin l-au semnalat încă din anii trecuţi – România se
enclavizează economic, iar sărăcia devine, astfel, tot mai
prezentă în mediul rural.
De altfel, potrivit datelor Eurostat, aproximativ 40,2% din
populația României era expusă în 2014 riscului de sărăcie și
excludere socială, situație care a plasat-o pe primul loc în
Uniunea Europeană, în condițiile în care, la nivelul UE, 122 de
milioane de persoane, sau 24,4% din populație, se aflau în
această situație.

„Avertizam, în trecut, de faptul că România se dezvoltă cu trei
viteze, una dată de regiunile dinamice, precum Bucureşti-Ilfov,
Timiş-Arad şi Constanţa, o alta, ceva mai lentă, dată de
business-urile construite în zone precum Braşov, Cluj, Argeş şi
Galaţi, şi o a treia, extrem de slabă, în fapt o adevărată frână
pe care o pun zone monoindustriale, precum cele din Moldova,
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Statisticile World Vision arătau, recent, că aproape o treime
dintre familiile copiilor din mediul rural nu au venituri
suficiente pentru traiul de zi cu zi. Procentul celor care se duc
întotdeauna la culcare flămânzi s-a dublat la 4% față de 2013.
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fizică
fizic
cu adevărat
ărat fericiţi şi nu se vor mai întoarce. Pentru că nu vor
ierta niciodată că ţara în care s--au născut i-a alungat!

Ni se goleşte ţara, domnilor!

Preluare: aquiahora.ro

Liliana ANGHELUȚĂ
ȚĂ – București
Stau şi mă gândesc: de ce ne-am
am chinuit noi prin străini,
crescând copii la telefon?! La ce bun sacrificiile atâtor
mame din România care-şi
şi ţin, cu greu, copiii la şcoli de
specializare?!
1.

I

rina are vreo 50 de ani, a fost profesoară-nn Bacău; de ceva
timp îngrijeşte o bătrână în Italia ca să-şi
şi ţină cei doi băieţi
2.
la şcoli. Acum, de curând, au terminat amândoi studiile:
unul e inginer mecanic, altul expert bancar. După o perioadă de
căutări, ţepe şi depresii, ambii au plecat în Anglia. Cel mare e
3.
zidar şi celălalt şofer!
Copiii noştri!

4.
5.

Crescuţi cu speranţa că vor trăi mai bine decât noi!
6.
Au terminat şcoli, au trecut examene grele, au privit viaţa cu
ochi strălucitori, cu încredere!
7.
Mulţi, prea mulţi consideră că sunt iresponsabili, că nu ştiu pe
ce lume trăiesc, că nu se implică politic şi social! Dar această
8.
lume, în care au venit fără voia lor, ce le oferă?! Sărăcie şi
9.
lipsuri! E suficient să ne gândim la alocaţia pentru copii, în
10.
valoare de 10 euro în România şi de peste 100 euro în mai toate
ţările europene. Copiii noştri cresc cu grija că li se termină
11.
acuarelele, că nu sunt bani pentru cărţi de citit, că dacă li se
12.
dezlipesc din nou pantofii, trebuie să aştepte o lună, nici gând să
13.
se poată apropia de cursuri de înot, de vioară sau de dans,
precum semenii lor din alte ţări vecine.
14.
Ştiu că nu vor putea merge în excursiile care costă prea mult
15.
pentru buzunarul părinţilor, învaţă să reziste şi devin tineri.
16.
Gândesc că vor munci şi le va fi mai bine! Dar convingerea lor
se spulberă repede! Dau interviuri, lasă CV-uri,
uri, şi descoperă în
scurt timp că nu-ii vrea nimeni! Puţinele oferte de muncă cer:
17.
experienţă minim 3 ani, două limbi străine, atestate, doctorate,
certificate de orice fel! Proaspeţii absolvenţi îmbătrânesc brusc!18.
19.
Angajatorii, pe de altă parte, ştiu că cei ve doresc să se angajeze
ar fi în stare să accepte orice: şi oferă muncă la negru, contracte
20.
pe termen de 3 luni – astfel, taxele plătite vor fi minime – iar
uneori, uită să plătească!
21.
Sunt copiii noştri! Se luptă cu o societate care le cere totul,
to
dar
22.
nu le oferă nimic! Dimpotrivă, majoritatea tinerilor se simt
storşi de vlagă, scârbiţi de viaţa care ar fi trebuit să le fie
23.
frumoasă. În curând, la prima ocazie, vor pleca din ţară unde
văd cu ochii! Mulţi au deja rude sau prieteni prin Italia,
24.
Germania, Anglia! România are 5 milioane de pensionari
necăjiţi, aproape 5 milioane emigranţi şi restul… Din acest rest,
ni se duc tinerii, domnilor! Vor întemeia familii prin Scoţia,
prin Belgia etc, vor cumpăra case acolo, vor face copii ce vor 25.
fi
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Cu fizica printre oameni

Prof. Ştefan MÎRZAC – Iași
Viteza de propagare a răului este mai mare decâ
decât viteza de
propagare a binelui,, deoarece densitatea celor răi este mai mare
decât a celor buni.
Arhimede cerea un punct de sprijin ca să ridice Pământul. La fel
şi noi,, dacă ne sprijinim pe un om de încredere, putem construi
un nou univers.
Reflectând lumina străină, cei opaci au posibilitatea să fie şi ei
remarcaţi.
Constanta lui Planck este o treaptă pe scara luminii.
Fizica,, pentru a fi completă trebuie să studieze şi omul cu
sufletul şi spiritul său.
Acţiunea se crede, deseori, o vedetă, deoarece nu ia în seamă şi
reacţiunea pe care, de fapt, se sprijină şi cu care este egală dar
opusă.
Viteza mare şi impulsul mare nu au răbdare, nu au fineţe,
bruschează. Viteza mică nu are curaj, încredere, dar are răbdare,
iar viteza nulă are lene sau inerţie.
Cu frământarea nu avem parte de înălţare.
Gravitaţia determină şi sensul de curgere a gunoiului.
Praful este gunoiul cel mai fin care caută să învingă forţa
gravitaţiei.
Catalizatorul îşi datorează rezonanţei meritul său.
Dacă vei cârpi mereu efectul,cauza face noi găuri.
Condiţia este drumul pe care călătoreşte cauza pentru a ajunge
la efect.
Descoperirea este ca o instanţă de jude
judecată care aduce faţă în
faţă cauza şi efectul, pronunţând sentinţa.
Dorul este o forţă antigravitaţională.
Dorul este ca o forţă elastică ce menţine o stare de vibraţie ,
care creşte odată cu depărtarea faţă de fiinţa iubită şi tinde să
micşoreze această distanţă.
De multe ori , drumul fără frecare este un drum fără întoarcere.
Nevoia de echilibru face ca în colectivitate să doreşti uneori
singurătatea, iar în singurătate să inventezi jocul cu tine.
În casa egoistului, semnul „egal” este înlocuit cu semne
semnele „mai
mare” sau „mai mic”.
Enigma împinge inerţia spre renunţare şi curiozitatea spre
cercetare.
Ce este enigma: o lumină în întuneric, sau un întuneric în
lumină?
Creşterea entropiei sociale face ca ştiinţa să fie înlocuită cu
politica.
Pentru evoluţie spirituală, masa, energia şi informaţia trebuie să
se conserve, în ansamblu, dar să crească frecvenţa de vibraţie.
Răbdarea şi fineţea respectă mereu legea de imprecizie a lui
Heisenberg din
in fizică: ori au un impuls mic,
mic dar parcurg pe
ocolite o distanţă mare
re până la ţintă, ori au energie mică
mică, dar le
trebuie un timp mai mare până la ţintă.
Gunoiul va reproşa întotdeauna cristalului, că are defecte.
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26. 26. Furtul şi exploatarea se fac la nivelul materiei, energiei şi
informaţiei.
27. 27. Ideile fixe blochează energia, informaţia şi substanţa.
28. 28. Şi între indecişi vântul bate tot de la presiune mare la
presiune mică.
29. 29. Indecişii se comportă ca un fluid in neechilibru. Deseori ei
decid şi înclină balanţa.
30. 30, Fizica arată două moduri de a învinge:
- corpuscular,, direct, brutal, cu impuls iniţial mare;
- ondulatoriu, pe ocolite, vibrând,, obţinând o
pseudorezonanţă , băgându-te
te pe sub pielea altuia.
La primul există riscul de a nu te opri la timp. La al doilea
există riscul să devii altul.

Acestea sunt frecvenţele accesate de mediumii autentici –
oracolele din lumea antică – cei care îşi pot ridica vibraţia
pentru a o acorda la aceste lumi nevăzute.

Nu există materie! Doar energ
energie
condensată! Atomul este gol în mare parte!
Trăim într-un
un Univers Holografic, totul
este o iluzie prin care noi ne cre
cream
realitatea!

Entităţile din altă dimensiune, cum sunt reptilienii, acţionează în
interiorul lumilor din această „materie întunecată”
în
nevăzută.
Giuliana Conforto mai susţine că, în unele galaxii, această
materie întunecată, invizibilă ochiului uman, are de 100 de ori
mai mult masa observabilă. Din spectrul nostru de frecvenţe
vedem doar 7% din ceea ce există
tă în asemenea galaxii!2
Deschizându-ne
ne mintea şi expansionându
expansionându-ne percepţia,
„descoperim” mai multe planete şi stele. Se spune că atomul
reprezintă fundamentul materiei fizice şi totuşi numai o
fracţiune a spaţiului în care există atomul este „goală” pentru
ochiul uman. Un „atom fizic” din care iau naştere toate formele
fizice este alcătuit dintr-un
un nucleu în jurul căruia orbitează
electroni asemănători unui sistem solar în miniatură.

Adriana VELA
„Matricea
Matricea este pretutindeni. Ne înconjoară din toate
părţile. Chiar şi acum, în această cameră. O vezi când priveşti
pe fereastră sau când porneşti televizorul. O simţi când mergi
la serviciu, când mergi la biserică sau când îţi plăteşti taxele.
Este lumea care te orbeşte ca să nu vezi adevărul.” Morpheus
în filmul Tlie Matrix

A

te articole referitor la Universul Hologr
Holografic
m scris niște
plecând
nd de la Constanta lui Plank care e de 100 de
miliarde de ori mai mică decâtt un proton
proton, adica 10 la
puterea -35, dar și demonstrarea făcută de oamenii de știință
germani în 2006, prin care s-aa vizualizat interioru
interiorul unui atom
care este 99,9% gol. Credem că trăim într-oo „lume”. Dar de fapt
trăim într-oo gamă de frecvenţe. Suntem prinşi într
într-o gamă de
frecvenţe şi de aceea suntem prinşi într-oo iluzie. Este ceea ce
binecunoscutul film numeşte Matricea.
ricea. „Lumea” care ne
înconjoară nu este decât o mică parte a unei infinităţi
multidimensionale pe care o pot accesa simţurile noastre fizice,
vederea, auzul, pipăitul, mirosul şi gustul. Lumea fizică pe care
o percepem este ca un post de radio la care se acordează
simţurile noastre fizice. Asta este deci tot ceea ce vedem. Dar
totul din jurul nostru este alcătuit din celelalte frecvenţe sau
densităţi ale creaţiei infinite – cele a căror existenţă este negată
de „ştiinţă”.
Densităţile există în jurul nostruu pe frecvenţe dincolo de
spectrul/percepţia simţurilor noastre fizice. Acestea sunt
frecvenţele care pot fi percepute de animale precum pisicile,
atunci când ele reacţionează la spaţiul aparent „gol”, sau de
câini care aud sunete cu frecvenţe mai înalte decât
ecât cele pe care
le auzim noi. Chiar şi nou-născuţii
născuţii reacţionează la spaţiul „gol”
până când simţurile lor le sunt încătuşate prin condiţionare.
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Fiziciană italiancă Giuliana Conforto scrie astfel în uimitoarea
sa carte „LUH, Man’s Cosmic Came” (n.tr. LUH, jocul cosmic
al omului) (Edizioni Noesis, 1998): „…aproximativ 90% din
masa totală calculată este de fapt întunecată şi neobservabilă, în
timp ce numai 10% este observabilă prin curcubeul infinit, care
este lumina. Universul vizibil pe care îl ob-servăm,
ob
cu
miliardele de stele şi galaxii, este numai o mică perspectivă a
acestor 10%. …în interiorull fiecărui corp fizic există o realitate
invizibilă, dar mult mai masivă de 90%, ca substanţă
neobservabilă, ce poate fi simţită ca emoţii, intuiţii şi
sentimente.”

In cartea sa „The Opening Of The Third Eye” (n.tr.
Deschiderea celui de-al treilea ochi) (Aquar-ian
(Aquar
Press,
Wellingborough, England, 1977),, dr. Douglas Baker susţine
că: „Dacă expansionăm atomul de hidrogen la mărimea unei
catedrale, electronul său ar avea , poate mărimea unei monede
de 5 cenţi!”
Cel mai mult „spaţiu” din interiorul unui atom este „materie
întunecată” care lucrează pe frecvenţe invizibile, în mod
asemănător cu sistemul nostru solar şi întregul univers fizic
dens. Dacă „ştiinţa” ar fi condusă de oameni care gândesc
precum Giuliana Conforto,, în locul minţilor închise din
academii, am trăi deja într-o
o lume mult mai conştientă de sine şi
de natura vieţii. Să vedem cifrele ei şi să le aplicăm negărilor
„ştiinţifice” ale vieţii inteligente în afara acestei planete. Să
presupunem că viaţa aşa cum o ştim a apărut numai pe această
planetă fizică dintre miliardele de planete şi stele din universul
vizibil, care este de fapt numai o parte a „luminii” vizibile, şi
care, la rândul ei, reprezintă numai 10% din masa totală. Ce
glumă! Să ne ferească Dumnezeu de asemenea „ştiinţă” oficială.
Şi asta obţinem numai din calculele actuale. Acea parte de 10%
din masa totală pe care o vedem s-ar
ar putea să fie un procentaj
foarte optimist.
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Împărăţia cerului este în voi. Divinitatea se manifesta prin
tot ce exista
Tot ce există în jurul nostru, împărţind acelaşi spaţiu cu noi,
reprezintă frecvenţe radio şi Tv transmise către noi. Nu le putem
vedea, iar ele nu interferează unele cu altele, deoarece vibrează
la frecvenţe diferite care trec vina pe lângă alta şi pe lângă noi,
fără ca cineva să le observe. Singura dată când interferează este
atunci când au aproape aceeaşi banda de frecvenţă. Pornind
radioul, frecvenţa accesată trece prin ferestre şi ziduri până la
receptorul radio, deoarece zidul şi frecvenţele de emisie sunt
îndepărtate una de cealaltă pe scara densităţii. Iată cum
„fantomele” şi „extraterestrii” pot, aparent, trece prin ziduri şi
de ce unii oameni îi văd şi alţii nu. Depinde de modul de
acordare a minţii la frecvenţa lor.
Aceste entităţi din altă dimensiune, inclusiv reptilienii, există în
jurul nostru, în acelaşi spaţiu cu noi. Uneori se simt în vibraţiile
schimbate ale unei încăperi şi se poate percepe o boare de
răcoare sau, pentru entităţile prietenoase, un sentiment de mare
iubire în atmosfera din jur. Aceste entităţi sunt apropiate de
spectrul nostru de frecvenţe, dar în afara lui. Credo Mutwa
vorbeşte despre „punctul vibraţional orb” care-i împiedică pe
oameni să vadă aceste entităţi, iar eu cred că acesta este cumva
proiectat din exterior, probabil printr-o emisie de frecvenţe din
subteran care închide partea potenţialului multidimensional din
ADN-ul nostru. ADN-ul este un transmiţător şi receptor al
informaţiei vibraţionale, şi de aceea poate fi reprogramat de
câmpuri vibraţionale şi electromagnetice. Nikola Tesla, al cărui
geniu a fost responsabil pentru cea mai mare parte a sistemelor
electrice de astăzi, a înţeles existenţa celorlalte frecvenţe, dar
cele mai profunde părţi ale realizărilor sale au fost eliminate.
Odată el a spus: „Putem afirma categoric că unele dintre ele
(alte entităţi dimensionale) sunt prezente în lumea noastră şi
chiar în mijlocul nostru, dar forma şi manifestările lor pot avea
o asemenea natură, încât nu le putem percepe.”
După cum am mai spus, mişcând scala radio şi acordând
aparatul la alt post radio, nu se mai aude primul post, deoarece
scala a fost mutată în afara spectrului iniţial şi acum este
acordată pe altul. Dar primul post nu a dispărut, el continuă să
emită, doar că nu se mai aude. Oricând alegi să îl asculţi, îl
găseşti acolo. Creaţia este asemănătoare. Suntem ca nişte
picături de apă într-un ocean de energie infinită în forme
infinite. Acest ocean de energie se manifestă ca densităţi sau
frecvenţe diferite, iar noi suntem acordaţi la cea pe care o
numim „lume fizică”. Dar toate celelalte frecvenţe există în
jurul nostru şi interacţionează cu noi în timp ce noi percepem
numai densitatea pe care simţurile noastre o văd, ating, aud,
miros sau gustă – Matricea.

vibraţie joasă. Suntem toţi o singură conştiinţă care se experimentează subiectiv. Nu există moarte, viaţa este doar un vis,
iar noi suntem propria imaginaţie despre noi.”
Acest lucru sună a una dintre expresiile din filozofia Budista
cum că toată această realitate e creată de mintea noastra, iar
ideea budistă e completată însă de Constanta lui Plank care
demonstrează ca universul nostru e holografic.
Să vedem descoperirile lui Albert Einstein, cel mai faimos
savant al secolului XX. Formula sa E=mc; arată că materia este
doar o formă de energie şi că energia nu poate fi distrusă, ci
transformată în altă stare. Conştiinţa noastră, care este energie,
este indestructibilă. Trăim pentru totdeauna. Adevărul este în
faţa ochilor noştri. Prin simpla schimbare a temperaturii
(frecvenţei), gheaţa devine apă, apa devine abur, iar aburul
„dispare”. Temperatura transformă gheaţa „solidă” în vapori
invizibili, deoarece temperaturile diferite reprezintă frecvenţe
diferite. Este aceeaşi energie, dar în stări diferite. Corpul nostru
este format din mai multe sub-frecvenţe diferite ce se manifestă
în spectrul fizic dens.
Razele X, de exemplu, se transformă în frecvenţe care se
potrivesc cu structura noastră osoasă, astfel încât nu
fotografiază structura exterioară, care vibrează la o frecvenţă
diferită. Razele X nu reflectă zidul clădirilor, numai fierul din
interiorul lor, din acelaşi motiv. Priveşte lumea prin frecvenţa
razelor X şi vei vedea că arată foarte diferit de a noastră.
Reflexia unei persoane sau a unui obiect depinde numai de
frecvenţa punctului de observaţie. Aura umană, după cum arată
tehnologia, este un amalgam de culori (frecvenţe) care se
schimbă în funcţie de gânduri şi emoţii (frecvenţe). Razele X
sunt numai un exemplu de frecvenţe a căror existenţă este
confirmată, fără a putea fi văzute. Razele ultraviolete, gamma,
infraroşii, undele radio etc. sunt alte exemple. Dar orice sugestie
făcută înaintea descoperirii lor oficiale ar fi constituit o
afirmaţie hilară sau periculoasă.
Fiecare „normă” de la începutul „erei ştiinţifice” s-a dovedit fie
greşită, fie incompletă şi deseori incredibil de inexactă şi hilară.
Totuşi, generaţii după generaţii se agaţă de normele „ştiinţifice”
de astăzi până când acestea îmbătrânesc. „Ştiinţa” continuă să
judece posi-bilitatea prin perspectiva „legilor” aparente ale
acestui spectru de frecvenţe şi totuşi savanţii ştiu că partea de
90% din masa existenţei pe care o numesc „materie întunecată”
nu se supune acelor legi ca gravitaţia şi câmpul electromagnetic.
Luând legile fizicii aşa cum se aplică ele unei frecvenţe şi
apreciind ce este posibil în alte frecvenţe în baza aceleiaşi legi,
vom rămâne ignoranţi la nesfârşit. Ceea ce se aplică unei
frecvenţe, nu se aplică alteia.
„Nu există nicio lingură”

Ca fizician, Giuliana Conforto se exprimă astfel: „Faptul că nu
putem observa nu înseamnă că nu există, asta pentru că
percepţia umană este foarte limitată.”
Marele comic american Bill Hicks a exprimat minunat aceste
adevăruri. El spunea: „Materia este energie condensată la o
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Cheia afirmaţiei lui Bill Hicks despre adevărul ascuns este
următoarea: Suntem propria imaginaţie despre noi. Viaţa
noastră, experienţa noastră fizică sunt manifestări ale gândurilor
noastre. Suntem ceea ce credem că suntem. Ceea ce gândim
despre sine şi lumea care ne înconjoară devine experienţa
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noastră fizică. Crezi că eşti obişnuit? Vei fi „obişnuit”. Crezi că
eşti neputincios? Vei fi neputincios. Crezi că cele mai frumoase
lucruri din viaţă se petrec altora? Aşa va fi. Totul este creat prin
şi de către gând – gândurile noastre. In acest spectru de
frecvenţe ale densităţii în care trăim, timpul dintre gând şi
manifestarea sa fizică poate fi lung, dar gândul este totuşi
creator.
De exemplu, priveşte în jur, indiferent unde te afli. Clădirile,
mobila şi toate lucrurile sunt create clar prin gând. Ele nu ar fi
existat fără ca cineva să se gândească să le inventeze. Fără gând
nu ar putea exista creaţie fizică. In alte lumi în care energia este
mult mai puţin densă, gândul şi manifestarea sa sunt simultane.
Gândul se manifestă instantaneu, ceea ce înseamnă că trăim
într-o lume iluzorie, deoarece lumea este doar o reflexie,
oglindă a gândului uman. Ceea ce credem despre lume, devine
lumea. Sau cel puţin aceasta va fi percepţia noastră despre ceea
ce există.
In filmul The Matrix apare un băieţel care îndoaie linguri la
voinţă. Dar el spune că adevărul este următorul: „Nu există
nicio lingură… nu lingura se îndoaie, ci persoana se îndoaie.”
Ce este real? Real este ceea ce crezi că este real. Tot astfel
personajul Morpheus din acelaşi film spune că: „realul
reprezintă numai impulsurile electrice interpretate de creier.”
David Icke spune: „Deci nu vedem lucrurile, ci numai lumina
pe care ele o reflectă. Trage draperia şi stinge lumina. Ce vezi?
Nimic. Iar dacă vezi ceva, aceea este doar lumina reflectată de
lucrurile din jur. Termenul de „materie întunecată” se referă la
ceea ce nu reflectă lumina din spectrul nostru de frecvenţă şi de
aceea nu o putem vedea. Nu vedem nimic în afară de lumina
reflectată. Chiar şi atunci obiectul este perceput ca răsturnat şi
trebuie inversat de creier pentru a-1 putea percepe corect! Nici
măcar nu „auzim” vreun sunet ca atare. Urechile transformă
presiunea din atmosferă într-o serie de unde, iar creierul
transformă aceste unde într-un „sunet” perceput, la fel ca în
televiziune şi radio.
Emisiile nu trec prin aer ca imagini şi sunete. Îţi poţi imagina
serialele Frieiids sau Frasier zburând peste acoperişuri? Sau să
auzi la radio toate emisiunile simultan oriunde te-ai afla?
Desigur că nu. Nu aşa funcţionează. Programele sunt trimise ca
unde emise, iar tehnologia TV şi radio le decodează în imagini
şi sunete.”
Bine ai venit în lumea mea!
Fiecare trăim în propriul nostru univers, iar când ceilalţi intră în
spaţiul nostru, ei pătrund în realitatea noastră unică. Sunt zone
unde universurile noastre converg şi se conectează. Cei mai
mulţi oameni, de exemplu, sunt de acord că strada din faţa casei
şi maşinile care trec pe această stradă chiar există. Dar în afara
acestor lucruri evidente, universurile noastre pot fi foarte
diferite. In universul meu unele lucruri sunt imposibile. Dar în
alte universuri, aceleaşi lucruri sunt perfect posibile. în
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universul meu, câţiva oameni controlează planeta printr-o reţea
de societăţi secrete care conlucrează prin multe „canale”.
Dar în alte universuri umane aceste „canale” sunt complet
diferite, iar lumea are o infinită diversitate în luarea de decizii.
In universul meu, unii dintre cei mai faimoşi oameni de pe
planetă torturează şi sacrifică copii. Dar cele mai multe
universuri umane nu pot concepe că asemenea orori pot avea
loc. Minţile noastre observă lumea vizibilă, fizică, iar ceea ce
facem din ea devine realitatea noastră, universul nostru
personal.
Deoarece văd lumea şi evenimentele diferit faţă de cei mai
mulţi oameni, există mult mai puţine puncte de acord şi legături
între universul meu şi cel al celorlalţi oameni. Din acest motiv,
sunt considerat ca fiind straniu, extremist sau „sărit”. Dar
aceasta este numai percepţia celorlalţi despre mine din punctul
de vedere al propriului lor univers. Nu este adevărul, ci doar
percepţia lor personală. Este de fapt o iluzie autogenerată. Se
poate dovedi la nesfârşit că lumea fizică este controlată de
mintea nefizică. Un mare iluzionist poate convinge milioane de
minţi că a făcut un „miracol”, când el nu face decât o mişcare a
mâinii.
Magicienii si joaca cu mintea oamenilor un „secret” de-al
lor!
Să luăm ca exemplu trucul în care o femeie este legată şi închisă
într-o cutie. După câteva bătăi zgomotoase de tobe, iluzionistul
deschide cutia, iar femeia a dispărut. Dar de fapt ea s-a ascuns
în fundul fals al cutiei, doar lăsând impresia că a dispărut. Apoi
magicianul merge spre o altă cutie identică din cealaltă parte a
scenei. Când o deschide, femeia este deja acolo, şi totul se
încheie în ropote de aplauze. Minţile publicului au fost convinse
că femeia a fost transportată dintr-o cutie în alta. Astfel, aceasta
devine realitatea lor, partea lor de univers. Dar ştii ce se petrece
de fapt? Magicianul foloseşte gemene care poartă haine
identice. Este atât de uşor să înşeli mintea umană. La un
moment dat, într-o emisiune TV, mă aflam lângă un bărbat care
a rupt în zeci de bucăţele prima pagină a unui ziar, după care a
deschis ziarul şi era întreg. Stăteam la mai puţin de un metru de
el când a rupt hârtia în bucăţi. L-am văzut făcând asta. Dar el nu
a rupt ziarul. A convins pe toată lumea că a făcut-o, dar dacă o
minte este convinsă de ceva, ea devine realitatea fizică a acelei
persoane. Un hipnotizator de scenă poate manipula pe cineva
din public făcându-l să creadă că excrementele de câine sunt de
fapt o friptură suculentă sau că femeia de lângă el este
dezbrăcată sau orice doreşte el. Iluminaţii aplică aceste tehnici
la mari proporţii, deoarece ei ştiu cum funcţionează mintea aceasta este cunoaşterea pe care ne-o ascund neîncetat.
Acum citez un articol publicat pe site-ul scoalaedu.ro[1]
intitulat: „Nu există materie! Doar energie condensată”:
„Până nu demult s-a crezut că în lumea noastră toate sunt de
sine stătătoare, separate şi că lucrurile şi fiinţele nu se pot
influenţa reciproc. Ultimele rezultate ale ştiinţei au dovedit
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exact contrariul: totul este interconectat cu tot şi în mod tainic
interdependent.
La începutul anilor ’90, fizicianul rus Vladimir Poponin a uimit
lumea ştiinţifică cu experienţele realizate care, ulterior, au
devenit de-a dreptul celebre. Respectiv, el a pus într-o eprubetă
închisă ADN uman şi fotoni, vrând ca prin această alăturare să
afle ce influenţă are ADN-ul uman asupra fotonilor. Astfel din
una din eprubete el a extras tot aerul pentru a obţine vid (un
spaţiu plin de informaţii şi energie, şi nu gol, cum se credea
până recent, în care există fotoni care pot să fie măsuraţi destul
de exact cu instrumente speciale). Astfel, în experimentul său,
Poponin a constatat la început că fotonii din în vid sunt
distribuiţi în eprubetă, aşa cum şi era de aşteptat, în mod
dezordonat.
Apoi a introdus ADN-ul uman. Şi… stupoare! În prezenţa ADNului, particulele de fotoni din vid s-au ordonat într-o formă
anume. Concluzia cercetătorului a fost că ADN-ul uman are o
influenţă directă asupra fotonilor ordonându-i în forme
regulate. Prin extensie, s-a dedus că acest lucru dovedeşte că
substanţa din care suntem creaţi, adică ADN-ul, are o influenţă
directă asupra particulelor din care este creată lumea din jurul
nostru.
Faptul este fără precedent în cultura occidentală, în care o
astfel de influenţă nu a fost niciodată menţionată şi nicidecum
acceptată, ca în cazul culturii orientale. Dar experienţele lui
Poponin sunt de netăgăduit tocmai pentru că au demonstrat
negru pe alb, că fotonii atomilor se grupează după un model
anume în prezenţa ADN-ului uman. Aşa, pentru prima oară,
ştiinţa occidentală a demonstrat ceea ce tradiţiile spirituale
străvechi spun dintotdeauna, anume că noi suntem parte
integrantă din această lume şi că noi o influenţăm în
permanenţă prin simpla noastră prezenţă.
Un gol… plin!
Poponin nu s-a oprit însă aici cu experienţele! El a extras apoi
din eprubetă ADN-ul uman şi a descoperit un lucru şi mai
uimitor: anume că fotonii rămaşi în eprubetă au continuat să se
comporte ca şi când ADN-ul uman ar fi fost încă prezent,
păstrând ordinea imprimată de acesta. S-a dedus că fotonii şi
ADN-ul uman păstrau cumva legătura, deşi fuseseră separaţi
fizic de parcă un câmp subtil îi ţinea încă conectaţi.
Experienţele au fost repetate de nenumărate ori până când şi
ultimul sceptic a fost convins de noua realitate descoperită,
anume că ADN-ul uman influenţează lumea din jurul lui. S-a
demonstrat astfel că există un câmp cuantic de energie care ne
uneşte cu tot ce există în jurul nostru chiar dacă înainte de
aceste experienţe se credea că spaţiul care ne înconjoară este
gol. Prin experimentele lui, Poponin a demonstrat că acest
spaţiu nu este nici pe departe gol ci plin de energie şi
informaţie.
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Gândul care ucide
Poponin nu s-a oprit însă aici şi şi-a continuat experimentele
încercând să afle dacă şi cum sentimentele, gândurile şi
credinţele care izvorăsc profund din inima noastră, care sunt de
fapt emisii de energie, modifică ADN-ul. Pentru aceasta, el
izolat în câte o eprubetă ADN de la diferite persoane. Apoi
acestea au fost supuse unor puternice câmpuri emoţionale şi au
fost măsurate reacţiile electrice produse la nivelul ADN-urilor
respective. Aşa s-a constatat că atunci când este înconjurată de
stări de iubire, recunoştinţă, compasiune, bucurie etc. molecula
de ADN se dilată, iar lanţurile de ADN se deschid şi se măresc.
Când sunt scăldate în sentimente negative (furie, frustrare,
stres), molecula de ADN se micşorează şi-şi blochează multe
din coduri. S-a dedus că, de aceea, sentimentele negative ne
separă de lumea din jurul nostru şi ne deconectează de fluxul
miraculos al vieţii.
Experimentele au demonstrat însă şi că această blocare poate
să fie anulată de îndată ce experimentatorul emite, iarăşi, stări
de recunoştinţă, iubire şi fericire. Ulterior, într-un alt
experiment, au fost izolate mostre de ADN uman care de data
asta au fost plasate la mari distanţe faţă de subiectul-sursă. În
timp ce acesta trăia emoţii intense s-a descoperit că mostrele
sufereau instantaneu aceleaşi modificări de parcă s-ar fi aflat
încă în locul de origine. Timp de 20 de ani experimentele au tot
fost repetate sub diferite forme. Concluzia a fost mereu aceeaşi:
genele ADN sunt modificate de energiile din exterior. Ştiinţa
care se ocupă cu studierea acestor fenomene a fost numită
epigenetică.
Emiţători-receptori bipezi
În urmă cu câţiva ani se ştia că partea genetică a ADN-ului
adică genele, nu reprezintă decât 10% din ADN. Despre restul
de 90% nu se ştia nimic, fiind numit gunoi ADN. S-a trecut însă
la studierea detaliată a genelor, la identificarea fiecăreia în
parte şi s-a descoperit că genele reprezintă de fapt doar 5% din
ADN. Restul de 95% continua să rămână un mister.
Contrariaţi, cercetătorii ruşi Vladimir Poponin şi Pjotr
Garajajev au emis un posibil răspuns: anume că 95% din ADN
este de fapt folosit în procesul de comunicare cu ceilalţi.
Moleculele de ADN din organismul uman fac parte dintr-o
gamă mult mai largă de semnale biologice, pentru că asigură
încărcarea organismului cu energie prin care se realizează
regenerarea acestuia celulă cu celulă, moleculă cu moleculă.
Prof. dr. Fritz A. Popp (renumit biofizician german) a
descoperit şi că o mare parte din această comunicare se
realizează prin lumină, prin aşa-numiţii biofotoni. Judecând
după importanţa acestora era evident că ADN-ul trebuia să
aibă un rol foarte important. Concluzia a fost că noi transmitem
informaţii nu doar prin intermediul creierului şi al inimii, ci şi
prin intermediul ADN-ului nostru. Tot prin el, putem să şi
recepţionăm informaţia pe care apoi o înmagazinăm. Pe scurt,
suntem într-o permanentă stare de emisie-recepţie.
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Vârtejuri de energie

Fizica cuantică este total diferită de fizica mecanică clasică
învăţată de părinţii şi bunicii noştri la şcoală. Potrivit acesteia
din urmă, modelul unui atom este reprezentat de un nucleu în
jurul căruia gravitează particule fixe de electroni şi protoni
protoni.
Fizica modernă ştie însă astăzi că nu este vorba despre nişte
particule fizice propriu-zise,
zise, ci de o concentraţie de energie în
diferite zone ale atomului. De nişte unităţi de materie
materie-energie,
care conţin informaţie şi energie. Cu cât ne apropiem mai mul
mult
de electroni şi protoni şi chiar de nucleul atomului, cu atât
acestea par că se… rarefiază. Ceea ce pe vremuri se credea că
este format din particule fixe se dovedeşte a fi astăzi construit
doar din… vârtejuri de energie. În concluzie, atomul nu are nici
un fel de structură fizică, materială! „Materia este, de fapt, o
iluzie.
Materia doar ne apare ca fiind materie, dar cercetată detaliat
cu ajutorul unor microscoape electronice, se dovedeşte clar că
este formată doar din energie”, afirmă şi prof. dr. Ervi
Ervin Laszlo,
renumit savant filosof al sistemelor şi teoretician al evoluţiei
generale. Prin urmare nu este nici o exagerare să declarăm că
nu există materie propriu-zisă,
zisă, ci doar energie. „În acest
Univers nu există materie! – susţine şi prof. dr. James L.
Oschman,
schman, biofizician şi expert în biologia celulei, de renume
mondial. Tot ceea ce ne apare ca fiind fix sau dens, e de fapt
energie condensată.” Şi mai interesant este însă că energia
unui atom este construită din acelaşi gen de energie din care
sunt create
te gândurile, convingerile şi emoţiile noastre.
„Nu suntem altceva decât energie pură care posedă informaţie
şi care e integrată perfect în acest sistem macrocosmic”, ne
asigură oamenii de ştiinţă. Fizica cuantică ne învaţă astăzi că
atomul se transformă singur când se schimbă câmpul său
electromagnetic. Asta înseamnă că noi chiar putem să
influenţăm orice atom din acest univers, indiferent de timp sau
de distanţă, în funcţie de ce energii emitem. Mai rămâne doar
să conştientizăm asta şi să învăţăm cum să o facem!”
Sursă: 1. http://www.scoalaedu.ro/news/715/88/Nu-exista-materie-Doar-energie-condensata
condensata

Au oamenii un «miros cuantic»? O teorie
uimitoare referitoare la simţul olfactiv este
susţinută de noi dovezi
Luca Turin, Tim Jacob, Richard Axel
Simţul olfactiv stă la baza unor industrii în valoare de
miliarde de dolari, însă mirosul rămâne simţul cel mai puţin
înţeles.

O

teorie controversată, care susţine că fizica cuantică
joacă un rol important în simţul mirosului, este
susţinută de noi dovezi în urma unor experimente
efectuate pe oameni. Această teorie contrazice ceea ce se credea
până acum, anume că simţul mirosului depinde
epinde doar de forma
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moleculelor pe care le percepem în aer, susţinând că vibraţiile
acestor molecule sunt de fapt responsabile pentru mirosul pe
care îl simţim.
Pentru a testa teoria controversată, oamenii de ştiinţă au apelat
la două molecule de aceeaşi formă, dar cu vibraţii diferite.
Studiul publicat în jurnalul Plos One a arătat că oamenii pot
deosebi cele două molecule.
Ideea conform căreia în sistemele biologice au loc efecte
cuantice a dus la dezvoltarea unui nou domeniu al ştiinţei, însă
această teorie
eorie rămâne controversată în rândul cercetătorilor.
Teoria „mirosului cuantic” a fost enunţată de Luca Turin, un
cercetător de la Fleming Biomedical Research Sciences Centre
din Grecia. Ideea conform căreia formele moleculelor reprezintă
singura legătură cu mirosul acestora este veche, dar dr. Turin
afirmă
că
aceasta
prezintă
numeroase
probleme.
Turin a oferit exemplul moleculelor care conţin atomi de sulf şi
de hidrogen ce formează legături – aceste molecule au o
varietate de forme diferite, însă toate miros a ouă stricate.
„Dacă folosim teoria tradiţională, este greu de explicat acest
lucru. Dacă privim din punctul de vedere al teoriei alternative,
conform căreia mirosul moleculei este dat de vibraţiile
acesteia, misterul sulf-hidrogen
hidrogen devine desluşit”, afirmă Turin.
Moleculele pot fi privite drept o colecţie de atomi „pe arcuri”,
ce permit atomilor să se mişte unul faţă de celălalt. Energia de
frecvenţă potrivită – o cuantă – poate face „arcurile” să vibreze.
Într-un
un studiu publicat în 1996 în
Chemica Sense, dr. Turin a
Chemical
afirmat pentru prima dată că
aceste vibraţii explică simţul
mirosului.
Mecanismul poartă numele de
„inelastic electron tunneling”: în
prezenţa unei molecule specifice
„mirositoare”, un electron aflat în receptorul din nasul nostru
„sare” (sau trece printr-un
un „tunel”) şi oferă o cuantă de energie
unei legături a moleculei, astfel încât „arcurile” încep să
vibreze.
La acea vreme, comunitatea ştiinţifică a respins teoria lui Turin,
afirmând că nu există dovezi în favoarea sa.
O metodă prin
rin care ideea lui Turin putea fi testată era prin
obținerea
ținerea a două molecule de forme identice dar cu vibraţii
diferite. Acest lucru poate fi realizat prin înlocuirea atomilor de
hidrogen dintr-o
o moleculă cu deuteriu, un izotop al
hidrogenului.
Leslie Vosshall
shall de la Universitatea Rockefeller a inițiat
ini
în 2004
un studiu ştiinţific ce avea ca scop demonstrarea faptului că
teoria doctorului Turin este falsă. În acest scop, Vosshall a
apelat la o moleculă cunoscută sub numele de acetofenonă şi la
o variantă de acetofenonă cu deuteriu în loc de hidrogen.
Cercetarea publicată în Nature Neuroscience sugera că
participanţii la studiu nu puteau distinge diferenţele dintre cele
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două molecule, concluzionând astfel că vibraţiile nu joacă
niciun rol în simţul mirosului.
În 2011, însă, doctorul Turin şi colegii săi au publicat o lucrare
în Proceedings of the National Academy of Sciences, în care
demonstrau că musculiţele de oţet pot distinge între două
variante ale aceleiaşi molecule. Repetând acest test cu subiecţi
umani, Turin a descoperit, la fel ca Vosshall, că aceştia nu
puteau să le distingă. Ulterior, însă, cercetătorii au conceput
două perechi de molecule mult mai mari, ciclopentadecanone,
cu mai multe legături de hidrogen şi deuteriu pentru a amplifi
amplifica
efectul.
În testele dublu-orb,
orb, în care nici cercetătorii, nici voluntarii nu
ştiau care mostră este testată, participanţii la studiu au putut să
deosebească cele două molecule.
Cu toate acestea, profesorul Vosshall crede în continuare că
„teoria vibraţiilor”
ţiilor” nu este corectă. „Îmi place să cred că teoria
vibraţiei şi adepţii săi sunt asemeni unor «unicorni». Noi,
ceilalţi, care studiem simţul olfactiv suntem «cai»”, a declarat
Vosshall pentru BBC. „Problema este că a demonstra că un
unicorn există este imposibil. Această dezbatere pe tema teoriei
vibraţiei sau asupra existenţei unicornilor nu va înceta
niciodată, dar răspunsul la întrebarea «de ce miros lucrurile
aşa cum miros» va fi obţinut de «caii» dintre noi”, a mai spus
Vosshall.
Tim Jacob, un cercetător
etător de la Universitatea Cardiff specializat
în simţul olfactiv, afirmă că noul studiu „oferă noi dovezi, dar
nu este concludent”. „Cu toate acestea, nimeni nu a putut să
să-l
contrazică fără echivoc pe doctorul Turin. Vechea teorie a
mirosului prezintă multe
te probleme, nereuşind să explice
numeroase lucruri explicate de teoria vibraţională”, a mai spus
Jacob.
Deşi mult mai mulţi cercetători tratează astăzi în mod serios
teoria vibraţiilor în comparaţie cu anul 1996, aceasta rămâne în
continuare controversată. „Are o oarecare susţinere, dar
oamenii nu vor să fie asociaţi acestei teorii, pentru că este
echivalentul sinuciderii ştiinţifice”, explică Jacob.
Richard Axel, laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie în
anul 2004 pentru studiile sale asupra genelorr şi receptorilor
simţului olfactiv, afirmă că experimentele de acest tip nu vor
oferi o concluzie acestei dezbateri, ci doar analiza microscopică
a receptorilor din nas va putea dezvălui cum funcţionează ei.
„Până când cineva nu studiază acest mecanism, ci doar trage
concluzii indirecte despre el, nu vom avea un răspuns. Nu mă
înţelegeţi greşit, nu resping această teorie, dar am nevoie de
date pentru a o adopta, iar în acest moment datele nu există”, a
concluzionat Axel.

Monştrii de la Fukushima. Flori şi fructe
hidoase sunt rezultatul unor mutaţii
genetice provocate de radiaţii
Natura a luat-oo razna în Japonia. Internetul este
invadat de fotografii care surprind plante şi fructe
monstruoase care cresc în localităţi din imediata vvecinătate
a centralei nucleare de la Fukushima.

Z

ona a fost devastată, în martie 2011, de un puternic
cutremur urmat de tsunami. Fenomenul a produs
distrugeri reactoarelor centralei nucleare, generând
contaminarea radioactivă a solului.
Materialele radioactive au contaminat o zonă mare de teren, fapt
ce a dus la apariția
ția unor mutații genetice la plante. Aspectul
plantelor este alterat şi la fel este si conţinutul lor, care nu este
comestibil. Multe dintre fotografiile pe care vi le prezen
prezentăm în
continuare au fost realizate în oraşul Nasushiobara, aflat la 110
kilometri distanţă de centrala atomo-electrică,
atomo
potrivit
sciencealert.com. Imaginile surprind flori deformate, cu
corolele lipite unele de altele, roşii „explodate”, caise dublate,
portocale
rtocale lipite câte patru pe o tulpină ori varză care a atins
dimensiuni nenaturale. Căpşuni cu frunze, ştiuleţi de porumb
dublaţi sau vinete în ciorchine se regăsesc, de asemenea, printre
„mutanţii” fotografiaţi de japonezii care locuiesc în apropierea
centralei de la Fukushima.
Pe 11 martie 2011, Japonia a fost lovită de un cutremur cu
magnitudinea de 9 pe Richter, urmat de un tsunami şi un
accident nuclear în urma cărora peste 18.000 de persoane şi-au
şi
pierdut viaţa.
Potrivit horticultorului Costel Vânătoru,
toru, cercetător în cadrul
Staţiunii Legumicole Experimentale Buzău, anomaliile
înregistrate la nivelul vegetaţiei de la Fukushima sunt rezultatul
unor radiaţii foarte puternice. Arsurile de acest gen pot induce
mutaţii genetice care sunt capabile să transforme
trans
radical o
plantă.
„Pot să apară fructe deformate, plantele să capete culori
anormale, talia lor poate să sufere mult, adică să devină foarte
mari sau pitice. Mai poate apărea fenomenul de sterilizare. În
general, poluarea afectează foarte mult viaţa plantei”, este de
părere Costel Vânătoru.
Potrivit cercetătorului buzoian, aberațiile
țiile semnalate la plante şi
fructe din zonele aflate în apropiere de Fukushima pot fi situate
în categoria anomaliilor genetice provocate de radioactivitate.
Mutaţii pot fi provocate de mai mulţi factori, cum ar fi poluarea
chimică, câmpuri electromagnetice foarte puternice, radiații
radia
solare, însă radioactivitatea este cea mai nocivă.
„Apar mutaţii genetice şi spontan, atunci când o creaţie nu a
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fost bine stabilizată genetic.
c. Atunci, sigur, apar mutaţiile
genetice sau fenomenul de segregare în cazul unor hibridări
realizate între plante. De multe ori, sub aspectul ştiinţific,
mutaţiile au fost provocate pentru obţinerea de noi creaţii
biologice. Pot fi periculoase însă într-un
un mod necontrolat, aşa
cum s-aa întâmplat acolo, unde accidentul nuclear a fost
dezastruos şi practic a acţionat dur asupra genomului”, spune
cercetătorul buzoian.

este o zonă nepoluată, curată şi o zonă bună de recoltat plante
medicinale. Muşchiul acela este foarte sensibil la poluare şi nu
îşi face apariţia pe terenurile ultrapoluate. Toate plantele sunt
sensibile la factorii externi”, susţine
usţine horticultorul buzoian.
Potrivit acestuia, şi în România sunt locuri unde vegetaţia suferă
din cauza intervenţiei brutale a omului, „fie că vorbim despre
uzine, fabrici care eliberează noxe”, centrale electrice ori relee
de mare putere.

Cercetătorul buzoian spune că porumbul dublu, căpşuna cu
frunzuliţe sau ciorchinii
hinii de vinete sunt dovada că plantele se
chinuie să supravieţuiască mediului agresiv.
„Pot să apară adevărate dezastre ecologice după astfel de
accidente. Plantele încearcă să se refacă. Poate anumite specii
vor reuşi însă altele pot să devină monstruoase,
se, agresive, să se
comporte ca un stăpân cu celelalte plante şi să le anihileze pe
altele. Cantitatea de noxe, de radiaţii, este foarte mare în mediu
şi a făcut ca într-un
un timp record plantele să se transforme în
anomalii şi sigur să încerce să îşi păstreze
ze existenţa. Practic,
din dorinţa de a se salva, încearcă să facă ceva, să îşi ia măsuri
de conservare. De aceea apar acele frunze, seminţe încolţite în
fruct. Planta a fost agresată într-un
un mod barbar şi necontrolat,
haotic”, explică specialistul Staţiunii
ii Experimentale.

Strugurele
Prof. Ştefan MÎRZAC - Iaşi
Este interesantă devenirea strugurelui.
n prima etapă boabele sunt tari, acre şi nu sunt bune pentru
nimeni, nu le mănâncă nimeni . Strugurii sunt toţi la fel,
indiferent de culoarea finală. Dacă nu este îngrijit, atunci s-a
terminat cu viitorul lui, cu devenirea lui. Aşa şi omul: când este
dur este acru, nu are iubire de cei din jur, este ignorat şi
ignorant. Este omul adormit.
Când strugurele începe să se „trezească” ,să devină „el”, îşi
aduce aminte
te de rostul lui. Se hotărăşte, începând cu august,
septembrie să-şi
şi aleagă culoarea, după cum este înscrierea
genetică. Acum bobiţa se înmoaie şi duritatea dispare.
Strugurele alb devine translucid, transparent, de i se văd
seminţele, esenţa. Este transparent
rent că vezi prin el , nu mai
ascunde nimic. Este matur, copt, dulce, comestibil şi dorit de
oricine.

Î

Viteza de transformare a genomului depinde de duritatea
factorului mutagen, spune Vânătoru, iar la Fukushima este
vorba despre cel mai agresiv dintre aceşti factori. Se poate vorbi
despre „un dezastru ecologic şi genetic”.
„Sunt anomalii
lii genetice monstruoase, aşa cum la om apar
malformaţii care te sperie efectiv. Aşa şi plantele suferă din
cauza acestor radiaţii. Plantele sunt un indicator pentru
poluare. Avem repere în lumea plantelor medicinale. De
exemplu, unde apar muşchiul, lichenii
ii de pădure, ştim că acolo
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Aşa şi omul bun: având iubire de oameni el nu mai este
acru la suflet, devenind căutat, dorit, apreciat. Strugurii pot fi
consumaţi ca atare, sau, prin răbdarea şi efortul oamenilor, îşi
pot continua drumul spre esenţă, încep să plângă de bucurie cu
lacrimi de must sau vin. Şi vinul, dacă nu este îngrijit, poate să
devină oţet. La fel şi omul are nevoie de îngrijire permanentă
pentru devenirea
enirea lui spirituală. El ar trebui să ia pildă mai mult
din devenirea naturală a strugurelui spre bine, din „trezirea” lui
şi să se trezească şi el. Asta să fie ca ceva firesc, natural,
obişnuit. Dar, într-oo lume a concurenţei este departe asemenea
perspectivă.
Totuşi, să ne hrănim cu speranţă, să conştientizăm asupra
posibilităţilor de bine din noi, asupra menirii omului.

Inteligența artificială:: întrebări
și speculații

celui mai bun jucător din lume. În asemenea
as
condiții s-a
întâmplat ca programatorul să nu poată juca un joc la fel de bine
ca programul său. Este similar cu a observa că un computer
programat să calculeze numărul π îl va întrece pe programatorul
său la înșiruirea cifrelor lui π. ,,Programul care bate
programatorul″ are legătură cu originalitatea inteligenței
inteligen
artificiale. Există situații
ții interesante în care programul a găsit
demonstrații
ții ingenioase la diferite teoreme. Apare întrebarea:
întrebarea Al
cui este meritul? Este, oare, vorba despre un ,,compor
,,comportament
inteligent″? Omul are meritul de a ficreat programul, dar nu și
meritul de a fi formulat cu mintea lui ideile produse de program.
Ființa
ța umană poate fi socotită în acest caz un meta-autor. Cum
apreciem performanța
ța programului de a găsi o demonstrație
demonstraț

Prof. Irina ŢIPORDEI - Huşi
De pe vremea lui Blaise Pascal și a lui Gottfried

strălucită a unei teoreme matematice dacă aflăm că ea a fost
descoperită de un matematician în anul 300 d. Hr.?
Hr.
Distincția dintre autor și meta-autor
autor o putem observa cel

Leibniz,omul a visat la o mașină
șină capabilă să rezolve sarcini
inteligente.
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rezultată are ceva amuzant, fiind pe alocuri confuză. Ma
Mașina

vă, așadar, niște
ște roți dințate care pot aduna sau înmulți numere

funcționează într-o
o manieră perfect mecanică și directă.

foarte mari. Hardware-ul
ul în care sunt infiltrate gândurile umane

Compoziția
ția obținută are secvențe cu sunete neplanificate de

reprezintă materializarea acestui vis. Primele computere

către compozitor
zitor care ajunge să fie plăcut surprins de felul în

electronice erau un fel de ,,ființe gânditoare″,, ma
mașini în care lua

care i-au
au fost exprimate practic ideile.
ideile.Este, oare, computerul

ființă ,,gândirea reală″. Inteligența
ța artificială devine studiul

cel care compune?Computerul a realizat o compozi
compoziție

ideilor care permit calculatoarelor să fie inteligente.

algoritmică(bazată
bazată pe un

introduce

propria

compuse
partitură

pe
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set de raționamente
ra
folosite la

Inteligența
ța artificială avea să fie folosită în traducerea

rezolvarea problemei).În general,
al, oamenilor le place să spună și

automată, în jocuri (șah,
ah, dame, go, bridge, poker),
poker în

să creadă că ,, piesa a fost compusă de computer
computer″, afirmație care

teoremelor

distorsionează foarte mult adevărul. Este ca și cum ai spune că

matematice,, la
larecunoașterea

,,programul gândește″. În același
și mod poți socoti că autorul

și citirea textelor
textelor, în percepția

unei cărți este mașina tipografică,
afică, nu scriitorul.

demonstrarea

Utilizarea

În majoritatea situațiilor,
țiilor, în spatele pieselor stă forța

inteligenței
ței artificiale în toate

intelectului uman, iar computerul reprezintă instrumentul care

aceste domenii presupune, de fapt, folosirea unor programe

realizează o idee concepută de om.Când oamenii vor construi

care să convertească cunoștințele
ștințele specifice fiecărui domeniu în

programe flexibile, capabile să se dezvolte singure în viitor și

reguli. Sarcina este enormă și dificilă căci nivelul de acțiune al

să compună o varietate de piese muzicale, abia atunci vom

fiecărui program trebuie să fie foarte înalt.

putea distribui echitabil admirația
ția între programatorul care a

auditivă

etc.

În cazul jocurilor de șah sau dame, nivelul de joc al

creat un program miraculos și programul care e înzestrat cu un

programului întruchipează jucătorul perfect sau măcar nivelul

fin simțț muzical. ,,Un program inteligent va fi un program
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tehnic
suficient deversatil pentru a soluționa
ționa probleme de tipuri
diferite. El va învăța
ța cum să rezolve fiecare problemă în parte și

îmbunătățească
țească performanțele aparatului și să-i
să înlesnească
avansarea prin văzduh.

va acumula experiență
ță pe măsură ce învață.Va fi capabil să
operze cu un set de reguli și va putea să creeze un nou cadru de
reguli din interiorul căruia să opereze eficient pentru un timp.
timp.″
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Românul Rodrig Goliescu – inventatorul
avioplanului. O poveste despre glorie și
trădare…

Rodrig Goliescu, ofițer
țer de artilerie, a fost inventatorul
unui aparat de zbor inedit, revoluționar
ționar la epoca sa.
Aparatul de zbor numit „Avioplan” a fost întâiul avion din
lume prevăzut cu fuzelaj tubular.

În noiembrie 1909, Rodrig Goliescu a zburat pentru prima dată
cu originalul
ginalul său avion, decolând de pe aerodromul Juvissy, în
apropierea capitalei franceze. S-a înălțat
țat la 50 de metri deasupra
capetelor spectatorilor. Era primul zbor al unui aparat al cărui
motor era poziționat într-o
o carcasă semicilindrică. Mult mai
târziu, în anii ′30, italianul Stippa a construit un avion prevăzut
cu un fuzelaj de concepție
ție asemănătoare modelelor lui Goliescu,
având forma unui tub. Ingeniosul concept a fost pus în practică
abia după cel de-al
al doilea război mondial, astăzi fiind folosit
pentru
ntru rotoarele anticuplu ale unor performante elicoptere.
Rotorul anticuplu este acea elice pozi
poziționată la coada unor
elicoptere, cum ar fi SA-365
365 Dauphin sau RAH-66
RAH
Comanche.

A

cest original avion a fost conceput astfel pentru a
reduce rezistența
ța opusă de aer la înaintare și a spori
forța
ța propulsorului. Structura nemaivăzută a avionului
se comporta ca un tub de ventilator, prin care aerul răzbătea cu
ușurință.
Aparatul era conceput să se înalțe
țe cu ajutorul forței motorului,
apoi să planeze. Rodrig Goliescu a beneficiat, în activitatea sa,
de sprijinul lui Spiru Haret, cel mai cunoscut ministru al
învățământului din istoria României.
În 1909, locotenentul Goliescu s-aa deplasat în Fran
Franța, în vederea
achiziționării
ționării unui motor adecvat pentru „Avioplan”. Goliescu a
fost autor al unui studiu ce privea „legile mișcării
șcării aerului”, pe
care l-a pus la dispoziția Academiei Franceze. În primăvara lui
1909 studiul său a fost publicat într-oo revistă dedicată avia
aviației și
automobilismului.
„Avioplanul” a fost patentat în Franța.
ța. Puțin mai târziu,
locotenentul Goliescu a construit, în baza schemelor proprii, un
prototip capabil de zbor. Acest model era prevăzut cu o
structură în forma unei jumătăți
ți de cilindru, menită să
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La 1912, Goliescu a brevetat un nou aparat de zbor, mai exact
„avionul-coleopter”. O nouă creație
ție inovatoare. Era un aparat
care, cel puțin
țin în teorie, putea să efectueze o decolare…
verticală. Un concept SF, pentru acele timpuri!
În acea vreme, Goliescu avea o acută nevoie de bani, mai ales
că o năpraznică furtună îi distrusese unul dintre aparatele nounou
realizate, cu tot cu hangar. Această circumstan
circumstanță l-a făcut să
comită una dintre cele mai condamnabile fapte cu putin
putință, nu
doar pentru un militar, ci și pentru un cetățean oarecare. O faptă
pentru care nu prea pot exista
sta circumstan
circumstanțe atenuante. Trădarea
de Patrie!
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A fost greșeala vieții sale. Lucrurile s-au
au petrecut simplu, dar
dezastruos pentru genialul inventator: aflându-se
se la serviciu, a
sustras documente militare cu caracter strict secret (planurile de
mobilizare ale armatei țării) și le-aa pus la dispoziția
dispozi rușilor, dar
fapta sa a fost descoperită rapid. Răsplata? O duzină de ani de
temniță.
ță. Locul de ispășire? Închisoarea Văcărești. După unele
surse a fost grațiat,
țiat, până la urmă, dar a avut de pierdut enorm,
en
fiind exclus din armată. Viața
ța controversată și reprobabilul act
săvârșit nu-ii estompează genialitatea lui Goliescu, după cum
nici activitatea sa inovatoare nu poate șterge actul său de
trădare. A fost, la fel ca noi toți,
ți, un om cu bune și rele.

Ornitopterul
Da Vinci a fost fascinat de păsări. El le
le-a urmărit, le-a schițat și
a împrumutat idei de la ele pentru invențiile
inven
sale. Unul dintre
rezultatele acestei fascinație
ție a fost ornitopterul, un dispozitiv
conceput de sistemul da Vinci, care teoretic ar fi permis
oamenilor să se înalțe
țe prin aer ca niște păsări. În timp ce
parașuta
șuta da Vinci ar fi permis unei ființe umane să sară de pe o
stâncă, fără a fi rănit, ornitopterul a fost de fapt o modalitate
pentru ca oamenii să se înalțe
țe de la nivelul solului în aer. Pe
hartie, aparatul are un aspect mult mai pasăre (sau batlike) decât
avioanele actuale. Această invenție demonstrează cunoştinţele
solide
lide de aerodinamică ale lui Leonardo.
Mitralieră

Dar un om al cărui nume va rămâne înscris cu slove de ne
neșters
în istoria aviației!

Top 5 cele mai importante invenţii ale lui
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci ar fi putut să fie cel mai mare
inventator din istorie, doar că el a avut un efect aproape
insesizabil asupra tehnologiei din epoca sa.

E

l a lăsat în urmă schiţe şi diagrame ale invenţiilor sale,
însă ele nu au fost niciodată materializate, fie din
pierderea interesului, fie din cauză costurilor ridicate.
Un alt aspect pentru care ele nu au fost realizate până acum este
acela că materialele şi instrumentele din secolele XV
XV-XVI nu
erau atât de eficiente.
Paraşuta
Da Vinci, care a fost fascinat de ideea zborului uman, a
conceput paraşuta ca o modalitate pentru oameni de a pluti cu
graţie în aer. Cadrul său în formă de piramidă a fost drapat cu
un material. După cum a scris da Vinci în caietele sale, creaţia
lui ar permite unui om să se arunce de la orice înălţime, fără a
suferi vreo traumă fizică. Concretizarea schiţelor lui da Vinci
din secolul XXI au demonstrat că ilustrul inventator era
îndreptăţit să creadă în creaţia sa.
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Mitraliera lui Da Vinci, sau '33 de organe -barrelled, "nu a fost
o mitralieră, în sensul modern. Nu a putut trage mai multe
gloanțe rapid dintr-un singur butoi. S-ar
ar putea, totuși,
totu să livreze
salve folosindd focuri de armă la intervale rapide și, în cazul în
care ar fi fost construit, acestea ar fi de infanterie. Mecanismul
din spatele mitralierei este simplu. Da Vinci a propus montarea
a 11 carabine una lângă alta pe o placă dreptunghiulară, apoi
atașate trei astfel de plăci împreună într
într-un aranjament
triunghiular. Cu toate că da Vinci a subliniat de nenumărate ori
în caietele sale ura faţă de război și faţă de ideea de a crea
mașini
șini de ucidere ca aceasta, avea nevoie de bani pentru a se
întreţine și a fost ușor
șor să convingă patronii săi bogați că
asemenea mașini le-ar ajuta să-şi
şi învingă dușmanii.
du
Maşinile
sale de război, practic nu au fost niciodată construite.
Costumul de scafandru
În timp trăia în Veneția
ția în secolul al XV
XV-lea, da Vinci a
inventat o idee exagerată pentru a respinge navele invadatoare:
Trimitea bărbați
ți în partea de jos a portului în costume de
scafandru pentru a le tăia găuri în corpurile navelor inamice.
Da Vinci ar fii construit furtunul de respirație
respira conectat la un
clopot plutitor plin de aer, purtând ochelari cu sticlă ataşaţi
măștilor,
știlor, care ar ajuta sa vadă sub apă. Într
Într-o altă versiune a
conceptului, scafandri ar fi suflat din vezici de vin umplut cu
aer. In ambele variante, barbatii ar transporta o sticla de a urina
în ea, astfell încât aceştia să rămână sub apă pe termen mai
îndelungat.
Cavalerul-robot
Cavalerul robotizat al lui da Vinci a fost primul robot umanoid,
al adevărat 3PO al Renaşterii. Da Vinci a fost fascinat de
anatomia umana şi a petrecut ore îndelungate pentru disecarea
dise
cadavrelor pentru aş da seama cum corpul uman funcţionează.
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Acest lucru i-a dat o înțelegere
țelegere a modului în care mușchii şi
oasele lucrează.El a motivat că aceleași
și principii pot fi aplicate
la o mașină.
șină. Spre deosebire de cele mai multe inventii ale sa
sale
Leonard se pare că a construit de fapt cavalerul robotizat, de
deși a
fost utilizat în principal pentru divertisment la petrecerile date
de către patronul său bogat, Lodovico Sforza. Robotul lui Da
Vinci nu a supraviețuit
țuit și nimeni nu știe exact ce era capabil
cap
să
facă, dar se pare că ar putea să meargă, sta jos și chiar să mişte
maxilarul. Schiţele cavalerului au fost folosite ulterior de către
NASA.

modelelor. Astronomii de la Kepler au înfiinţat Planet Hunters,
un program care implică publicul
cul în examinarea modelelor de
lumină emise de stele.
În 2011, mai mulţi cetăţeni au atras atenţia asupra unei stele
„interesante” şi „bizare”, care emitea un model de lumină mai
ciudat decât orice altă stea observată de Kepler.
Modelul de lumină
mină emisă sugerează că în jurul stelei circulă o
masă haotică şi densă de materie, nimic ciudat dacă steaua ar fi
tânară. Însa această stea nu este tânară şi nici nu este înconjurată

Cea mai misterioasă stea din galaxia
noastră. Singura explicaţie este o civilizaţie
extraterestră

Ana ILIE
LIE – București
Astronomii au observat o aglomeraţie de obiecte care se
deplasează în jurul unei stele îndepărtate şi spun că singura
explicaţie coerentă este prezenţa
extraterestre.
ntre constelaţiile Lebăda şi
Lira se află o stea neobişnuită,

Î

unei

civilizaţii

invizibilă ochiului liber, însă
observabilă cu telescopul

Kepler, care a privit către aceasta
mai bine de patru ani, începând

de praful ce emite lumina infraroşie specifică.
Cu toate că e matură, aşadar,
adar, este încercuită de aceste obiecte
care blochează un număr important de fotoni care altfel ar fi fost
observaţi de Kepler. Dacă natura a creat această situaţie în jurul
stelei, a fost probabil un eveniment recent. Altfel, nu ar fi
rezistat până acum pentru
entru că atracţia gravitaţională ar fi atras
materia spre stea. Boyajian, care supraveghează Planet Hunters,
a publicat recent un studiu în care descrie bizarul comportament
al luminii în jurul stelei. Studiul explorează o serie de scenarii
ce pot explica modelul – instrumente defecte, rămăşiţele unor
asteroizi, un impact la nivel planetar, de genul celui care a creat
luna noastră.
Studiul respinge apoi toate aceste scenarii, cu excepţia unuia –
dacă o altă stea ar fi trecut prin sistemul acestei stele bizare,
biza ar

cu 2009, scrie The Atlantic.

fi atras în interiorul acestuia un roi de comete, care pot crea
acest efect asupra luminii. Însă ar fi o coincidenţă extraordinară,

„Nu
Nu am observat niciodată nimic precum această stea. Era

ce trebuie că s-aa petrecut cu câteva mii de ani înainte ca oamenii
să creeze telescopul Kepler, deci o perioadă foarte
foart scurtă de

foarte ciudat. Am crezut că datele sunt greşite sau este vorba
despre mişcarea telescopului, însă nu ne-aa ieşit nicio eroare
eroare”,

timp în termeni cosmici, şi, în concluzie, destul de improbabilă.

spune Tabetha Boyajian, care face studii post-doctorale
doctorale la Yale.

Boyajian a admis, pentru sursa citată, că studiul său ia în

Telescopul Kepler a observat micile fluctuaţii în lumina emisă

considerare numai scenariile „naturale” însă sunt şi altele pe
care pot fi luate în considerare.

de această stea. De fapt, observa fluctuaţiile a peste 150.000 de
stele simultan, pentru că acestea sunt deseori umbre aruncate de
planetele care le orbitează.. Când aceste fluctuaţii se repetă
periodic înseamnă că sunt provocate de obiectele care orbitează

Jason Wright, astronom la Penn State University,
University va publica şi
el un studiu alternativ al modelului de lumină emis de stea. El

steaua respectivă.

susţine că modelul este generat de un „roi de megastructuri”,
probabil colectori de lumină intra-stelară,
stelară, o tehnologie creată

Telescopul Kepler a colectat multe informaţii cu privire la

pentru a capta energia stelei.
telei. Nu este un scenariu SF – oamenii
de ştiinţă de la SETI (Search
Search for Extra Terrestrial Intelligence –

lumina de la toate aceste stele urmărite. Atât de multe încât
oamenii de ştiinţă
ţă nu au putut procesa informaţiile pe baza

Institutul de Cercetări asupra Inteligenţei Extraterestre)
Extraterestre
sugerează de mult timp că am putea detecta civilizaţiile

algoritmilor. Au avut nevoie de ochiul uman, care rămâne un
instrument neegalat încă în ceea ce priveşte recunoaşterea

extraterestre căutând uriaşe artefacte
facte tehnologice care orbitează
alte stele.
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„Când Boyajian mi-aa arătat datele, am fost fascinat de cât de

Echipa de cercetători a studiat posibilele explicaţii ale

nebunesc arăta totul. Extratereştrii ar trebui să fie mereu
ultima ipoteză luată în considerare, însă asta pare a fi ceva ce

misteriosului fenomen. ”În
n lucrare, descriem variatele scenarii
care pot explică evenimentele misterioase observate de Kepler”,

ai aştepta să construiască
că o civilizaţie extraterestră
extraterestră”, explica
acesta.

au comunicat astronomii. Scenariul cel mai relevant vorbeşte de
existenţa unor fragmente ale unor comete sau a altor corpuri

Boyajian lucrează acum cu Wright si Andrew Siemion,
directorul centrului de cercetare SETI de la Universitatea
California, Berkeley, pentru a înainta propunerea de a îndrepta
spre stea un uriaş radiotelescop,, cu scopul de a vedea dacă
emite unde radio la frecvenţe asociate cu activitatea
tehnologică. Dacă se observă o cantitate importantă de unde
radio, va fi pus în funcţiune Very Large Array (VLA) din New
Mexico, care va putea distinge dacă undele radio sunt emise de
o sursa tehnologică. În cel mai fericit caz, prima observaţie va
avea loc în ianuarie.

Descoperire intrigantă a telescopului
Kepler în Calea Lactee: Megastructuri
ARTIFICIALE

cereşti, care sunt situate în
n jurul stelei. Cu toate aceatea, unii
experţi spun că ar putea există o altă cauza, mult mai
interesantă, care împiedică trecerea luminii stelei.
”Extratereştii ar putea fi ultima ipoteza pe care o luăm în calcul,
dar această structura arată că un lucru pe care l-ar construi o
civilizaţie extraterestră”, a declarat James Wright, astronom în
cadrul Universităţii Pennsylvania State. În prezent, Wright
lucrează împreună cu Institutul SETI din Berkeley şi cu
Boyajian, pentru a elabora o propunere de alegere a unui
telescop radio, care să facă observaţii suplimentare ale
misterioasei stele. Oamenii de ştiinţă caută semne ale vieţii
extraterestre în cadrul Institutului SETI, folosind o mare
varietate de energii emanate de stelele galaxiei noastre, Calea
Lactee.

Au găsit al doilea Pământ! NASA a
anunțat
țat că au descoperit o planetă
locuibilă

Oamenii de ştiinţă au descoperit o uriaşă structura,
despre care spun că ar fi artificială, în jurul unei stele aflată

Carmen ŞTEFAN – București

la o distanţă de 1.480 de ani-lumina
lumina de Pământ.

C

iudată stea denumită KIC 8462852 a fost monitorizată
de telescopul spaţial Kepler mai bine de patru ani,
începând din anul 2009. Ea a produs o ser
serie de

fluctuaţii bizare de lumina, în spaţiu, pe care oamenii de ştiinţă
nu
le
pot
explică,
potrivit
Daily
Mail.
Această poate însemna că în jurul stelei ar există o
megastructură extraterestră, împiedicând observarea emisiei de
lumina. „Nu am mai văzut niciodată
iciodată aşa ceva la o stea. A fost
cu adevărat ciudat. Ne-am
am gândit că ar putea fi datele greşite
sau mişcarea telescopului spaţial, dar nu a fost aşa, am verificat
totul”, a declarat Tabetha Boyajian, o doctorandă de la
Universitatea Yale, Statele Unite. Ea a publicat recent o lucrare
de cercetare despre ciudată descoperire în revista Arxiv privind
bizară stea şi posibilele cauze ale fluctuaţiilor de lumina din
jurul stelei. „Pe durata misiunii sondei spaţiale Kepler, steaua
KIC 8462852 a fost observată sub diferite forme neregulate,
apărând goluri aperiodice ale fluxului de lumina”, a comunicat
Boyajian.
Perioadele de întunecime ale stelei pot dura între 5 şi 80 de zile.
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Agenţia spaţială americană NASA a anunţat joi (23
iulie) că telescopul Kepler a descoperit o planetă locuibilă.
Este o planetă supranumită deja ”al doilea Pământ”, pentru
că ar avea condiţii de viaţă similare celor de pe Terra.

S

e împlineşte astfell visul de mii de ani al pasionaţilor de
astronomie. De la lansarea telescopului Kepler, în 2009,
au fost descoperite 10.228 de planete. Însă planeta recent
depistată ar fi exact ca un al doilea Pământ pe care omenirea ss
ar putea muta înainte de sfârşitul Terrei. Proiectul a costat 700
de milioane de dolari.
Presa de specialitate se așteaptă
șteaptă ca savanții să anunțe că au
descoperit cu ajutorul lui Kepler mai multe lumi
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asemănătoare Terrei, ba chiar o planetă
planetă-geamănă
Pământului din perspectiva apropierii de st
steaua în jurul
căreia orbitează.
În luna aprilie a anului trecut, astronomii au descoperit cea mai
apropiată planetă ca aspect general de Terra, căreia ii-au
spus Kepler-186f.
Planeta se află la 500 de ani lumină de Pămânr și orbitează
o stea roșie
șie pitică în constelația Cygnus. La începutul acestei
săptămâni, miliardarul rus Yuri Milner și celebrul fizician
Stephen Hawking au anunțat
țat inaugurarea unui proiect de
100 mil. dolari pentru a descoperi semnele unei civiliza
civilizații
extraterestre în spațiul cosmic. Sursa: #NASA.

Aceasta e cea mai mare fotografie
ografie făcută
vreodată de NASA
Ana DINESCU
INESCU – București

Foto: NASA
Galaxia Andromeda este aflată la 2.5 milioane de ani
lumină de Pământ

U

n clip realizat de NASA arată o privelişte spectaculoasă
din spaţiu: peste 100 de milioane de stele şi mii de
constelaţii dintr-oo secţiune a Galaxiei Andromeda, care
se întind pe 40.000 de ani lumină.
Imaginea este cea mai mare fotografie făcută cu Galaxia
Andromeda şi are o dimensiune de 4,3 GB şi 1,5 miliare dde
pixeli, conform site-ului inspiremore.com.. Ea este o dovadă în
plus a mărimii impresionante a galaxiei.

Misterul din jurul stelei AR Scorpius a fost
elucidat. Cum reușește
șește neobișnuita stea să
trimită semnale luminoase o dată la 2
minute
traducere și adaptare: Radu Ungureanu
Astronomii consideră că au reu
reușit după mai bine de 40
de ani de investigații
ții să elucideze misterul din jurul unei
stele mai neobișnuite,
șnuite, care trimitea flash
flash-uri de lumină la
fiecare 2 minute. AR Scorpii, cum a fost aceasta denumită,
se află în constelația
ția Scorpius, la o distanță de 380 de ani
lumină depărtare de Terra.

A

fost descoperită în anii 1970 și catalogată ca fiind o
stea singuratică șii variabilă. Însă nu este deloc aașa.
Anul trecut, o echipă internațională
interna
de astronomi au
observat că de fapt AR Scorpii nu este o stea singulară, ci sunt
de fapt două stele…
Duo-ul este alcătuit din dintr-o
o pitică albă de 200.000 de ori mai
masivă decât Pământul și o pitică roșie, rece, care are o treime
din mărimea Soarelui nostru. Impulsurile de lumină intermitente
sunt generate de viteza de rotație
ție a stelei pitice albe care este
capabilă de a emite un puls de radiație
radia
electromagnetică la
fiecare 1,97 minute. Ce este și mai fascinant, este faptul că acest
puls de radiații
ții variază enorm, de la ultraviolete la frecvențele
radio.
„Puterea pulsațiilor
țiilor este fără precedent. În trecut, acest tip de
pulsare a fost observat doar în cazul stelelor neutronice. Cred
că această descoperire este foarte importantă pentru noi, acest
sistem de stele poate fi un fel de accelerator de particule
cosmice”, susține
ține cercetătorul Thomas Marsh de la
Universitatea Warwick din Marea Britanie.
Cercetarea a fost publicată în revista Nature,
N
iar descoperirea
este prezentată ca fiind un nou tip de sistem binar de stele,
nemaivăzut până acum. Echipa va continua să utilizeze o serie
de telescoape din întreaga lume pentru a le monitoriza.
sursa: sciencealert.com
sursa foto: http://qauz.deviantart.com

Galaxia Andromeda este o galaxie
ie spirală care se află la 2,5
milioane de ani-lumină
lumină depărare de Pământ. Ea este considerată
cea mai mare galaxie din Grupul Local, format din ea, Calea
Lactee, galaxia Triangulum şi ale 30 de galaxii mai mici.
Conform NASA, o coliziune între Calea Lactee şi Andromeda
este inevitabilă, dar se va produce de abia peste patru miliarde
de ani.

Stephen Hawking: «Găurile negre ne
ne-ar
putea oferi o modalitate cert
certă de a călători
într-un
un alt Univers»
Cunoscutul om de știință Stephen Hawking, profesor la
catedra de Matematică la Universitatea Cambridge, sus
susține
că o călătorie printr-oo gaură neagră ne
ne-ar putea duce întrun alt Univers.
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ntr-o lucrare publicată recent
în Physical Review Letters,
renumitul profesor vorbește
despre faptul că nu ar trebui să
ne fie frică de aceste găuri
negre. Potrivit teoriei acestuia,
dacă am putea călători printr-o
asemenea gaură, nu am rămâne
blocați acolo,
o, însă nici nu am reveni în Universul din care
provenim.

Î

„Găurile
Găurile negre nu sunt închisori eterne cum am crezut noi
odată. Dacă vom fi prinși într-oo gaură neagră, nu trebuie să
renunțăm. Există o cale de ieșire”,
”, declara profesorul Hawking
într-un discurs ținut anul trecut.
Reconfirmarea de către Hawking a ipotezei sale poate oferi
răspunsul la o problemă pe care o aveau oamenii de știință de
mult timp. Aceștia
știa încercau să determine cum am putea concepe
un obiect care ar trece de orizontul evenimentului une
unei găuri
negre, locul de unde nici lumina nu poate scăpa, și nu l-am mai
vedea niciodată. În cazul în care obiectul se „pierde”, atunci
acea informație
ție despre obiect trebuie să o păstrăm sau nu?
Hawking este de părere că informația
ția este păstrată tocmai de
acea
cea gaură neagră, iar obiectul ar putea să nu dispară dar nici să
mai apară vreodată în Universul nostru.

„Aceste imagini uimitoare ne oferă o vedere de înalta rezoluție
a compoziției geologice a lui Pluto”,, a spus Alan Stern, unul
dintre cercetătorii ce au luat partea la misiunea sondei New
Horizons. Pluto a fost descoperită în anul 1930 de către
astronomul

american

Clyde

William

Tombaugh. Planeta

pitică se rotește în jurul Soarelui în 247,8 ani pământești, pe o
orbită cu rază medie de 5,91 miliarde km (39,3 ua). Are o orbită
foarte excentrică (0,248), astfel încât uneori Pluto ajunge într-o
poziție mai apropiată de Soare decât Neptun, a opta planetă a
Sistemului Solar. Înclinarea planului orbitei este de 17°12′ față

Găurile negre se formează prin colapsul stelelor de masă mare
într-o supernovă, la sfârșitul
șitul vieții lor. După formare, gaura
neagră poate continua să crească absorbind masă din
vecinătatea ei. Prin absorbirea de stele precum și prin
contopirea cu alte găuri negre se pot forma găuri negre super
supermasive cu mase de milioane de ori mai mari decât cea a
Soarelui. Astronomii au identificat numeroase posibile ggăuri
negre stelare în sistemele binare, studiind interac
interacțiunea lor cu
stelele companion.

de planul eclipticii, ceea ce este iarăși ieșit din comun.
Diametrul lui Pluto este de 2.390 km, reprezentând doar 18,74%
din cel al Terrei. Înclinarea axei de rotație a planetei este de
57°24′, iar perioada de rotație este de 6 zile 10 h, desfășurânduse în sens invers celei a Pământului (de la est la vest).
Densitatea lui Pluto este 1.800 kg/m3.

NASA a dat publicității
ții cele mai clare
imagini surprinse cu suprafața
ța lui Pluto
Traducerea și adaptarea: Radu Ungureanu
NASA a dat publicității cele mai clare imagini făcute
până acum cu planeta pitică Pluto. Acestea au fost făcute în
această vară de sonda New Horizons și au o rezoluție
rezolu de 77
Potrivit celor de la NASA, sonda New Horizons va continua

pe 85 de metri pe pixeli.

să transmită imagini șipe care le-a adunat în momentul în care a

R

ezoluția fotografiilor este uimitoare susțin
sus oamenii de

trecut

știință, sunt detalii incredibile surprinse, cum ar fi

sursa: dailymail.co.uk

blocuri

de

gheață

imense,

creste

și

pe

lângă

Pluto,

până

la

finele

acestui

cratere

incredibile.
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Astronomul Nicolae Coculescu – 150 de
ani de la naştere
Astronom Magda STAVINSCHI – București
În 2016 se împlinesc 150 de ani de la naşterea
profesorului Nicolae Coculescu, numit de Spiru Haret, la 1
aprilie 1908, director al Observatorului din Bucureşti, în
prezent Institutul Astronomic al Academiei Române.
u acest prilej, Institutul Astronomic al Academiei
Române, în parteneriat cu Biblioteca Naţională a
României, a organizat luni, 31 octombrie a.c., 10h
10h, la
sediul BNaR din bulevardul Unirii 22, simpozionul omagial
omagial:
„Astronomul Nicolae Coculescu – 150 de ani de la naştere”.
naştere”

C

Echinocțiile,
țiile, Solstițiile șși Fazele Lunii
Corespondența
ța dintre ciclul lunar și ciclul
solar anual
ual
Prof. astrolog Zoltan BARTHA – Tg. Mureș
Fiecare ciclu din viața noastră precum și ciclurile
majore din întregul Univers (care se manifestă prin marile
cicluri
ale
Erelor
Cosmice)
se
pot
cuantifica
printr-un
început, un moment de
maxim, respectiv un
moment de finalitate
sau resorbție.
acă transpunem
acesta mișcare
ciclică pe un
cerc și presupunem că
am cunoaște durata
exactă a oricărui proces,
a vieții
ții oricărui fenomen sau chiar și ființe, ar fi foarte ușor să
determinăm perioadele de încercări precum și momentul de
apogeu, acel moment în care energiile aferente care mențin
men acel
ciclu se manifestă la maxim. Aceste cicluri se manifestă de la o
scară microcosmică, caracterizând cele mai mici ritmuri ale
vieții
ții chiar la nivel de ADN și la nivel celular și se extind în
giganticul macrocosmos, de la mişcarea planetelor, la marile
cicluri ale galaxiilor și dincolo de acestea.
Observăm corespondențele
țele paralele dintre cele două cadrane
temporale (luna și anul), care de fapt ne revelează existența a
cinci etape majore în cadrul
adrul oricărui ciclu ce există în acest
Univers și care de fapt sunt componentele fundamentele ale
curgerii/fluxului energiei timpului, a energiei vieții.
vie
În acest
context iese în evidență
ță momentul de apogeu, altfel zis „inima
ciclului” (evidențiat cu culoarea roșie
șie în cele două grafice de
mai jos), care de altfel este într-o
o profundă corespondență
coresponden ocultă
cu faimosul număr de aur.

D

Prof. Coculescu a fost decan al Facultăţii de Ştiinţe, prorector al
Universităţii din Bucureşti pentru o scurtă perioadă, autor al
unor însemnate lucrări de astronomie, primul director al
Observatorului Astronomic
ronomic din Bucureşti, primul participant la
o expediţie astronomică internaţională (Senegal, 1893, eclipsa
totală de Soare), membru fondator al Academiei de Ştiinţe din
România, una din cele mai reprezentative figuri ale ştiinţei
europene, continuată prin fiul său, Pius Servien, fondator al
teoriei ritmurilor şi lingvisticii matematice.
Oaspeţi ai Simpozionului au fost: prof. Nikolaos Siokis
de la Universitatea din Thessaloniki, care a vorbi
vorbit despre
rădăcinile aromâne ale astronomului, precum şi E
Elisabeth
Lambert-Servien, care a vorbit despre tatăl ei, Pius Servien, fiul
astronomului.
In timpul simpozionului a fost lansată monografia
„Nicolae Coculescu – o viaţă printre stele” de Magda Stavinschi
apoi a avut loc vernisajul expoziţiei bazate pe documentele
aflate la BNaR sau în arhiva Institutului Astronomic, care va sta
deschisa pentru public toata luna noiembrie.
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Corespondența
ța noastră se poate extinde bineînțeles și pe alte
cicluri temporale, iar aici merită să amintim o cercetare despre
bioritmul nostru zilnic și activitățile organelor interne. Johanna
Paungger și Thomas Poppe, în cartea Aus eigener Kraft, fac o
descriere amănunțită
țită a ritmului funcțiilor organelor noastre
interne. Autorii afirmă că fiecare dintre organele corpului are o
activitate maximă timp de 2 ore pe zi, în anumite intervale de
timp. Aceste intervale bineînțeles
țeles că trebuiesc ajustate și
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calculate în funcție locul în care ne aflăm (latitudine și
longitudinea):
- vezica biliară (23:00-1:00);
- ficatul (1:00-3:00);
- plămânii (3:00-5:00);
- intestinul gros (5:00-7:00);
- stomacul (7:00-9:00);
- splina și pancreasul (9:00-11:00);
- inima (11:00-13:00);
- intestinul subţire (13:00-15:00) ;
- vezica urinară (15:00-17:00);
- rinichii (17:00-19:00);
- circulaţia sanguină (19:00-21:00);
- acumulare generală de energie între orele 21:00 si 23:00.

Realizând anumite calcule descoperim o sincronicitate a
secvențelor temporale mai sus amintite și în intervalul unei zile
(în care vom considera începutul ciclului miezul nopții, adică
ora 0:00), care ne ajută să descoperim că în mișcarea s-a ciclică,
zilnică, Ascendentul va forma unghiul specific momentului de
apogeu energetic, adică inima ciclului unei zile, exact în
intervalul în care inima își începe procesul de regenerare,
conform cercetărilor lui Johanna Paungger şi Thomas Poppe.
Calcularea momentului de apogeu al ciclului lunar, ce se
formează de fiecare dată cu aproximativ două zile înainte de
Luna Plină
Folosind un program de astrologie, se selectează unghiul de
triseptil (154 grade și 285 minute arc de cerc) dintre Soare și
Lună. Acest unghi se formează de 2 ori în timpul unei luni, dar
așa cum vom vedea din cele ce urmează, doar primul are
însemnătate. Această primă formare a unghiului de triseptil se
plasează cu aproximativ două zile înainte de momentul de Lună
Plină (plus-minus câteva ore, ce depind de viteza de deplasare a
Lunii pe orbita din jurul Pământului), respectiv a doua oară la
aproximativ două zile după acesta. Menționăm că Luna Plină
reprezintă unghiul exact de 180 de grade dintre cele două astre.
Pentru a înțelege mai bine simbolismul acestui unghi este
important să localizăm raportul de aur pe un cerc. În ciclul
lunar, Luna Nouă reprezintă punctul de referință, sau începutul
traseului pe care îl vom parcurge pe cerc, adică 1/1, primul
pătrar este 1/4, Luna Plina este 1/2 si ultimul pătrar 1/4. Acesta
este raportul clasic de proiecție a unui patrulater sau a unei cruci
într-un cerc. Proiecţia numărului de aur pe un cerc este
exprimată de raportul 3/7, iar conversia în grade și minute arc
de cerc va rezulta 154 grade și 285 minute.
Ținând cont de aceste raporturi geometrice ce se proiectează pe
un cerc, numărul de aur se plasează în faza de dinainte de 1/2,
adică înainte de Luna Plină. Triseptilul de după Luna Plină nu
are însemnătate în practică.
Calculul HIATUSULUI SOLAR ANUAL, ce se formează în
perioada 27-28 august
În calcularea acestui moment de hiatus vom folosi ca punct de
referință Echinocțiul de Primăvară, ce este începutul anului
astrologic. Această poziție este în analogie cu momentul de
Lună Nouă din ciclul lunar. Următorul pas este calcularea
momentului în care Soarele în mișcarea sa aparentă va forma
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unghiul de triseptil față de poziția pe care avut-o în acel an
calendaristic în momentul Echinocțiului de Primăvară. În cazul
anului 2016 momentul de maxim al acestui unghi a fost în 27
august la ora 06:17.
Descrierea etapelor unui ciclu solar sau lunar
Etapa 1 – se definește prin momentul magic al energiei
începutului ce conține în sine întregul proces ce urmează să se
manifeste.

În ciclul solar acest moment corespunde cu Echinocțiul de
Primăvară. Este momentul nașterii oricărui fenomen, persoane,
acțiuni, idei, emoții, practic a orice. În ciclul lunar această etapă
este simbolizată de momentul de Lună Nouă, iar în ciclul solar
de Echinocțiul de Primăvară.
Astrologia, ca știință divinatorie, pentru realizarea prognozelor
precum și a analizei unei astrograme natale, utilizează ca reper
harta cerului din momentul nașterii. O ramură superioară a
astrologiei, astrologia orară și electivă, utilizează în analiză
momentul începutului, a nașterii unei întrebări, ce se asociază
cu clipa în care astrologul a înțeles pe deplin despre ce este
vorba. Astfel, încă din vremuri străvechi, astrologii, șamanii,
magicienii se foloseau de pozițiile de început ale ciclurilor
pentru a prognoza tendințele perioadelor ce urmau.
Pentru a valorifica într-un mod corect energia începutului din
ciclul lunar și solar, este recomandat să devenim foarte
conștienți în aceste perioade de tot ceea ce inițiem, de tot ceea
ce semănăm, de tot ceea ce transmitem Universului. Pentru că
atât momentele de Lună Nouă cât și Echinocțiile de
Primăvară,sunt perioade fertile ce vor favoriza materializarea
aspirațiilor și a gândurilor noastre. „Ceea ce vei semăna, vei
culege” – va putea deveni o reală experiență spirituală pentru
noi, mai ales atunci când vom deveni conștienți că suntem
singurii responsabili pentru roadele bune sau rele pe care le
culegem. Această etapă este un hiatus în care liberul nostru
arbitru se manifestă cu o forță deosebită, declanșând și atrăgând
situaţii existențiale provocatoare, în care cea mai importantă
lecție este să avem curajul să decidem, să alegem și
responsabilitatea de a ne asuma ceea ce am decis.
Etapa 2 – reprezintă prima încercare sau altfel spus prima
probă majoră ce se va declanșa în cadrul ciclului respectiv. Se
asociază adeseori cu nerăbdarea, nemulțumirea, insatisfacția
rezultatelor care au apărut de la demararea procesului. Din acest
motiv este un test ce face ca cei slabi și lipsiți de solaritate,
fermitate și încredere să renunțe sau să întrerupă ceea ce au
inițiat, iar în ființa lor să se manifeste îndoiala, nesiguranța și
tendințele comparative distrugătoare. Această etapă corespunde
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primului pătrar al Lunii în ciclul Lunar, respectiv a Solstițiului
de Vară în ciclul solar.
Etapa 3 – este momentul de apogeu, de concentrare maximă a
energiilor întregului ciclu. Dacă prima încercare a fost trecută
cu succes, procesul va intra pe un făgaș ascendent excepțional,
dând naștere la o efervescență a energiilor, entuziasm,
pasionalitate, bună dispoziție, creativitate și mai ales intuiții și
inspirații divine, care ne pot conecta la o sursă spirituală de
mare folos pentru noi (cum ar fi conectarea la îngerul nostru
păzitor, conexiunea profundă cu ghidarea spirituală, vise
inițiatice,
premonitorii,
idei
geniale
etc.).
Această etapă se poate asocia cu un moment de sărbătoare, în
care suntem premiați, primim cadouri, sfaturi și sugestii ce ne
racordează la menirea noastră spirituală. Sincronicitățile acestei
perioade ne transpun într-o lumină favorabilă, ne elevează
ființa, ne ridică frecvența de vibrație, ne aduc informații
prețioase, înțelegeri supramentale, inițieri și o imensă
impulsionare spirituală. Vom detalia această etapă în cele de
mai jos.
Etapa 4 – corespunde momentului de Lună Plină și
Echinocțiului de Toamnă. Simbolizează o etapă importantă de
culegere a primelor roade ce se manifestă ca urmarea a plantării
semințelor din perioada de început (Luna Nouă/Echinocțiul de
Primăvară) și a valorificării momentului de apogeu, Tripura
Sundari. Este un moment de mari conștientizări și revelații ce
favorizează asumarea responsabilității cu privire la atitudinea pe
care o avem față de viață, față de oameni, față de tot ceea ce ne
înconjoară.
Este un moment de maturite, exact așa cum și multe fructe și
legume plantate primăvara ajung la maturitate în perioada
toamnei, a Echinocțiului de Toamnă. Este etapa culesului și
valorificării a ceea ce am semănat. Este semnificativ faptul că
starea de mulțumire specifică etapei anterioare (Tripura Sundari
şi hiatusul solar) precede culegerea roadelor. De aici și dictonul
popular „Nemulțumitului i se ia darul, iar celui plin de
recunoștință i se mai dă și pe deasupra”. Așa se explică de ce în
antichitate în anumite tradiții ritualurile de mulțumire și
„îmbunare” a zeităților se făceau înaintea culesului recoltelor și
nu după.
Etapa 5 – reprezintă cea de a doua încercare/testare din etapele
unui ciclu lunar (ultimul pătrar al Lunii) și solar (Solstițiul de
Iarnă). Încercările spirituale ale acestei etape sunt predominant
interioare și se referă la relația cu noi înșine, la utilizarea și
valorificarea a ceea ce am cules în etapa anterioară. Pilda
talanților din Biblie este un exemplu semnificativ în acest sens.
Este etapa dizolvării diverselor prejudecăți și griji ce s-au
impregnat în subconștientul nostru prin intermediul unor decizii
și acțiuni greșite de altă dată. În această etapă vom realiza că
suntem singurii responsabili de calitatea și coloratura vieții
noastre și că în esență suntem liberi să experimentăm orice ne
dorim, iar consecințele faptelor noastre vor reprezenta jaloane
importante în procesul de maturizare și transformare spirituală.
În ciclul lunar ne aflăm în zona corespondentă Ultimului Pătrar,
iar în ciclul solar la Solstițiul de Iarnă. O mare necesitate a
acestei perioade este aprofundarea, folosirea cu discernământ și
înțelepciune a ceea ce am primit. Uneori se pot declanșa intense
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procese de detoxifiere, de eliminare a reziduurilor, a energiilor
nefaste pe care le-am acumulat de-a lungul ciclului, până în
această etapă. După etapa a 5-a fie se finalizează efectiv acel
ciclu/acțiune, fie se va intra într-o nouă spiră a evoluției.
ANALIZA DETALIATĂ A ETAPEI 3
Momentul de Tripura Sundari în ciclul lunar și solar
Această etapă este considerată ca fiind analogică cu „inima”
ciclului în care ne aflăm. Este un moment excepțional de
reacordare la profunzimile ființei noastre ce ne ajută să
descoperim rostul acelei acțiuni, relații, etape din viața noastră
care se asociază cu ciclul care a atins apogeul.
Din cauza faptului că nu avem cum să cunoaştem durata
majorității ciclurilor din viața
noastră, cum sunt ciclurile
diverselor acțiuni, relații, emoții
etc., momentul de Tripura
Sundari,
sau
altfel
spus
momentul de apogeu poate fi
studiat mai degrabă retroactiv,
după ce acel ciclu deja s-a
încheiat.
Însă
la
nivelul
ciclurilor
temporale determinate (zile,
săptămâni, luni, ani) pot fi calculate cu exactitate toate etapele.
Etapa de Tripura Sundari, de apogeu a ciclului Lunar se
manifesta cu aproximativ două zile înainte de Luna Plină, iar în
ciclul anual la finele lunii august, atunci când Soarele în
mișcarea sa aparentă pe cer realizează unghiul de triseptil (154
grade si 285 minute arc de cerc) cu poziția sa inițială de la
începutul ciclului, adică a anului astrologic (Echinocțiul de
Primăvară).
În analiza ciclului solar, acest hiatus foarte valoros mai poate fi
denumit si „inima anului astrologic” (prima zi a anului
astrologic, anul nou astronomic fiind Echinocțiul de Primăvară).
Din acest motiv, semnificația sa este foarte mult corelată cu
manifestarea energiei grației lui Dumnezeu. Cel mai important
aspect al acestui moment de apogeu energetic este dat de
trezirea și dinamizarea în ființa noastră a stării de mulțumire și
recunoștință, SANTOSHA. Este de asemenea o perioadă
excepțională pentru a lua decizii importante referitoare la
menirea noastră, la practica noastră spirituală, la vocația
profesională, la relația de cuplu, la prioritățile vieții noastre.
Hiatusul Solar din această perioadă declanșează în multe ființe
umane un proces de responsabilizare și de asumare mult
superioară față de alte momente ale anului astrologic. Din acest
motiv este chiar foarte important să devenim conștienți de
faptul că în realitate fiecare dintre noi avem exact ceea ce ne
este necesar ca să evoluăm spiritual și să ne împlinim menirea
acestei
vieți.
Uneori instrumentele pe care le deținem într-o anumită perioadă
de timp par a fi greu de înțeles dar și mai greu de utilizat. Astfel
de exemple sunt perioadele de convalescență, de boală, de
suferință, de conflicte relaționale, de îndoieli, de supărări, de
comoditate și lenevie etc. Indiferent unde ne aflăm, în ce etapă a
destinului nostru, indiferent de cum ne simțim, energia
gigantică a hiatusului solar va putea fi pentru noi un uluitor
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potențator
țator al aspirațiilor noastre profunde și sincere. Și din acest
motiv este deosebit de important să ne pregătim în prealabil în
mod adecvat pentru a beneficia din plin de această revărsare a
grației
ției divine ce se manifestă în acest moment într-o
într formă mult
mai accesibilă la nivelul întregii planete.
La modul real putem defini hiatusul solar de la finele lunii
august, o „sărbătoare planetară”, moment ce favorizează
interconexiunea sufletelor noastre mult mai intens decât orice
alt moment al anului. Simbolic vorbind, îl putem plasa în
analogie cu ceea ce scriitorul Paulo Coelho a denumit ca fiind
„Inima Lumii”, pentru că acest moment de hiatus ne ajută
deosebit de mult să ne deschidem inimile și să simțim
conexiunea intimă și inedită dintre inima noastră
tră și Inima lui
Dumnezeu. Iar această racordare trezește
ște gradat în ființele
noastre înțelepciunea inimii.
O altă semnificație
ție esoterică alacestui moment de hiatus solar
face referire la plasarea sa înainte de momentul de mijloc (de
jumătate) al unui ciclu temporal. Acest aspect este un simbol
inițiatic
țiatic deosebit, deoarece în orice acțiune, efort sau călătorie,
dacă deja am parcurs, am realizat, peste jumătate din ceea ce ne
neam stabilit inițial,
țial, la nivel psihoemoţional se înregistrează în
ființa noastră sentimentul
imentul pregnant al învingătorului, al
succesului. Înainte de momentul de „mijloc”, este și firesc să se
manifeste atât anumite teste spirituale, dar mai ales o deosebită
susținere
ținere divină a acțiunilor noastre benefice. Aceasta este o
dovadă a prezenței oculte a intervențiilor
țiilor angelice sau a ființelor
spirituale care ne conferă sprijin, impulsionare. Cerin
Cerința noastră
în acest moment este să fim la înălțime
țime și oricât de greu ar fi să
NU RENUNȚĂM
ȚĂM și să nu ne lăsăm descurajați de îndoielile
demoniace ce se pot manifesta
anifesta atât din interiorul fiin
ființei noastre
cât și din exterior, mai ales prin intermediul unor peroane
apropiate.
Magia momentul de hiatus solar are o strânsă coresponden
corespondență cu
identificarea și recunoaşterea prezenței sincronicităților divine
în viața noastră.
stră. Iar cheia pentru aceasta este sincera
recunoștință
ștință și mulțumire față de Dumnezeu, pentru indiferent
cum ne este viața
ța sau indiferent cât și ce am primit.
Este chiar foarte important să ne propunem practica
recunoștinței în cât mai multe momente ale zilei, sau cel puțin
pu
să ne începem și să ne finalizăm fiecare zi cu acestaăstare ce ne
elevează ființele
țele și contribuie din plin la ridicarea frecvenței
noastre de vibrație.

Biblioterapia – cura de lectură are
proprietăţi vindecătoare!
Din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, oamenii au
observat puterea uluitoare a artei de a vindeca sufletul, de a
elibera emoţiile negative şi a le înlocui cu o stare de pace şi
armonie.

Î

n Poetica,, Aristotel foloseşte pentru prima dată termenul de
„catharsis” pentru a se referi la impactul pe care îl au operele
tragice asupra cititorilor şi spectatorilor – acela de a elibera
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sufletul de suferinţă. De aici şi până la biblioterapie – tendinţă
care în ultimii ani câştigă din ce în ce mai mult teren în toată
lumea – nu a mai fost decât un pas.
Biblioterapia: cărţi recomandate după prescripţie medicală!
Deşi la prima vedere ideea că operele de ficţiune pot ameliora
suferinţele sufleteşti pare exagerată, această metodă, care nu
este nouă, se aplică experimental de zeci de ani. Specialiştii au
constatat că lectura este foarte eficientă pentru eliberarea
stresului.
resului. Astfel, după numai
şase minute petrecute cu o
carte în faţă, subiecţii care au
participat la teste au avut
nivelul de stres redus cu până
la 68%. Veteranilor celui dede
al Doilea Război Mondial le
erau recomandate cărţi pentru
a-ii ajuta să depăşeasc
depăşească mai
uşor stresul post
post-traumatic,
iar cluburile de lectură au fost întotdeauna de un real ajutor pe
lângă instituţiile cu profil psihiatric, de îngrijire a bătrânilor sau
a tinerilor cu tulburări de comportament. Deşi nimeni nu susţine
că terapia cu cărţi poate înlocui munca unui psiholog,
biblioterapia se dezvoltă din ce în ce mai mult atât în Europa,
cât şi peste ocean. Bibliotecarii, patronii de librării împătimiţi
de lectură şi profesorii de literatură au fost primii care au aplicat
metoda terapiei prin
n lectură, iar mai apoi medicii psihologi
biblioterapeuți şi-au
au tratat pacienţii cu… romane!
La o şedinţă de biblioterapie, pacientul răspunde la întrebări de
genul „Cum
Cum ai descrie relaţia ta cu cărţile?
cărţile?”, „Termini
întotdeauna cărţile pe care le începi?”,
”, „Ce
„ anume consideri că
lipseşte din viaţa ta?”” şi până la întrebări mult mai personale.
De la pierderea locului de muncă, un divorţ dureros, decesul
unei persoane dragi şi până la anxietatea provocată de diverse
situaţii de viaţă, pacienţii care au citit cărţi după „prescripţie
medicală” au constatat o reală alinare a suferinţelor lor.
Este plăcerea mea să prescriu cărţi pacienţilor care doresc săsă
„Este
mi împărtăşească simptomele suferinţelor lor”,
lor spunea un
biblioterapeut englez. „Nu
Nu există cineva mai recunoscător decât
acea persoană căreia i-ai oferit
it exact cartea de care sufletul lui
avea nevoie, însă nu ştia acest lucru!””
Terapia

prin

lectură

pentru

sănătatea

sufletului!

Grecii antici îi avertizau pe cei care intrau în biblioteci prin
inscripţii aşezate deasupra uşilor că pătrund într-un
într
loc în care
îşi pot vindeca sufletul. În secolul al 19-lea,
19
medicii şi
asistentele de la spitalele de psihiatrie din Anglia obişnuiau să le
citească pacienţilor de la romane şi jurnale de călătorie, până la
Biblie şi alte lecturi religioase. Aceasta pentru că operele
op
de
ficţiune oferă cititorilor posibilitatea de a evada într-un
într
alt
univers, de a se identifica cu personajele favorite şi de a fi
inspiraţi de ele. Astăzi, majoritatea celor care apelează la
biblioterapie sunt tineri între 30 şi 40 de ani care se străduiesc
str
să depăşească anxietatea provocată de situaţii foarte variate – de
la o carieră foarte solicitantă şi apariţia primului copil, până la
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probleme amoroase şi găsirea unui sens în viaţă. Pentru toţi
aceştia, recomandarea este însă de fiecare dată acee
aceeaşi: „Citiţi o
carte!” – cartea potrivită!
Voi credeţi în puterea vindecătoare a literaturii? Aţi trăit
vreodată o experienţă de genul acesta?

Scrierea a devenit un dezastru în era
internetului

Toată lumea spune că internetul a deschis poarta lumii
pentru cea mai mare invazie a tuturor imbecililor ce a fost
cunoscută vreodată.

I

diotul are acum exact aceeaşi
tribună ca nobeliardul şi, cum
numărul
idioţilor
este
covârşitor în raport cu orice altă
categorie intelectuală imaginabilă,
nimic și nimeni nu le poate
încetini avansul implacabil.

Este un adevăr de o evidenţă
frapantă, dar pentru că a fost rostit de Umberto Eco a căpătat,
iată, şi valoare culturală. Avem deja un citat preluat de toată
lumea.
a. Dar, deşi repetă acest citat din Eco fără oprire, toată
lumea continuă să posteze.
Suma imbecilităţilor, a cuvintelor rele, otrăvite, aruncate de
oameni în lume este colosală. Ceea ce face, însă, din internet
(facebook, site-uri, forumuri şi toate cele) o adevărată bombă
împotriva umanităţii, este permanenţa lui înfricoşătoare. Ca şi în
cazul morţii, nu internetul ca atare ar trebui să ne sperie, ci
veşnicia sa. Faptul că tot ce se scrie în văzul întregii lumi, pe
internet, rămâne acolo, pentru
totdeaunaa în văzul lumii, este
ucigător. Vorbele rele rostite,
măcar, trec. Cu timpul, vigoarea
urii lor păleşte, ba chiar vorba în
sine se uită. Memoria omenească
este tămăduitoare prin uitarea de
care e în stare. Internetul, însă,
este un fel de groapă de gunoi
radioactiv în care se deşartă
relele nucleare ale omenescului şi pe care se aşază temelia lumii
de azi şi de mâine. Internetul nu uită nimic.
În general, suntem învăţaţi să celebrăm scrisul ca pe un mare
pas înainte în istoria omenirii şi să privim alfabet
alfabetizarea
generalizată ca pe un imperativ al civilizaţiei. Ştim, însă, că
niciun pas înainte nu vine fără o grămadă de noi neplăceri. Cu
scrisul, neplăcerea constă tocmai în aceea că a ajuns la
îndemâna oricui. Cuvintele pot fi pictate pe hârtie, sau tastate pe
ecran şi lansate cu un click în lumea largă, şi de către înţelept şi
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de către prost – omenirea produce din ce în ce mai multe situaţii
în care inteligenţa şi cretinismul sunt puse pe exact acelaşi plan.
Obsedată să nu discrimineze pe nimeni, lumea de azi are mare
grijă să nu discrimineze între prost şi deştept. Bună treabă!
De câte ori citesc ceea ce scriu
oamenii pe internet, îmi revine
în minte povestea zeului Teuth
şi a regelui Thamus, spusă de
Socrate tânărului Phaidros.
Teuth era un zeu egiptean care
a inventat o grămadă de jocuri,
dar şi geometria, astronomia,
numerele şi socotitul. Invenţia
sa cea mai puternică au fost,
totuşi, literele şi, pe cale de
consecinţă, scrisul. Teuth şi-aa prezentat invenţiile lui Thamus,
regele Egiptului. Regele şi-aa spus părerile despre fiecare dintre
ele, şi când a veni rândul scrisului, Teuth a pledat pentru
utilitatea invenţiei sale cu următoarele argumente: pe de o parte,
scrisul este un leac împotriva uitării şi, pe de altă parte,
împotriva ignoranţei,
anţei, căci scrisul va consemna pentru totdeauna
şi va răspândi peste tot în lume înţelepciunea.
Regele Thamus, însă, a fost de altă părere. Dimpotrivă, a spus
el, scrisul consemnând va îmbia oamenii la uitare, căci va lua
povara exerciţiului memoriei de la ei. Mesajul va fi: nu vă mai
exersaţi memoria, nu mai păstraţi în voi ceea ce e de transmis
altora,
ora, căci scrisul o va face. Efectul terapeutic al memoriei,
adaug eu, nu va mai opera, căci hârtia suportă, dar şi reţine
orice. Iar în ceea ce priveşte răspândirea înţelepciunii, iarăşi,
efectul va fi invers, credea regele. Înţelepţii vor scrie, crezând
că înţelepciunea se poate transmite aşa, prin semne pictate. Iar
cititorii se vor uita la acele semne crezând că ele însele sunt
înţelepciunea când, de fapt, ele sunt doar semne care nu reuşesc
să transmită decât rudimente ale experienţei înţelepciunii.
Accesul
cesul la înţelepciune va fi, de fapt, blocat şi nu deschis prin
scris, căci iluzia că literele sunt înţelepciunea va fi izvorul
multor erori.
Phaidros a fost intrigat de aceste argumente ale regelui Thamus,
cum probabil sunteţi şi dumneavoastră. Aşa că Socrate
So
a
continuat astfel: „Scrierea,
Scrierea, dragul meu Phaidros, seamănă întrîntr
adevăr cu pictura, şi tocmai aici stă toată grozăvia. Aceste
figuri cărora le dă naştere pictura se ridică în faţa noastră
asemeni unor fiinţe însufleţite. Dar dacă le încerci cu o
întrebare, ele se învăluie într-oo foarte solemnă tăcere. La fel se
petrece şi cu gândurile scrise; ai putea crede că ele vorbesc,
însufleţite de spirit. Dar dacă le încerci cu o întrebare, vrând să
te lămureşti asupra unei afirmaţii, ele nu îţi răspund decât uun
singur lucru, mereu acelaşi. Şi de îndată ce a fost scrisă, odată
pentru totdeauna, fiecare cuvântare colindă pretutindeni
păstrând aceeaşi înfăţişare şi pentru cei ce o pricep şi pentru
cei cărora nu le spune nimic. Ea nu ştie în faţa cui se cuvine să
vorbească
orbească şi în faţa cui se cuvine să tacă. Iar dacă a fost
dispreţuită sau nedrept hulită, ea trebuie de fiecare dată să
să-şi
cheme în ajutor părintele; singură nu e în stare nici să se apere,
nici să îşi vină în ajutor.”
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Pe măsură ce pricep grozăvia internetului,
tului, mă simt tot mai
apropiat de oralitate. Mi-aa dat speranţe un anunţ pe care ll-am
văzut în geamul unei cafenele din Viena: „Nu
Nu avem wi
wi-fi.
Vorbiţi unul cu celălalt.”
.” Înseamnă că nu sunt chiar singur...

Implementarea reprezintă acea suită de activită
activități
planificate care urmăresc transpunerea în practică a
proiectelor elaborate. Succesul implementării unui proiect
este dat de o alocare judicioasă a resurselor planificate
astfel încât obiectivele să poată fi atinse în mod eficient1.
onitorizarea este activitatea care măsoară progresul,
succesul proiectului, devierile semnificat
semnificative de pla
planul inițial,
țial, eficiența înregistrată pe parcursul
implementării.
În ceea ce privește
ște funcția de monitorizare distingem
următoarele patru aspecte:
Activitățile
țile didactice în curs de implementare și progresul
înregistrat de acestea;
Resursele utilizate și costurile implicate în raport cu progresul
implementării
Rezultatele evidente obținute;
Modificările survenite pe parcursul implementării proiectelor2.
Principalele aspecte pe care dorim a le sublinia în ceea ce
privește monitorizarea proiectului sunt:
desfășurarea activităților propriu-zise
zise prevăzute în proiect;
modalitatea în care sunt îndeplinite resposnabilită
resposnabilitățile fiecărui
membru implicat în proiect;
ționează participanții la activitățile
felul concret în care acționează
eșalonate ale proiectului;
eficiența
ța comunicării între membrii proiectului și participanții,
respectiv partenerii acestui proiect;
modul în care sunt folosite judicios resursele prevăzute în
proiect;
urmările activităților
ților prevăzute în graficul proiectului;
problemele care apar pe parcurs în implementarea și
desfășurarea proiectului;
identificarea unor soluții
ții optime care trebuiesc aplicate pentru
rezolvarea problemelor apărute3.
Evaluarea constituie măsurarea atentă a rezultatelor la care ss-a
ajuns în cursul implementării proiectului în raport cu obiectivele
propuse. În ceea ce privește
ște demersul de evaluare al unui
proiect întâlnim, distingem, cel puțin
țin trei etape, și anume:

evaluările curente pentru fiecare activitate a unui proiect;
evaluările de parcurs sau intermediare, realizate după fiecare
etapă a proiectului;
evaluările finale realizate la finalul unui proiect implementat în
vederea identificării eficienței șii a concluzilor la care ss-a ajuns4.
Evaluarea unui proiect în general, a unui proiect didactic în
special, în cazul nostru, este un proces cognitiv continuu de-a
de
lungul întregii perioade supuse observației,
observa
analizei, sintezei,
prezentării. Managerul de proiect,
iect, profesorul în cazul nostru, va
analiza atent, va evalua întreaga activitate, nu neaparat pentru a
găsi eventuale erori și disfuncții, ci mai degrabă, pentru a
câștiga
știga experiența necesară în vederea derulării în perspectivă a
unor noi proiecte.
Demersul de analiză și evaluare a unui proiect se poate realiza
prin două procedee pe care le vom prezenta în rândurile care
urmează:
o evaluare continuă, aceasta fiind un proces activ care are loc pe
întreg parcursul ciclului de viață
ță al proiectului respectiv,
pornind de la analize contextuale, ocazionale și auditări externe
și evaluarea atentă a proiectului în perioada imediat următoare
finalizării sale, demers important care ne oferă o serie de date și
informații
ții pentru proiectele pe care le vom derula în viit
viitor.
În ceea ce privește
ște evaluarea continuă aceasta ca procedură are
loc de la sine, pentru că o echipă de succes condusă de un bun și
eficient manager de proiect își
și va evalua atent și în mod
periodic rezultatele dorind să învețe
țe din concluziile la care s-a
s
ajuns în vederea eficientizării propriilor demersuri în
perspectivă5.
În atingerii tuturor obiectivelor unui proiect, managerul
acestuia, cel care îl trasează, îl implementează și îl evaluază
continuu trebuie să asigure respectarea unui program optim de
lucru, respectiv să respecte toate duratele reuniunilor de lucru a
echipei / echipelor de proiect, să încurajeze prezentarea tuturor
ideilor și sugestilor venite din partea membrilor echipei, să evite
prezentarea unor rapoarte stufoase și plictisitoare, să evite
dezbaterile prea lungi și mai ales întrunirile monotone,
plictisitoare, care adeseori deviază de la subiectul aflat în
discuție
ție și mai ales să aibe capacitatea de a adresa întrebări
adecvate din care să rezulte diferențele
țele dintre acțiunile propuse
6
și cele realizate .
Succesul în evaluarea unui proiect presupune în
accepțiunea noastră:
stabilirea și definirea unor criterii clare ce trebuiesc atinse,
urmărite;
utilizarea optimă a unor instrumente adecvate în evaluare și
eficiență;
respectarea termenelor evaluării.
Fiecare moment de evaluare al unui proiect trebuie să reprezinte
pentru cei care participă efectiv la acest proiect, în cazul nostru
concret, elevii implicați, o experiență
ță din care toți au ceva de
învățat
țat și o treaptă pe care să pășească în vederea îmbunătățirii
continue a spiritului civic și a atitudinilor și valorilor pozitive
față
ță de trecut și semnificația sa pentru noi cei de astăzi.
II.3 Obiective, metodele și rezultate în cadrul proiectului
Obiectivele proiectului și beneficiarii săi

1 Dan Dumitrașcu, Radu Vasile Pascu, Managementul proiectului,, Editura Universității
Universită Lucian
Blaga din Sibiu, Sibiu, 2004, p. 30; Anca Voineag, Management de proiect,, Editura Magister, Sibiu, 2008,
p. 15.
2 Anca Voineag, Management de proiect,, Editura Magister, Sibiu, 2008, p. 15.
3 Eleonora Rădulescu; Anca Țirlea, Educația
ția civică prin activități extrașcolare cu caracter
interdisciplinar, Ghid pentru profesori și elevi, Polirom, Iași, 2004, p. 47.

4 Ibidem.
5 Dan Dumitrașcu, Radu Vasile Pascu, Managementul proiectului,
proiectului Editura Universității Lucian
Blaga din Sibiu, Sibiu, 2004, p. 77-78.
6 Dan Dumitrașcu, Radu Vasile Pascu, Managementul
agementul proiectului,
proiectului Editura Universității Lucian
Blaga din Sibiu, Sibiu, 2004, p. 77-78.

ții privind fluxul
Considerații
implementare - monitorizare – evaluare a
proiectelor într-oo unitate de învățământ
învă
liceal
(Studiu de caz)
Prof. Daniela CURELEA - Sibiu

M
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În cadrul oricărui proiect, obiectivele reprezintă elementele
cheie, definitorii pentru înțelegerea de către elevii implicați și
nu numai a disciplinei de învățământ istorie cuprinsă în
trunchiul comun indiferent de fileră, profil, specializare. În
vederea stabiliri obiectivelor unui proiect este indicat a se
utiliza analiza SWOT (Puncte tari, puncte slabe, oportunități și
amenințări). Aceasta asigură abordarea strategică cu privire la:
Punctele tari, desemnând acele aspecte pozitive ale proiectului
ce trebuies să fie evidențiate permanent. Punctele tari fac
referință la elementele utile, la toate resursele existente care ar
putea fi disponibile. Aici avem în vedere toate tipurile de
resurse, în special cele umane, materiale și financiare. Resursele
materiale disponibile pot fi: spații, resurse informaționale
(inclusiv conexiunile și produsele software care ar putea fi
utilizate), logistica existentă, precum și elementele
organizaționale ce ar putea constitui premise pentru evoluțiile
ulterioare. Resursele umane se referă la personalul existent, dar
și la posibilitățile de atragere a altor persoane, la motivarea și
interesarea acestora. Resursele financiare desemnează sumele ce
pot fi alocate proiectului și folosite în mod efectiv în vederea
generării de valoare.
Punctele slabe, sunt toate aspectele negative de care trebuie să
ținem cont, astfel încât, proiectul să se desfășoare cu succes.
Aceste slăbiciuni reprezintă cheia viitorului obiectiv al
proiectului (ce intenționează proiectul să rezolve, de ce este
acesta necesar). De asemenea, dintre punctele slabe identificate,
trebuie selectate cele care au cel mai mare impact asupra
entității analizate. Se impune acoperirea prin proiect în
întregime, în mod proporțional, a punctelor slabe.
Oportunitățile sunt acele aspecte și elemente positive externe
ale proiectului. Aceste oportunități sunt disponibile numai
temporar și reprezintă resursele care pot fi utile proiectului avut
în vedere, astfel încât acesta să poată fi atins cu succes. Acestea
trebuie să fie credibile din perspectiva certitudinii de a ne folosi
de acestea pentru ca proiectul nostru să-și atingă cu succes toate
obiectivele.
Amenințările sunt toate acele aspecte negative ale proiectului de
care trebuie să ținem cont pentru a le evita. Amenințările și
riscurile sunt strict legate de ce s-ar întâmpla în cazul în care nu
este promovat proiectul respectiv. Nu este avut în vedere faptul
că situația ar putea ramâne aceeași ca și pâna atunci, ceea ce ar
reprezenta efectele negative, respective consecințele de durată
ale nepromovării proiectului. Trebuie demonstrată în mod cât
mai convingator nevoia stringentă, efectele negative majore ale
nepromovarii proiectului, vizând un spectru cât mai larg (toată
zona în care entitatea activează, inclusiv efectele negative
asupra terților).
Cu alte cuvinte, este de dorit sa se creeze convingerea clară că
fără derularea proiectului nu se poate merge mai departe în ceea
ce privește formarea la elevii noștri a competențelor, valorilor și
atitudinilor necesare acestora de-a lungul întregii lor vieți.
Identificăm printre asemenea amenințări:
Comunicarea slabă și nu întotdeauna adecvată dintre școală și
familiile elevilor;
Părerile și comportamentele unor profesori și părinți față de
metoda proiectelor;
Interesul scăzut al unora dintre părinți față de educația și
formarea pentru viață a propriilor copii;
Lipsa de timp cu care se luptă, atât cadrele didactice, cât și
părinții și chiar elevii;
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Bariere de comunicare între școală și autoritățile locale,
respectiv lipsa de interes pentru colaborare.
În ceea ce privește stabilirea obiectivelor proiectului trebuie să
răspundem în mod concret la următoarele întrebări:
• Care este perioada stabilită pentru atingerea scopului acestui
proiect?
• Ce pași specifici trebuie făcuți pentru a le putea obține?
• Care sunt obiectivele specifice ale fiecărei activități care este
eșalonată în proiectul nostru?
• Ce termene concrete se vor fixa pentru îndeplinirea
obiectivelor menționate
anterior și cine răspunde de
monitorizarea acestora?, astfel încât un obiectiv devine în cadrul
acestui proiect extrașcoar pe care îl derulăm de-a lungul unui an
școlar un câștig concret, atât pentru echipa de proiect, cât și
pentru beneficiarii acestuia.
Obiectivele generale1 ale unui proiect trebuie să vizeze:
implicarea profesorilor și elevilor în inițierea și desfășurarea
unor activități extrașcolare;
dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de care dispun atât
profesorii cât și elevii pentru a proiecta și desfășura în echipă
activități de educație, formală, nonformală, paraverbală, cu
consecințe pozitive, atât la nivelul școlii, în afara orelor de curs,
cercuri, cluburi, work-shop-uri, cât și în comunitate, din
perspectiva paradigmei educaționale, că învățăm pentru întreaga
viață;
elaborarea și realizarea împreună cu elevii a unor materiale
informative și de marketing publicitar care să poată fi folosite,
pentru proiectarea, implementarea, evaluarea și valorificarea
actiunilor extrașcolare vizând efecte și consecințe pozitive în
școală, familie și comunitate ;
diseminarea efectivă a activității și rezultatelor către întreaga
comunitate școlară a unor modele de bună practică în domeniul
istoriei și al științelor social-umane ;
identificarea unor soluții optime care să poată fi utilizate la
proiectele viitoare vizând atragerea unor parteneri extrașcolari
social-comunitari, culturali, etc. care să fie dispuși să sprijine
acest tip de educație și formare2.
Conform teoriei manageriale, în momentul elaborării
obiectivelor unui proiect, trebuie avută în vedere analiza
SMART (acronimul vine din limba engleză Specific,
Measurable, Achievable, Relevant, Time-based) care a fost
formulată pentru prima dată de către Peter Ducker în cadrul
metodei de management prin obiective 3 (Drucker, 1968).
Această metodă se bazează pe definirea obiectivelor pentru
fiecare angajat şi apoi compararea şi conducerea performanţelor
acestora în raport cu obiectivele globale care au fost stabilite.
Acest tip de analiză prevede ca obiectivul/obiectivele
proiectului să fie:
Specifice (engl. - specific) - definirea foarte clară a ceea ce va fi
realizat;
Măsurabile (engl.-measurable) - în sensul în care rezultatul
obţinut să poată să fie măsurat;
Realizabile (engl. - achievable) - de toţi membrii echipei şi din
sursele existente;

1 Rupert, Newton, Managerul de proiect: măiestrie în livrarea proiectelor, Editura Codecs, Bucureşti,
2006, p. 32.
2 Eleonora Rădulescu; Anca Țirlea, Educația civică prin activități extrașcolare cu caracter
interdisciplinar, Ghid pentru profesori și elevi, Polirom, Iași, 2004, p. 48.
3 Anca Voineag, Management de proiect, Editura Magister, Sibiu, 2008, p. 23-24.
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Relevante (engl. - relevant) - pentru ceea ce intenţionează să
măsoare;
Delimitate în timp (engl. - time-based) - stabilirea unui interval
de timp realist pentru realizarea lor.
Un aspect important de menţionat în cadrul acestei faze de
stabilire a obiectivelor este întocmirea unei matrice, care va
cuprinde obiectivele, indicatorii utilizaţi pentru măsurarea
gradului de atingere a fiecărui obiectiv, ipotezele/premisele
pentru atingerea obiectivelor, precum şi indicatorii care arată în
ce măsură ipotezele s-au adeverit. În completarea acestei matrici
se porneşte întotdeauna de la definirea obiectivelor de ordin
general şi se continuă cu definirea obiectivelor de dezvoltare ale
organizaţiei/instituşiei şi a celor de proiect.
La completarea acestei matrici participă atât reprezentanţi ai
conducerii
organizaţiei/instituţiei,
pentru
a
asigura
compatibilitatea dintre obiectivele proiectului şi cele ale
organizaţiei/instituţiei, cât şi reprezentanţi ai echipei de proiect
şi ai beneficiarilor proiectului, pentru a stabili rezultatele
aşteptate, activităţile care se vor derula şi indicatorii pe baza
cărora se vor evalua rezultatele obţinute.
De multe ori, în procesul de definire a obiectivelor apar o serie
de probleme tipice legate de faptul că obiectivele formulate nu
convin tuturor părţilor implicate, sunt prea rigide şi nu se pot
adapta priorităţilor de schimbare, nu sunt cuantificate
corespunzător şi nu sunt suficient de bine documentate sau nu
există suficient timp pentru a defini clar şi în totalitate
obiectivele. Practica a demonstrat că lipsa unor obiective clar
definite, operaţionale, cuantificabile şi controlabile conduce, de
cele mai multe ori, la direcţionarea greşită sau chiar la eşecul
proiectului, datorită încadrării greşite a sarcinilor de muncă în
ansamblul proiectului1.
În ceea ce privește procesul de stabilirea a obiectivelor, atât
profesorul, cât și elevii implicați în proiect trebuie să se țină
cont de următoarele aspecte:
care sunt caracteristicile grupurilor țintă cu care se va colabora /
activa în cadrul proiectului?
care sunt problemele specifice care trebuiesc rezolvate prin
acest proiect?
care sunt responsabilitățile specifice ale echipei de proiect,
respectiv ale fiecărui membru din echipa de proiect?
ce tip de cunoștințe și abilități dezvoltă elevilor implicați
participarea la activitățile acestui proiect?
ce tip de comunicare se va utiliza în cadrul echipei de proiect,
dar și care va fi comunicarea cu partenerii extrașcolari, socialculturali, comunitari ai proiectului?
Referindu-ne la obiectivele unui proiect, în cazul nostru a unui
proiect educațional de tip extrașcolar, inevitabil ne gândim la
beneficiarii direcți, la cei indirecți și fără îndoialăla cei
potențiali ai proiectului nostru. În acest sens, identificăm prin
beneficiari direcți un număr de elevi și de profesori din școala
noastră sau dintr-o altă unitate de învățământ( primar,
gimnazial, liceal). Beneficiarii direcți sunt cei care vor participa
la proiectarea și desfășurarea activităților acestui proiect de
istorie, vor primi materialele publicitare de marketing și
informare elaborate de membrii echipei de proiect, conducerea
școlii, care de asemenea, va aviza și beneficia de pe urma
rezultatelor echipei de proiect și a proiectului în ansmablul său.
1 Dan Dumitrașcu, Radu Vasile Pascu, Managementul proiectului, Editura Universității Lucian
Blaga din Sibiu, Sibiu, 2004, p. 78.
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Beneficiarii indirecți sunt elevii și profesorii școlii care nu
participă în mod direct la activitățile derulate, membrii
comunității locale din care școala face parte, alte școli care în
urma unor parteneriate privind educația vor beneficia de pe
urma rezultatelor și a experienței privind acest proiect2.
Beneficiarii potențiali ai proiectului sunt asociațiile părinților,
societățile culturale, asociațiile naționale, cenaclurile literare,
cluburile de eco-turism, alți potențiali parteneri, precum
bisericile, unitățile militare în vedrea colaborării cu școala și a
formării la elevi de competențe transversale, social-comunitare,
atitudinal-valorice necesare acestora de-a lungul întregii lor
vieți, din perspectiva unei optime inserții în societate în calitate
de cetățeni activi..
Metodele proiectului
Proiectele elaborate de profesorii școlilor, ai liceelor, fie ele
școlare dar și extrașcolare urmăresc formarea și cultivarea la
elevi a competențelor necesare, a valorilor și atitudinilor
pozitive față de viață, față de lume, față de societatea umană, a
pregătirii elevilor în calitate de viitori buni cetățeni3. Fiecare
dintre activitățile cuprinse în proiect va face apel direct la
aplicarea unor metode adecvate, astfel, dată fiind complexitatea
unui proiect care cuprinde o serie de activități extrașcolare cu
caracter interdisciplinar în cadrul acestuia vom utiliza metode
optime de evaluare prin care să se poată:
identifica problemele, în vederea remedierii deficiențelor
apărute astfel încât problemele să poată fi rezolvate ;
să se pregătească în mod optim echipa de proiect, cât și
participanții la acesta ;
să se procedeze la coordonarea, monitorizarea, evaluarea și
feed-back-ul atât al activității echipei de proiect dar și al
activității participanților la proiect;
să se realizeze în mod optim echipele/grupele de lucru,
respectiv să fie trasată în mod eficient activitatea acestora ;
să se realizeze corect și la timp toate materialele acestui proiect,
mediatizare, marketing, publicitate,etc.
În cadrul proiectului pe care îl elaborăm împreună cu elevii, un
rol important îl au metodele de valuare. O evaluare reuşită
presupune:
- efectuarea unor evaluări de activităţi, evaluări intermediare şi
evaluări finale ;
- folosirea unor instrumente specifice (fişe de valuare,
instrumente de feed-back, liste de control, rapoarte de evaluare,
rapoarte de monitorizare) ;
- încurajarea autoevaluării participanţilor la activităţi, în special
a elevilor ;
- folosirea unor metode didactice , mai ales în procesul de
evaluare a proiectelor, cum ar fi portofoliu elevilor, metoda
cubului, învăţarea prin cooperare.
Portofoliul elevului implicat în proiect
Portofoliul elevului nu este altceva decât o variantă mai amplă a
eșantionării activității, cuprinzând, printre alte piese:
1). Lecturi citite și scrise sub forma unor rezumate,
2). răspunsuri la diferite chestionare;
3). Eseuri și compuneri libere;
4). Prezentarea sumară a unor autori și a operelor acestora;
2 Eleonora Rădulescu; Anca Țirlea, Educația civică prin activități extrașcolare cu caracter
interdisciplinar, Ghid pentru profesori și elevi, Polirom, Iași, 2004, p. 49.
3 Ibidem.
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5). Reflecții;
6). Postere;
7). Colaje;
8). Afișe;
9). Machete;
10). Desene etc.
Evaluarea unui portofoliu este o sarcină care implică un efort
mai mare din parea cadrului didactic în raport cu celelalte forme
de evaluare. Există în ceea ce privește întocmirea unui
portofoliu o serie de aspect esențiale care facilitează și
încurajează la elev învățarea autodirijată.
Metoda Cubului.
Prezentare, descriere, exemple
Este o strategie de predare dezvoltată de Cowan & Cowan
începând cu anul 1980. 1 Este o metodă a gândirii critice
întrucât ne ajută esențialmente să studiem cum se cuvine o
tematică istorică, să zicem o revoluție burgheză, un concept
istoric nou, să identificăm aici burghezia în comparație cu
nobilimea din Europa epocii moderne, observat, abordat, studiat
din perspective multiple (6 la număr). Presupune folosirea unui
cub, fie el real, fie imaginar 2 (de preferat a fi real la ora de
istorie, deoarece este concret, vizibil și vine mai ușor în ajutorul
elevilor, chiar și al profesorului uneori) care are diferite
instrucţiuni notate pe fiecare faţă, după cum urmează:
Descrie - Cum arată?
și Ce este ?
Compară - Cu ce seamănă şi de ce diferă?
Asociază - La ce te face să te gândeşti ?
Analizează - Din ce e făcut, compus ?
Aplică - Cum poate fi folosit ?
Argumentează pro sau contra - E bun sau rău? De ce anume?
Prin folosirea acestei metode, profesorul solicită elevilor să
scrie pe o foaie albă sau pe un caiet răspunsurile lor asupra unei
anumite teme fiind parcurse toate fațetele cubului și
răspunzându-se la întrebările din indicațiile date.3
Metoda aceasta poate fi folosită, atât individual, pe diverse fișe
diferențiate, cât și în grup la difertite teste de evaluare. Se
folosește în mod eficient, atât în etapa de evocare, cât și în cea
de realizare a sensului.4 Cubul, ca metodă a gândirii critice, este
capabilă să valorizeze activitățile și operațiile de gândire
implicate în învățarea unui conținut.5 Profesorul le cere elevilor
să scrie despre un anumit concept sau temă prin parcurgerea
feţelor cubului. Este preferabil să se respecte ordinea prezentată
pentru că aceasta îi conduce pe elevi în mod treptat spre o
gândire complexă. Procesele de gândire implicate în metoda
cubului urmează îndeaproape categoriile din taxonomia lui
Bloom.
Metoda poate fi folosită cu succes atât în etapa de evocare cât şi
în cea de reflecţie. Lecţia se poate încheia cu elaborarea unei
lucrări – de către fiecare grup ce a rezolvat una dincele şase

1 Adriana Nicu, op. cit., p. 74-75; Ion Alexandru Dumitru, Dezvoltarea gândirii critice şi
învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara, 2000, p. 91.
2 Daniela Crețu, Dezvoltare curriculară, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, 2007, p.
55-56; Gabriela Gruber, Didactica specialității Istorie / Cultură civică, Editura Psihomedia, Sibiu, 2009, p.
99.
3 Daniela Crețu, Dezvoltare curriculară, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2007, p. 51;
Ion Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Ediția a III-a, Editura Polirom, Iași, 2009, p. 326; Ion
Alexandru Dumitru, Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă, Editura de Vest, Timișoara, 2000,
p. 91; Gabriela Gruber, Didactica specialității Istorie / Cultură civică, Editura Psihomedia, Sibiu, 2009, p.
99.
4 Daniela Crețu, Dezvoltarea motivației învățării, Editura Psihomedia, Sibiu, 2003, p. 88;
Gabriela Gruber, Didactica specialității Istorie și Cultură civică, Editura Psihomedia, Sibiu, 2009, p. 99;
5 Ioan Alexandru Dumitru, Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest,
Timişoara, 2000, p. 91
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sarcini de lucru – ce poate fi afişată în clasă pentru a fi studiată
în întregime.6
Exemple în care se poate utiliza metoda cubului în cadrul orei
de istorie

Figura nr. 2 Modelul cubului aplicat la ora de istorie
descrie pe scurt Primul război mondial desfășurat în Europa și
lume; ce a fost acesta ?
prin ce se aseamănă și prin ce anume diferă Primul război
mondial de Al doilea război mondial;
când vorbim la ora de istorie despre Primul război mondial la ce
te duce gândul ?
vorbind despre Primul război mondial, analizează cel puțin
două cauze ale acestuia și două consecințe;
în ceea ce ne interesează astăzi la ce se aplică informațiile
învățate despre acest Prim mare război mondial ?
Există o justificare rațională a acestui prim război mondial,
argumentează ?
Ca o apreciere personală, subliniem faptul că demersurile
moderne în educție, care se întemeiază pe metoda proiectului,
au marele atuu, că se pot plia pe diferite contexte noi, bazânduse pe criterii concrete, observabile și implicându-i pe elevi, atât
în ceea ce privește învățare, cât și predarea, respectiv evaluarea,
cu o eficiență sporită și cu o eficacitate vizibil-cuantificabilă a
rezultatelor imediate și de perspectivă.
Învățarea lecției de istorie prin cooperare
O funcție de seamă a învățării prin cooperare este dată de
stabilirea unui echilibru optim și necesar între competiția indusă
de învățământul de tip tradițional și necesitatea creșterii, a
sporirii abilităților de lucru în echipă, prin intermediul
cooperării. Studiile în domeniul pedagogiei au evidențiat faptul
că învățarea prin cooperare se întemeiază pe idea că
eterogenitatea și interacțiunea din cadrul grupurilor de elevi, în
cadrul orelor generează o serie întreagă de oportunități pentru
învățare.7
Această modalitate de formare a abilităților de cooperare în
cadrul predării-învățării facilitează și contribuie la ameliorarea,
cultivarea relațiilor interpersonale și la achiziționarea valorilor.
Atunci când activitatea de învățare are loc pe grupe elevii
dobândesc pe lângă studierea și învățarea unei anumite materii,
deprinderi de relaționare și abilități de grup.8
Printre caracteristicile esențiale ale lecţiei bazate pe învăţarea
prin cooperare evidențiem mai jos:
a). – Interdependenţa pozitivă;
b). – Răspundere individuală;
c). – Caracterul eterogen al membrilor şi grupurilor;
6 Ioan Scheau, Gândirea critică, metode active de predare învățare, Editura Dacia, Cluj Napoca,
p.6; Ghid metodic: Învăţarea activă M.E.C., Consiliul Naţional pentru Pregătirea profesorilor, București,
2001, p. 31.
7 Daniela Crețu, Adriana Nicu, Pedagogie pentru definitivat și gradul didactic II, Editura
Universității Lucian Blaga din Sibiu, 2009, p.215-216; Adriana Nicu, op. cit., p. 91.
8 Adriana Nicu, Strategii de formare a gândirii critice, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2007, p. 109-110.
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d). – Conducerea în comun;
e). – Predarea directă a deprinderilor sociale;
f). – Rolul de observator și moderator al profesorului, care poate
însă interveni când este nevoie.1
Printre elementele de bază ale învățării prin colaborare amintim
aici următoarele:
1. Interdependenţa pozitivă;
2. Promovarea învăţării prin interacţiunea directă;
3. Răspunderea individuală;
4. Deprinderi interpersonale şi de grup mic;
5. Procesare în grup.
În lucrarea Didactica modernă apărută în 1995, profesorul
Miron Ionescu înțelege că activitatea de învățare prin
dispunerea clasei de elevi pe grupe, presupune cooperare și
activitate comună în rezolvarea unor sarcini de instruire”.
Așadar, această metodă ,,vizează aspectul social al învățării,
dezvoltarea comportamentului social al elevului; este o
modalitate de îmbinare a învățării individuale cu cea în grup și
în același timp o măsură de atenuare a unei individualizări
exagerate.2
,,În general, îndrumările preliminare date de profesor
se referă la următoarele aspecte: indicaţii asupra temei de
cercetat; indicarea materialului necesar activităţii, verificarea şi
completarea cunoştinţelor utile pentru efectuarea sarcinilor
grupei şi indicaţii metodologice de lucru.” Învățarea prin
cooperare este concentrată mai mult pe profesor, pe deciziile
acestuia, în timp ce în învățarea prin colaborare accentul cade
pe elev care este responsabil pe acțiunile sale. 3
În ceea ce privește rezultatele învăţării prin colaborare, atât
imediate, cât și de perspectivă trebuiesc evidențiate:
1. Performanţe superioare şi capacitate de reţinere sporită;
2. Raţionamente de ordin superior frecvente, înţelegere mai
profundă şi gândire critică;
3. Concentrare mai bună asupra învăţării şi comportament
indisciplinat mai redus;
4. Motivaţie sporită pentru performanţă şi motivaţie intrinsecă
pentru învăţare;
5. Capacitate sporită de a vedea o situaţie şi din perspectiva
celuilalt;
6. Relaţii mai bune, mai tolerante, cu colegii în funcţie de sex,
capacităţi intelectuale, clasă socială sau handicapuri fizice;
7. Sănătate psihologică sporită, adaptare, senzaţie de bine, de
confort cognitiv și educativ;
8. Încredere în sine bazată pe acceptarea de sine, pe o
interiorizare valorică;
9. Competenţe sociale sporite necesare integrării în
microgrupurile de lucru și societate;
10. Atitudine pozitivă faţă de materiile de studiu, de învăţătură
şi şcoală;
11. Atitudine pozitivă faţă de profesori, directori şi alte
persoane din şcoală.4
Printre avantajele evidente ale acestei metode merită
subliniate cele pentru elevi în plan școlar și cele pentru societate
1 Daniela Crețu, Adriana Nicu, op. cit., p.215-216
2 Miron Ionescu; Ion Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1995, p. 171.
3 Vasile, Târcovnicu, Învăţământ frontal, învăţământ individual, învăţământ pe grupe, Edititura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, p. 190; Adriana Nicu, Strategii de formare a gândirii critice,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007, p. 95; Gabriela Gruber, Didactica specialității Istorie /
Cultură civică, Editura Psihomedia, Sibiu, 2009, p. 90.
4 Ion Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Ediția a III-a, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 382383.
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în ansamblul acestei. De remarcat faptul că elevii rețin mai ușor
materialul studiat la oră, de exemplu se rețin mai ușor valurile
marilor migrații pornind de le studierea unor texte ce fac
referință despre goți și despre slavi și poziționând pe harta
murală un traseu al acestor mișcări de la finele antichității.
Elevii participă și fac o corelare între migrațiile acelei epoci și o
serie de cauze care generează mișcări de populație și în lumea
contemporană. Avantaje în planul interrelaționării sociale ar fi:
o mai bună comunicare și înțelegere a punctelor de vedere ale
grupurilor, ameliorarea unor prejudecăți, stimă de sine și
reciprocă.
Ca o observație, elevii au fost intrigați de axa
deplasării populațiilor, atât în antichitate, cât și mai târziu în
istorie, aceasta fiind orientată întotdeauna de la est către vest
(fenicienii, grecii, goții, slavii, maghiarii, spaniolii, etc.)
Rezultatele în cadrul proiectului
Un proiect la disciplina istorie, prin activităţi şcolare şi
extraşcolare poate avea rezultate şi produse: materiale
documentare pentru elevi şi profesori, descrieri ale activităţilor,
planuri de activităţi extraşcolare, reviste, pliante, grupuri de
acţiune, puncte de informare- documentare în domeniul istoriei.
Pe lângă aceste rezultate, un proiect la disciplina istorie are şi
,,efecte multiplicatoare’’:
Elevii şi profesorii care au desfăşurat astfel de activităţi vor
continua să proiecteze şi să implementeze proiecte pentru
promovarea valorilor şi evenimentelor istorice importante.
Alţi membrii ai comunităţii şcolare vor desfăşura activităţi
extraşcolare asemănătoare.
Şcolile care vor lua la cunoştinţă de succesele unor astfel de
proiecte vor elabora şi implementa proiecte asemănătoare.
II.4 Resursele proiectelor
Pentru o bună desfășurare a activităților unui proiect, sunt
necesare resurse umane, materiale și financiare. Un proiect de
calitate implică, de asemenea, resurse informaționale și un
buget de timp în care să se încadreze, astfel încât să poată fi
evaluat în funcție de toate criteriile de competitivitate și
eficiență5. Resursele umane ocupă în cadrul oricărui proiect, cu
atât mai mult în cadrul acelor proiecte în care sunt implicați
elevi, un loc deosebit, pentru că în acest fel formăm și cultivăm
la elevi disciplina unei munci intelectuale de calitate axată pe
eficiență și randament.
Acest demers este esențial din perspectiva contribuției pe care o
aduce în realizarea obiectivelor proiectului și îndeosebi în
atingerea scopului său. Atât organizarea, cât și mai ales tipul de
proiect pe care dorim să-l realizăm și să-l aplicăm vor afecta
felul în care resursele vor fi alocate și folosite6. În cadrul unui
proiect educațional se impune a fi selectați cu atenție acei elevi
și cadre didactice care sunt deschiși spre noutatea educațională,
care sunt curioși și interesați să învețe noi metode de activitate,
sunt dispuși în a participa, respectiv în a se implicare activ.
Pornind de la aceste considerații trebuie să avem în vedere la
capitolul de resurse ale proiectului să cuprindem7:
a). Resursele umane:

5 Eleonora Rădulescu; Anca Țirlea, Educația civică prin activități extrașcolare cu caracter
interdisciplinar, Ghid pentru profesori și elevi, Polirom, Iași, 2004, p. 51.
6 Anca Voineag, Management de proiect. Ghid practic, Editura Magister, Sibiu, 2008, p. 29.
7 Ion Goian, Gheorghe Rădulescu, Management școlar. Relații cu publicul și parteneriate,
Editura Raabe, București, 2006, p. 12; Lucian Ciolan, Învățarea integrată. Fundamente pentru un
curriculum transdisciplinar, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 215-219.
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Elevii implicați în proiect;
Cadrele didactice implicate;
Părinți, familiile elevilor implicați.
Alte resurse umane interesate în buna desfășurare
șurare a proiectului:
b). Resursele materiale.
Bibliografie selectivă, diferite articole de specialitate, imagini,
postere, mape de lucru, dosare, plianate, coli de scris, markere,
diplome, aparate de fotografiat, panour
panouri, laptop și
videoproiector etc.
c). Resurse informaționale:
Laboratorul AeL, C.D.I.-ul unității
ții de învățământ.
d). Resurse financiare:
Personale, fonduri ale școlii, sponsorizări ale părinților elevilor,
alte sume de bani atrase ca urmare a aplicării unor proiecte,
diferite donații.

Importanţa temelor pentru acasă
Prof. înv. primar Liliana ISTRATE - Huşi
Tema pentru acasă a format în rândul elevilor, dar
mai ales a părinților două tabere: una pro-temă,
temă, cea care
solicită cât mai multe teme și una contra-temă,
temă, cea sătulă de
teme, cea care nu are și nu dorește să-și
și petreacă timpul cu
teme pentru acasă.

P

țială este a modului în care profesorul
roblema esențială
gestionează tema pentru acasă, importanța
importan pe care i-o
acordă calității și cantității acesteia.

Auzim mereu în jurul nostru dezbătută problema temei
pentru acasă, ba că e prea multă, ba prea puțină,
țină, ba prea grea, că
li se fură copiilor copilăria etc. Deși
și importanța temelor pentru
acasă este susținută de majoritatea părinților
ților și a profesorilor,
există voci ce sunt împotriva lucrului individual acasă.

O serioasă întrebare se impune astăzi: cât de eficientă este tema
pentru acasă, asigură ea o creștere
ștere a calității în pregătirea
elevilor? Cât de implicați sunt părinții
ții în efectuarea temelor
pentru acasă? Cât și ce trebuie să constituie o temă pentru acasă
pentru a avea efectul așteptat?
șteptat? Cât cerem copiilor să lucreze
acasă? Care este raportul dintre activitatea în clasă şi cea
propusă acasă? Ce aşteptăm de la elev
lev atunci când efectuează
tema: lucru independent sau implicare nemijlocită a părintelui?
Or, o meditare asupra aspectelor enumerate mai sus a fiecărui
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cadru didactic va constitui un pas spre
managementul temelor pentru acasă.

calitatea

în

Definite drept „sarcini încredinţate elevilor de profesorii/
învăţătorii de la şcoală spre a fi îndeplinite în timpul orelor din
afara şcolii”, temele pentru acasă declanşează percepţii şi
atitudini variate la elevi, părinţi sau învăţători: unii le
supraapreciază,
raapreciază, alţii le resping, unora le produc fericire, altora
suferinţă.
Bineînțeles
țeles că toți, învățători și părinți deopotrivă, sunt
conștienți
știenți că temele pentru acasă fac parte din procesul de
învățare
țare și rolul lor este de a consolida achizițiile dobândite la
școală, dar nu toți își doresc implicarea lor în acest proces.
Cei care solicită temele pentru acasă le privesc sub două
aspecte: temele îmbunătățesc
țesc rezultatele școlare ale elevului și
reprezintă un mod eficient de a-și
și petrece o mare parte din
timpul de după orele de curs, ”îl ține ocupat”. Acești părinți
consideră că temele pentru acasă conţin elemente învăţate de
elevi în ziua respectivă şi sunt impuse tocmai pentru o mai bună
înţelegere a noţiunilor. Aceste teme îl determină pe elev
ele să
aplice partea teoretică într-oo problemă de ordin practic. Astfel
partea teoretică va fi înţeleasă mai uşor şi nu în mod mecanic.
Rezolvarea temelor pentru acasă va conferi elevului o creştere a
nivelului de inteligenţă aacestuia, ceea ce va duce la obţinerea
ob
de rezultate mai bune la şcoală, dar şi în viaţă mai târziu. Tot în
acest fel copilul va căpăta mai multă încredere în modul de a
raţiona. Impunerea temelor pentru acasă reprezintă, de
asemenea, o modalitate satisfăcătoare de aa-l împiedica pe copil
să se implice în alte activităţi care s-ar
ar putea să nu fie benefice
pentru educaţia lui.
În partea opusă sunt părinții
ții care simt ei înșiși ca pe o povară
tema pentru acasă, pentru care probabil copilul îi cere ajutorul.
Sunt acei părinți care consideră că e de ajuns ceea ce copilul
face la școală, cei care își doresc mai mult timp liber pentru ei,
nu să fie nevoit să se implice în pregătirea copilului, ”că doar de
aia îl dau la școală”.
În şcolaritatea mică, dependenţa copilului de familie pune
problema rolului
olului pe care atitudinile părinţilor faţă de tema
pentru acasă îl joacă în formarea atitudinii copilului faţă de
şcoală, o atitudine negativă fiind transmisibilă şi copiilor.
Aceste relaţii evidenţiază necesitatea implicării învăţătorului în
ameliorarea atitudinilor
titudinilor părinţilor faţă de tema pentru acasă, ca
mijloc de influenţare a relaţiei copilului cu şcoala.
Momentul în care elevii trebuie să
să-şi facă temele este acel
moment care va scoate la iveală cel mai bogat repertoriu de
emoţii negative ale acestora.
stora. Este bine ca părinţii să
să-i ajute să-şi
exprime sentimentele şi abia după aceea să treacă la rezolvarea
temelor propriu-zise într-o
o atmosferă emoţională mult mai

Lohanul nr. 39, octombrie 2016

pedagogie
relaxantă. Se mai constată că, pentru unii copii rezolvarea
temelor nu înseamnă doar munca în sine , ci înseamnă să te
pregăteşti în vederea rezolvării temelor, să verifici dacă totul a
fost bine făcut. Unii copii sunt foarte dezorganizaţi. Îşi pierd
caietele, fac tot felul de lucruri în ultimul moment, amână
pentru mai târziu începerea efectuării temelor, iar când, în
sfârșit , se aşază la birou să-şi facă temele, fie nu au la îndemână
cartea sau caietul care le trebuie, fie nu le scrie stiloul, fie și-a
uitat la școală ceva, ori nu știe ce are de făcut ori masa e prea
înaltă, ori scaunul prea jos, îi trebuie apă sau vrea la toaletă, iar
rezultatul final nu e tocmai cel aşteptat. Nu e de mirare că
părinţii se întreabă care este problema şi ce este de făcut?
În general elevii buni şi foarte buni, elevii care învață la
toate materiile îşi fac întotdeauna temele la fiecare materie şi se
achită de sarcini, dar aceştia sunt în genere sprijiniţi şi controlaţi
în permanenţă de părinţi. Aceștia sunt părinții care solicită
învăţătorului să dea copilului său mai mult de lucru, să-l scoată
mai des la răspuns, să-l antreneze mereu în activități. Elevii
mediocri, elevii mai comozi, cei care speculează mai mult, îşi
fac temele singuri sau le copiază de la un coleg, părinţii fiind
prea ocupați ca să- i intereseze această chestiune. Când vine
vorba de elevii slabi, aici intrând copiii dezinteresaţi, copiii cu
un nivel de inteligenţă mai scăzut şi nu în ultimul rând copii
care nu sunt deloc controlaţi de părinţi sau chiar sunt încurajaţi
de aceştia în a se complace în situaţia existentă, aici constatăm
ca tema de orice fel nu este făcută decât în clasă, sub
supravegherea educatorului sau foarte rar din proprie iniţiativă.
De aici și cele două tabere: pro și contra temelor pentru acasă,
cei
care
solicită
și
cei
care
se
plang.
Mai există un aspect al managementului temelor pentru
acasă care merită evidențiat, și anume, cantitatea și calitatea
temei pentru acasă.Suntem într-o concurență continuă pentru
mult, pentru asimilarea de multe cunoștințe, pentru a face multe
într-o lecție. Avem impresia că volumul acoperă totul, dar, în
această goană după multe, uităm de diferențiere, de profunzime,
și uneori chiar de calitate.
De obicei, plasat în faţa unui volum mare de teme, elevul
va ignora unele dintre ele. Insuccesul este asigurat. De aceea,
tema aleasă trebuie să fie de nivel mediu pentru toată clasa și
pentru cei pregătiți pentru performanță școlară date teme
suplimentare, de nivel mai ridicat și fără caracter de
obligativitate.
Alt aspect privește refuzul copilului de a face tema pentru acasă
pentru că nu o înțelege sau i se pare prea grea pentru
capacitățile sale.
De aceea, tema pentru acasă trebuie explicată
indiferent dacă aceasta, după părerea noastră, nu este atît de
dificilă. Elevii fac cunoştinţă imediat cu volumul de lucru, se
orientează dacă au nevoie de o sursă oarecare pe care o pot lua
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de la biblioteca şcolii, pun întrebări în clasă, dacă este cazul,
învaţă să-şi organizeze timpul. Etapa de explicare a temei este
obligatorie şi nu este una de alegere. Temele cu grad de
dificultate prea mare pot constitui obstacole greu sau imposibil
de depăşit, cu efecte perverse asupra evoluţiei şcolare şi a
personalităţii elevilor, dintre care amintim descurajarea,
pierderea încrederii în sine, a interesului pentru un obiect de
învăţămînt sau consumul excesiv de timp în dauna altor
activităţi ori pe seama timpului necesar pentru odihnă.
Subiectul trebuie abordat şi din perspectiva tipologiei
temelor pentru acasă. În funcţie de obiectivele dominante vizate
de învăţător, temele se pot grupa în categorii, cu note similare,
dar şi cu efecte pozitive sau negative similare. Astfel, V. Okoni
diferenţiază temele:
1.

care urmăresc fixarea cunoştinţelor însuşite în cadrul
lecţiei şi care constau în învăţarea după manual sau
după notiţe;
2. focalizate pe dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor a
căror formare a fost iniţiată în orele de curs;
3. centrate pe însuşirea de cunoştinţe noi, care anticipă o
lecţie ce urmează a fi predată sau completează o lecţie
deja abordată;
4. mixte, reunind două sau mai multe dintre scopurile
anterior anunţate.
Ultimele două sunt de dificultate mai mare și trebuie îndrumate,
ghidate de învățător (la clasele mici) și nu puse în cârca
părintelui. Rolul învăţătorului este de a asigura coerenţa dintre
tipul temelor pentru acasă la diverse discipline. Or, acest lucru
este absolut posibil învăţătorului, spre deosebire de profesorii
treptelor gimnaziale, care coordonează toate temele pentru
acasă.
Timpul efectiv de lucru, atât pentru temele orale cât şi pentru
cele scrise sau practice, să nu depăşească 45 de minute, maxim
o oră la cls I, o oră – o oră și jumătate la clasa a II-a, III-a și
maxim două ore la clasa a IV-a. O analiză simplă ne permite să
concluzionăm că elevul își pregătește temele în maxim 2 ore,
după programul de școală.
Îngrijoraţi, nejustificat, părinţii şi cadrele didactice caută să
completeze golul de timp. Acesta poartă de fapt denumirea de
timp liber, care nu trebuie ocupată cu teme pentru acasă. Aceste
momente se confundă de către învăţători, care supraîncarcă
elevul cu diverse teme, asigurând după părerea lor succesul sau
de către părinți care vor ”să-i umple timpul” pentru a nu se
ocupa de activități care i-ar putea dăuna.
Aşadar, timpul liber al elevilor poate fi gestionat de către
părinte implicând copilul în acvtivități sportive, în acțiuni
familiale sau chiar comunitare care orientează şi pregăteşte
elevul pentru viaţa privată, poartă caracter de socializare, are şi
un rol de responsabilitate; toate acestea generate de interes şi
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In memoriam
motivaţie. Se poate sugera activități
ți de genul: lectură în
familie, spălatul vaselor, curăţarea încălţămintei, aranjarea
mesei, ajutor dat celor din jur etc.
Bibliografie:
N.,
Niculae,
C.,
Managementul
calităţii,
Ed.
Niculescu, 2000.
1. Drăgulănescu,
2. Ionescu, S., Managementul calităţii, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2000.
3. Keen E., Tîrcă A., Cum să democratizăm şcoala, Ghid de management participat
participativ, Radical, Bucureşti,
1998
4. Iucu R. , Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iaşi, 2000
2000.
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Prof. Eugen D. Ciocoiu
Ec. Olga CIOCOIU – Huși
Profesorul hușean Eugen Ciocoiu, s--a distins de-a
lungul carierei sale prin onestitate, devotament, simplitate și
un exemplar bun simț. Și-aa iubit profesia, a inspirit zecilor
de generații
ții dragostea față de locurile natale, de țară și
neam. Un profesor care
are a sădit în mintea copiilor, prin
exempul său tipic, patriotismul șii atitudinea de înaltă
moralitate.

funcționează
ționează ca profesor calificat de istorie și geog
geografie la
școala nr. 6 din Huși.
Între anii 1968-1974
1974 mai urmează cursurile la fără frecvență
frecven la
facultatea de Istorie-Filozofie,
Filozofie, din cadrul Univ. Al. I. Cuza Ia
Iași.
În anul 1983 susține
ține examenul de grad II, iar în anul 1990
lucrarea pentru gradul
adul I, cu tema: Folosirea elementelor de
istorie locală în lecțiile
țiile și activitățile extrașcolare, la care a
obținut nota 10.
Între 1990-1998 funcționează
ționează ca profesor de istorie la școala nr.
3, după care încetează activitatea ca urmare a pensionării. Mai
lucrează o perioadă la școala nr. 1și școala nr. 4 din Huși.
A fost stimat și respectat atât de elevi cât și de profesorii colegi.
S-a căsătorit la 26 august 1968 cu Brațu
țu Olga, salariată la Banca
Națională
țională Huși. Primul lor copil vine în 1970: Eugen-Cătălin,
actualmente salariat la Poliția
ția de Frontieră Huși, care are fată
de 16 ani Lorena. Urmează în 1974 Corina-Gabriela,
Corina
care astăzi
este medic, având și doi copii: Andrei--Vlad și Matei-Theodor.
Ca bunic și-a iubit foarte mult nepoții,
ții, îînvățându-i foarte multe
lucruri utile și o educație frumoasă.

P

rof. Eugen D. Ciocoiu s-aa născut la data de 4 februarie
1936 în orașul
șul Huși, fiind al treilea copil al familiei
Ciocoiu Dobrică.
Între anii 1943-1950 a urmat cursurile școlii elementare nr. 1
din Huși
și actuală scoală nr. 3 (Gimnaziului Anastasie Panu)
Panu).
După terminarea celor 7 ani de școală părinții ss-au hotărât să-l
înscrie la școala viticolă din Huși, urmând cursurile școlii între
anii 1950-1954. Ulterior lucrând ca tehnician în agricultură.

La împlinirea vârstei de 80 de ani, l-am
am sărbătorit împreună cu
toată familia și s-a simțit
țit un om împlinit și fericit.
La data de 27 mai 2016, în urma unei boli incurabile a încetat să
mai fie printree cei dragi, iar noi cei răma
rămași ne rugăm să se
odihnească în pace și să ne supravegheze de acolo de unde este,
cu aceeași
și dragoste ca și înainte. Dumnezeu să
să-l odihnească în
pace! Amin!

Balada vacanţei mele de pensioner
Prof. Corneliu VĂLEANU – Iași

După efectuarea serviciului militar între anii 1958
1958-1960 la
Talmaciu lângă Sibiu, se înscrie la cursurile fără frecven
frecvență a
Liceului Cuza – Vodă Huși.
și. Din 3 octombrie 1960 a funcționat
ca învățător necalificat la Școala din Cozmești, timp de 2 ani,
pentru ca apoi să fie încadrat ca profesor necalificat la aceeași
aceea
școală. Între anii 1962-1966
1966 a urmat cursurile Institutului
Pedagogic din Iași, specializarea Istorie-Geografie.
Geografie.
După finalizarea studiilor se transferă la școala din Lunca
Banului ca profesor calificat, unde funcționează
ționează până în 1966,
când se transferă ca activist la Consiliul Raional al Pionerilor
din Huși până în 1968. Din 1968 până în anul 1990
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Din pensioara mea, aşa cum este,
Mi-am făcut vacanţa ca-n poveste,
Cu trenul, avionul, vaporul, maşina sau cu pasul,
Mi-am căutat pe mapamond popasul
Şi am umblat, pe unde n-am umblat,
Plătind cum am plătit, făcând şi blat.
Deci starutul mi l-am dat din al meu bloc,
Că mă ardea la inimă un foc,
Ca să nu plec din viaţă în eternitate,
Pân’noi vedea câte puţin din toate,
am luat zborul
Şi, uite-aşa, prin lume mi-am
Purtând în raniţă cu mine dorul,
Din Iaşul drag cu multele-i coline
Am luat ce e mai bun cu mine
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Şi drept spre litoral m-am îndreptat
Ca să mă scald în mare ne-ncetat,
Cu bronzul pus pe mine ca medicament,
Am virat spre alt aliniament
Şi-n graba mare, dar şi în buimăceală,
Am pus picioru-n capitală,
Umblând pe bulevarde hai, hai, hui,
La Parlament am vrut să sui,
Dar mi s-a spus că sălile sunt goale,
Că nu e vremea de politicale,
Că n-am ce căuta şi Guvern,
Că peisajul este tern,
Iar la Cotroceni, la marele nenică,
Nu pot să stau la o şuietă mică,
Că-i cam ursuz în scaunul de şef
Că nu vorbeşte, dacă n-are chef,
Şi-atunci prin cap mi-a dat idee
Să rătăcesc prin câteva muzee,
Dar obosit şi zdruncinat de gropile din stradă,
Am alergat spre munte-n ritm de cavalcadă,
Mi-am prins de piept pentru reclamă-un ecuson
Să-mi umflu bine bojocii cu ozon
Pe la Predeal, Poiana sau Sinaia,
Să pot uita c-am fost şi la Mamaia,
Şi tot sărind din pisc în pisc
M-am hotărât că pot să risc,
Plecând în grabă spre antica Eladă,
Să pot să dau spectacol de bravadă
Şi ca olimpianul am strigat,
Să pot să fiu şi eu medaliat,
Dar nu s-a întâmplat o astfel de minune,
Că n-am făcut eu performanţe bune,
Dezamăgit şi trist n-am mai rămas,
M-am îndreptat spre muntele Parnas,
La muza Euterpe să mă-nchin,
Să-mi dea ceva din harul ei divin,
Apoi la drum iar am plecat
Spre Monte Carlo lăudat,
Am stat aici mai multe zile,
Holbându-mă după copile
Cu trupuri arămii din bronzul de la soare,
De am uitat şi de mâncare
Şi să nu mor, acolo, pe faleză,
Am părăsit riviera franceză,
Să-mi împlinesc un mai vechi vis,
De-a colinda şi prin Paris,
La Luvru, Moulin Ruge, prin pieţe fel de fel,
Dar n-am uita de turnul lui Eiffel.
De la franţuji plecat-am la engleji,
Că-s gentlemeni,dar nu sun mult mai breji,
Cu eurostarul tunelul l-am trecut
Şi-n Londra cea ploioasă m-am văzut,
Un furnicar de oameni, ce mai tura-vura,
De n-am putut închide gura,
Cu barca pe Tamisa m-am plimbat,
Apoi şi Turnul Londrei l-am escaladat,
De sus văzut-am că sun gazde reci,
Dacă la ei mai mult petreci,
Şi am decis să merg şi la yanchei,
Să am şi amintiri de pe la ei,
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Oceanul l-am trecut cu nava „Elisabeth Quin”,
Să pot să zic că am trăit din plin,
Ajuns, acolo, la americani,
Am constatat că nu prea mai am bani
Şi-n gând mi-am zis ca să-mi încerc destinul,
La cazinouri să-mi fac plinul,
M-am îndreptat spre Vegasul vestit
Pe care niciodată eu nu-l-aş fi zărit,
La Miami Bich prea mult n-am stat,
Că nu-i chiar pomul lăudat,
Cu câţiva dolari în buzunar
M-am îndreptat spre Hollywood hoinar,
Să joc vreun rol în comedie,
C-aşa-mi venise mie pe chelie,
Cum nimeni nici nu m-a băgat în seamă
Am şi uitat cum mă mai cheamă,
Şi cum ştiam la Rio, în Brazilia este olimpiadă,
Am zburat acolo ca lumea să mă vadă
Cu gândul c-am să concurez la samba
Că doar nu mă va lua chiar naiba,
Pe sambodrom m-am dezlănţuit în ritm de căluşar,
Că de acest dans brazilienii n-au habar,
Şi se holbau la mine ca la un extraterestru
Deşi eram şi eu ca ei terestru,
Apoi la orice probă-am concurat
N-am putut să fiu medaliat,
Punându-mi iar opinca la picioare
Am zburat de-acolo, cât repede de tare,
Şi ca de tot să nu mă zăpăcesc,
Mi-am pus în gând să văd şi zidul chinezesc,
Că zile de voiaj am tot înainte,
De nu le pot eu calcula în minte,
Şi-am mers pe zidul ce se vede de pe Lună,
Destul de mult, o vreme bună...,
Dar obosit din cale-afară,
M-am hotărât, la un popas de sară
Să vizitez oştenii mei trimişi pe la afgani,
Să văd şi eu ce-s ăia talibani
Şi uite-aşa ajuns-am în Afganistan
Cu gradul meu de căpitan,
Am tras cu puşca şu cu tunul,
Dar nu am nimerit niciunul,
Ca să nu fiu capturat şi schingiuit
Înspre Irak m-am dus grăbit,
Să văd aici ce-i nebunia,
Dezlănţuind la musulmani mânia,
Şi,zău, aveam sfârşitul să mi-l văd,
Că-n Babilonia e jale şi prăpăd,
Maşinile capcane sar în aer
Şi seamănă în oameni numai vaier,
E un potop în cer şi pe pământ,
Că cei de-acolo nu mai ştiu ce sunt (sânt),
La nebunia lor mai sunt şi jihadişti
Că te omoară dacă-ncerci cumva să mişti,
N-au milă de nimic din tot ce-i sfânt,
Din tot ce au creat oamenii pe pământ
Şi ca să nu fiu prins şi-apoi decapitat
Spre ţara-mi dragă am plecat,
Dar copleşit de tot şi toate,
Am plecat cât repede se poate,
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Cu câte amintiri am strâns în mine
Şi inima şi mintea şi sufletu-mi sunt pline...
La margine de pat m-am pus pe gânduri
Să scriu sau să nu scriu aceste rânduri,
Căci adevăru-i trist şi nu mă lasă:
Mărturisesc că n-am ieşit din casă !...

La amurgul vieții
Vine socoteala…
Tot ce-au scris poeții
Consumând cerneala.
Cugetări
Doamne-Ți mulțumesc
Pentru viața mea,
Că Te regăsesc
Ești prezent în ea.
Fiecare zi
Tu mi-o dăruiești,
Clipa lui „a fi”
Cu mine o trăiești.
Eu Te port în suflet,
Lumină să-mi fii,
Dă-mi să pot să cuget
Către veșnicii.

Rugăciune
Pr. Veniamin BOȚOROGA
ȚOROGA – Huși
Mintea mea se luminează
Rostind al Domnului nume,
Inima cu drag veghează,
Se unește-n rugăciune.
Minte, suflet și cuvânt,
Toate-n rugăciune curg,
Călăuză-i Duhul Sfânt
Pe cărare în amurg.

Șansă

Mă poartă prin noaptea vieții
Spre lumina Învierii,
Bucuria tinereții,
Cântul dulce-al primăverii.

Din durerea mare
Care-o simt acum,
Cer o alinare,
Cer să fiu mai bun.

Gânduri din urmă

Suferim în lume
Și trudim din greu,
C-am pierdut, anume,
Rai și Dumnezeu.

Capul rău mă doare,
Doamne, ce va fi,
Dă-mi o alinare,
Dă-mi o nouă zi.
Timp de pocăință
Pentru vechi păcate,
Spor întru credință,
Iubire în toate.
Viața mi se duce
Tristă și uitată,
Semn va fi o cruce,
C-am trăit odată.
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Ni s-a dat o șansă,
Crucea lui Hristos,
Privim cu speranță
Raiul luminos.
Timpul tinereții
Tinerețe, tinerețe,
Timp pierdut-ai fără rost,
Mă cuprinde azi tristețe,
Când privesc al vieții cost.
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Cu putere-n floarea vârstei
M-avântam fără măsură,
Tot mai mult mă dam risipei,
Și-am rămas fără strânsură.

iar eu eram înțepat
cu veninul frumuseții roșiatice
ce-mi îmbăta privirea...
și am uitat că ești cu mine
în acel tărâm al florilor de mac,
ce se legănau
asemenea unui joc diabolic...
și m-am dus desculț
pe huma acoperită
de semințele nebune ale sângeriilor,
să-ți pun în părul bogat
floriile de mac.

De-ai fi fost înțelepciune
Paznicul meu credincios,
Aș fi găsit calea în lume,
Să-mi duc viața cu folos.
Dincolo
Dincolo de cuvinte,
Dincolo de mister,
Doar gândul din minte
Mai zboară spre cer.

Noi
Ploaia caldă
din luna lui mai
ne-a surprins îmbrățișați
pe acceași bancă
lângă teiul
încărcat cu amintiri...
și-ți cădeau șiroaie, stropii
peste părul cu miros de iasomii
peste ochii-ți mari și visători
ca un suflet de copil,
peste umerii goi și albi
peste trupul tău zglobiu.
Cu o voce tremurândă
mi-ai șoptit lin la ureche:
- lasă ploaia să ne ude,
lasă cerul să ne vadă,
lasă teiul să-neasculte
lasă noaptea să vegheze,
lasă timpul să ne creadă
lasă moartea...

O rugă el poartă
Din inima mea,
Spre zarea înaltă,
În Rai vrea s-o dea.
Eu cer ajutorul
La îngeri și sfinți
Și ud mi-e obrazul
Cu lacrimi fierbinți,
Dă-mi, Doamne, fapte bune
Și harul să-mi dai,
Să mă treci din lume,
Până sus în Rai.

Din acea seară
Ioana HOTCA
Totul a început din acea seară:
un el și o ea pe acoperișul unui bloc
sub cerul acoperit de luceferi.
vântul sufla prin părul focoasei brunete,
iar buzele-i tremurau de atâta emoție.
Nu se privesc deloc în ochi...
acordul frumos al viorilor îi face
să-și intersecteze privirile,
rămânând neclintiți până în zorii dimineții.
Cu părul alb, fața brăzdată, mărunței...căci
din acea seară, o viață-ntreagă și-au mărturisit:
Atât de mult pe tine te......până când vântul
nu va mai sufla prin părul tău.
Macii
Mai ții minte
cum ne plimbam de mână
sub cerul brodat
cu mătase tremurătoare
pe câmpul încărcat
cu pete aprinse de sânge?
și erau atât de roșii,
mai roșii ca buzele crăpate-ți și cărnoase,
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Dor de munte
Dr. Teona SCOPOS – Iași
Dorul m-a împins la munte Iar am fost la Voroneț Iată brazii și-un podeț,
Râu cu pietre multe, multe.
Cât am stat ?... Vreo oră, două ...
(Oază verde în pustiu -)
Sufletu-i senin și viu,
Mintea limpede și nouă.
Cetina miroase sfânt Dor de ducă râul poartă De m-aș naște înc-o dată,
Mi-aș dori pe-acest pământ.
Poate-am fost cândva o stâncă,
Sau un capăt de izvor ...
Azi am fost ... și-mi este dor
Cu o dragoste adâncă.
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Apă limpede și rece Cetini și bătrâne stânci Doruri multe și adânci,
Dor profund ce nu mai trece.
Râu cu pietre multe, multe ...
Iată brazii și-un podeț ...
Iar am fost la Voroneț Dorul m-a împins la munte.

La munte mi-i bine, n-am grijă, n-am teamă,
Muntele poate să mă ocrotească.
Cutreier cu gândul poteci și izvoare Simt cetina udă , aroma de brad La poale, stejarii, au ghinde ce cad,
Mesteceni și tei strâng toamna-n culoare.
Munții duc norii pe umerii lor,
Iar frunțile reci erup spre senin De dorul de munte mi-i sufletul plin ...
Plouă și plouă ... De munte mi-i dor.
Noapte la Osoi
Trăiesc bucuria-nserării la țară Grădina-ncălzită caută tihnă Spre miezul de cer aflu odihnă
Privind Carul Mare în noapte de vară.
Luceafărul serii pe-un ram strălucește Roiuri de stele clipesc tot mai multe ...
Cei fără de somn pot noaptea s-asculte
Sub blândă răcoare magia cum crește.

Dor de normal
Plouă, plouă cu frig , cu lacrimi, cu teamă Seninul e dor lipsit de culoare Un val cenușiu se lasă pe zare Vreme și vremuri par parcă de-o seamă .

Mai mici sau mai mari, mai rare, mai dese,
Sclipesc luminând cu mult argintiu Tărâm depărtat, straniu și viu
E lumea în care timpul se țese.

Cu toamna pe aripi, ciori se rotesc,
Simțind frigu-n trup și iarna aproape Ploaia hotare poate să-ngroape,
Apele tulburi cresc și tot cresc.

Văd ce-i acum sau poate ce-a fost Mă bucur privind o stea căzătoare Pe când strălucea era mândrul soare ? ...
Pământul știa să aibă vreun rost ?

Apă și vânt straniu se-ngână Foșnete reci străbat pe alei Trecută de vreme, frunza de tei,
Pe ramura udă ar vrea să rămână.

O alta se stinge cu dâră de foc Cerul e roată ce-ncet se-nvârtește Miracolul nopții crește și crește În tot ce se-ntâmplă eu unde am loc ?...

Dar vântul o smulge, apa o poartă,
Pe drum rătăcit în toamnă târzie Pădurea îmi pare atât de pustie ...
Cu fruntea cernită, uitată de soartă.

Și cer și pământ trăiesc în mișcare În tot infinitul sunt legi pentru viață Din ieri înspre mâine, prezentul ne-nvață
Ce rost avem toți aici și sub soare.

Și plouă și plouă din alt anotimp ...
Sub apele reci, verdele moare Mi-i dor de pădurea bogată-n culoare,
Mi-i dor de normalul uitat peste timp.

Am mare noroc și nu-i prima oară Am parte de stele sub cer fără nori Adun pentru minte și suflet comori
În noapte senină trăită la țară.

Dor de munte

Plouă
Plouă trist și-ntunecat Plouă lacrimi ne-nțelese
De la plânsele mirese
Ce din lume au plecat.

Plouă aici, plouă la munte Văd stâncile ude în sufletul meu Miezul de munte aude mereu
Cât dor am în mine și vreau să asculte ,
Să simtă, să știe și să-mi recunoască
Glasul lăuntric ce strigă și cheamă ...
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Plâng și îngerii și cerul ,
Plânge ploaia, plânge, plânge ...
Și în sufletu-i se strânge
Dorul de-a afla misterul.
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Cine știe ? Plouă, plouă ...
Zile, nopți ... au haina udă ...
Cine jalea să le-audă ?
Cerul pare rupt în două.

După ce acesta cade
dai cu nebunul şah-mat
şi pierzi o singurătate.
O umbră ce-mi tot fuge în faţă

Poate-așa ne este dat ...
Vremi și vremuri plâng amar ...
Ce știm noi ? N-avem habar ...
Plouă trist și-ntunecat.

Am uitat să vă spun că vine din urmă
nenăscutul uitării, vecinul mângâierii triste.
Îndrăgostitul sărbătorilor din decembrie fără sănii,
fără oameni de zăpadă şi fără multe altele
dar cu mâinile în sacul cel mare al moşului,
odihneşte în podul casei înainte de drum.
În buzunare am bulgări de aer
şi-n
n casa nimănui a îngheţat foamea pe masă.
După alungarea ei rămâne un gol condamnat la moarte
de un cerşetor care a scăpat din mână vviitorul,
îşi aminteşte de un dor undeva într-un
un sat îndepărtat
şi-i vine să plângă în văzul oamenilor
ce cred în frumuseţe ori mântuire.

Este un risc să crezi adevărul gol
Ec. Nicolae VÎLĂREANU SÂRBU - Sibiu
Oamenii se îndoiesc de cele spuse cu nonşalanţă,
li se pare un fel de a brava în faţa mulţimii,
o armă a creerii încrederii perverse
cu o lipsă de respect,
priceperea lor se bazează pe fapte făcute
care să-i mişte din loc,
să-i mobilizeze-n acţiuni de schimbare
în vârtejul cărora să se afirme în văzul celorlalţi
şi nu o poveste de întunecat minţile.
S-a încetăţenit spoiala de vorbe poleite
care nu spun şi nu duc nicăieri,
aşa cum se ameţesc îndrăgostiţii cu promisiuni
pănă se-ntâmplă neprevăzutul
şi fiecare îşi vede drumul împotmolit.
Este un risc să crezi adevărul gol,
starea de incertitudine care se aşază-n cuvinte
unde minciuna locuieşte cu chirie,
îmbracă fiecare speranţă în purpuriul
unui apus fără orizont
chiar şi în sufletul purtător.
Am convingerea în miezul adevărului ascuns
ca într-un punct geometric de aflat,
acolo unde converg mai multe unghiuri şi linii
şi poţi construi prin raţionament deducţia
care te lasă liber să vezi
cum vor evolua imaginarul şi realitatea
în cercul în care te învârţi
ca un titirez pe masa de şah.
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De cuibul speranţei a rămas atârnată o aripă de veghe,
o umbră ce-mi tot fuge în faţă
într-o iubire când sare pragul bătrâneţii.
ătrâneţii.
Doamne, de ce-mi
mi fulgeri prin umilinţă
şi-mi
mi pui în echilibru suferinţa cu speranţa?
În pustiul disperării au înflorit cactuşii,
au fost lăsate la vatră măruntele satisfacţii
şi prin unirea cu nefiinţa o să mă vindec
de toate păcatele sângelui.
Lacrima veşniciei urcă viaţa spre moarte
ş-i pune pe taler sufletul despovărat.
Cruci se vor naşte-n
n inima lemnului
C-un suflu de foc
voi înroşi fierul până se topeşte.
Se vor aprinde verbele, vor arde-nn cuvinte,
cenuşa nepăsării se va depune,
pe zidul ridicat, rămas neterminat.
Nopţile mele vor fi ce nu sunt.
Lumina va umple golurile ivite,
şi nervii au sub control trupul până la unghii,
se pun în mişcare stelele cerului
iar frunzele privesc din copaci.
Voi ţese întunericul şi se va destrăma,
va trece peste pietrele oarbe, tocite,
în drumu'-ii anevoios ce nu se mai termină.
Lucrurile vor muşca lacom din mine,
mă vor cuprinde-n ele fără memorie,
de nu o să mă mai recunosc.
Vor muri zilele ceasului cu cheie,
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ierburile vor transpira-n cântecul păsărilor,
în răsfaţul soarelui la amiază.
Cruci se vor naşte-n inima lemnului.
Nopţile vinului vor fi lungi,
se rotesc peste dealurile cu vii parfumate
de-mi voi bea licoarea din cupele sorţii.

Cum să pătrunzi în abscons
dacă nimic nu este acolo
şi vocea-i cântă-n vocale sonore
cum corzile întinse ale harpei
ce numai îngerii nopţii o ascultă
şi se-afundă-n lumină
ca ciocârlia.

Voi furişa cuvintele-n cărţi, se vor izbândi vise,
vor curge tristeţile în poienile mierlei
dincolo de salcâmii poemelor.
Mă voi transpune în fructul târziu al gutuilor
de nimeni nu mă recunoaşte-n fereastră.

Totul este rupt
Am rămas trădat de vocea aceea caldă
care îmi şoptea zilnic iubirea ei.
Castelul multe mai ştie
Se rotesc viperele în jurul vechiului castel,
veghează să i se păstreze misterul.
Ziduri de piatră urcă până la baza negrelor turnuri,
timpul rânced se ascunde după colţuri
unde răzbăteau vaietele torturii.
Aruncaţii în fântânile morţii hrăneau animale
şi totul s-a topit în istorie,
mi-e teamă să şi privesc dar ascult povestirea
şi parcă întâmplările se tot îndepărtează.
Castelul multe mai ştie
de se-nchide-ntr-o ambiţioasă solitudine.
Când mă gândesc la ceva romantic
să intre-n amiaza dorinţelor tale aprinse
mă surprind într-un fel de singurătate.
Un drum pe care merg de mână întunericul cu trădarea
la chemările strigate prin gura
celor ce nu-şi surpă vechile ambiţii.
Ce-o să se întâmple cu visele ce se macină
în văile pe care le ocoleşte vântul?
Ca să ajungi la esenţe,
cauţi concretul prin toate ungherele
până ajungi la abstractul din lucruri
unde găseşti un surplus de înţelegere.

Îmi închipui cum vrea să dreagă busuiocul
acum când e prea târziu,
timpul a pus coaje peste sentimente
şi interiorul meu e plin de întâmplări
arse până la capăt.
Mă învârt în cercurile concentrice degeaba
o să fac din ele o spirală care ies înafară
şi chiar o să simţiţi fluxul spre înalt
prin care-mi depăşesc trecutul.
Totul este rupt
de fostele mele locuiri în ambiguitate,
am învăţat să mă păzesc de superstiţii
şi de femeile fără somn.
Adun sub tălpi drumurile păţiţilor,
nimeni nu mă mai poate convinge în vreun fel
că pot atinge recorduri care nu mă ispitesc
aşa cum am obosit să cred
că morţii învie.
Spiritul se generează pe sine
Nu mai ştiu geometria în care se aruncă plase,
căutătorii de planete simt că există.
Rigoarea unor determinări pe harta cerească
se rupe de poftele întunericului.
Ce-i contradictoriu naşte tot atâtea idei,
fructifică posibilităţile ajunse la amiază.
Eu cred că spiritul se generează pe sine,
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chiar dacă suntem muritori, viaţa continuă.
Astfel ne prinde moartea ca un dat de la început
dar naşterea între coapsele timpului nu se pierde
ci se continuă fiinţarea.
După chipul creatorului sau nu, se deschid fante
asemenea soarelui nostru,
bulbul luminos al unui sistem.
Gândirea exersează, cu proprii ei ochi vede
drumul până la orice punct fix din univers.
Cuvintele se repetă-n tăceri ascunse
Se face lumină-n suflet când mă cauţi,
ochii curioşi te zăresc dintr-o dată,
orice umbră se mişcă subţire din încheieturi
când te apropii cu pasul de fulg.
Cuvintele se repetă-n tăceri ascunse.
Seara se aşază pe faţa ferestrelor casei,
privirile sunt străbătute de crepuscul şi pleacă,
caii nopţii n-au sosit încă pe pajişti.
Suave în mov brânduşele adorm.
Păsările înnoptează-n frunzişuri, stau nemişcate,
întunericul alunecă printre clipe cu mirosul tău.
La ochi cineva-mi leagă o eşarfă,
o linişte ceţoasă îmi pune pe umeri,
simt înlăuntru un fior de căldură,
aura celei ce a venit şi se ascunde.
Noaptea se lasă dusă de nas,
fericirea se plimbă printre noi
cei cuprinşi strâns în braţele goale.
Ce ne aşteaptă parcă nu este
şi prin carne-mi zboară fluturi de trup.

Poveste de iubire
Prof. Petrușș ANDREI - Bârlad
Lovit de fulger, m-am oprit
Ca un copac stingher
Și-s vinovat că te-am privit
Când ai căzut din cer.
Eu nu văzusem pe pământ
Ființă cum ești tu
Și te-am crezut un înger sfânt
Ce-n calea mea stătu.

Cu trupul tău de raze nins
Și îndrăzneții sâni,
Otrava dulcei suferinți
Ca în Shir-Ha-Shirim
Făcu să-mi ies curând din minți
Crezând c-o să murim.
Precum un suflet alungat
De sus, din Empireu,
Am să te rog cum n-am rugat
Decât pe Dumnezeu
Vestala unei mari iubiri
În clipa de noroc,
Topește-mi gheața din priviri
Cu gura ta de foc.
Dulceața buzelor carmin
De-o pui într-un sărut
Mă-mbeți cu cel mai strașnic viu,
Mai mult nici n-am cerut.
Și te mai rog îndurerat
Mai împlinește-un dor,
De mă iubești cu-adevărat,
Să nu mă lași să mor.
Abia atunci voi fi trăit
Și eu în primul rai
Încât să-mi pară c-am murit
Și-o nouă viață-mi dai.
Simțind sărutul tău divin
Ca de cărbuni aprinși,
Înving potrivnicul destin
Și-nvie ochii-mi stinși.

Cu apa vie de izvor
A ochilor tăi reci,
Voi deveni nemuritor
Trăind în veci de veci.
De la un timp...
De la un timp, pe noi ne invadează
Și pornolirica și pornoproza
Că-n toată lumea s-a întins viroza
Și stilul acesta se proliferează.
Suspectă e acum metamorfoza
Iar, dintre scribi, mulți supralicitează
Și editurile le bombardează
Cu manuscrise ce vădesc scleroza.
Sunt autori ce au uitat decența
ța
Și-și etalează-n schimb grandilocvența
Ca să suprime și să epateze.

Abia atunci când m-ai atins
Și m-ai ținut de mâini
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Mai sunt, totuși, destui, din fericire,
Ce sunt atinși de îndumnezeire,
Abia aceia știu să lumineze.

Rămânând orfani de tată
Am luat în piept pe dată
Toate ale casei, toate
Şi toţi trei eram « la roate »
Pe mama noastr-am ascultat,
Dar nici de tata n-am uitat.
În război, ca orice bărbat,
Tata pentru ţară a luptat.
Având depus un jurământ
Şi cu ţara un legământ,
A ucis duşmani, ca în război,
Iartă-l, Doamne, te rugăm noi !

Până la ceasul de-apoi
apoi
A plecat tata-n război
Prof. Constantin PARTENE –
Ghermăne
Ghermănești, jud. Vaslui
Când a plecat tata-n război
Cu alţi bărbaţi din sat la noi,
Ne-a strâns la piept, ne-a-nbrăţişat,
Apoi, pe rând, ne-a sărutat.
Mama, sora şi cu mine
Am plâns mult, ţin minte bine.
Când a plecat tata-n război,
Cu drag şi milă privea la noi,
Văzându-i amărâtă soarta,
I-am blocat cu trupul poarta.
Cu lacrimi, mama îl petrecea,
O presimţire avea şi ea.
Când a plecat tata-n război,
Se-ntorcea des privind la noi.
Pe drumul mare, drept şi lung
Eu fug cu gândul să-l ajung,
Dar înghiţit de orizont,
Tot dus a fost, plecat pe front.

Ion MACHIDON
MACHI
Ştiu că ne vom întâlni cândva
poate într-o picătură de ploaie la masa anului cu nori de moină
poate-ntr-o joi după-amiază
sau sâmbătă de pomenirea morţilor
când frunzele codrului vor fi prea verzi
sub cerul lacrimii mele de-acum
ştiu că suntem prieteni pentru veşnicie
unii pentru alţii acelaşi abur de viaţă eternă
până la ceasul de-apoi
apoi când ne vom naşte
pentru-o lumină de cer abrupt –
să nu ne temem de moarte că ne nemurim
mă declar solidar în amintirea căţeilor mei...
Sub rădăcini de flori
N-am să mă plâng de inimă
cum a făcut Adrian Păunescu
pentru că el a vrut să fie tot în faţă
cu versurile lui lacrimogene

Când a plecat tata-n război,
A rămas mama şi noi doi.
Eu, un băietan, încă şcolar,
La casă eram gospodar.
Aveam temele făcute
Şi toate vitele-ngrijite.
Când vestea-n sat s-a răspândit,
Că tata pe front a murit,
Cu alţi camarazi eroi,
Din toată ţara şi de la noi,
Mama noastră în plâns a stat,
În plâns şi-n bocet cu oftat.

inima chiar de e bolnavă
e încă tânără
prea plină de iubire
o doare durerea lumii
Voi ştiţi c-aveţi drumul vostru
fiecare-n felul lui
se naşte şi moare tăcând
la ceea ce cu sine se-ntâmplă
oamenii nu vor să asculte
Inima nu e un joc de poker
şi nici un animal de jug
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de aceea vă rog - fără să mă plâng
ca Adrian Păunescu – feriți-vă de boli
să n-ajungeţi sub rădăcini de flori

Păcat de tinereţea voastră
La ce plecaţi români de-acasă,
nu vă e dor de sat şi de nevastă?
Înarmaţi până în dinţi
vă duceţi la ce, pe alţii să asupriţi?
Când neam de neamul nostru
n-a vrut nicicând război La ce plecaţi de-acasă, banii vă îndeamnă
nu ştiţi că moartea sâmbete vă poartă?
Şi-avem exemple cu duiumul
de cei ce s-au întors în patru scânduri
păcat de tinereţea voastră
că plecaţi în slujba altor naţii!

Anii s-au dus
În seara asta sunt beat
de femeia care m-a strâns în braţe
oferindu-mi trupul său
de tânără femeie cu lumina
senină în ochii săi negri,
Nadia mea.
În seara asta scriu
beat de muzica stelelor
şi-aleanul ca-n tinereţe
o, ce mare crezare,
pagini de carte din anii iubirii,
zidite pentru Nadia mea
Citesc la buletinul de ştiri –
consemnez pe colţul meu de masă
prea multe ninsori, prea multe scrisori
din ce-am trăit prea multă vreme
din ploi şi versuri gândite-n surdină,
Nadia iubirea mea.
O, Doamne, mă uit cum se schimbă,
mă uit la fotografia de la cununia civilă
nici eu, nici ea nu mai suntem ca atunci,
ce vremuri au fost de cântec şi vis
lăsat-am în urmă-amândoi,
Nadia mea, anii s-au dus!

O, ţara mea...
O, ţara mea, nu am crezut vreodată
c-am să te văd aşa de tristă
pe vatra ta de pâine şi livadă cu miresme
ce-ai fost croită de cei de dinaintea noastră
ce trist mai sunt şi parcă fără de putere
şi-ţi spun, nu dispera, haide, mergem înainte
privind în urmă cu neamul tău ce-a fost cândva
popor de voievozi şi mari români de suflet

o, ţara mea, mă uit la dumneata cum
te usuci pe picioarele-ţi de codri seculari
ar mai fi mulţimi
de parcă-aici n-ar mai ploua şi n-ar
cu tine, Doamna mea, la plug să tragă
ce vremuri văd, de câinii prigoniţi prin parc
ce-ţi iau din frumuseţe, că vor de-aici te lua
ce trist mă simt şi fără chef de viaţă
o, ţara mea, ce rău făcut-ai de-ai ajuns aşa?
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Mai aproape de cer...
Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, Jud. Iași
Ieri, stând de vorbă cu sufletu-mi
sufletu
Să nu mă-ntorc în trecut mi-aa spus:
Amintirile, ca orice sămânţă, mai coaptă,
Mai crudă, trebuie-ngropată – prin moarte
Să renască – palidă la-nceput,
nceput, cu
Frigul în oase şi plină de tină...
ină...

Murmurând la plânsul vântului un vers
Dintr-o
o simfonie vetustă, suflete, sunt gamele
Reaprinse pe care înţeleaptă, iubirea
Le-aşterne în calea-li,
li, covor roşu spre cer să
Înalţe... Ca tine, în versuri, mai triste, mai vesele,
Cântă dorul liliacului în mai înflorit...
Mai aproape de cer, mai aproape de cer
Este refrenul; cine înţelege urcuşul acesta
Şi greul ce-ll duce în piept bietul suflet –
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Să scurmi universul, copile, să dai de izvoare,
Desculţ să rămîi pe vecie, să zbori peste lume
Şi lumea să strige din urmă: goniţi-l!...
Goniţi-l pe nebunul acesta!...

Prea devreme
Omul se naşte prea devreme,
Când nu ştie nici să meargă,
Nici să vorbească,
Nici să cânte.
Ştie numai să plângă.
Poate de asta moare prea devreme,
Când ştie de toate,
Aproape de toate,
Sau nimic.
Nu mai plânge,
Se plânge,
Deplânge.
Singurică la cules de fragi
(Coșbuciană)

Steaua mea
Vasile LARCO
Pe cerul prea întunecat
O stea abia se-arată,
Coboară lin şi dintr-o dat`
Rozariul îşi dilată.
E-atât de-aproape, aş putea
S-ating a ei dogoare
Cu pleoapa lăcrimând în ea
Tăcerile de sare.
O clipă, parcă, s-a oprit
Ori visul o învie,
Iar între-apus şi răsărit
Mi-e ochiul o vecie.
De basmul ei mă las pătruns
În dorurile mele
Şi-o lacrimă îmi e de-ajuns
Să surp un cer de stele.

M-am speriat de-un șarpe, mamă,
Și am țipat cât am putut,
Ca varga tremuram de teamă
Când Gelu-a apărut.
Veni așa ca din senin,
Îți jur că nu l-am cunoscut!...
Crezând că m-a-nțepat un spin,
M-a întrebat: - Să te ajut?
- O! Nu,…M-am speriat puțin
De-un șarpe, ardă-l focul,
Ce nu-și găsise locul
Decât aici sub pin.
- Dar, inima-ți tresaltă,
Obrajii-s arzători,
Las treburile baltă,
N-o să te las să mori!
………………………
M-a prins de mijlocel
Și negăsind vreo rană,
Finuț cum este el,
M-a sărutat sub geană.
Omul

Harta viitorului
De mic mi-am trasat harta viitorului:
Întâi mi-am stabilit graniţele
La cele patru orizonturi,
Apoi râurile de fericire,
Pădurile de prieteni
Şi munţii de speranţe.
După o vreme am renunţat la graniţe,
Apoi la râuri,
La munţi,
Au rămas pădurile de prieteni
În amintirea mea.
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Ființă verticală,
În două picioare,
Cu mâini folositoare,
Având gândire și morală.
E-atotsuperioară,
Ea se distinge prin vorbire
Și-i demnă de iubire.
El, omul, după ce se naşte
Trăieşte într-o colivie
Cu prea dure ostreţe dese,
Fiind cu mare grijă alese
Și prin care pătrund
Numai soarele şi surâsul mamei.
Apoi, pretenţiile îi cresc,
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Ostreţele se răresc,
Putând face chiar de toate,
Îi cresc gradele de libertate,
Se mişcă în voie,
Cât e nevoie,
Chiar dincolo de piemont,
Spre infinitul orizont.

Ancora
De m-ar călăuzi mâna ta,
n-aş mai fi legat
de ancora asta
ca pe un copil nenăscut.
Timizi poeții
şi în lumea asta
sunt peşti hăituiți
ce din apă fixează undița..
o, de m-ar călăuzi mâna ta
mi-aş lăsa amprentele astea pe nisip
ca să nu prezint imediat urme
şi m-aş lăsa să mă duc
unde orzul topeşte aurul lui
într-o aparență inefabilă
care amestecă un cuib la cerul lui
şi leagă iedera de zid
fiindcă trupul tău n-are glas
şi glasul ăla n-are sunet
pentru o inimă ce nu poate rezista
la forța unei iubiri fără sfârşit.
O, de m-ar călăuzi mâna ta
şi eu aş simți-o..

Târziu se întoarce plin de amintiri,
Se îngrijeşte de colivia cu pereţii groşi,
Alături de strămoşi
O pune la locul sfânt,
Ferită de soare şi vânt,
Aşteaptă în tăcere
A nu ştiu câta Înviere.

Luna nuova

L'ancora
Luca Cipolli - Italia
Se la tua mano mi guidasse,
non sarei più legato
a quest' àncora
come bimbo mai nato.
Timidi i poeti
e in questo mondo
son pesci braccati
che dall'acqua fissano la lenza..
oh, se la tua mano mi guidasse
lascerei queste mie impronte sulla sabbia
sì da non recarne subito traccia
e mi lascerei portare
dove l'orzo fonde il suo oro
nella parvenza ineffabile
che mescola un nido al suo cielo
e lega l'edera al muro
perché il tuo corpo non ha voce
e quella voce non ha suono
per un cuore che non regge
la forza di un amore senza fine.
Se solo la tua mano mi guidasse
ed io la sentissi..
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Manto che rivesti la pianura,
ricamo d’infinite notti a sognare,
una laguna, spirto di ninfe,
quale arcano mistero disseti..
Non hai parole, solo versi,
strumento di vita,
grano di sabbia fine
che urla al vento la sua presenza.
Sposa dell'incanto, candida,
ora al cielo
ti lasci nuda,
sola a pensare.
La tua purezza
monda il mio sentire
e m'eclisso,
un’alba senz'accenti
che cerca il suo cammino.
Lună nouă
Mantie ce îmbraci câmpia,
broderie a infinitelor nopți unde am visat,
o lagună, duhul nimfelor,
la ce mister tainic îi potoleşti setea..
N-ai cuvinte, numai versuri,
instrument de viață,
fir mărunt de nisip
care urlă către vânt prezența lui.
Mireasă a încântării, candidă,
acum pe cer
te laşi goală,
singură cu gândurile tale.
Puritatea ta
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curăță simțurile mele
şi mă eclipsez,
un răsărit fără accente
care caută drumul lui.

niciodată nu va fi premiat.
Tămâia arde,
pulbere de santal,
apa e o mantra
care îneacă egoul
şi-l stinge
ca hoit pe un rug de lemnene leagă o iubire neaşteptată,
liberi de a fi melancolici
fără nici o judecată,
liberi din materie,
nu mai binele nici răul
când aici miroase a aramă
chiar şi un fluviu sfânt.
La pieve

Espansione (la porta di Varanasi)
Quiete sulle rive del sacro fiume,
una ferita invoca
l'alba
tra le nebbie della coscienza;
è così filmica
la prima ora dell'infanzia,
eterea zattera,
velata conoscenza,
un poeta mancato
direbbe "un nuovo sforzo",
mai verrà premiato.
L'incenso brucia,
polvere di sandalo,
l'acqua è un mantra
che affoga l'ego
e lo spegne
come carogna su pira di legnoci lega un amore inatteso,
liberi d'esser malinconici
senza giudizio alcuno,
liberi da materia,
non più il bene e non il male
ove qui sa di rame
persino un sacro fiume.
Expansiune (poarta Varanasiului)
Linişte pe malurile sfântului fluviu,
o rană invocă
zorile
printre negurile conștiinței;
atât de filmică este
prima oră a copilăriei,
plută eterică,
cunoaştere voalată,
un poet ratat
ar zice “un nou efort”,
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Pallide e sfumate primavere,
un nido di cicogna
ai bordi della pieve..
E' l'immoto seguitare,
distanze..tempi,
oh, che cavalcare!
Maglie di vinti
su spalle da vincitori,
quota di sapere
che ancor lontano
non ci spinge..
Sei ciò che sei
e non ho freni, no,
non so di rimedi ulteriori
al tuo volere
ma per un istante
da quest'abito malconcio
possa io sentire
la pavida brezza
d'un luglio macchiato
sui lidi salmastri
del vecchio Ticino.
Pieva
Palide şi nuanțate primăveri,
un cuib de barză
pe marginea pievei...
E nemişcata desfăşurare,
distanțe...timpuri,
o, ce cavalcadă!
Tricouri ale învinşilor
pe umerii învingătorilor,
cotă a ştiinței
ce încă departe
nu ne împinge..
Eşti ceea ce eşti
şi n-am frâne, nu,
nu ştiu despre remedii ulterioare
la voința ta
dar pentru un moment
de pe haina aceasta zdrențuită
să pot eu simți
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briza sfioasă
a unui iulie pătat
pe malurile salmastre
ale vechiului Ticino.

Nu te-ntrebi, nu te doare,
Ca-ntr-un clește de-o ții…
Și mi-o stingi, nepăsare,
Căutând jucării.
…ce jar se topește:
Ții, în mâini, un apus;
Ții tăciunele-n clește,
Dar văpaia s-a dus…
Corabia mea
Împletit trupul meu din dureri.
Vântul mătură apele mării.
Apele învolburate se tânguie lung.
Deasupra pasărea cerului.

Suflet obosit
Adriana CHEBAC - Sibiu
De moi săruturi fulguite, sufletul
S-a împrospătat și freamătă.
Deasupra arsurii aplecată fântâna,
Iar alături, dragostea mea odihindu-se.

Împletit trupul meu din dureri.
Semnul trecerii. Înaltul căzând.
Pământ de plâns. Marea lacrimă.
Iată-mă cea sacrificată.
Apropie-te! Mângâie-mi inima.
Fruntea îmi sângerează cu veacul.
Roagă-te pentru mine!
Iată corabia mea, topindu-se…
Inima mea

Iată, mă dărui iubirii din care
De la început ne-am zidit. Alină-l!
Cu blândă apropiere obositului meu,
Marele drum!
Tu, cu tăcerea îngenuchiind
La pleoapele mele fără de gând,
Blând covor, închipuirea…
De moi săruturi fulguite, lin legănate
Tâmplele mele pleacă în somn:
Tu, de veghe,
Iar alături, sufletul meu obosit!...

Azi, când te văd pâlpâind lângă mine,
Ochii-mi sunt limpezi, mă uit îndărăt:
Sfânte ţi-s undele, vraja lor ţine…
Iartă-mă, azi, când te văd.
Nici te-auzeam, în furtuna de-afară!
Inimă sfântă, de tine-am uitat,
…Palma-mi cuprinde bătaia-ţi uşoară,
Leagănu-i ne-ncetat.

Jucăria

Te căutam pe-o oglindă bătrână,
Luciu al vechilor mele năluci
Şi tu erai lângă mine, fântână
A însetărilor dulci…

Ce mai jar ții în clește!
Ce rubine ți-apar…
Ce aprins strălucește
Jucăria de jar.

Te căutam în lumini reflectate;
M-au înşelat cioburi reci de cleştar,
Licărul flăcării adevărate
Îl căutam în zadar.

O privești, parcă-i vie,
Cum se mistuie-n ea,
Dar acea jucărie
Parcă-i inima mea.
Ca un fluture arde,
Roșu fluture viu.
Te-ai întors de departe,
Vis străin și târziu!
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Azi, când te văd, vreau să ard ca un codru,
Fă-mi-l de flacără fiece ram,
Flacără scumpă!... Mă prinde cu totul –
Iartă-mă, oarbă eram!
Măsură
Rămânem suflet după moartea noastră,
De neatins plutind spre vastul cer
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De veşnicii, precum sub creanga verde
Stă umbra melodiilor, sihastră?
Şi cine-atunci ar fi să ne dezmierde
Ivitul semn al inimii în astru,
Ce flacără mai dăinuie albastru
Când ochiul cade, cântecul se pierde?
Şi alungând povara bătrâneţii,
Rămâne-vom eternitate pură
Robiţi o clipă-n chipul frumuseţii
În marea Universului măsură?...
Oră adâncă
Sălășluiește pe gura mea
Urma sărutului tău.
Păsări trec albe
Luându-mi gândurile.
Vaietul apelor mari
Se amestecă-n vuietul stelelor.
Arse buzele mele
Ca după beție, murmur
De taină carnea,
Binecuvântând trecerea,
Păsări se-ndreaptă
Spre nord intuind
Timpul de dragoste.
Vaier sunt eu, cânt aiurit.
Oarbă de iubire.
Pașii mei se sting.
Pietrele tac, oră adâncă,
Păsările trec peste cer,
Pe sub cer către împlinire.
Pe gura mea sălășluiește
Urma sărutului tău...
Noapte
Cu fluturele ei de aur greu
În aripi stinse, lampa veșteji.
Lumină depărtată, pe hârtii,
Polen gălbui scutură mereu.
Odaia-n somn încet alunecă...
Și-n vârf cu flăcări mici ard ochii tăi
Prin întuneric, unde-ai spune că
Ies ca-n legende două vâlvătăi.
Iar sub aceste flăcări de comori
L-aud cum tainic bate nevăzut
Ulciorul roșu-al inimii de lut
În fiorii vii, aprinși, mângâietori!
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Fermecătoarea toamnă
Ioan Gligor STOPIȚA
STOPI
- Sibiu
Azi noapte mi-a bătut în uşă-o
o Doamnă,
Brutal fardată, la gât cu şal de vulpe,
Cu blugii vineţii mulaţi pe pulpe
Şi ie cafenie: fermecătoarea toamnă!...
n fereastră
Azi noapte mi-a bătut cu degetu-n
Femeia aceea brună...Doamna din Sonete,
Misterioasă, rece, în rochii de măiastră
Ce vine noaptea poeţii să-i deştepte...
S-a veştejit azi noapte înc-o stea
Şi a căzut aprinsă la margini de amurguri...
Fluturii rămaşi în vie printre struguri
S-au
au sinucis bezmetici la fereastra mea...
Vântul din Cindrel s-aa rupt printre ecluze
Şi-a străbătut Sibiul cu ...femeia...
Ce plângea sfâşiitor şi cu sarcasm pe buze...
Vai, ce „barbar plângea femeia aceea”!...
Toamna
Ce dureroasă trădare e-n aer şi-n
n culori
Şi ce durere mare e-n trup şi-n
n curcubeu,
S-au
au otrăvit în grădină şi ultimele flori,
În fibra cărnii mele s-aa răstignit un zeu!...
zeu!..
Fluturii de pe soclurile lor toţi au căzut,
Cum au căzut din frânturi zdrenţuite de cer
Nelegiuiţi zei împământeniţi de Homer,
Să le-nvăţăm zborul în tăcerea de lut...
A venit toamna, sufletul miroase-aa ruine
Cu cearcăn bordo în nedormită noapte...
Un cimitir galben se-apleacă
apleacă peste mine
Şi mă trage-n
n tristă melancolie de miazănoapte...
Despuiată, vara-i ucisă la mine-n
n aşternut...
Apare toamna tristă,-n
n vişinie crinolină,
Ca o nelinişte sumbră, femeia-mandolină,
mandolină,
În amurgul conturului ei să mă mut.
A venit cu umbre lungi între dinţi...
Femeile-şi ascund voluptatea-nn albele cărnuri,
E anotimpul poeţilor sărmani şi mâhniţi,
Atraşi de liniştea de dincolo de ţărmuri
Unde s-a sinucis soarele dup-oo veştedă culme
Şi s-au
au scurs în pământ curcubeiele toate,
Unde-mi
mi dorm părinţii, dincolo de lume...
Şoaptele lor le aud în vântul din noapte...
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Verdele şi-a făcut harakiri de ciudă
Că s-au întors orele de ceaţă din pustii
Se-aprind iluzii în lacrimi de babă surdă
Ca să străluce bătrâneţea în nelinişti cărămizii...
În ecou de cântec rămas fără de păsări
Va trebui să fac un megaexerciţiu:
Să rup cu dinţii lumeştile mătăsuri,
Căci greu murim când viaţa e un viciu...

Toamnă cu parfum de iubire
...iubire, iubire, iubire...
primăvara mers
vara zbor
toamna prăbuşire...
...mă naşti, iubire,
mă ucizi, iubire,
clipă de clipă
mă faci să zbor
apoi
îmi tai o aripă...
...doar neantul ar fi stăpân
şi lumea
ar dispare
fără tine, iubire...
iubire fără
de asemănare...
...te repezi ca o panteră
hipnotizându-ne
şi dispari în umbre
dureroase
paralizându-ne...
...ne-aduci mierea sărutărilor
pe ochi
şi pe buze
apoi te ascunzi
în peşteri
şi găuri de obuze...
...operezi pe cord deschis
ca un as
chirurgla paroscopic-
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cu şiş
făcut la strung...
...din frânte mărginiri de cer
parfumuri
burniţezi
suceşti minţile oamenilorsfinţeşti
şi profanezi...
...câte erezii naşti
şi cât delir
e în sângele tău
ştie doar Pățitul...
sau bunul
Dumnezeu!...
...hedonică clipită
în celula eternităţii
eşti
şi-n humusul sufletelor
noastre
delirezi...
...te hrăneşti cu nemurire
rotunjindu-te
între două eterice
parfumuri
risipindu-te...
...dar unde dragoste nu e
deseori
se arată
pângărite spânzurători...
ce te
aşteaptă...
Vino
Vino... soarele răsare
de dincolo
de stânci
Din mare...
Din învolburările
adânci...
Vino... unde licurici
sclipitori,
cu fiţe
Tremură-n văzduhuri
blitz-uri
mici...
Vino să ne rugăm
pentru cei
ce-au făcut
Nesăbuitul salt
spre înalt
ş-au
căzut...
Vino, o, femeie
cu suflet
curat
Cu inimă de fagure
să-ngenunchem
o, scânteie
În dimineaţa unui
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arbore
şi să ne
rugăm
neascunşi
Pentru toţi cei ajunşi
la capăt de vis
în adânc
de abis...
Vino să stăm
şi să ne rugăm
Când tu când eu Pentru cei ce
perfid
îl ucid
Pe Dumnezeu!...

Veghind la mersul vremii, din vremuri de demult,
O port încă în suflet şi-n
n vis o mai ascult,
În cântecele morii, acolo, prima oară
Am întâlnit codane ducând sacii la moară
Şi-am
am cunoscut atuncea a dorului grea haină,
În cântecele morii, păstrate
rate în mare taină
Întâia mea iubire, când s-au
au aprins fiorii,
Mai fumegă şi astăzi în cântecele morii ...
Cu paşi timizi
În veri, în toamne, şi-n poeme
Şi-n a vieţii scrisă carte
Mi-s anii duşi pe fir de vreme,
La care încă mai iau parte.
Pierdut în zodii sunt pe munte
Şi-n zori nesomn spre dimineaţă
Simt roua, bob curat pe frunte,
Un vis, ce încă mai răsfaţă.
Cu paşi timizi, spre o potecă,
Cu stele ce clipesc în şoapte,
Cu viaţa mea-ntr-o cartotecă
Ades scăldată-n ploi de noapte.

În toamna asta lungă
Aurel DOMIDE - ȘĂNȚANU - Sibiu
În toamna asta lungă am plecat în munţi
Şi le-am găsit odihna şi i-am găsit cărunţi.
În văi, jos prin poiene, în ceaţă înecate
Cărări şi rug de mure în brume argintate.
Vrăjit de mândrul codru, de crestele rebele
În nopţi printre luceferi am pescuit din stele
Şi-acolo sus cu munţii, cu cerul numai eu,
Eram mult mai aproape de Dumnezeul meu.
De poale-am luat toamna, i se trecea sorocul
Şi coborând prin cetini lăsat-am iernii locul.

În lacrima ce încă minte,
Cândva lumină pentru doi,
Mai port beţia de cuvinte
În pieptul răvăşit de ploi.
Perdeaua sorţii cea fugară
Vor trece-o ielele-n tăcere
Iar eu m-oi stinge într-o doară
Pe-un plai pierdut între vâlcele.
Şi-n umbre ori lumini, ce-ai fost,
Apoi se sting în vremi rebele,
Ce dau culoare, prind un rost,
Aşa-s în lume toate cele.
Picurări de suflet
Picurări de suflet în ape tăcute,
Boncănit cu cerbii în chemări de ciute.

Cântecele Morii

A sosit iar Toamna cu al ei tezaur
Giulgiu peste codri, de argint şi aur.

În freamătul din şipot şi-n cântecele morii
Pe-atunci concert în luncă şi-n zborul de prigorii

Holde ardelene în snopi grei de grâu
Prinse în căpiţe, brâu de aur, brâu,

Ningea cu fulgi de aur în nopţile cu lună
Şi azi mai port în suflet atâta voie bună

Carele-ncărcate cu otăvi şi fân
Sunt parfumul veri-n care mai rămân.

Care-nsoţea culesul recoltelor de toamnă
Iar moara-şi ducea truda ca o bătrână doamnă

Picurări de suflet peste satul meu
Vatra mea cu faţa prinsă spre Ineu,
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Înapoi spre anii ce s-au dus cu rost
Şi în cugetare, nu mai e ce-a fost.
Prag de amintire în suflet sculptat
Mult mi-e dor de tine, drag bătrâne sat,
Ruginită Toamnă, du-mă iar acasă
Icoană pictată, în suflet rămasă.

Armonii de toamnă
Îmi scald inima în culorile toamnei
Mi se topeşte privirea în mustul din struguri
Îmi risipesc din sentimente
În armonia frunzelor arămii.
În şevaletul podgoriilor
Mai lasă urme sufletul meu
Pătat de singurătate
Înspre urdinişul din stupini
Mă îndrept spre fagurii albi
De la capătul toamnei
Astfel, pe poteca acoperită
Cu fulgi din scoica brumelor albastre
Mă iau de mână cu sufletul meu
Spre a nu muri singur
În armonii de toamnă

Nicolae Labiş ar fi împlinit 81 de ani...
Ioan Gligor STOPI
STOPIȚA - Sibiu
Flori dalbe de măr, flori roșii
șii de mușcată, peste mormântul
poetului veșnic
șnic tânăr Nicolae Labiș. Poet deocheat de zâne cu
raze stelare să devină punct mărit de mirare în ochiul singular și
stingher al lui Dumnezeu. S-aa născut pe 2 Decembrie 1935. Au
trecut de atunci 81 de ani... A murit, după teribilul accident din
noaptea de 9 spre 10 decembrie, la spitalul de urgen
urgență, cu
verdictul medicilor de „bronhopneumonie în urma unui
traumatism al coloanei vertebrale cervical cu fractura vertebrei
a 6-a, cervical” înn cea mai lungă noapte a anului, 21 spre 22
decembrie. În cele douăsprezece zile și nopți pe patul de
suferință
ță a fost înconjurat de prieteni și colegi de la Școala de
literatură „Mihai Eminescu” printre care Aurel Covaci, căruia ii
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mentare ale „Păsării cu clonț
clon de rubin”,
a dictat versurile testamentare
Eugen Jebeleanu, Paul Georgescu, Gheorghe Tomozei, Paul
Anghel, Florin Mugur, Doina Sălăjan, Radu Cosașu,
Cosa
Ion
Grecea, Ioana Zamfir, Ion Gheorghe, Elena Drago
Dragoș, Horia
Aramă și alții. Au trecut 60 de ani… Blazonul une
unei întregi
generaţii a ţâşnit strălucind pe plaiurile MIORIŢEI, din Ţara de
Sus a Moldovei – BUCOVINA – în parfumul dulce al Poenii
Mărului şi al Mălin-ului
ului înflorit. Data naşterii poetului a fost
certificată pe 2 decembrie, dar, din spusele lui, ar fi fost născut
în noaptea de Sf. Andrei care e pe 30 noiembrie - 1 decembrie,
azi Ziua Națională
țională a României. Trei ciobani cu turmele lor au
văzut strălucind o nouă cometă în vecinătatea Luceafărului
minunându-i pe fiecare şi făcându-ii să se închine în tremur
albastru...
Mai mult poezie, decât om, acest strănepot al lui Ion Creangă,
pe linie maternală, ne-aa lăsat ca mărturie, prin spusele tatălui
său, Eugen Labiș,
ș, o poezie numită „Străbunul” în jurul vârstei
de doisprezece ani „A fost odată unul Ion Creangă (...) Şi-acela
Şi
mi-ii străbun de sânge mie”. Tot la această vârstă, Nicolae Labiş,
copilul precoce exclama: „Calul meu saltă din lut, fumegând /
Ave, mă-ntorc
ntorc către tine, eu, Ave! / Soarele a izbucnit peste
lume strigând”. Acest soare răsărit, acest nou Icar romantic în
luptă
uptă cu inerţia a plătit prea repede, cu viaţa, pentru altitudinea
sa, prea mare, într-un
un aer rarefiat, unde „Cred că am ochii
nefiresc de largi! Doamne, Câtă lumină! Câtă lumină!”. Un
meteor cu o traiectorie prea aproape de flacăra ucigătoare a
dumnezeirii,
i, alături de pasărea cu pene de aur şi clonţ de rubin,
un poet al zborului imponderabil din vecinătatea neantului şi a
legendei. A învăţat să scrie şi să citească, înainte de a merge la
şcoală, de la mama sa – învăţătoare, aşa că, la cinci ani silabisea
„Motanul
Motanul încălţat”, iar la şase ani citea „Capra cu trei iezi” şi
„Ana Karenina”. La vârsta de opt ani (după cum ne relatează
părinţii) a scris poezia „S-aa întors Vasilică din război”. S
S-au
păstrat până azi o mare parte din desenele executate cu creioane
colorate,
lorate, tuş şi acuarelă, tot din această perioadă a copilăriei. La
rugămintea fetelor din sat, scria scrisori pentru flăcăii plecaţi pe
front, fiind refugiat din cauza războiului, în Muntenia, la
Văcarea lângă Câmpulung Muscel, amintindu-şi
amintindu
în poezia
Refugiu:
iu: „Foamea ne urmărea cu vedenia / Eu aveam visul plin
de aur şi slavă / Dar soră-mea
mea era bolnavă / Mă uitam la buzele
buzelei subţiri / Şi la măsuţa pe care nu mai erau doctorii / Cărţile
treziseră strunele doinei în mine / zgârâiam versuri cu degetul
pe pământt şi era bine”. Citea aproxinativ patruzeci de cărţi pe
lună pentru a putea umple golul imens dintre două gemete, cu
lumină. Aşa l-aa pătruns vânătul foc din drogul poeziei,
călătorind cu trenul nopţilor neadormite, în cântec distilat de
clopote cu limbi de duh. Aşa au apărut flăcările geniului
adolescentin, romantismul Icarului român şi semnele
titanismului. Ca orice mare poet admirat de contemporani, nu-şi
nu
face statuie, ci, creează neîncetat, neobosit înnobilat de o
suferinţă metafizică, iar ca să treacă ppragul genialităţii, mai are
nevoie şi de Moarte. Soarta lui e poarta celor aleşi şi trimişi
întru izbăvirea şi desăvârşirea Limbii Române. Soarta poeţilor
de geniu este soarta Meşterului Manole, ca un foşnet de spaimă
nelămurită şi o lumină ce strigă strivită
ită în nenumărate feţe de
cristal. Atunci când pui mâna pe umărul lor, simţi şanţurile
făcute de muchiile crucii destinului românesc, iar dacă
dacă-i săruţi
pe frunte simţi spinii înfloriţi şi rănile zemuind de vise ...
Destinul poate bate piroane în trupul lor,
lo dar nu le poate
sfărâma oasele tari şi calcifiate ale poeziei lor, regăsite de-a
de
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pururi în tăria conştiinţei faustice a omului predestinat artei.
Nicolae Labiş ştie, cu certitudine, la ce altitudine e „Tropotul
lung şi mereu al galopului meu” şi „Şi ce larg mă simt şi lacom
şi niciodată plin” mărturisindu-i lui Marin Preda: „Am un drac
în mine şi vreau să-l omor”. Dacă Eugen Simion îl numeşte
„Buzduganul noii generaţii”, Mircea Martin îl compară cu acel
„spirit înflăcărat al unui „ev aprins”, căruia i-a dat vamă totul,
reuşind să mute munţii, aceşti Balcani ai inerţiei, ai nepăsării, ai
confortului spiritual”. Însuşi poetul se numea pe sine „spiritul
adâncurilor”, ieşit la suprafaţă ca o „rupere barbară / dinlăuntru
în afară / explicând: Azi, iată am văzt un curcubeu / Deasupra
lumii sufletului meu”, trăind într-o lume a alcoolurilor tari,
dincolo de mizeriile cotidiene. Eternitatea unui popor se
măsoară şi prin poeţii cu suflet de geniu, care rostesc numele
ţării lor, numai în genunchi, aşa cum a făcut-o Nicolae Labiş.
Prietenul lui, George Tomozei, a spus atât de frumos: „Are cu el
tristul noroc al tinereţii fără crepuscule. E cu noi în tot ce visăm.
Nu există vers al poeziei contemporane, care să nu-i datoreze un
semn (oricât de palid), nu există sărbătoare la care să nu
socotim că ne odihnim pe exact jeţul lui de lemn înflorit”. Viaţa
poetului a fost ca o fulgerare, timp de fluture, clipă prematură
suptă în lut. La vârsta la care, Moartea nu există, era conştient
de suferinţa fânului uscat de razele nemiloase ale soarelui, el
însuşi simţindu-se aidoma Albatrosului ucis, care „Deasupra
ţipă-n aer dansând în salturi brusce / Sfidând nemărginirea din
tânăr pescăruş” care în cele din urmă, „Când se-nteţeşte briza,
aripa-i se-nfioară / Şi, re-nviat o clipă de-un nevăzut îndemn /
Îţi pare că zbura-va din nou, ultima oară / Spre-un cimitir mai
sobru şi mai demn”. Ca un adevărat Francoise Villon, pe care la iubit cu tot sufletul, şi-a tradus în limba sa „La mort de la
biche”, adică Moartea lui Labiş, adică Moartea Căprioarei.
Capodoperă a literaturii române şi universale, unică şi
irepetabilă, ca o mărturie a gloriei sale, cu şansa durabilităţii
perpetue. Accidentat de „pasărea cu clonţ de rubin”, maşina
infernală, în noaptea de 6 spre 7 decembrie 1956 la vârsta de
două zeci şi unu de ani, moare peste câteva zile la spital,
înconjurat de rude şi prieteni. Fiind pus în gips, după tragicul
accident, le spune prietenilor, glumind: „parcă-s un cosmonaut
în stare de imponderabilitate” adăugând „Ştiţi, acum simt o
dragoste nebună de viaţă. E al naibii de frumos să simţi că
trăieşti”. Desigur, Nicolae Labiş va trăi atât timp, cât va trăi
Limba Română. Chiar dacă mulți dintre noi nu percem minunile
de lângă noi și ne întrebăm în situții critice așa cum s-a întrebat
Fundoianu: „N-am priceput niciodată ce se numeşte în artă
publicul. Să fie oare gloata care se adună în jurul tău, numai
atunci când te calcă tramvaiul?”, ca o premoniţie cu mulţi ani
înainte ...
Lae Labiş, nu pleca, mai stai!
Motto:
Tristeţea mea aude nenăscuţii câini
pe nenăscuţii oameni cum îi latră
N. Stănescu (versuri scrise pentru N. Labiş)
La vârsta ta, poete, moartea e-o părere
Ca şi pulberea nopţii pe coame de cai,
Cerb cu stea în frunte gata de-njunghiere.
Mult prea tânăr să mori, nu pleca, mai stai!
De ce atâta grabă-n trăire, atâta zbucium,
Flutur plăpând pe-o floare albă de mai,
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Curcubeu după furtună, te rog, mai stai
Cât o lumină sculptată în sunet de bucium.
De ce să nu mai stai cu noi, poete, puţin:
Cât un trap de inorog, cât o flacără de lumânare,
Cât un salt de delfin peste valul din mare
Să treacă Pasărea aceea cu Clonţ de Rubin?!
De ce te-ai sfădit cu Dumnezeu în „Psalm păgân”
Ca un Villon în bundă, orgolios, cu fală?
Mai bine te rugai: „Ia-mi cupa asta, Doamne,
mai rămân,
Nu-mi fă Pasărea cu Clonţ de Rubin
maşină infernală,
Ca să nu pasc cuvinte în stufăriş de crini
Cu fruntea înstelată de cerb lângă izvor,
Ci să fulger logos în poeme, din moldave fântâni,
Din care să se-adape un întreg popor...”
Dar n-ai stat să treacă Pasărea cu Clonţ de Rubin,
Lae Labiş, prescură românească muiată în vin.
Acum, cât va ninge-n decembrie nu va ajunge
S-acopere dâra ta roşie, proaspătă, de sânge!
Te-a supt Olimpul, îngropat de tine subtil,
În lanuri cu luceferi, lunecate-n Paradis,
Războinica-ţi mustaţă pe-o faţă de copil
Pare omăt de doliu pe-un albatros ucis.
Poet adolescent, jertfă de mugur cu faţă tristă,
În moarte fără de moarte te-ai surupat,
La vârsta-n care Moarte nu există,
Ci doar ridicare de înger din Cuvânt întrupat.
I-ai mâncat Iubirii din inimă şi rărunchi,
Copil de geniu distilat, României promis,
Ca să rosteşti numele ţării în genunchi,
Ied humuleştean, mălin înflorit ca un vis.
Un cântec ţi-a ţâşnit din degetele mâinii
În ardere pe-o coardă vibrantă de vioară,
Un cântec jinduit de toţi românii,
Lae Labiş, plâns sublim de căprioară...
Sâmbure de lumină, Icar înfometat de frumos,
Acum eşti tremur de stea în ceruri, departe,
Vai, cât de viu arzi cu flacăra în jos
În zilele noastre de naştere, viaţă şi moarte.
Tragic cântăreţ şi aprig şi-omenos,
Orfeu şi curcubeu, scurtă fulgerare,
Cuvânt înfăşurat pe-o groaznică-nserare
Îţi scânteie-n afară ochii vii de mort frumos!
De ce n-ai stat să treacă Pasărea cu Clonţ de Rubin,
Lae Labiş, prescură românească muiată-n vin?
Să nu fii un duh dintr-un sclipit nemurind,
Ci să te văd, aici, în mijlocul nostru venind!...
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A venit iar toamna pe Sibiu
A trecut Sfânta Marie, a trecut şi Ziua Crucii, lumina se
chirceşte tot mai mult la fereşti… Sub zodia Arinilor şi a
Dumbrăvii, poleită cu aramă, ochiul e bolnav de frumos şi de
aducere aminte, sufletul e tremur din emoţia suferinţei
metafizice. Poeţii caută leac pentru încheieturile cuvintelor,
pentru suferinţa unui ethos evadat din vastul ocean al
mediocrităţii cotidiene,
otidiene, eternizând prezentul şi perenizând
trecutul. Iarba, încă din vară, sub nemiloasele raze ale soarelui,
s-aa retras în lutul din care a ţâşnit odată. Până când şi roua a fost
lovită de sfrijire şi uscăciune… Acum apele nopţii, tot mai reci,
se lasă din munţi peste Sibiu ca o tristeţe transilvană, eliberată
din guşi, ca nişte răni fulgurate, de cocoşi de munte. Frunzele
copacilor deja neagă raiul tapat în verde. Sunt surprinse de un
vânt cioranian venit dinspre Răşinari.

Viața
ța ca un cântec
Prof.. Livia ANDREI - Bârlad
Pare banal, dar viața
ța lui Valeriu Penișoară evocată în cartea
lui Ion Gheorghe Pricop CÂNTA LA DUDA O CHITARĂ cu
subtitlul (Prin viaţă, muzică şi poezie… cu Valeriu Penişoară),
apărută la Editura TIMPUL, Iaşi, 2016, seamănă cu un cântec
ce debutează tumultuos, cu note șăgalnice, continuă cu note
grave și se sfârșește cu picuri de lacrimă.
Autorul nu uită de cei care au făcut posibilă apari
apariția
acestei cărți aducând:
Mulţumiri conducerii Primăriei comunei Duda-Epureni,
Duda
în
persoanele Domnului primar Petru Chiriac
Chir şi a Domnului
Liviu Pintilie, contabilul-şef, prin osârdia căreia această
lucrareâ a putut vedea lumina tiparului…
Ca orice carte care se respectă, dar mai ales care îi
respectă pe cititori are și un Motto:

„Nici divina poezie, candela ce dă sclipire…
Nu mai umple cupa vieţii cu speranţă şi iubire.

Toamna. Şi,
Pământul are rânjete de reptilă înfometată.. A venit Toamna
vai, câtă desfrânare e acum pe chipul lunii oglindindu
oglindindu-se în
lacul din Dumbravă. Pare o întruchipare feminină în ie de
borangic ce-ii ascunde misterul pontifical al dogmelor de tot
felul şi care
re lasă, prin decolteu, o lumină gălbuie ca un vin de pe
Târnave… Îndrăgostiţii fără de moarte, rătăcesc ca nişte copii
din flori ai lui Dumnezeu, cu gustul păcatului în sânge, în doruri
albastre. Numai la păcat, la rugăciuni şi la imne de dragoste faţă
de Dumnezeu nu se gândesc acum. Inima fără de minte are un
tropot de cord astral. Se agață
ță de meteori ce aleargă după trena
cometelor. Pământul de sub călcătura femeii iubite musteşte de
doruri, strigă lumină, te face să visezi la altitudini de curcubeu.
Eternul
rnul răgaz dintre lumină şi noapte e tot mai scurt. Mustul
fierbe și se preface în vin. În trupul poeţilor destinul bate
piroane, pe cap le pune spinii conştiinţei faustice ca să ne poată
îmbolnăvi de frumos, când oasele poeziei albesc tot mai mult în
predestinări
estinări metafizice. Singur şi stingher, într
într-un colţ de
pădure, pe o buturugă, cineva scrie ca într-oo rugă:
Vino cu mine femeie iubită
Femeie din doruri, calmă, senină,
Vino de nimeni, niciodată, silită,
În aburi alcoolici de prune ce fierb
Să-ţi flambez coapsa şi glezna divină,
Tu să-mi ciută, eu să-ţi fiu cerb …
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Nimeni nu mai pleacă fruntea la cântarea unui
bard ”(Levantul, de Mircea Cărtărescu), dar și o dedicație:
Închin această lucrare tuturor acelora dintre consăteni, şi nu
numai, care au contribuit, fiee şi cu un grăunte, la creşterea
zestrei spirituale a localităţii în care ne-am
ne
născut.
Argumentul, ca orice argument argumentează, iar Ion
Gh. Pricop o face clar, simplu și literar, ca orice cititor să
înțeleagă
țeleagă corect intențiile sale. De altfel, din cuprinsul cărții
reiese, din plin, că autorul, având o rela
relație deosebită cu ,,eroul”
acestei evocări, a ținut cu tot înadinsul ca cei cunoscu
cunoscuți, rude
sau prieteni să nu uite că așa cum la Stupca a cântat o vioară, la
Duda a răsunat și s-a auzit în toată țara, ba chiar și peste hotare
o chitară și o voce cu totul deosebită.
Pe parcursul lecturării acestei cărți
căr am înțeles că autorul
rămâne un prozator și un poet, chiar dacă nu a avut intenția
scrieri unui roman. Multe pagini au fost o adevărată încântare
pe care Ion Gh. Pricop o numește romanul unei legături de
creație. Și se pare că n-a greșit
șit deloc. El creează un personaj,
pe
unul viu și viabil, evocă întâmplări, iar portretul, descrierea și
narațiunea se întâlnesc de-aa lungul celor 200 de pagini, dând
exemplu novicilor cum se scrie adevărata proză. Subiectivismul
nu lipsește și nici n-ar
ar putea să lipsească, deoarece relația
re
autorului cu personajul său a fost una specială pe care nu cred
că aș putea-o defini.
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Urmărind șirul întâmplărilor observăm didacticismul
alcătuirii acestei cărți și cum ar putea fi altfel când este scrisă de
un profesor de limba și literatura română.
Succesiunea
capitolelor
respectă
cronologia
întâmplărilor evocate, rareori revenind la câte o întâmplare
petrecută anterior, ba chiar, uneori, eroul devenind personaj –
narator.
Preludiu, începe poetic ,,Se născuse între două cântece
existenţiale: între cel universal, al stelelor şi naturii
înconjurătoare, şi cântecul propriu, cel cu care îl dotase
„părinţii din părinţi“. Şi părea a fi feciorul Moirelor, zeiţele care
torc, deapănă şi taie firul vieţii, mai numite şi Párcele…” și
continuă cu un portret scurt, dar relevant: ,,un băiat de statură
mijlocie, bruneţel, cu nişte ochi căprui spre negru, ce păreau
două flăcări.”
Copilăria sa stă sub subt semnul cântecelor din fluier.
Urmează apoi: Primii ani de şcoală, Şcoala secundară, De la
Iaşi la Huşi, Elev la liceul pedagogic, Din nou la Iaşi,
Învăţător în sat…, Armata…, Primele colaborări, Omul îşi
schimbă gândul, dar pasiunea, ba.
Din succesiunea acestor capitole observăm evoluția lui
Valeriu Penișoară, care împreună ,,Peste timp, doi tineri dascăli,
un învăţător şi un profesor, se hotărâră să construiască în sat un
alt gen de atelier: unul pentru spirit şi suflete.” ,,Puţini sunt cei
care ştiu că debutul absolut al lui Valeriu Penişoară în muzica
folk s-a făcut în cadrul unui alt cenaclu, de poezie şi cântec, şi
acesta a fost „Nicolae Labiş“, al Căminului cultural din satul
Duda
Urmează apoi Ieşirea din anonimat: momentul Radio
Iaşi. Atunci s-a auzit prima oară ,,Perseverența” lui Ion Gh.
Pricop cântată cu o voce care ,, mă înfiora de plăcere. Atâta
gravitate în ea, dar şi căldură, şi duioşie. Pe notele lui muzicale,
versurile mele păreau înaripate. Erau nişte păsări care treceau de
nivelul obişnuit al înălţimii în zbor. Atingeau, parcă, vârfuri de
munţi.”
,,În general, melodiile lui Valeriu Penişoară veneau din
zona melancoliei + speranţă + energie; sau bucurie + energie +
speranţă; sau tristeţe + speranţă + răzvrătire. În funcţie de
acestea, alegeam „tema“, apoi „subiectul“. Aşa s-au creat toate
cele 11 melodii câte însumează colaborarea noastră de cinci
ani(1973-1978), apoi anul 2002. Pe calea undelor, melodia şi
textele căpătau o mare reverberaţie, şi, ca nişte săgeţi,
pătrundeau exact acolo unde erau trimise, adică în sufletul
ascultătorilor.”
După Căluțul de spumă, urmează un alt moment
definitoriu: Momentul:
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„Cuvântul lui Ion Roată la Divan“ și Debutul la Cenaclul
„Flacăra“, urmate de alte momente, cum le numește autorul, în
timpul unui an de drumuri la Bucureşti, şi spectacole… ca:
Momentul „Povestea eroilor“ ,Momentul „Ană Doamnă“ și
cum ne mărturisește Ion Gh. Pricop pentru aceste texte a trebuit
să se documenteze, să se informeze, așa cum face orice autor
care se respectă.
Relația dintre cei doi colaboratori cunoaște însă și sincope, dar
după O ceartă extrem de nedorită şi costisitoare… pare că
apele se așează în matca lor.
Foarte inspirată prezentarea textelor pe care Valeriu
Penișoară le-a interpretat de-a lungul anilor, căci foarte multă
lume l-a ascultat pe cantautor, fără să știe cui aparțin aceste
superbe versuri, cărora cântărețul din Duda le-a dat suflul
talentului său și le-a făcut să răsune pe toate scenele țării,
datorită unui fenomen numit ,,Cenaclul Flacăra” creație a unui
mare poet român, Adrian Păunescu.
Textele cântecelor noastre:
1.Perseverenţă
2. Cu „â“ din „a“
3. N-au căzut pe luncă stele…
4. Strigaţi-mă pe nume…
5. Cuvântul lui ion roată către divan
6. Povestea eroilor
7. Știţi voi, copii…
8. Ană, doamnă!...
9. Nu mă scoate, popă,-n drum…
10. Din corinde, din corinde…
11. Lume curată

După O pauză nemeritată, dup ce în anii 1972-1974,
cenaclul sătesc „Nicolae Labiş“ fusese locul unde V. Penişoară
cântase N-au căzut pe luncă stele, Strigaţi-mă pe nume, şi chiar
Cuvântul lui Ion Roată la Divan, piese care, ulterior, s-au mulat
perfect pe structura tematică a Cenaclului.
Cenaclul Flacăra (anii 1980-1985), etapă de înalte trăiri
sufleteşti şi creatoare, este părerea unei generații, deși
generațiile de azi o ignoră, pentru că nu o cunosc și parcă nu
mai simt românește.
,,Insistăm pe aceste aspecte, spre a trage concluzia că
ele au influenţat categoric destinul artistic al lui Valeriu
Penişoară. Cantautorul de la Duda devenise personaj principal
în toate aceste manifestări.
Întors Din nou în apa călduţă şi binefăcătoare a locului
natal Valeriu Penișoară și-a descoperit vocația de învățător și
grădinar și ,,Într-o cădere liberă, dinspre înalta sferă, extrem de
spiritualizată, a cântecului, spre teluric
s-au derulat anii până la evenimentele din Decembrie 1989.
Valerică devenea tot mai „natural“, adică popular. Valeriu
Penişoară a revenit în viaţa publică obştească în 1996, fiind ales
consilier judeţean din partea PNL. Asta, până în anul 2000. S-a
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remarcat, în această perioadă, nu doar prin emisiuni de cântec la
Radio Iaşi,, post reînfiinţat îndată, după Revoluţie, dar şi în
calitate de comentator al unor fapte sociale, politice şi culturale
care se întâmplau în tranziţia românească, atât pe plan comunal,
dar şi naţional.

Declinul şi sfârşitul, capitolul pee care autorul l-a
l scris cu
un condei muiat în lacrima călimării. Suflet sensibil de poet, Ion
Gh. Pricop nu poate uita acele momente de suferin
suferință ale
prietenului său, Valeriu Penișoară
șoară care astăzi a devenit eroul
unei cărți, iar pentru noi, toți ceilalți, o legendă. Autorul ne
lămurește:
,,La acea vreme, cantautorului de la Duda îi venea greu să
înţeleagă faptul că totul şi toate prin care omul tece sunt prezent
doar o secundă din existenţă, apoi, pentru veşnicie, devin trecut,
adică istorie. Arareori, viitor.”
Slovele mele ar fi fade, de aceea las autorul să încheie:
,,Era începutul de mai al anului 2004. Serile veneau cu
cântecul privighetorilor. Seninul cerului se aprindea sub
cleştarul proaspăt şi dominant al stelelor. Dar pentru toată
lumea cânta măiastra
astra pasăre, „Veniţi, privighetoarea cântă“,
glăsuia marele Macedonski. Însă, pentru cantautorul de la Duda,
acel ghiers nu se mai potrivea.
Acum, după atâţia ani, în dimineaţa zilei de 11 mai a lui
2004, una, de mărimea Luceafărului, întârzia pe cer, peste
graniţele zorilor. Aşteaptă ora 9,00, apoi îşi dădu drumul de pe
firmament şi căzu în spaţiul dudean, chiar pe casa lui Valeriu
Penişoară. Peste chitară, peste cântecul lui, peste ochii şi glasul
lui.
ZBOARĂ, PASĂRE CU CÂNTECUL TĂU MINUNAT,
DIRECT ÎN CER!
Cele două producții
ții poetice dedicate lui Valeriu
Penișoară
șoară nu pot vindeca durerea din inima celor dragi, dar le
reproducem:
Păunescu:
Cum să mori tu, nemuritor de Duda,
Amirosind a fluturi şi a grâne,
Când lui Iisus îi deveniseşi ruda,
Apostolul din satele române…

PRICOP
Pasăre rară
Pasăre rară, de unde şi când
Sosişi în livezile noastre dudene,
Cu ghiersul tău de cer şi pământ,
Penişoară aleasă din multele pene?…
Dimineaţa ne cânţi de muncă şi spor,
La amiază-ţi mijesc rotunde vocale
Ne murmuri speranţa când în chindie ne dor
Ale vieţii necazuri şi ne apleacă de şale,
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O, glasul tău e mai sus de zenit,
El urcă din râvna şi tihna sătească,
Cu ciocârliile cântarea ţi-ai logodit
Nemuritori ne-ai
ai făcut peste Moartea ce cască…
Dar Hidra venind din neant către tine
Diezii s-au scurs ca lacrimi din cântec
Căci tu lunecând în Marele Pântec
Uitaşi portativul către noapte să-ncline,
Şi plecaşi ca pribeagul, pe noi supărat,
Dar amintirile noastre încununa-îţi vor drumul
Când frunzele, toamna, vor cădea cu duiumul
Şi stele din cer vor ploua peste sat…

Ultimul capitol al unei vieți nu putea să fie altul decât:
Posteritatea lui Valeriu Penişoară.
,,Linişti viclene se aştern peste sat. Oamenii lui se nasc, cresc şi
pleacă. Unii ca păsările, să se reîntoarcă primăvara, alţii deloc...
Însă EL nu poate, nu vrea, nu are voie să revină… dar
Măi Căluţ de spumă,
Du-mă-n vale, du-mă,
Zboară ca un zmeu
Până-n satul meu…
Acolo-s părinţii
Şi iubirea mea,
Acolo e Viaţa,
Di Căluţ, nu sta…

Poetul Ion Gheorghe Pricop – Puterea
de iradiere a iubirii și a durerii
Prof. Petru
Petruș ANDREI - Bârlad
Criticii literari își
și vor disputa apartenența potului Ion Gh.
Pricop la unul dintre curentele literare care bântuie în ultima
vreme poezia care este eternă: pentru unii va fi optzecist, pentru
alții
ții va fi postmodern, iar pentru mine va fi ,,Un rapsod
transmodern” și prea mare poet pentru un război atât de mic. El
este poet înnăscut
născut iar nu făcut, poet în toată puterea cuvântului,
pe care, asemeni lui Midas, îl transformă în aurul artei prin ,,cea
mai poetică limbă din lume”, după Emil Cioran și după toți
truditorii condeiului pe ogorul poeziei române.
,,Cartea celor cinci semne” (Editura ,,Timpul”, Ia
Iași, 2016)
valorifică liric două mari teme ale literaturii și ale sufletului său:
iubirea și durerea care iradiază în toate cele cinci simțuri. (Când
ți-e dragă o fată, ți-e dragă și poarta ei care scârțâie, când urăști
un om, urăști
ști și mașina luxoasă în care se urcă iar când te doare
o măsea, te dor până și visele, dacă te mai prinde, cumva,
somnul!)
Asemenea lui Caragiale, Ion Gh. Pricop simte enorm iubirea și
durerea, într-un cuvânt, viața care i-aa oferit, ca fiecăruia dintre
noi, bucurii și necazuri, plăceri și dureri, surprize plăcute și
neplăcute, prieteni buni și neprieteni.
Înainte de a încerca să descifrăm paradigma poetică în care Ion
Gh. Pricop își
și îmbracă ideile și sentimentele citim, cu strângere
de inimă, dedicația dee suflet scrisă cu semnele dureri și
neuitării: Se dedică Daniei, nepoțica
țica mea româno
româno-arabă, care, la

Lohanul nr. 39, octombrie 2016

Literatură
Literatur
15 ani, când a plecat la cer, n-avea cum să știe că lumea lui
Dumnezeu e o grădină mare, mare în care omul își caută mereu
propria lumină.”
Cele cinci semne (vederea, auzul, tactilul, mirosul și gustul)
sunt puse sub tutela Semiramidei, legendara regină a Asiriei și
Babilonului, căreia i se atribuie una dintre cele șapte minuni ale
lumii antice ,,grădinile suspendate din Babilon”. Simbolistica
grădinii este extrem de bogată. Conform ,,Dicționarului de
simboluri” (Editura ,,Artemis, București, 1994) ,,Grădina este
simbolul Raiului pământesc, al Cosmosului al cărui centru este,
al Paradisului celest pe care îl întrupează, al stărilor spirituale
care corespund șederilor în Paradis.”
Într-o asemenea grădină, ,,centru al lumii și poartă a cerului”
unde curge ,,o fântână de nemurire” faci ,,înconjurul
infinitului”. ,,Cunoștințele înalte și darurile inspirate de
inteligență și de suflet constituie grădina limpedei percepții
interioare”, la toate cele cinci simțuri, în cazul poetului Ion Gh.
Pricop, se mai adaugă încă două: simțul măsurii (,,Est modus in
rebus” – Horațiu - ,,Satire”) și simțul limbii: cuvinte care au
adormit ,,pe-o pală de fân cosit” sunt trezite din somn, spălate
pe față, revigorate și aduse la ,,Cina cea de taină” a poeziei,
momentul amurgului, al cinei, fiind cel mai poetic moment.
Semnul ochiului sau prima grădină a Semiramidelor
Autorul surprinde ,,cu privirea împăienjenită ,,miracolul facerii:
,, ...cauţi, înaintea mea, cele cinci semne…
Cine ştie? Găsi-le-vei, poate, strădania dă-ţi,
împrumută ochiul de nevăstuică în care
ziua se târăşte spre noapte!...”

Ochiul, organ al percepției vizuale, conform Dicționarului
amintit, este ,,simbolul percepției intelectuale”, prin ochiul fizic,
prin ochiul inimii și prin cel de-al treilea ochi al lui Shira. Cei
doi ochi corespund soarelui și lunii iar al treilea focului:
,,Ochiul inimii este ochiul care îl vede pe Dumnezeu, dar și
Dumnezeu care îl vede pe om. Este mijlocul de unificare a lui
Dumnezeu cu sufletul, a principiului cu manifestarea” (... )
,,Deochiul, se spune, golește casele și umple mormintele”.
Eliahor este un alter-ego, ,,Fratele meu geamăn”, confident și
umăr pe care să plângă. Poetul este un ,,leandru îmbobocit ce-și
clatină ramura în/ oglinzile apei”. ,,Explicațiile lui Eliador” ne
lămuresc:
,,cele cinci Semiramide sunt dorinţele
toride de-a pricepe dinainte: gustul merelor
necoapte, din codană trupul fetei, de pe drum
flăcăii iete-i cum o urmăresc
în noapte: nu îi vor carnea cea roză, nici seducerea în sânge, ci,
cu-ochírile nătânge, sânii albi să îi împoze.”

În ,,Dimineața poeților”, aceștia se plângeau de ,,neajungerea
limbii”. Lamnetația poetului Ion Gh. Pricop este asemănătoare:
,,cu cârpele şi cu petici,
este greu să faci mistere; dar e bine şi firescu
să ne ştim întru logodnă cu-a ta lume trasă-n rodnă,
roză, şi… cu Eminescu.”
Într-o ,,Scrisoare din Semiramide”, poetul separă văzutele și
auzitele încât ,,nimeni nu știe, de jos, ce se petrece sus, și
invers”, după care privirea se îndreaptă spre satul natal pe care
îl vede idilic:,,Fântâna cu ciutură”, ,,ploaia izbăvitoare de secete
și leac al dorului meu.”
,,Cărarea aceea,
pe sub ulmi şi aguzii cu dude, ce mă urca
în locul sfinţit de aşteptarea primei fete iubite;”
Poetul este dintre cei aleși:
,, eu n-am trimis un motohoi, un îmbrobodit, în lume.
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Ci, pe tine, omul-ochi şi urechi,”

Semnele urechii sau a II-a grădină a Semiramidelor
debutează cu un îndemn la drum:
,,Bici, hai Duman! Mai e un kilometru pătrat, plus veşnicia
până la castelul fecioarelor vocii…”
După o ,,Lecție” ținută în Copou, în care profesorul într-ale
poeziei Ion Gh. Pricop mărturisește teiului sfânt și ,,poetului
pecetluit/ în luceferi” că ,,nu credea să învețe a muri vreodată”,
ascultăm un ,,Cântec de țigan și apoi încă unul.
Urmează ,,Dialogul sonor” în care ,,Vulvoană a auzitelor şi
bănuitelor – urechea” dezvăluie o altă ipostază a poetului:
,, Hai, spune-mi, poete, în care, din unghiuri stelare,
să te caut, tutelar azimut, când te proclami amiază,
solstiţiu de vară, dar,
în realitate, te laşi doar
sclipire de rouă, de pe toate firile ierbii băut?
Şi scopul, care ţi-i? Meandrele clipitei acesteia,
oare, le mai prinzi în antene? Ai trudit destul,
migălind la goblene, şi prea te doresc căprioarele:
adună-te, fii rege în ţara
numită Concretia, nu mai
scrie cu iluzii, cu vise, ci doar cu sângele, creta,
şi gata – romanţul vieţii prea dur e – cu lamentarea
cantilenei cantata
ce-ngălbeneşte-n pădure!...”

Și în urma acestui dialog, aflăm ,,Senzaționala știre:
,, Şi numai atunci,
când vocalele noastre vor înfiora timpanele altora,
apostolii domnului ne vor face loc la masa lor tăinuită; ”
adresându-se omenirii, asemenea lui Prometeu din capodopera lui Al. A.
Philippide, îi reproșează: ,,Turnul Babel a fost o pedeapsă a cerului”
,,fiindcă nu știurăți
să puneți la lucru
auzul și n-ați priceput, prin ureche, trebuințele lumii.”
,,Îndoielile lui Eliahor” sunt ale tuturor creatorilor de frumos artistic:
,, Şi se merită, oare, a strica orzul pe gâşte? A mă pretinde stăpânul de drept al
Semiramidelor?

Când cele cinci semne ale mele nu se pot întinde
într-o piele suficientă care să acopere copacii şi florile, başca
amvoanele pentru recitat poeme şi semicircularele teatre cu
actriţe-vestale? Merită să mă împieptoşez ca veritabil grădinar,
în zidirea din frumoasele suspendate, raiului terestru, când io,
muritor de rând, habar n-am taina încolţirii şi-a-nfloririi?
Şi nu pricep o iotă din rostirea frunzei, nici din
murmurul obosit al mării,
iar muzica serafică a sferelor
o confund cu piesa bluf a buhaiului de baltă?
Adun eu, Iona, şi scad şi-nchei la medii, nu mai
am răgazul să mai fac
remedii! Am rămas în lene
mândru şi integru, n-am surprins, din lume, cât
sub unghii, negrul… Soarele-i pe culme şi apusul
cată… Investişi tu, Doamne, dar pe cine? Iată!...”

Poetul observă că sunt ,,prea multe găuri din care izvorăsc
vorbe și tunete”, și ,,prea puține urechi să le asculte”. Iată un
dialog al surzilor: ,, ,,– La apă, vecine? “ ,,– Nu mai pot de
bine!“
,,– Cumătra-i acasă?“ ,,– Iapa mea cea grasă!“– comunicare până în
brânză
şi mai departe…”
Semnele (au)gustului sau a III-a grădină a Semiramidelor
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Atunci când ,,Urechea te minte și ochiul te-nșală” (Mihai Eminescu - ,,Mortua
est”), Eliahor vede lumea între ,,da” și ,,nu” ,,Prin papilele gustative”
,, ..dar nu coloritul
fascinant îl preocupă,
ci parfumul şi gustul,
terţiul şi quadrarul dintre semnele recunoaşterii,
urechea şi ochiul înfundând cu ne-crederea…”
Dialogul cu divinitatea este arghezian și blagian:

şi nu înţelegi
de cum spicul tânăr al fetei de zadă treierat
fu să fie, deodată,
grămadă, de multe tăişuri, în spaţiul altei legi.”

,, ... m-am convins, Doamne, am cunoscut faptele
Tale de creaţie
şi până la moarte
nu mă voi îndepărta de la ele…Dar acum
vreau să te miros, „să te pipăi“ şi-apoi „să urlu“

,, Întoarce-te în ţara cu-nsilvăstriri
de tei, cu Barbă-Cot şi dalbe Cosânzene,
o, cât de mult doreai, în verile
- poiene, să mergem în pădure, să ne-ntâlnim cu ei!”

că eşti, cum zice
unul din poeţii treimii
române, că străluceşti ca pistil în lumea-corolă a ta, în Symetria având
combinate petalele…”
,,Întoarcerea fiului risipitor” aduce în discuție îndoiala, incertitudinea,
teama, regretul și imputarea:
,,Nu era bine câine să fii, cel mai domestic,
mai bun prieten al omului din câţi au fost
să fie, cum ne învaţă
istoria animalelor bolnave,
fidele, doar să latri, nu să cânţi, doar să mârâi,
nu să visezi cai verzi pe pereţi?...Şi să nu te mai numeşti
Eliahor, întâia, a doua,
a treia, a n-a înfăţişare a lui Iona, chintesenţe
ale lumii trăite,ci doar Eu, indivizibil,
imprevizibil şi văduvit de turbatele pofte, ”
,,De gustibus non disputandum”, ziceau latinii, dar iatăcă poetul discută
gusturile: ,,Despre hainele cu gust”, ,,Gustul familiei”, ,,Gustul înstrăinării”,
,,Gustul morții”, ,,Gustul despărțirii”, ,,Gustul victoriei”, ,,Gustul iubitei și al
iubitului”, ,,Gustul cireșelor”, ,,Gustul pepenelui”.
Și m-am suit pe-o roată, zice poetul martor la acest matinal dialog, și-am gustat
povestea vieții-morții toată.
Semnele (amâ)nării sau a IV-a grădină a Semiramidelor
Miresmele sunt ,, toate în îndoitura de penel
a Divinului, amestecate cu adoraţia…acum, când pe toate le îngurgitez prin
miros, iar
lumea mi se pare, toată, un lan de toporaşi şi de crini… ”

Presupunerea poetului este ispititoare și, întocmai ca el, mulți,
dezamăgiți de fauna politică de la noi, s-ar înscrie cu bucurie în
,,Partidul naturii”:
,, să mă înscriu
în partidul naţional
al naturii, eu care de mult sunt rădăcină,
şi mai tot timpul
nutresc să nasc un copac…Unul cu ochi, urechi, gură, piele, dar mai cu seamă
cu nas…”

Durerea pierderii ființei dragi iradiază în toate cele cinci simțuri
în ,,Postpoeme pentru Dania”:
,, Inimă nu ai,
Gură fără grai –
Prin spaţii cu ger,
Ne priveşti din cer…
Iar prin nasul tău
Amiroase-a hău…”

De aceea, în sufletul și-n cugetul poetului, se naște o
,,Nedumerire”:
,,... pe masă-aplecat stai,
bunicule, carte să scrii, dar îţi intră lacrimi în gură.
Lui Dódo, în cer,
mesaj să-i trimiţi; de-o bună bucată de vreme doreşti
dar, prizonier al macabrei
poveşti, rămâi mai departe cu ochii uimiţi

Și bunicul mai spune cea din urmă ,,Poveste” cu miros de
tămâie și suspine de litanii:

Și această ,,Missa solemnis” (Kyne, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus, Agnus Dei):
,,Te duci, iubire mică,
neprihănită fată, cu-acelaşi gând de-a deveni
prinţesă, în cale-ţi îngerii şi Dumnezeu
îţi ies,te prind de mâini şi calea ţi-o arată…”

Un recviem închinat făpturii angelice care le-a îndoliat sufletele
celor rămași.
Semnele tactilului sau a V-a grădină a Semiramidelor
Poetul pătrunde în ,,Imperiul șopârlei”, simbol al sufletului în
căutarea luminii, și văzând ,,Șopârla și soarele” scrie ,,Invocație
către poezie”, balsam sufletului și ,,Recviem”.
Un ,,Epilog”consemnează ieșirea din labirint și izbânda luminii
asupra întunericului:
,,Suna a gol şi-a mut gorunul –
Se re-ntorceau cei mulţi în Unul;
Eliahor în mine, rană,
Îşi bătea gura de pomană:
– Hei, omul cinci, tu intră-n patru
Şi dă-i raport de ce-ai făcut,
C-ai străbătut de-a lung, de-a latul
Acest pământ, făr-azimut;
Dar nici tu, patrule, nu sta,
Luaşi oceane-n harcana,
Pătrunsu-le-ai, le ocolişi,
Le-ai scurs de peşte, pe furiş,
Hai zi-ne, cu-al tău óris prost
Cum petrecuşi, şi cum a fost?
Apoi, te furişează-n trei
Pe scări legate-n sfori de tei,
Căci omul terţiu e al meu,
Cel ce în preajma-mi curcubeu,
Mă scapă de incertitudini…
Stăpân pe tine, sigur, tu din
Huzurul tău nu te-ai trezit,
Acuma, însă, om de chit,
Te-nghite aspru omul doi,
Şi eşti în mine, ţonţoroi,
Iar eu cât sunt viu, şi nu mort,
Şi mă mai ţine Dumnezeu,
Întorsu-m-am, să dau raport
Tătânelui, Marelui EU…”

,,Cartea celor cinci semne” este o carte de poeme întrupate din
durere, poetul Ion Gheorghe Pricop încercând terapia prin
poezie, un Taj Mahal înălțat ființei angelice care a luminat și
încă luminează, ,,Într-un crâng de neuitări”, existențele celor
care au îndrăgit-o până dincolo de lacrimi.

Şi taina îţi scapă,

p. 128
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Dr. Valeriu Lupu – Mihai Eminescu
- din perspectiva medicală și socială –
Pledoarie pentru adevăr
Prof. Petrușș ANDREI - Bârlad
Cartea doctorului în științe medicale Valeriu Lupu Mihai
Eminescu – din perspectiva medicală și socială – (Editura PIM,
Iași,
și, 2016), prima copertă reproducând Grupul statuar Mihai
Eminescu din Edmonton – Canada, lucrare aparținând
apar
sculptorului Gheorghe Alupoae, este cel mai frumos dar oferit
lui Mihai Eminescu de ziua lui, 15 iunie 2016, la el acasă, în
Centrul ,,Mihai Eminescu” din Bârlad.
Un ,,Cuvânt înainte”, succint și persuasiv, semnat de
eminescologul Theodor Codreanu mărește
ște valoarea acestei
lucrări științifice și operă de artă deopotrivă, dl. dr. Valeriu
Lupu îmbinând în mod fericit acribia cercetătorului cu tal
talentul
și inspirația literatului.
Un ,,Argument„ este susținut
ținut de autor și așezat pe patru piloni
motivaționali:
- Cunoașterea integrală a operei eminesciene;
- întâlnirea cu muzicianul Gheorghe Sărac dar și cu operele:
,,Eminescu, structura somato-psihică”,
psihică”, 1972, aparținând
apar
psihiatrului Ion Nica și ,,Misterul morții lui Eminescu și studiu
patografic”, 1996 și 1997, aparținând psihiatrului Ovidiu Vuia;
- întâlnirea
nirea cu marele iubitor al lui Eminescu, Constantin
Bucescu și
- întâlnirea providențială
țială cu eminescologul Theodor Codreanu
și cu opera sa monumentală dedicată arheului spiritualității
românești.
Cartea sa, spune Valeriu Lupu, vrea să fie o pledoarie pentr
pentru
adevăr: ,,Plec și de la convingerea că putem – în limitele
decenței și bunei cuviințe, să-ii respectăm adevărul existen
existențial,
să-i deplângem tragedia vieții, să-ii admirăm opera și să-l
venerăm ca pe cel care a iubit – ca nimeni altul – nația și
pământul patriei sale.” (p.10)
Partea I este intitulată ,,Eminescu din perspectiva medicală” și
partea a II-aa ,,Eminescu din perspectiva socială”. Două strofe
din poezia ,,Baladă pentru Eminescu” de Radu Gyr constituie
un motto inspirat:
,,Te-ncrustăm, zadarnic, în agată
Şi-n icoane noi pe flori de crin.
Crinii nu vor stinge, niciodată,
Umbrele cununilor de spini.
Eu nu-ţi pipăi steme şi nici lauri…
Numai rănile mă plec şi ţi le strâng
Şi le fac medalii mari de aur, –
În genunchi, le-nchid în inimă şi plâng.”

Din ,,Preambul” aflăm deja o informație
ție inedită, anume aceea
că marele poet a fost în atenția
ția a 64 de medici dintre care 19 au
fost psihiatri.. ,,Opinia medicilor contemporani poetului, dar și a
celor mai documentate abordări eminesciene sub aspectul
patologiei sale, este că Eminescu – personalitate ciclotimică a
suferit de o psihoză maniaco-depresivă
depresivă (tulburare afectivă
bipolară) de cauză ereditară, cu evoluție
ție spre alienație prin
suprasolicitare psihointelectuală, moartea sa fiind efectiv legată
de efectele toxice,
e, cumulate în timp, ale terapiei mercuriale.”

p. 129

Capitolului ,,Eminescu și medicii săi” autorul îi consacră nu
mai puțin
țin de 25 de pagini. Din păcate, unii medici atât
contemporani cât și din postumitate pot fi acuzați de
superficialitate, neglijență,
ță, incompetență sau chiar de malpraxis.
Cartea doctorului V. Lupu are și un caracter polemic, unii autori
fiind combătuți
ți cu argumente științifice sau de bun simț, ca de
pildă Virgil Ene cu lucrarea ,,Previziuni științifice în opera lui
Eminescu”. În sprijinul afirmațiilor
țiilor sale, doctorul V. Lupu vine
cu citate din opera eminescologului Theodor Codreanu ,,Dubla
sacrificare a lui Eminescu” (1999), ,,Mihai Eminescu în
captivitatea ,,nebuniei” (2013), ,,Eminescu incorect politic”
(2014) și altele, dar și dinn operele psihiatrilor Ion Nica și Ovidiu
Vuia și a altor medici-scriitori și eminescologi.
În pledoaria sa pentru adevăr, doctorul V. Lupu contrazice
argumentat afirmațiile
țiile eronate ale lui George Călinescu și
George Munteanu și ale altor eminescologi cu privire
p
la
stigmatul eminescian în primul rând prin sănătatea fizică și
mentală a lui Eminescu, prin frumusețea
țea sa fizică și intelectuală
și prin caracterul său: Eminescu rămâne prototipul absolut al
frumuseții
ții masculine ( Portretul său realizat de I. L. C
Caragiale
sau autoportretul realizat de genialul poet în romanul ,,Geniu
pustiu” în personajul Toma Nour).
,,Aberațiile
țiile tendențioase” susținute de unii autori îl determină
pe dr. V. Lupu să ceară pe un ton vehement ca Eminescu să fie
considerat ,,simbol național” și, ca atare, să fie ocrotit ,,sub
sancțiunea
țiunea legii penale de orice tentativă de insultă, atac și
denigrare sub orice formă” (p.61).
Un curs academic despre lues și efectele sale și susținerea ideii
că în ultimii șase ani Eminescu și-aa păstrat intac
intactă memoria,
judecata, afectivitatea și voința spulberă toate opiniile privitoare
la luesul ereditar de care ar fi suferit Eminescu.
,,Conspirația
ția antieminesciană” ar fi și ea de domeniul fanteziei
literare. Sunt de asemenea contrazise și celelalte două mit
mituri: al
morții
ții accidentale și al psihozei endogene ereditare. ,,Divinul
critic” este contrazis și în privința ecoului morții lui Eminescu.
Citatele din presa vremii fac dovada vie că moartea poetului a
adus mare durere și jale în toată suflarea românească.
românească ,,Națiunea
l-a cinstit, presa l-a onorat, mulțimea
țimea ll-a venerat, prietenii l-au
înconjurat cu aceeași
și prețuire din totdeauna, iar contestatarii și
dușmanii au tăcut resemnați” (p105).
O misterioasă doamnă îndoliată a depus pe pieptul poetului un
buchet de ,,Nu mă uita”.
Alte două capitole: ,,Erori voite și tendențioase în biografia
eminesciană a lui George Călinescu” și ,,Eminescu și tragismul
existenței
ței sale în viziune academică sau o compilație cu iz
științific” impresionează cititorul prin curajul doctorului
doc
V.
Lupu, prin calitatea arguției,
ției, prin profunzimea ideilor și bogăția
documentară. Autorul a avut în vedere două opere: ,,Via
,,Viața lui
Mihai Eminescu” de G. Călinescu și ,,Maladia lui Eminescu și
maladiile imaginare ale eminescologilor”. Capitolele
,,Eminescu
Eminescu din perspectiva contemporanilor săi” și ,,Eminescu
din perspectiva posterității”
ții” cuprind mărturii ale apropiaților
săi: Titu Maiorescu, Ion Creangă, Veronica Micle care îl
considerau geniu și Dumnezeu al poeziei. ,,Indiferent cât de
disputată ar fi fost viața
ța omului Eminescu, opera sa rămâne
izvor de inspirație,
ție, izvor de admirație, izvor de fascinație pentru
fiecare român, pentru că el este și va rămâne o prezență de-a
de
pururi în sufletul poporului său” (p. 142), din ,,Scrisoare
Domnului EMINESCU”.
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Partea a II-a - ,,Eminescu din perspectiva socială”, capitolul este
precedat de două catrene din aceeași
și ,,Baladă pentru Eminescu”
de Radu Gyr:
,,Te-au slăvit în cărţi şi în poeme
Şi te-au înălţat iconostas,
Ca să fulgeri tânăr peste vreme,
Cu vecii de cremene sub pas.
Ci, netrebnic, eu adulmec zării,
Paşii tăi pe unde te-au fost dus,
Şi-nsetat pe drumurile Ţării
Dibui urma ta de blând Iisus.”

Sunt cărți
ți care au deschis calea luminoasă spre adevăr: cele
scrise de Ion Nica, Ovidiu Vuia , Gh. Sărac și Valeriu Lupu.
,,Dimensiunea artistică a personalității
ții eminesciene” constă în
opera sa poetică dar și în cea jurnalistică, filosofică, istorică,
politică, științifică, dramatică, geniul său stabilind dimensiunile
arheității, după Theodor Codreanu.
Iată cum apare Eminescu din perspectiva criticii:
A.C. Cuza: Mihai Eminescu este ,,nu numai cel mai mare poet,
dar și cel mai adânc cugetător al românilor”.
A.D. Xenopol: ,,Eminescu a reușit
șit să coboare muntele poeziei
în adâncurile cugetării filozofice”.
Nicolae Iorga vede în Eminescu ,,expresia integrală a sufletului
românesc”.
Perpessicius îl considera ,,arheul culturii române”.
Pentru Petre Țuțea Eminescuu este ,,românul absolut”, ,,o sumă
lirică de voievozi”.
Veronica Micle îl consideră geniu: ,,Vârful nalt al piramidei...”
,,Dimensiunea socială a personalității
ții eminesciene” este cea de
dea doua parte care consideră că o viață
ță și o operă a devenit știință
EMINESCOLOGIA.
MINESCOLOGIA. Primul eminescolog fiind Titu Maiorescu,
apoi G. Călinescu, George Munteanu, Theodor Codreanu...
Au fost descoperite 121 de scrisori ale lui Eminescu, fa
față de 18
câte se știau și 63 față de 48 ale Veronicăi, scrisori care
dezvăluie o altă fațetă a existenței
ței sale., iar ,,mirifica lume a
cărților
ților ne descoperă activitatea sa de bibliotecar o ,,ocupațiune
științifică și literară”.
Un capitol interesant din toate punctele de vedere este acela
intitulat ,,Eminescu între arta poetică și gândirea so
social
politică”.
Autorul în ,,Civismul eminescian între patriotism și naționalist”
descoperă opera lui Eminescu cu teme ce azi sunt ignorate nu
numai de scriitori, dar și de cetățenii obișnuiți ai țării. Eminescu
a scos în evidență în poeziile sale și faptull că ,,munca este
suprema valoare socială” și nu se oprește aici, merge mai
departe cu o ,,viziune asupra domeniului sănătății
sănătă publice” pe
care doctorul Valeriu Lupu o dezvoltă într-un
un capitol aparte.
Cartea se încheie cu un ,,Epilog: Percepția
ția eminesciană actuală
și corectitudinea politică”. Un citat di Theodor Codreanu este
edificator: ,,Eminescu rămâne întregul cu toate poten
potențialitățile
lui arheale, pe când ceilalți,
ți, oricât de mari ar fi, se simt bine ca
ramuri viguroase ale aceluiași
și trunchi, dând numai împreună
ceea ce s-ar putea numi geniul național
țional românesc. Așadar,
Eminescu are statura unui mit național...
țional... Mitul Eminescu este
unul viu, autentic, de o extraordinară vitalitate” iar
corectitudinea politică nu-ii altceva decât ,,un adevărat marxism
cultural al zilelor noastre” (Th. Codreanu - ,,Eminescu incorect
politic”, 2014).

p. 130

O ,,Bibliografie selectivă” impresionantă, un ,,Index photo”
extrem de valoros și interesant constituie fanalul acestei cărți pe
care doctorul Valeriu Lupu ne-aa oferit-o,
oferi
într-o zi de 15 iunie
2016 la Centrul ,,Mihai Eminescu” din Bârlad, pentru care nu
putem decât să-i mulțumim
țumim prețuindu
prețuindu-i strădania de a fi
îmbogățit
țit eminescologia cu încă o carte extrem de prețioasă
pentru cei care vor să afle ,,adevăruri ascunse”.

Cărți și autori - un fluviu într-un
într
MARE
DICȚIONAR
ȚIONAR de 12 volume, patru au și
ajuns la cei care vor să le consulte…
Jurn. Ion N. OPREA – Iași
Prestigioasa editură TipoMoldova - Iași, director
poetul, publicistul și editorul Aurel Ștefanachi, a făcut cunoscut
mai de mult intenția
ția că pregătește pentru anul 2016 marea
surpriză, editarea sub coordonarea criticului și istoricului literar
Ioan Holban, a unui DICȚIONAR
ȚIONAR AL SCRIITORILOR
ROMÂNI CONTEMPORANI, lucrare structurată
structu
în 12 volume,
format A/4, cartonat, cu supracopertă color.
Vestea, pe mine ca și pealții, m-a
m entuziasmat, dar
amplul proiect, în zilele când la Iași,
și, ca în toată România, multe
se promit dar puțin
țin culeg mai ales intelectualii, m
m-a oprit să fac
pasul,, să solicit editurii CARTEA promisă.
Am vizitat zilele acestea Editura, câteva LIBRĂRII,
unii dintre scriitorii cuprinși
și în DICȚIONAR – pe prietenul meu
poetul, prozatorul și fostul jurnalist prof. Vasile Filip, de
exemplu – ideea cu izvorul curge, atenție!,
aten
s-a făcut fluviu, este
aproape la jumătatea drumului proiectat, sunt patru volume
gata, care ne râd și ne cheamă din vitrine, etajere, rafturi și de
pe noptierele cititorilor, care ne zâmbesc, făcându
făcându-ne cu ochiul
să le cerem, să le cumpărăm, să le consultăm,
co
ca pe niște
documente care, chiar de azi, nu mâine sau poimâine, intră și
rămân în istorie. Important conținutul
ținutul lor, totdeauna mi-am
mi
făcut notițe
țe din ce au scris și publicat alții, cartea aceasta,
MARELE DICȚIONAR,
ȚIONAR, mă încântă, întâi și întâi, că e
maiestos, sobru dar vesel prin copertele sale, aduce în el și prin
el ceea ce sunt și păstrăm patrimonial, cărțile Ioan Banu, Nerva
Hodoș,
ș, Dan Simionescu, Bibliografia românească Veche, 15081508
1830, 4 tomuri; Igor Cereteu, Cartea românească Veche și
modern în fonduri din Chișinău;
șinău; Romulus Antonescu, Dicționar
de simboluri și credințe tradiționale românești…
Dar, să revin, la DICȚIONARUL
ȚIONARUL IOAN HOLBAN,
editat de TipoMOLDOVA, lucrarea, e drept, privește
prive în mod
special membrii USR și, generoasă, Editura a anunț
anunțat – și
respect promisiunea- alocă fiecărui autor numit scriitor, deci și
nouă neregimentați
ți profesional, un spațiu de 10 pagini, format
A/4, care să acopere aspectele care interesează pe oricine
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citește, consultă CARTEA: CV-ul,
ul, aprecieri critice, bibliog
bibliografia
cât mai completă, fotografia de prezentare a autorului, plus – ca
noutate nu doar editorială, încă 4 imagini din via
viața autorului, ca
să-l cunoaștem cât mai deplin.”Dorim să menționăm
ționăm faptul că,
prin acordarea unui spațiu
țiu generos fiecărui autor, proie
proiectul
nostru editorial își
și propune să ofere o reprezentare cât mai
cuprinzătoare a literaturii române contemporane
contemporane”, spune
Editura într-un
un COMUNICAT publicitar pe care ll-am preluat
din România literară nr. 33/2016.
Autorii interesați de proiectul-faptă,
faptă, pentru
pen
a afla
amănunte în plus, se pot adresa Editurii, sediul, Ia
Iași, str. Moara
de Foc nr. 35, clădirea Solomons, etj. 2, la telefon 0745502095,
email:office@tipomoldova.ro, personal eu am mers chiar la
tipografia unde se tipărește
ște MINUNEA, DICȚIONARUL...
Ca vechi jurnalist, cred puțin
țin și scriitor, să simt
simt-resimt
gustul cernelii tipografice, ca atunci când, prietenii mei
tipografii, nea Haim, Contoman, Pintilie, Dumitra
Dumitrașcu, Rusu,
Ciucă, Savin sau Dănilă adunau literele bucată cu bucată, să
facă cuvinte, să deaa drumul rotativei să meargă, să ducă poșta
po
Ziarul celor care-l cereau, și vă asigur, erau mulți, că i se făcea
citirea și în colectiv, râd tinerii de aducerile mele aminte...

Petruș Andrei din Puiești-Vaslui,
Vaslui, poetul, în cartea
recentă, „Călător prin timpul vieții
ții mele”,
îngrijită de doamna sa, profesoara Livia Andrei,
rătăcit printre cărți
ți și reviste...
Jurn. Ion N. OPREA – Iași
Recent, de la Petrușș Andrei, poetul, profesorul și prietenul
de literatură, cum specifică și delimitează distan
distanțele domnia-sa
pe autograful care însoțește
țește la 30 august 2016 din Puiești
Puiești-Vaslui
cartea „Călător prin timpul vieții
ții mele”, ediție alcătuită de Livia
Andrei, Editura Sfera Bârlad- 2016, 190 p., - „Lui Ion N. Oprea,
această carte de suflet, prețuire,
țuire, respect și prietenie literară,
prof. Petruș Andrei” – constat ceea ce am spus în titlu, tratat de
propria doamnă, sărut mâna, Doamnă, la capătul lecturii, eroul
alcătuirii, al cărții și lecturii noastre, mi s-a părut
ărut rătăcit printre
cărți
ți și reviste, nimic deosebit de rău, dar faptul îl invoc să se
evite la întocmirea viitoarelor bibliografii, să nu
nu-mi
dezavantajeze prietenul...
După cum spune și prof. Lucia Munteanu (în Viața
noastră, revistă de cultură și viață aparținând
ținând Casei de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad, p.13) volumul a
apărut cu prilejul aniversării de către poet a frumoasei vârste de
70 de ani (La mulți
ți ani!, prietene), evenimentul bucurându
bucurându-se
de participarea mai multor personalități
ți bârlădene, revista
suscitată, 111p., destinându-i multe pagini.
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Cartea se deschide cu un florilegiu – Mugure de
strugure încălzit de soare sfânt, lacrimă de patimă, miere-n
miere
trestii de cuvânt – 70 de poezii dintre cele mai frumoase ale
poetului, selecționate
ționate de nimeni altcineva, de soția sa, care îi
cunoaște
ște bine opera. Poezii surpriză, ca pentru soț, la a 70
70-a
aniversare. Florilegiul amintit și de acad.Mihai Cimpoi care din
„Înstrăinatul” îi citează versurile nu doar frumoase,ci care îi
punctează originea, cum făcea Lucian Blaga, originea și firea
românului: „Am plecat de la izvoare/Și
Și-am umblat în deal și-n
vale/ ca o apă curgătoare/Când mai iute, când agale.//
agale.//Și-am
ajuns în loc anume/Și
Și cu bune și cu rele,/Undeva în larga
lume/Încercând
nd
să
urc
spre
stele”.Florilegiu care continuă cu un altul
tot atât de major - Petruș Andrei pe
meridianele lumii - și se încheie cu
versuri, iarăși
și surpriză, traduceri în
franceză, engleză, germană,spaniolă,
italiană,greacă, semnate de Elena Popoiu
și Raluca Iancu, Oana Andrei și Irina
Șerbu,Cristina Roșca Lorenz, Radu
Hriscu Buiuca, Alina Sârbu, Denisa
Balan, Adriana Păcuraru, p.108, bine ar fi fost ca semnătura lor
să apară lângă textul expus, știe doamna-soție
doamna
de ce!
Partea a doua a cărții
ții cuprinde repere biografice,
aprecieri critice asupra creației,
ției, -semnate deConstantin
Ciopraga, Liviu Apetroaie, Simion Bogdănescu, Theodor
Codreanu, Lina Codreanu, Grigore Codrescu,Nicolae Dabija,
Emilian Marcu, Ion Gheorghe Pricop, Valeriu Stancu, Cristian
Livescu, Gruia Novac, Gheorghe Țigău – ultimul cu un interviu,
apoi informații
ții privitoare la lansarea primului volum al
sărbătoritului, „Descântece de inimă rea”, editura Panteon,
Piatra Neamț,
ț, 1995, la Casa Pogor, Iași, în prezența
Arhimandritului-doctor Irineu Chiorbeja, stare
starețul Mânăstirii
Neamț,
ț, a poetului Lucian Vasiliu, a familiei și a colegilor de
facultate,și
și vestea pentru români că poetul Petruș Andrei este
posesorul și a Premiului Literar Naji Naaman, Beirut, Liban,
pentru creativitate, 2015.
Lansate în anul 2002, Premiile literare Naji Naaman,
aflăm din ce se scrie în „Călător prn timpul vie
vieții mele”, p.126,
se acordă autorilor cu texte literare cele mai emancipate în
conținut
ținut și stil,cu scopul de a revigora și dezvolta valorile
umane, aceată cinste și bucurie, așezată
șezată apreciere, oferindu-i-se
oferindu
și poetului de la Puiești-Vaslui,
Vaslui, cu 2041 de participan
participanți în
competiție,
ție, din 60 de țări, scrieri în 32 de limbi și dialecte,
învingătoare ieșind
șind limba română și românul Petruș Andrei,
alături de el fiind alți 58 de câștigători
știgători noi, 2015.
La anul, în luna august, laureaților
laurea
li s-a spus, vor avea
textele tipărite în Antologia anuală a premiilor, publicată de
Fundația
ția Naji Naaman pentru Cultură Gratuită (FGC), cu atestat
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care le va conferi titlul onorific de membru al Casei
organizatoare.
Tot în această parte de carte – a doua – sunt prezente
dedicații, urări adresate poetului –după iubire... cu siguranță e
PRIETENIA scrie pe filă, deși noi socotim că prin prietenie
vine iubirea, că zice însuși Mircea Eliade„Dacă există o fericire
pe pământ,apoi aceasta este prietenia” (Viața noastră nr.29,
iunie 2016, p.23) – de la Lina Codreanu,Theodor Codreanu,
Nicolaie Mihai, Academia bârlădeană, Gruia Novac, Daniela
Oatu, Teodor Pracsiu, Ion Gheorghe Pricop, Marinel Gîlcă,
urmat de un redacțioal – „Petruș Andrei –Basmul cu cele trei
zâne”, care înseamnă prezentarea biografică a fetelor
sărbătoritului și a alcătuitoarei de text –Petruș Andrei și
doamna sa, Livia Andrei: Loredana, cea mai mare, Oana Bella,
mijlocia, Elena, micuța.
Întrebat la un intervu, care este dintre toate poeziile
sale cea mai mare realizare, spune cartea, poetul a răspuns cu
mândrie: „Cea mai mare realizare a vieții mele sunt cele trei fete
pe care le am și cei patru nepoței și-i mulțumesc bunului
Dumnezeu pentru asta”, nepoții fiind Sînziana, medic
stomatolog, Iași, Viviana și Victor, Canada, Smaranda, Iași, pe
care noi am mai întâlnit-o și înaltă carte, Petruș Andrei, și am
vorbit despre ea.
Volumul, “Călător prin timpul viețiimele”, de Petruș
Andrei, alcătuit de Livia Andrei, se încheie firesc, inspirit, cu
imagini din Albumul intimitățiilor, amintiri cu familia, cu
prietenii în diferite locuri – la Casa Pogor, Iași, la Bacău,
“Zilele Bacovia”, 2015, la Bârlad, 15 ianuarie, 2016, Centrul
cultural “Mihai Eminescu”, când Petruș Andrei a vorbit despre
“Eminescu -150 de ani de la debutul poetic”.
Urmează
în
carte
mărturia
“Trecut-au
anii…”,fotografia celor doi, înzepeziții, Livia și Petruș Andrei,
p. 181, suita volumelor publicate, revistele la care colaborează,
activitatea la CARP “Elena Cuza” – Bârlad, la
Universitatea“Al. I. Cuza”, Iași, diplome de tot felul, premii
primite…
Spuneam în titlu, rătăcit printer cărți și reviste, în fișa
biografică se cuprinde o vastă activitate a lui Petruș Andrei,
prezențe în antologii și dicționare, colaborări înalte volume și
publicistica literară, dar spre supărarea mea, nu se spune nimic
despre contribuția sa la activitatea Cenaclului literar la distanță,
Cenaclul “Prietenia”, care nu-i puțină. Poetul Petruș Andrei este
un active colaborator al Cenaclului nostru, prezent cu texte la
cel puțin volumele de antologie, poezie și proză, cu o temă dată:
Darul vieții: Dragostea, 2014, p. 232, Viață, viață…, 2015, p.19,
Revistele? Luminoase, instructive și educative…, 2015, p. 79,
83. Nu uita…, 2015, p. 54, fiind și unul dintre protagoniștii
organizării manifestării – “Provocare, opera pro și contra”,
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organizată de Biblioteca municipală Bârlad, sâmbătă 23
noiembrie 2014, invitat Ion N. Oprea, moderator Geta Modiga,
printer vorbitori și prof. poetul Petruș Andrei despre “Ion N.
Oprea, două antologii de referință, Darul vieții: Dragostea și
Dorul de-acasă”, susținute în plen, în sală și doamna Livia
Andrei, și cuprinsă ulterior și în cartea“Gânduri în labirint”, de
Ion N. Oprea, Editura PIM , Iași, 2015, 259 p.,care include
lucrările întregii acțiuni și alte materiale specific momentului.
Completez, la 11 aprilie 2015 în revista LuceafărulBotoșani, referitor la ce spuneam cu privire la Smăranda,
nepoțica, pornind de la o altă carte comentată, a fost publicat
articolul “Petruș Andrei, cofesiune: “de la domnul profesor de
profesori”, la Smăranda din “Zâmbet de primăvară”, poate de
Paște?”. De ce nu s-au menționat și toate acestea la bibliografia
din “Călător prin timpul vieții mele” ? Ca să completez eu,
însoțitorul, pe Călătorul, Petruș Andrei, pe parcursul vieții sale
cu activitate la Cenaclu literar la distanță și în publicistica
botoșăneană…
9 septembrie 2016
P.S. Am insistat asupra laturii bibliografice nu
întâmplător. Dacă nu ne-o organizăm și conduce noi, autorii ori
cei care scriu despre noi, atunci cine să le-o spună cititorilor
noștri, și așa, arătată, nu se prea înghesuie ei s-o citească, să o
cunoască, să folosească scrisul ce li-l oferim?! Avem exemple
destule. O lucrare recentă a Institutului Național de
Statistică(INS) arată că doar 30% dintre români au citit o carte
în ultimul an. Tot atâția au cumpărat un ziar sau revistă. Piața
cărții în România a desfăcut cumpărătorilor cărți în valoare de
aproximativ trei euro de cap de români, anual. Bibliofobi, la
capitolul necititori, cărți și ziare, suntem fruntea în lume, alături
de turci și de greci.
Am făcut un test, nici pe net nu se citește. La 8
septembrie a.c. am publicat în Luceafărul-Botoșani text, puteți
să verificați, un APEL-ADEZIUNE de solidarizare și cerere
către Ministerul Culturii să ia măsuri ca ANUL 2017 să fie
declarat ANUL OVIDIUS, ca cel care, exilat la Tomis, a scris
despre Daci și Geți, dezvăluindu-le calitățile, un fel de omagiu
Daciei și strămoșilor noștri, o chemare la strângerea legăturilor
culturale, diplomatice și bisericești, româno-italiene, în acest
sens, dar surprinzător, am constatat că până în dimineața zilei de
11 septembrie nici un cititor, inclusive membri ai Cenaclului
literar la distanță care cunosc unde scriu eu cu prioritate, nu au
citit textul APEL dar mite să-și declare ADEZIUNEA!
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Un Vagabond Stelar – Cristinel
istinel C. Popa

Horia MUNTENUS - Cluj
Apărută în anul 2013, la editura ,,Contact international”
în colecția
ția ,,Călătorilor Astrali”, cartea de versuri a poetului
Cristinel C. Popa pare a fi o cercetare de sine, într-un
într
timp
degradat, într-o conjunctură nu doar șchioapă ci și putrefactă. O
cercetare de sine printr-o (cum o definește
ște Liviu Pendefunda,
postfațatorul volumului) ,, interogaţie plină de forţă, salubră
metafizic”.
Cartea acestui autor, aflat în deplinătatea maturită
maturității sale, mă
determină
rmină să o consider continuatoare a poeziei onirice a lui
Emil Botta, a delirului liric strecurat, cu nonșalanța
șalanța candorii, și
în operele lui Cezar Ivănescu, Petre Stoica sau Mircea Ivănescu,
specific pentru abordări preferențial
țial suprarealiste, utile
vectorilor moderni ai transfigurărilor și încercărilor de evadare,
din orizontul îmbâcselilor contemporane, în spa
spațiile aerate ale
hiperbolei. Sentimentele pot fi, ,,parcă”, mai ușor
șor ,,transcrise”
prin astfel de tehnici literare și, pe de altă parte, ,,pare” că le
,,asigură” o transpareță
ță de vitraliu, astfel încât rezervele de
integritate ale ființei
ței să poate fi conservate. Lămuririle sunt în
raport direct cu împlinirile și performanțele limbajului.
,,Apoi, din nou, acopeream singurătatea/ După care deereticam
între
tre cele două eclipse de soare prin debaraua matrimonială./
Emoţiile le strângeam cu o plasă pentru fluturi./ Şi ne aruncam
amândoi în săruturi infernale./ Sub o ploaie de zâmbete ridicam
focuri de tabăra şi zămisleam/ copii./ Tu strângeai cu privirea
pustiul
iul acoperit./ Eu mâncam cu mirosul urmele de ideal./ Şi
ploua peste noi cu aur./ Până ce ne-am
am contopit într
într-un tot
unitar./ Ca-ntr-oo nuntă mută. Cu zestrea, întregul rai.”
Volumul e conceput ca o aventură a cunoașterii
șterii unui personaj
misterios întâlnit în sinele poetului. E definit prin sintagma
,,Vagabondul stelar. Personaj construit din fantasticul
subconștientului
știentului colectiv hiperealist filtrat de aporiile autorului:
..Sunt vagabondul stelar./ Dacă suflu o dată, se răstoarnă Calea
Lactee a cuvintelor” Neliniștea
ștea e personalizată, însă, și
merituorie, demnă de politețuri:
țuri: ,,Stimată Angoasă, Excelenţa
Voastră Cruntă Infamie. Draga mea Neşansă. Iubitul meu
Neadevăr”. Momentul sesizării neadevărului e echivalen
echivalența
descoperirii unei oglinzi, în care se răstoarnă totul într-o
metafizică proprie căreia, Poetul i se adresează descumpănit de
mirare, hipnotizat de trecutul ei glorios: ,, Când ne sărutam şi
stârneam adevărate furtuni solare, atunci/ unde eram?/ Când
cerul se îndoia şi noi ne iubeam ca doi îngeri însânge
însângeraţi, tu
unde erai, eu unde eram?// (…)// ,, Când munţii încolţiseră ca o
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flacară de nestins. Şi noi ne/ strângeam, şi tu tot plângeai./ Şi
toate ploile ţi se adunau sub pleoape.”
Poemul e un fluviu, o călătorie a lichidelor lirice care alcătuiesc
această metafizică și o metamorfozează continuu. Poetul e
proteic si rimbodian: ,, Acolo se întâmplă toate astea./ Prietenii
şi-au
au tatuat pe braţe un litru de alcool.” - ,, Ederlezi, sfânto, neam întors! Din beţie, sau mai degrabă din vis, din tot ce-ar fi
fost…” - ,, dimineaţa când limitele sistolice ale tensiunii îi cer
să se îngrămădească în vase…”
Se răsfrânge, în această oglindă (metafizică), astfel, o lume
alandala dintr-o
o lume alandala, un alt invers (in-vers)
(in
care
pustiește, seacă. Și Noumenul
umenul revendică ruga, văzută ca o
pasăre binecuvântătoare: ,,Păsare, tu pasăre zburătoare, încă
nescrisă,/ Pasăre cu gheare de foc, cu trup de melasă//
(…)//Înger alb pe un cer albastru/ Cobori să ne spui o poezie/
Opreşte-te
te pentru o clipă pe frunte, pe braţe,/ În faţa ochilor
noştri nepăsători/ Şi ne cântă un imn al toleranţei/ Balada
literelor şterse, cântecul paragrafului stins, înghiţit de timp,
sufocat de abandonare,/ Oh, frumoasă coală de hârtie, excelenţă,
filă de Biblie, ori Pateric// Spune-ne
ne poveştile
pov
nespuse”
Cristinel C. Popa este un poet de talent, hărăzit cum s-ar
s spune,
justificat de o devoțiune
țiune specială instrumentelor de expresie pe
care, se vede bine, le-aa asimilat din marea literatură. Felul
debordant în care construiește
ște sintaxa, uneori topindu-și curajul
în febrilitatea adolescentină eliberată, lăsată să alerge de capul
ei, până la epuizare, căci i-aa educat comportamentul, a dresat
dresat-o
intelectual, alteori ținând bine frâiele esteticii, chiar încătușând
verbul în strictețea
țea criptărilor. Cu toate astea, nu lasă
hermeneutica evidenței,
ței, lectorul e fericit că ea i se ocultează și
resimte din plin senzația
ția simplității care tronează, care dispune:
,,Astăzi sunt preocupat realmente de locul unde cade umbra în
casă./ De felul cum zboară muştele dea
deasupra colivei nupţiale.
Ori de tensiunea care circulă în articulaţiile patului.// Nu, nu,
nu-mi
mi cereţi chestiuni filosofice, abstracte noţiuni legate de/
moarte, ori reîncarnare!” Sau, iată!, un alt exemplu:
,,Subsemnatul, de meserie prost dispus, vă declar
decla pe proprie
răspundere că nu am încălcat nicio regulă în a-mi
a
irosi viaţa.//
Aflaţi despre mine că sunt sănătos şi arăt acru. Propriul schelet
încă îl conduc bine. Iar umbra neputinţei mele planează între
două scurgeri de ape.”
Nu? Nu este așa că e o poezie
ie de primenire? Nu e așa
a că avem
un poet reavăn? Dar acestea nu sunt decât bucurii estetice.
Temele sunt însă grave, situate în mlaștina
mla
unui peisaj grotesc,
într-o conjunctură hilară, absurdă: ,, Dicţionar de si-noname/
Becali, un clop şi două bâte/ Udrea,
a, o poșetă
po
Vuitton,/ Videanu,
o bordură cât Palatul Parlamentului,/ Băsescu, o chelie cât
Oceanul Atlantic,/ Iliescu, un pionier înflăcărat, sărac şi cinstit/
Roman, un pulover găurit la mijloc,/ Ciumara, 1000 de flămânzi
morţi de sacrificiu,/ Ioan Stoica,, o puşculiță
puşculi spartă de hoţi,/
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Bahmuţeanu, un fibrom uterin,/ Irinel Columbeanu, un broscoi
cu faţă de securist/ România, un imens grajd de porci,/
televiziunea, un film xxl very hard./ Iadul, raiul tuturor celor
pomeniţi mai sus.”
Da, într-un astfel de timp, neprielnic Poeziei, ,,schema facilă a
râsului despicat în umbră e ca un cuţit”. Și atunci, rămas pe
baricadele suferințelor și deznădejdii, cum alții la Apa
Vavilonului, poetului i se aude strigătul, parcă ultimativ
și testamentar: ,,Lăsaţi porumbei să emigreze în Neverlandia!”,
chiar dacă, prin fereastra deschisă spre Dumnezeu, îi trimite
acestuia întrebările: ,,Cum ar putea face El să mă reîntâlnesc cu
cel mai bun prieten, cum voi proceda eu să zăresc din nou pe
geam zăpezile copilăriei/ noastre./ Şi zgomotul de fundal al
caleştii lui Moş Crăciun./ Freamătul vieţii în fericitul an 1986
cine mi-l mai dă înapoi?” – întrebări plecate dintr-un univers
fracturat, îmbâcsit de schizoidii, de avalanșele crizelor de
personalitate, de alte patologii ale timpurilor din urmă: ,,Vă pup
alb pe toţi prietenii mei de facebook. Acest text poate fi
considerat cum doriţi: mesaj, poezie, proces verbal, proces de
conştiinţă, lălăială, dare de seama, înjurătură. Ce doriţi! Numai
să fie alb. Eu sunt alb, departe de roşul comunist, de Roşia
Montană, de roşul comentat sau nu la vreme de revoluţie.
înainte, soldaţi!”
În capătul lucrurilor, pe marginea atâtor redundațe nocive ale
unei societăți în derivă rămâne cenușa viziunilor vagabondului
stelar, cast, regăsit după piederea de sine, după atâtea pierderi,
răvășit de igrasiile minții unei demonități denominate, plaga
postmodernității: ,,Un şomer grandios pe o stradă îngustă,/ Un
motiv de batjocura la emisiunea lui Măruţă./ Un intelectual
respectat, un poet acceptabil, un iubit pretenţios/ Un bolnav
dificil.” – Un exilat, am spune noi, în deplin acord cu Liviu
Pendefunda (,,El este pustnicul modern ascuns nu pe muchii de
munte, ci-ntre oameni”).
Vagabondaj în prefigurările ei cosmice, vagabondaj înlăuntrul
unei realități toxice, poezia lui Cristinel C. Popa este o
pledoarie lirică de excepție și o spunem fără nici o rezervă.

Matematica iubirii
Cristinel C. POPA – Iași
E o taină adâncă în noi și în sânge
Să știm să iubim uneori cu patimă și ură.
Să ucidem în lacrimi tot ce a rămas neexplorat.
E o cerință primordială să nu-i uităm pe cei ce ne uită.
Să-i iubim cu precizie
Pe cei ce ne cresc ca pe copiii unei idei bune.
Pe cei care ne înalță la umbra copacilor ce nu se sfârșesc
Cu speranță și înțelepciune.
E o taină adâncă în noi să știm să adunăm cumpătarea din praful
pierdutelor iluzii
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Să strângem din colb cu fruntea înstelată credința și dragostea,
dușmănia frumoasă a îndrăgostiților…
Reîntorși din seva pământului
Să intrăm uneori în noi înșine.
Să ne apropiem milimetric, fie și printr-o formulă matematică
La ce e solid și cu dragoste.
Există o matematică a iubirii!
O rețetă secretă ce spune că tinerii puri în idei nu mor niciodată
Că fântânile și mințile luminate nu vor seca
Avem nevoie de mii și mii de ani, de postulate, teoreme,
demonstrații
Pentru a arată că putem aplica dragostea în termeni absoluți.
Cu ochi însângerați, îmbibați de sentimente aflăm însingurați
Că pentru a iubi cu adevărat e nevoie de o singură formulă.
Sacrificiul. Și pentru el trebuie să sfârtecăm între spații și
intervale vaste întinderi de invidie și ură. Iar voi?
Voi trebuie să recunoașteți necunoscutul din voi.
Derivați în întinderi geometrice vaste.
Să ucideți în minte invidia și semeția trufașă,
Pentru a cânta cu toții imnul smereniei,
Aprins.
Apoi, ghidați dintr-o matrice precisă și rece,
Cu o meteorică, nebună și pură patimă
Să aflăm că există o știință a vieții, un postulat al lui Dumnezeu
O fierbinte, infinită și pură formulă matematică
Ce spune că în locul procedeelor științifice complicate,
În locul lor stă întotdeauna credința
Ea este matematica iubirii!

Un poet, Cristinel C. Popa, și probele sale
transmoderne
Poemele lui Cristinel C. Popa, din acest volum, sunt un
soi de prelegeri existențialiste, care alcătuiesc un discurs despre
starea ființei (în speță, a poetului, cu sau fără repere matematice,
în sau înafara formulelor, încadrat de modernitate, încorsetat de
viciile ei totalitare. De la prima bătaie de pleoapă, până la
momentul concluziilor, pentru mine Cristinel C. Popa are un
angajament ideatic existențialist.
Speriat, angoasat, în căutarea Adevărului, poetul e când cel mai
mare geometru în viață, când pustnic - însă mereu în căutarea
tatălui dispărut și în elogiul mamei. Firav, sensibilitatea îi
relevă: ,,Cu cât ești mai tânăr, cu atât moartea este mai aproape”
- conștiința existenței ca un tren fără de întoarcere (,,Circul cu
un tren fără de întoarcere./ Locomotiva gâfâie, osiile plâng
neîmpăcate./ Drumul e lung./ Geamuri închise, lumini ce se
sting la fiecare haltă/ (...)/ Garnitura ne poartă-n direcții precise,
pe sensuri minate./ Găuri negre, partea nevăzută a Universului./
Sunt haltele de gală ale trenului fără bilet de întoarcere,/ (...)/
Trenul care nu se mai oprește./ Trenul cu bilet fără întoarcere./
Până în grădina mult-așteptată”.
Cristinel C. Popa nu dă impresia că ar lăsa loc ironiei - fie este
atât de bine ocultată, fie o reprimă în scrâșnetul sintaxei, încât

Lohanul nr. 39, octombrie 2016

Literatură
Literatur
exclamă dezinhibat: ,,Nu pot să scriu cuvântul fericire” (,,Nu
pot să scriu cuvântul fericire./ Voi știți? Cu ce fel de litere se
face?/ Litera F parcă e prea amenințătoare./ Plus că lasă și o
umbră/ criminală într-o parte./ E te poate prinde ușor între
brațe./ E ca un pieptene, ca un joagăr ce sfârtecă bunele
sentimente…/ R tremură printre dinți ca un bâlbâit orice idee,
fiece cuvânt îl mestecă îndoit.”

acestei conștiințe: poetul, uneori, ,,scapă”, ,,alunecă”, ,,nu se
percepe” - poate involuntar (tindem să credem), poate în mod
deliberat (nu suntem siguri) - însă, prin asta, avem convingerea
autenticității. Și proba acestei autenticități o constituie fluxul
metaforei (inflexiune rebelă a talentului) care irigă discursul
poetic - nu fără urmări dramatice, fiindcă autorul mărturisește:
,,Mă doare această chinuitoare libertate”.

Unui comentator, cum este eruditul de prestigiu, Theodor
Codreanu, nu îi putea scăpa neobservată structura de concepție
cu inserții în transmodernism, manifestă la Cristinel C. Popa, pe
care îl consideră un sorescian moldav. Într-adevăr, substanța
expresivităților ce dau notă poeziei în cauză ține de o bună o
exersare a epicului, bunăoară - fapt ce asigură o continuitate, o
bună circulație a revendicării principiilor descendențelor
epopeice, aproape. Referințe biblice se amestecă, subtil ori brut,
uneori, cu schițe diverse, bine asimilate. Se alătură toate astea
experiențelor proprii, dureroase, marcante. Experiențele au
nevoie de relatare, iar poetul de eliberarea poverilor lor, întru
purificare. Da, Arta este purificatoare. Și, în acest perimetru,
salut și eu incipiențele transmodernismului lui Cristinel C.
Popa. Și se justifică această afirmație, mai înainte de orice, prin
filtrele avangardismului de secol XX prin care Cristinel C. Popa
își trece poezia. Deloc grăbit, așa după cum remarcă prefațatorul
(Ion Gheorghe Pricop), răbdător, nu doar cu sine ci și cu
receptorul (cititorul), poetul se remarcă prin acuratețea
comunicării, manifestând o înțelegere specială față de
partenerul imaginar sau real de dialog - dacă nu cumva e sinele
acest partener - iar invocarea tatălui dispărut declamă
sinceritatea absolută a liricii sale. Ea se constituie ca o
cunoaștere specială a eu-lui și a lumii, pe care, fabuloasă, ne-o
împărtășește.

Din cenușa tuturor celor trăite, observate, examinate, analizate
și asimilate (sau mai ales, transformate/ transfigurate) în
substanța poetică (produs finit al libertății invocate, creatoare)
renaște, ca o pasăre antică, nostalgia febrilității, a tinereții
nevralgice, a pasiunilor și convulsiilor spirituale: ,,S-a dus
tinerețea, și o dată cu ea și cerul lucios, ambițiile, speranțele.”
Și poate că înțelegem că libertatea creatoare, ,,Pasărea
curgătoare” (singura libertate lipsită de constrângere dar
generată de o suferință misterioasă) e hipnotism și metafizică
stranie în care timpii de conjugare se amestecă dizolvându-se
unul în celălalt: ,,Astăzi, de exemplu, m-am specializat în
instrumentele celeşti. Mâine veghez, cum spuneam umbra din
casă, penumbra din beci. Să nu o doară la întânirea cu ziua!
Păzesc aşteptarea de eveniment şi moartea de viaţă!” Numai
astfel, Poetul este, așa cum enunță Cristinel C. Popa, un
,,Pustnic modern”, în jurnalul căruia vom găsi scris ,,Am înălţat
spânzurători viselor,/ M-am înarmat cu ultimele lungimi de
umbră/ ale celor pe care i-am iubit”; sau: ,,Am ucis noaptea
aceea frumoasă în care am avut șansa de a mă căi.”

În ,,Matematica iubirii”, Cristinel C. Popa își desăvârșește
aplecarea spre discursivitate, de altfel, constantă și a celorlalte
volume ale sale. Discursul (în general solemn și grav) este
matrice pentru stările sale lirice, împărtășite cititorului, poate
împrumutate de la acesta, din lume, din fondul comun de
experiențe, exultări, meditații, melancolii și tristețuri, dar, mai
ales, discursul pornind din răscoliri ale sinelui, defrișări ale
trăirilor proprii, exuberanțe personale, ,,accidente” ale
reverberațiilor lumii înconjurătoare, proiectate pe ecranul
conștiinței sale - rezultate, concluzii, sinteze ale Întâlnirii
Poetului cu Lumea. Desigur, nu este asta apanajul sau
originalitatea acestui autor, ci specificul marii poezii, îndeobște.
Vrem doar să subliniem faptul că poetul Cristinel C. Popa nu se
revendică de la necesarul vreunei ,,revoluții”, vreunei ,,înnoiri”
sau a vreunei ,,avangarde”, ci, mai degrabă, de la nevoia
,,Întoarcerii la Poezie”. Discursul său justifică prin valorificarea
rațională a emoției, prin analiza sensibilității creatoare cu
instrumentele lucidității: autorul dovedind, cu pertinență,
conștiința de sine. Da, o anume delicvență penetrează cadrul
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Da, puterea discursivă a acestui poet se originează, cum am
spus, în fluxul metaforei (,,Mama cu nume de auroră boreală”):
la fel ca în marea poezie, întâlnim o metaforă extinsă, poemul se
naște, crește și se exemplifică intrinsec, prin metaforă din
metaforă, cum trupul fătului se dezvoltă din inimă. Iată de ce îl
socotesc pe Cristinel C. Popa un prefigurativ transmodern.
Pe de altă parte, un poem curge într-altul, este o trecere bine
gândită, alcătuind, din reflexiile construcției, cartea poem,
,,Matematica iubirii” - ,,Fie un domn și o doamnă./ Tineri,/
Exponenți ai unor mulțimi nevide, degrabă iubitoare de logică
contopire./ Doamna, un unghi ascuțit între picioare,/ dar nu mai
mare de 45 de grade./ Bărbatul, cu cel drept aflat în marginea
dreptei W. Cu/ înălțimea ce cade pe cateta M./ Nu departe de
superba rochie de seară./ Fie e o dorință arzătoare./ Date fiind
condițiile z./ Și arcul de cerc teta./ Relația poetică rezultată din
profunda/ efuziune lirică la vreme de nostalgie/ naște o
frumoasă poezie”.
Întâlnim în acest volum, rezemată de capacitatea de construcție,
o sensibilitate mascată de preocupări matematice (atât formal
cât și formativ) care denotă că avem de a face cu un poet
complex, pe seama căruia se va putea dezvolta, în viitor, (cu
speranță), un discurs critic de întemeiere.
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Domiciliul neuitării
Ec. Nicolae VÎLĂREANU SÂRBU - Sibiu
La deschiderea unei văi prinsă în frunzişul copacilor abia
îngălbenit, căprioare de aramă cu gleznele şi copitele zvelte şi
iuţi, erau gata de salt spre desişul întunecos, cu miros de putred
în urma ploilor de argint care se mutaseră spre sud peste
coamele dealurilor, poposind lângă podgoriile încă neculese cu
arome îmbietoare şi dulci. Aici urma să se desfăşoare simfonia
strugurilor cu boabe negre, roşcate şi aurii, puşi în coşuri
împletite
mpletite de sătenii veacurilor care păstrează totdeauna credinţa
cu ei ca pe o aură sfinţită-n biserică.
Nu ştiu cum aş putea răsuci cuvintele şi vorbele înfometate de
miresmele locului, să fac deschiderea primitoare prin porţile
sărbătorilor, cu un sărut de pâine caldă, ruptă, rostind numele
divin. Alergam cu sufletul, treceam de vegetaţiile potrivnice şi
paşii mei îşi lăsau voit urmele pe drumul şerpuind pe marginea
râului care străbătea satul ca o curgere-nn neant. Mâinile
mângâiau cu sfială aerul cântător,
or, degetele erau aprinse de
nerăbdarea ajungerii acasă, acolo unde un drumeag coboară din
munte şi se pierde-nn uliţa pe care copilăria mea şi-a
şi stabilit
domiciliul ce nu mai poate fi niciodată schimbat. Deasupra
satului măgura cu o formă de jumătate de ou,, se învecinează la
apus cu valea Socilor iar la răsărit cu pârâul dintre măguri şi are
la baza o platformă dezordonată pe care sătenii au plantat o
mulţime de cireşi, vişini şi chiar pruni. Unii şi
şi-au încropit
grădini cu garduri din mărăcine în care până la înălţarea
vişinilor proaspăt plantaţi, cultivă cartofi, un soi tare şi făinos
adaptat la aceste condiţii de înălţime. Îmediat sub pieptul
măgurii era o plantaţie de stejar plină de fragi şi căpşuni
sălbatici cu fructe atât de aromate şi gustoase încât ccopiii satului
le culegeau de zor deşi puteai să ai surpriza să întâlneşti vulpi,
iepuri şi mai ales şerpi. Această plantaţie se prelungea cu o
pădure de fag şi carpen în formă de triunghi cu vârful în jos,
străjuită de două pâraie care se uneau într-unul singur
ingur ce formau
valea Ruşească. Ea curge leneşă pe lângă sat la răsărit de acesta
vărsându-se
se în Şuşiţa verde. Pe partea opusă la vest de sat,
curge desigur pârâul Socilor care îşi are obârşia în trei izvoare
departe în munte, ele se unesc într-unul
unul la botul
bot Socilor şi
străbate o vale împădurită cu aluni, fagi şi carpeni iar deasupra
lor sunt stânci abrupte de calcar în care îşi fac cuiburi lăstunii de
stâncă. Acest pârâu iute de felul lui şi învolburat pe vreme de
furtuni se varsă tot în Şuşiţa Verde. În ell noii copiii verii ne
făceam bălţi pentru scăldat s-au
au pescuiam mrene şi fâse de
de-ţi era
mai mare bucuria. Între aceste coordonate acum parcă amorţite
pe dunga timpului se întindeau livezile de pomi, ogoare
cultivate cu tot ceea ce-i trebuie ţăranului trăitor
tor în veşnicie, ce
căpătau aure pline de aroma suspinului copt şi a vorbelor de duh
rostite de bătrânii cu deschidere la poveşti şi întâmplări care mai
de care pline de suspans şi tâlc. În gândurile mele pietrele
vorbesc, izvoarele au ochi de lumină dătătoare
oare de imbold,
vânturile au un susur vorbitor în frunzele tremurate ale
copacilor şi ploile solfegiază molcom simfonii ale bucuriei,
alunecă într-oo boare vie, ademenitoare peste măguri şi păduri
dese, neguroase cu acoperişuri de nori de stele deja răsărit
răsărite. Cu
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furtunile pe braţe trec întotdeauna mai departe spre marile
căutări unde nici o umbră nu poate opri soarele să râdă pe
umerii fecioarelor cu părul irizat în voia adierilor de vânt.
Aştept dimineţile să se logodească cu gândurile năstruşnice pe
liziera pădurii de pini surprinşi de ecoul trecerii trăsurilor
toamnei spre oraşul de rubin cu lumini multicolore ca penajul
unui păun sosit prea devreme la întâlnirea cu stelele de pe partea
de cer luminată de luceafărul de seară supărat pe steaua
nordului devenită tot mai vizibilă. Noaptea îmi părea plină de o
vrajă care prindea totul în aripile ei şi, deşi era străbătută de
atâtea poveşti cu întâmplări pline de trăiri şi închipuiri
fantastice nu-mi
mi era frică, călătoream noaptea de la o casă
cas la
alta a bunicilor, pe cea mai scurtă cărare care trecea prin faţa
bisericii şi cimitirului aşezate la mijlocul dealului viei. De multe
ori această trecere o făceam în fugă cu fraţii mei.

Toamnă cu struguri şi stropi de ploaie
Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iași
Dimineaţă. O dimineaţă ca oricare alta, acum spre sfârşitul
lui septembrie cu diferenţa că Soarele – după eclipsa totală de
Lună, îşi face siesta printre lacrimile Maicii Domnului; semn
că nu ne-aa părăsit după ridicarea la cer, a lăsat gaj Brâul. Brâul
care să ne însufleţească sufletele la vreme de bejenie, Brâul
când ploile – prea tari, să nu înece pământul, Brâul, ca seceta
prealungă să nu ne ucidă. De tot.
Dimineaţă. Elevii, frecându-şi ochii să alungă somnul tare
dulce la vremea dimineţii, se îndreaptă grăbiţi
grăbiţ spre copoţel.
Şcoala din sat, deşi reparaţia capitală s-a
s făcut cu doar trei veri
în urmă, nu este funcţională. Din lipsă de elevi. Satele,
îmbătrânite,
mbătrânite, lăcrimează prin gardurile ale căror scânduri ici,
colo sunt rupte de vechime; lăcrimează prin streaşina caselor a
căror ţigle s-au deteriorat de la vijelia cu gheaţă din vară;
lăcrimează prin obrazul sterp de lacrimă a bietului român care
se încăpăţânează
ncăpăţânează să mai rămână olecuţă în bătătura-i,
bătătura până să-l
cheme pământul...
E dimineaţă şi o bătrânică cu fruntea şi grumazul plecat, duce
cu grijă în spate un săculeţ din iută în care sunt adăpostiţi
alţii treizeci, din plastic; grăbotă se îndreaptă sspre staţie: să
prindă microbuzul de Cozmeşti, acolo unde are pământul
moştenit de părinţi. Acum un întreg lan de vie de diferite
soiuri: feteacsă neagră, merlot, fetească albă, aligote, corniţă şi
căpşunică. Nu a fost dintotdeauna lanul acesta de vie. Pe
vremea copilăriei erau păduri virgine de tei, frasin, stejar, ulm
şi jugastru. Odată cu înfiinţarea Asociaţiei, pădurile au fost
exloatate şi plantat hectare îmntregi cu vie. A fost o perioadă
când ei, cozmeştenii o duceau, nu bine, foarte bine. Se
construiseră
uiseră şi câteva blocuri, locuinţe pentru specialişti, sediul
unităţii şi chiar o şcoală mare cât patru şcoli, unde învăţau copiii
cu dezabilităţi.
Revoluţia de la 1989 a schimbat lucrurile: pentru unii în
bine, pentru alţii, mai puţin. Un singur lucru nu a înţeles
românul: prea multa libertate strică! Au plecat cei în floarea
vârstei, bărbaţi şi femei să civilizeze cu inteligenţa-le
inteligenţa
Occidentul şi Orientul, să ducă lecţia noastru de bună
bună-cuviinţă
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dincolo şi să aducă ce le prisosea celorlalţi: droguri,
dezmâţul, homosexualitatea, violul şi violurile de tot neamul şi,
indubitabil, crima.
Cei de bună cuviinţa s-au
au întors. Acasă. O parte cu buzunarul
peşcheş. Nu toţi însă. Unii, folosiţi de cobai, au distribuit
iarbă; neputând-o plăti la vreme au achitat-o cu propriul sânge.
Alţii au venit acasă. De tot. Când în întâlneşti, eviţi să
să-l priveşti,
de teramă să nu se ia după tine. Are o fixă: să
să-ţi dea nişte
pătrunjel... Sau dacă nu vrei să-ţi
ţi taie nişte lemne; nu ia mult...
Pleacă gorunii dincolo, falnici şi plini de viaţă şi se întorc ca
nişte stejari secătuiţi de sevă, îmbătrâniţi şi găunoşi, înainte de
sortit...
Dar lui tanti Iasmina nu-i este teamă de greutatea dusă în spate
şi nici de vechimea anilor: se apropie culesul viilor pârguite
înainte de vreme din
in cauza secetei prelungite şi trebuie să
ajungă acolo, sus pe vârful dealuriulor unde strugurii, rumeniţi
de soare, reflectă ei înşişi raze de lumină în sufletul ţăranului;
cu siguranţă, podgoria, nestricată de ploi, avea să aducă
olecuşoară de venit prin vânzarea strugurilor.
- ...că la ce-mi
mi trebuie multu’ lu’ Prutu! Pun acolo într
într-o
damingeană, să fie de-o pomană de m-oo chema pământul să dau
altora mandatul vieţii. În rest, să plătesc dările – care-au mai
rămas, să cumpăr ceva lemne că, iacă-tă, acuşii vine iarna şi tot
aşa...

Ştii ce se întâmplă cu creierul tău când
este îndrăgostit?
Psiholog Ramona CÂRCOTĂ
Ştii ce se întâmplă cu creierul tău când este îndrăgostit?
Ştiai că s-aa constatat că tiparele cerebrale sunt aceleaşi la
toate persoanele îndrăgostite?
Bservațiile
iile acestea aparţin unor neurobiologi britanici
(mai exact Andreas Bartels şi Semir Zeki). În urmă unui
experiment s-aa putut observă că în timp ce subiecţii
priveau o fotografie cu persoană de care erau îndrăgostiţi (de
precizat că nu era o singură persoană pentru toţi ) tiparele
cerebrale arătau exact la fel, indiferent de sex.
ensiv activată conţinea receptori pentru
Zona care era intensiv
dopamină. Dopamină este un neurotransmiţător responsabil de
bunăstare, plăcere şi motivaţie. Persoanele care deţin receptori
dopaminergici în măsură mai mică simt nevoia să între în
contact în mod repetat cu obiectull ce stimulează descărcarea
dopaminei. În acest fel, apare dependenţă.
Că să nu mai spun că substanţă feniletilamina (amfetamină
naturală) „trăieşte” apogeul succesului în această perioada,
având rolul de a stimula energia, tonusul. De exemplu, chiar
dacă nu ai dormit o perioada consistentă de timp şi nici nu te-ai
te
hrănit, te simţi energic şi plin de viaţă. Acest lucru se întâmplă
pentru că feniletilamina accelerează conexiunile dintre celule,
iar mintea ta rămâne limpede. De asemenea, norepinefrină este
laa ea acasă. Ea favorizează creşterea presiunii sangvinice şi a
pulsului şi focusează atenţia în mod optim, asupra persoanei
iubite, în mod evident!
Datorită acestor asemănări dintre creiere, e lesne de înţeles de
ce doi oameni când sunt în faza de îndrăgostire
stire au senzaţia că
cel din faţă lui este exact că el (suflete pereche, poate), că

altcineva nu ar fi în niciun caz mai potrivit, simt că nu se vor
certă niciodată (certurile sunt de moment şi oricum nu au nicio
importantă, poate doar fac împăcarea mai du
dulce), că sunt făcuţi
unul pentru altul, şi mai mult, uneori se înţeleg din priviri. Le
plac aceleaşi lucruri, reacţionează la fel, au nevoi comune,
credinţe comune (dacă nu au, e o întâmplare desigur! Şi oricum
asta e singură diferenţa, care păleşte în faţ
faţă atâtor asemănări).
Pe scurt, la nivel psihologic trăiesc în simbioză. Ce se întâmplă
după ce simbioză începe să se disipe, e un pic mai dureros şi nu
multe cupluri rezistă acestei crize. Dar nu insist pe această
direcţie, pentru că nu face subiectul aces
acestui articol (poate voi
reveni într-un articol viitor).
Vrei să îţi mai spun ceva? Se pare că aceeaşi zona din creier,
activă în faza îndrăgostirii, prezintă aceeaşi intensitate şi în
cazul dependenţilor de droguri şi nu numai. Dependenţă poate
poa fi
legată de ţigări, cafea, substanţe nocive, jocuri de noroc,
internet.
Dacă ne gândim mai bine, putem înţelege din acest punct de
vedere, comportamentul dependentului de droguri. El sacrifică
dragostea familiei şi a prietenilor în favoarea acestora din
d urmă.
Oare putem asocia acest lucru cu un deficit de iubire din viaţă
respectivei persoane? Eu cred că da.
Dacă te afli într-una
una dintre situaţiile de acest gen, poate că nu te
poţi ajută singur, însă conştientizarea rolului pe care îl joci te
poate îndrumă
rumă spre cineva care să te ajute în acest sens.
Una peste altă, mi se pare fascinantă funcţionalitatea creierului.
Deşi cu toţii suntem diferiţi, în anumite momente, activitatea
cerebrală poate apropia doi oameni până la fuziune. E adevărat
că există şi latura distructivă a acestui aspect, cum ar fi în cazul
dependenţelor nocive pe care le-am
am enumerat mai sus. Dar tot
mi se pare minunată structura umană. Cu atât mai mult, cu cât,
alte fiinţe, în afară omului, nu au privilegiul de a se îndrăgosti.
So, are you falling în love?
Sursă: http://cronicileunuipsihoterapeut.ro/2011/11/25/dependenţă/
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Despre paradoxuri
Prof. dr. Doina GRIGORAȘ
GRIGORA - Huși
Paradoxul este o afirmaţie alcătuită din raţionamente
corecte din punct de vedere logic sau ştiinţific dar
contadictorii. Niels Bhor spunea că opusul unei propoziţii
adevărate este o propoziţie falsă dar opusul unui adevăr
profund poate fi un alt adevăr profund.

D

e exemplu în fizică cuantică-- lumina este materie sau
energie? În mod paradoxal lumina se comportă uneori
că undă şi alteori că şi corpuscul.

Un exemplu banal de paradox e chestia cu oul sau găină ( care
a fost mai întâi?). Gândirea intră într-un
un gen de cerc fără ieşire.
Exemple mai sofisticate de paradoxuri sunt în filosofia zen sub
formă kuan-urilor.
urilor. Discipolii zen pot medita ani asupra unui
singur kuan. Exemplu de kuan: „Ce
Ce rămâne în aer în urmă
zborului unei păsări?” De asemenea multe exemple de
paradoxuri au fost analizate
izate de Zenon care le numea aporii. Una
din cele mai cunoscute aporii este paradoxul mincinosului. Un
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mincinos care spune despre el că-ii mincinos, minte sau spune
adevărul?
Se observă că mintea comună mecanică ne duce la absurdităţi.
Paradoxul e un mister
er ce nu poate fi înţeles la nivelul minţii
obişnuite. Acesta percepe o stare de confuzie, perplexitate sau
chiar panică. Egoul e paralizat când se confruntă cu absolutul
divin sau cu înţelepciunea autentică a unei cai spirituale ce pare
o nebunie pentru omul
mul comun. În Biblie se spune că
înţelepciunea oamenilor e nebunie în ochii Domnului şi
înţelepciunea divină pare o nebunie pentru oameni. Cunoaşterea
analitică îţi da senzaţia că ştii destule şi te conduce spre blazare
şi auto-suficientă pe când paradoxurile
ile te trezesc la o cunoaştere
mai profundă (de tip fractal) şi plină de prospeţime, vie.
Aristotel a introdus, încă din antichitate, principiul tertiului
exclus prin care o propoziţie este fie adevărată fie falsă, a treia
posibilitate nu există. Atât el cât şi alţi filosofi ((Platon,
Socrate)au urmărit să caute metode prin care ştiinţă să fie
curăţată de sofisme, respectiv de o practică a sofiştilor care
demonstrau cu argumente solide atât o anumită afirmaţie cât şi
opusul acesteia. Metodă se utiliza mai ales
les în oratorie şi politică
(şi
nu
a
dispărut
nici
în
zilele
noastre).
Ştefan Lupaşcu-savant
savant român a propus teoria tertiului inclus sau
pricipiul antagonismului prin care orice proces implică
potenţialitatea (ascunderea)
ascunderea) contrariului sau. De exemplu iarnă
implică faptul că vara există potenţial (e doar o chestiune de
timp până se va manifestă). La fel natură luminii în fizică.
Paradoxurile ne indică faptul că mintea noastră e limitată,
bazată pe convenţii, simplificări sau aşa numitele paradigme, e
doar o harta (şi nu teritoriul real) Oricât s-ar
ar strădui, mintea nu
poate oferi adevăruri foarte profunde. Cunoaşterea autentică
integrează contrariile şi transcende( trece dincolo de) mentalul
obişnuit. Paradoxurile creează fisuri în gândirea comună şi
demolează anumite construcţii rigide aşa cum s-aa şi întâmplat în
istoria ştiinţei de multe ori. (ex:
ex: înlocuirea teoriei geocentriste –
pământul e în centrul universului- cu teoria heliocentristă
heliocentristăsoarele e în centrul sistemului solar). Paradoxul e strâns legat
de mister
ister şi de imaginaţia creatoare. El te ajută să percepi ceea
ce anterior erai incapabil să vezi. În acest sens spune Isus „ cei
ce au ochi de văzut şi urechi de auzit”. Paradoxul este un
catalizator pentru un alt nivel de înţelegere.Intri pe un teritoriu
care te fascinează dar te şi depăşeşte. Nu îl poţi cuprinde cu
mintea nu îl poţi controla cu propria voinţă. Este un gen de
cunoaştere prin identificare; intri în acea stare de mister. Nu mai
eşti un observator neutru că la o reacţie chimică. E că în iubir
iubire.
Părăseşti dualitatea şi afli unitate dar nu într-un
un mod previzibil
şi controlabil. Trebuie să ai încredere şi pregătit mereu să fii
surprins. Nu poţi rămâne pasiv în faţă unui mister la fel cum nu
poţi rămâne indiferent într-oo experienţă estetică. Totul depinde
de gradul nostru de implicare sufletească. Kierkegaard spunea
că „un gânditor fără paradoxuri e ca un amant
nt fără sentimente”
adică de o jalnică mediocritate. Paradoxul ne deschide accesul
la pasiunea elevată a vieţii care ne răspunde nu prin cuvinte
cuvin ci
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prin experienţe revelatorii. Asta implică o schimbare a
înţelegerii lumii, a punctului nstru de vedere şi o expansionare a
cunoaşterii. Paradoxurile ne trezesc din inerţie şi înţelegeri
sumare şi ne reconfigurează mintea atunci când suntem pregătiţi
pentru asta şi ne implicăm activ cu toată fiinţă noastră.
Alte exemple de paradoxuri: Cum poate o fiinţă finită să
opereze cu noţiunea de infinit? Realitatea este continuă sau
discontinuă?
Cum pot există simultan şi entropia şi ordinea? Cum putem fi în
acelaşi timp şi în repaos (în pat) şi în mişcare?
mişcare (ne mişcăm
odată cu pământul).

Teroarea psihologică la locul de muncă
Erna CONSTANTIN
“Mobbingul sau teroarea psihologică la locul de muncă
se defineşte prin rele tratamente aplicate unui angajat de
către un coleg sau un grup de colegi, cu scopul de a-l
a sabota
din punct de vedere profesional.
ste o sursă de stres mai nocivă decât altele de la locul de
muncă, având în vedere faptul că efectele se resimt la
nivel individual, la nivel social, apoi la nivel
organizaţional şi economic”, a explicat,
explicat pentru “Adevărul”,
Erna Constantin, psihoterapeut - Psihoterapie integrativă şi
Psihologia resurselor umane. Mobbingul este o formă de
agresivitate. Potrivit unor studii în domeniu, mobbingul este un
fenomen psihologic întâlnit în toată lumea, mai ales în
organizaţiile mari, dar nu numai, pentru că genurile de
agresiune pe care le acoperă sunt întâlnite
înt
inclusiv în alte
grupuri. Femeile sunt într-un
un procent mai mare ţinte ale
mobbingului, mai ales
les în acele domenii de activitate
considerate, în continuare, apanajul
ul bărbaţilor (poliţie, armată).
ar
“Omul este o fiinţă socială. De-aa lungul vieţii devine membru în
diferite grupuri: grupul de prieteni, grupul de colegi/foşti colegi
de şcoală, facultate, grupul colegilor de la serviciu care au
anumite interese comune, grupul fanilor unei formaţii şi aşa mai
departe. Pe unele grupuri le păstrează, în altele devine membru
doar pentru puţin timp ca apoi să se reîntoarcă sau nu în funcţie
de propriile nevoi sociale.
ociale. Căderea de la sentimentul de
siguranţă şi susţinere asociat grupului, la respingere şi mobbing
este una abruptă cu consecinţe de ordin psihologic. Mobbingul
este o formă de agresivitate”, mai spune psihoterapeutul. Cei
care recurg la umilirea, intimidarea,
midarea, denigrarea, discreditarea,
insultarea unui subaltern sau a unui coleg sau chiar la acte de
violenţă, sunt persoane aflate, de obicei, în căutarea unei poziţii
centrale, de cele mai multe ori indivizi cu o gândire opacă. “Cel
agresat poate fi sau nu
u conştient de ceea ce i se întâmplă.
Mobbingul apare prin interacţiunea dintre: psihologia
agresorului, psihologia victimei, cultura şi structura
organizaţiei, evenimentul declanşator şi factorii din afara
organizaţiei. Când ne referim la agresori, trebuie
trebui să ţinem cont
de: cine sunt, ce funcţii au în interiorul organizaţiei, ce profil
psihologic au, dacă sunt sociopaţi, paranoici sau actele lor sunt
învăţate, ce au de câştigat prin agresarea victimei”, spune Erna
Constantin. "Agresorul a fost şi el victim
victimă la un moment dat"

E
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Victima mobbingului este adusă în situaţia de a nu mai putea
reuşi să facă faţă atacurilor, ceea ce-ii provoacă depresii,
insomnii, tulburări de comportament, iar, într
într-un final,
reducerea randamentului la serviciu şi, de multe ori, pier
pierderea
locului de muncă. Agresivitatea şefului, colegului sau grupului
vine, cel mai adesea, spun specialiştii, dintr
dintr-o formă de
frustrare. “Agresorii pot fi frustraţi, care prin mobbing pot
atinge echilibrul emoţional de care au nevoie. În ceea ce
priveşte victima, trebuie să ţinem seama de asemenea de
profilul psihologic, rezistenţa la stres, gradul de dezvoltare
emoţională şi cognitivă, suportul social (familia). Dacă sunt mai
multe victime în interiorul organizaţiei, trebuie avut în vedere
dacă au ceva înn comun, ceva ce ar putea avantaja agresorii şi
dacă sunt vizate separat sau împreună. Agresorul a fost şi el
victimă la un moment dat. Agresivitatea se poate defini prin
comportament înnăscut (ereditar), comportament învăţat
(educaţie, mediu) dar şi prin reacţie la frustrare.”, mai spune
specialistul în Psihologia resurselor umane. În cele maii grave
cazuri, victima este agresată sexual. Subminarea psihologică a
victimei poate fi atât de intensă încât cel vizat de mobbing se
simte vânat şi atacat sistematicc şi ajunge la concluzia că
indiferent ce ar spune şi orice ar face,, totul se va întoarce
împotriva sa. “Dacă se menţine pe timp îndelungat, fie pentru că
agresorii nu încetează, fie pentru că victima nu iese din cercul
vicios, mobbingul conduce la anxietate,
te, depresie şi chiar suicid.
Comportamentele care avertizează cu privire la existenţa
mobbingului în organizaţie sunt: victima nu are posibilitatea de
a-şi
şi expune părerile în faţa şefilor şi este împiedicată de colegi
sau întreruptă atunci când vorbeşte; victima este privată de
informaţii, izolată ca şi poziţionare a biroului şi este ignorată de
colegi; victimei i se construieşte un portret negativ, lansându
lansându-se
diverse zvonuri despre ea; victimei nu i se dau sarcini de lucru
sau dacă i se dau sunt peste nivelul
velul de pregătire sau din alt
domeniu. O situaţie mai gravă este cea în care victimei i se dau
sarcini umilitoare; victima este ameninţată fizic, verbal şi, în
cazuri şi mai grave, este agresată sexual”, mai spune cunoscutul
psihoterapeut. "Hărţuirea este în totalitate indezirabilă” La locul
de muncă sunt însă şi conflicte avantajoase organizaţiei,
mobbingul însă nu aduce nimic constructiv. De aceea,
averizează psihoterapeutul Erna Constantin, având în vedere
implicaţiile acestui fenomen, este foarte importantă
tantă informarea,
sesizarea şi reclamarea lui. "Orice formă de agresivitate are la
bază un conflict personal care, neînţeles sau needucat se
transformă mai devreme sau mai târziu în conflict interpersonal.
Conflictul are şi unele avantaje, dacă este folosi
folosit în scop de
motivare. De exemplu, o echipă pune presiune pe o altă echipă
pentru îndeplinirea obiectivelor comune. Vorbim aici despre un
conflict controlat. Hărţuirea sau teroarea psihologică nu se
încadrează în acest tip de conflict acceptat. Hărţuirea eeste în
totalitate indezirabilă”, mai spune psihoterapeutul.

Halloween este o sărbătoare care
promovează un comportament violent,
specific vrăjitoarelor și monștrilor pe care
îi invocă. Efectele asupra copiilor se vor
vedea în timp
Mihai ȘOMĂNESCU
Interviu cu Dr. Virgiliu Gheorghe

Domnule Virgiliu Gheorghe, cum apreciaţi introducerea
acestei sărbători pe agenda activităţilor instituţiilor de
învăţământ din România?
În primul rând, cred că ar trebui să ne punem problema
scopului, a sensului sau a beneficiului pe care îl va avea
pentru educaţia copiilor români, pentru societate în
ansamblul ei,, promovarea manifestărilor Halloween. Aceasta
pentru că pe parcursul istoriei, orice sărbătoare a jucat un
anumit rol
ol în cultura, în religia, în definirea identităţii
id
şi viaţa
popoarelor. De pildă, sărbătorile creştine, contribuie la întărirea,
la consolidarea relaţiei omului cu Dumnezeu, cu sfinţii şi
evident cu întreaga învăţătură a Bisericii Creştine care are ca
centru
tru iubirea aproapelui, milostenia, fapta cea bună în general.
Deci sărbătorile creştine trimit la modelul Dumnezeului-Om
Dumnezeului
Hristos şi a tuturor care i-au
au urmat model de dragoste
drago şi jertfă
pentru ceilalţi. Mai existau sărbătorile legate de ciclul natural al
anotimpurilor agricole sau pastorale care erau oarecum neutre
din punct de vedere moral, deşi imprimate de tot felul de
superstiţii şi concepţii magice; avem, desigur, şi sărbătorile care
celebrau evenimente istorice importante ale poporului respectiv
care consolidau relaţia omului cu trecutul poporului său şi, nu în
ultimul rând, sărbătorile păgâne dedicate tot feluri de zei.
Acestea din urmă, având ca scop atragerea simpatiei a ajutorului
zeului respectiv, erau marcate de tot felul de ritualuri prin care
erau evocate actele fundamentale ale zeului, ca şi
comportamentul moral sau social pe care acesta îl reprezenta în
mod exemplar. Deci ca şi în creştinism, sărbătoarea închinării la
aceşti zei readucea în conştiinţa oamenilor poruncile zeului
respectiv, caree uneori nu erau deloc morale şi inofensive. De
pildă la sărbătorirea lui Dionisos se îmbătau şi se dedau orgiilor.
Iar la alţi zei cum ar fi Baal,, se aduceau jertfe copii cât mai
mici, prunci. Deci mie mi se pare că atunci când se introduce
sau se promovează o sărbătoare – eveniment central în viaţa
unui popor – este esenţial de investigat care este schimbarea pe
care acesta o va aduce în mentalităţi, în raporturile sociale şi
chiar în Weltanschauung-ul
ul acelui popor.
Dar Halloween-ul
ul este perceput ca un prilej
pr
de relaxare, de
distracţie. Copiii se deghizează, se vizitează, primesc
bombonele…
Aşa este promovat mediatic, dar cea mai mare parte a massmass
media, s-aa demonstrat din păcate în ultimii ani, nu are criterii
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etice, ci doar mercantile. Câştigul dictează morala. Iar
Halloween-ul este un eveniment care anual creşte audienţa, deci
câştigurile. Waldemar Sezer, profesor de informatică la
Universitatea Sao Paulo din Brazilia observa că legile acestui
mediu conduc la paradoxul că evenimentele cele mai grozave,
moartea cea mai tragică sunt cele care cresc cel mai mult
audienţa. Deci dacă media se întreţine prin horor şi
divertisment, este de înţeles în această logică de ce promovează
hallowen-ul în măsura în care o fac. Problema cea mai mare
este aceea că instituţiile educaţionale nu înţeleg faptul că oricare
sărbătoare vine cu o panoplie de elemente simbolice care
generează anumite comportamente şi mentalităţi. Deși pare o
joacă, ca orice manifestare rituală, mimesisul are ca efect
actualizarea și consolidarea unei relații psihologice între individ
și realitatea mitologizată. Cercetările din domeniul
fenomenogiei religiilor au demonstrat că pe parcursul
participării implicării în scenariul mitului respectiv, individului
chiar i se imprimă acele stării mentale sau sufletești care
caracterizează persoanele mitologizate. E ca și cum s-ar produce
un transfer de energie psihomentală între personajul mitologizat
și subiect. Aceasta explică faptul că participarea la sărbătoarea
Halloween induce o stare psihologică în care excitația și
fascinația sunt asociate cu un sentiment de spaimă mai mult sau
mai puțin intens în funcție de gradul implicării. În acest context
individul în mod firesc urmează actele proprii personajelor în
pielea cărora a intrat. Așadar, dincolo de bombonele, este
evident pentru oricine că imageria răului pe care o promovează
Halloween-ul nu poate conduce decât la sporirea
comportamentului violent, a infracţionalităţii şi a criminalităţii,
adică faptele proprii duhurilor necurate pe care Halloweenul le invocă.
Dar Halloween-ul a fost introdus ca sărbătoare chiar în
Biserica Catolică, pentru a alunga spiritele rele, şi lucrul
acesta îl cred foarte mulţi din cei care acceptă această
sărbătoare.
Cum
vă
explicaţi
acest
lucru?
În primul rând, este vorba de o sărbătoare celtică închinată
prinţului morţii şi prietenilor lui, deci avem de-a face cu o
sărbătoare păgână pe care probabil la un anumit moment
Biserica Catolică a încercat să o îmblânzească suprapunând-o
cu Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor. Ea oricum nu avea valenţele
de astăzi în trecut, şi chiar dacă în Biserica Catolică ea ar fi fost
dezvoltată într-un sens compatibil cu cel din zilele noastre
acesta nu este un argument. Când, adeseori, în mass-media se
critică Biserica, se aduc în discuţie inchiziţia şi cruciadele
sângeroase din unele locuri din lume, uitându-se că acest lucru a
avut loc numai în catolicism, nu şi în Ortodoxie, şi numai într-o
anumită perioadă de timp. Însă, paradoxal, când se doreşte
promovarea unei sărbători cu evident caracter păgân ni se
impune ca argument principal că este creştină, deci bună
pentru că a fost recunoscută la un moment dat şi în Biserica
Catolică.
Dacă Halloween-ul a fost ceea ce este astăzi în trecut nu ştim,
însă oricum discuţia este lipsită de sens atâta timp cât Biserica
Catolică, de ani de zile ca şi anul acesta se delimitează de
manifestările acestei sărbători, atenţionând asupra caracterului

p. 140

magic şi malefic în ultimă instanţă al acestora. La fel a făcut în
ultima vreme și Biserica Ortodoxă.
Şi privind alungarea spiritelor rele?
Este de bun simţ faptul că duhurile rele nu pot fi izgonite de alte
duhuri rele sau de oameni care îndeosebi le invocă. Vrăjitorii nu
se închină lui Dumnezeu, iar duhurile morţilor, ce pot face ele
împotriva demonilor? Lumea lui Halloween este mai curând o
lume infernală, deci prietenoasă duhurilor rele, locul în care
acestea petrec şi se odihnesc. Este vorba de o confuzie totală de
ordin axiologic care ţine mai curând de ideologia relativizării
adevărului. Ceea ce insinuează sărbătoarea în chip simbolic este
faptul că duhurile rele ar putea conferi o putere asupra vieţii şi
morţii, puterea de a stăpâni, de a produce durerea altora în mod
evident o imagerie luciferică în care Lucifer este celebrat în
mod disimulat. Faptul că Haloween constituie una dintre cele
trei sărbători ale "Bisericii" lui Satan, spune totul. Mie mi se
pare că avem de-a face cu o gravă problemă etică atunci când
impunem în mentalul colectiv o sărbătoare, aceeaşi sărbătoare
în care sataniştii aduc o închinare specială lui Satan, tocmai
pentru că ei o recunosc ca fiind propria lor sărbătoare.
Unele costume sunt cu totul nevinovate, iar copiii nu ştiu
nimic de coincidenţa despre care vorbiţi. În aceste condiții,
cum i-ar putea vătăma sărbătoarea?
Coincidenţă ar fi în cazul în care costumele ar reprezenta pe
îngeri şi pe sfinţi, iar sataniştii şi-ar asuma această sărbătoare,
însă în momentul în care acestea închipuie pe vrăjitori şi
demoni, duhurile fantomatice ale morţilor sau cine ştie ce
monstru nu mai poate fi vorba de coincidenţă. Acest repertoriu
vestimentar sau fantasmatic ţine evident de lumea lui Satan.
Vătămarea poate că nu este evidentă la vârstele în care totul
nu este decât o, să spunem, nevinovată joacă, dar
perspectivele incubării acestei imagerii pe care copilul şi-o
asumă nu sunt deloc inofensive.
Există o mulţime de studii desfăşurate în Statele Unite în care se
arată că de Haloween cresc spargerile cu minim 25%, sporesc
consumul de alcool şi droguri şi cresc rata criminalităţii. Într-un
studiu realizat în Boston s-a constatat că, pe parcursul a patru
ani, în noaptea de Haloween criminalitatea este mai mare cu
50% decât în toate celelalte momente ale anului. De asemenea,
privind perspectiva inofensivă pe care o au tinerii, relevant este
studiul în care se arată că la întrebarea ce a-ţi vrea să faceţi în
noaptea de Halloween, cei intervievați au ales, într-un procent
de 80%, răspunsul "să omor un om". Spiritul acestei sărbători
este într-adevăr viu şi dictează nu înmulţirea binelui, a păcii şi a
dragostei între oameni, de care lumea de astăzi se pare că are
nevoie tot mai mult, ci un spirit malefic al lucrării răului dus
până la uciderea aproapelui. Toate aceste fapte cred că ar fi
de ajuns ca să ne punem problema în ce măsură societatea
românească, şcoala românească care se confruntă tot mai
mult cu problema violenţei are nevoie de introducerea
sărbătorii şi manifestărilor de Haloween.
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Care apreciaţi că va fi viitorul "sărbătorii" Halloween în
societatea românească?
Depinde foarte mult de noi, de fiecare
are dintre noi, pe fondul
uriaşei confuzii axiologice în care s-aa ajuns. Mai cu seamă
părinţii care sunt interesaţi de educaţia şi viitorul copiilor lor ar
trebui să conştientizeze şi să reacţioneze. Mijloacele mediatice
nu ştiu în ce măsură vor ajuta la stoparea
toparea fenomenului, pentru
că divertismentul şi violenţa aduc bani şi de asemenea,
sărbătoarea aceasta procură câştiguri imense industriei de
consum care este interesată direct să o promoveze. Şcoala
românească însă nu ştiu ce alegere va face. Ori va opt
opta pentru o
măsură raţională care ia în considerare argumentele şi
cercetările pe care le-am
am citat anterior, refuzând să se mai
implice în organizarea manifestărilor Haloween, ori va înclina
să-și
și asume acest fenomen din ignoranţă sau sub presiunile
seculare. În cel de-al
al doilea caz, nu ştiu cum va putea rezista în
faţa opoziţiei a tot mai mulţi părinţi, a legii fundamentale a ţării
şi a legislaţiei proprii Ministerului Educaţiei, care nu permit o
educaţie contrară principiilor etice. Vreau să cred însă că vva
birui raţiunea.

Manipularea prin Mass Media –
Psihologia Persuasiunii

O acţiune este manipulatoare
nipulatoare când: conţine intenţia de a
schimba opinii; nu are la bază utilizarea forţei; lasă impresia
libertăţii acţiunii celui care este manipulat; influenţează opiniile
sau comportamentele celui manipulat. Propagandă – acţiune de
răspândire a unor idei care prezintă şi susţin o teorie, o
concepţie, un partid politic etc., cu scopul de a convinge şi de a
câştiga adepţi. Ca tactici ale propagandei, menţionăm: tactica
„oameni simpli; recomandarea; vagonul muzicanţilor;
mormanul de argumente; transferul; generalităţile
ge
epatante;
supranumirea.
Manipularea opiniei publice se face prin controlul conţinutului,
modului de formulare şi prezentare a informaţiilor. În general,
manipularea are la bază principiul transmiterii opiniei publice
informaţii despre fenomenele
le pe care le doreşte cunoscute, în
interpretarea manipulatorului, ceea ce înseamnă pur şi simplu
managementul informaţiei.
Această tehnică constă în ascunderea informaţiei, răspândirea
de informaţii false (dezinformarea) sau direcţionarea greşită
astfel încât
ncât realitatea cu care avem de-a
de face şi forţele care ne
modelează viaţa să nu poată fi înţelese pe deplin. Aceste
perspective înşelătoare sunt proiectate asupra populaţiei prin
diverse mijloace de comunicare, dar în primul rând prin
televiziune, radio, filme
ilme artistice, ziare, reviste şi internet.

Gheorghe COMAN
Unele precizări şi definiţii: Manipularea – acţiunea prin
care un actor social (persoană, grup, colectivitate) este
determinat să gândească şi/sau să acţioneze într
într-un mod
compatibil cu interesele iniţiatorului, şi nu cu interesele sale.

P

ersuasiunea – acţiunea, darul sau puterea de a convinge
pe cineva să creadă, să gândească sau să facă un anumit
lucru, prin utilizarea unor tehnici de persuasiune şi
distorsionând intenţionat adevărul, lăsând însă impresia
libertăţii de gândire şi de decizie.
Diferenţa dintre manipulare şi persuasiune constă în faptul că
actorul sociall persuadat cunoaşte intenţia celui care foloseşte
această tehnică pentru convingere, pe când în manipulare cel
manipulat nu este conştient de intenţia celui care se foloseşte de
acest proces de convingere. Manipularea constă în a intra prin
efracţie în mintea cuiva pentru a-ii forma o opinie sau aa-i
provoca un comportament, fără ca el să ştie că efracţia ss-a
produs.

Lingvistul nord-american
american Noam Chomsky a stabilit existenţa a
„Zece strategii de Manipulare” prin mediile de informare în
masa. Strategia diversiunii consistă în deturnarea atenţiei
publicului de la problemele importante
mportante şi de la schimbările
hotărâte de elitele politice şi economice, printr
printr-un potop
continuu de distracţii şi de informaţii neînsemnate. Chomsky
analizează diferitele tehnici de spălare a creierului.
1. A distrage în permanenţă atenţia publicului, departe
de
de
adevăratele probleme sociale, captivată de subiecte fără
importanţă adevărată. A ţine mereu publicul ocupat, ocupat,
ocupat, fără nici-un
un timp pentru gândire” scrie Chomsky.
2. A cauza probleme şi apoi, a oferi soluţii. Aceasta metodă se

Spre deosebire de violenţa fizică, instituind o interacţiune
explicită, violenţa psihologică sau cognitivă pe care
manipularea o implică îşi datorează
torează întreaga eficacitate
disimulării sale. Şi mecanismele tehnice de construcţie a
mesajului manipulator relevă o dublă preocupare: cea de a
identifica rezistenţa care le-ar
ar putea fi opusă şi de a masca
demersul în sine.

p. 141

mai numeşte şi „problemă – reacţie – soluţie”. La început, se
creează problema, sau „situaţia”, prevăzută pentru a suscita o
anume reacţie a publicului, pentru ca tocmai acesta să ceară
masurile mai dinainte stabilite pentru a fi acceptate. De
exemplu: dezvoltarea intenţionată a violenţei urbane sau
organizarea de atentate sângeroase, pentru ca publicul să ceară
legi represive, în detrimentul libertăţii.
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3. Strategia „în degradeu”. Pentru ca publicul să accepte o
măsură inacceptabilă, este de ajuns să fie aplicată în mod
progresiv, în „degradeu”, pe o durată de zece ani. În acest fel,
au fost impuse condiţii sociale şi economice absolut noi au fost
impuse din 1980 până în 1990. Şomaj masiv, imigraţie –
invazie, precaritate, flexibilitate, delocalizări, salarii care nu mai
asigură un venit decent, iată schimbările care ar fi provocat o
revoluţie dacă ar fi fost aplicate în mod brutal.
4. Strategia acţiunii cu date diferite. O altă manieră de a obliga
publicul să accepte o hotărâre nepopulară este de a o prezenta ca
„dureroasă, dar necesara”, obţinând acordul publicului în
prezent, pentru aplicarea în viitor. Este mult mai uşoară
acceptarea unui sacrificiu viitor decât al unuia apropiat. În
primul rând, pentru că efortul nu trebuie făcut imediat, apoi,
pentru că publicul are mereu tendinţa de a nădăjdui „totul va
merge mai bine mâine” şi că sacrificiul cerut va putea fi evitat.
În fine, această manieră lasă publicului timp pentru a se obişnui
cu ideea schimbării, pe care o va accepta cu resemnare la
momentul venit.
5. A se adresa publicului ca unor copii mici. Cea mai mare parte
a publicităţii destinată marelui public foloseşte discursuri,
argumente, personaje şi un ton absolut copilăresc, aproape
debil, ca şi cum spectatorul ar fi un copil mic sau un handicapat
mental. De ce oare ? „Dacă ne adresam unei persoane ca şi cum
ar avea 12 ani, atunci aceasta, prin sugestibilitate şi cu o
oarecare probabilitate, va avea un răspuns sau o reacţie tot atât
de lipsită de simţ critic ca al unui copil de 12 ani” analizează
Chomsky.
6. A face apel mai mult la partea emoţională decât la gândire.
Este o tehnică clasică pentru a opri analiza raţională şi, deci,
simţul critic al oamenilor. În plus, folosirea emoţionalului
deschide accesul la subconştient, pentru implantarea unor
anumite idei, dorinţe, spaime, pulsiuni sau comportamente.

10. A cunoaşte oamenii mai bine decât se cunosc ei înşişi. În
ultimii 50 de ani, progresele fulgerătoare ale ştiinţei au săpat o
prăpastie crescânda între cunoştinţele publicului şi acelea
deţinute şi folosite de elitele conducătoare. Mulţumită biologiei,
neurobiologiei şi psihologiei aplicate, „sistemul” a ajuns la
cunoaşterea avansată a făpturii omeneşti, fizic şi psihic.
Sistemul cunoaşte individul mediu mai bine decât el însuşi.
Această înseamnă că, în majoritatea cazurilor, sistemul deţine
un control mai mare şi o putere mai importantă asupra
oamenilor decât ei înşişi.
Factorul hotărâtor care permite controlul eficient al mass-media
şi folosirea ei drept instrument de propagandă este dreptul de
proprietate de tip monopol al mijloacelor tehnice şi umane,
precum şi al autorizaţiilor de care dispun un număr redus de
instituţii specializate în acest domeniu. „Un număr de 1700 de
ziare cotidiene din SUA sunt deţinute de mai puţin de 15
corporaţii, iar Time Inc. are aproximativ 40% din încasări. Cele
trei mari reţele de televiziune ABC, CBS şi NBC încă deţin
majoritatea audienţei”.
Acţiunea monopolului este consolidată prin mijloace de control
adiţionale şi sisteme de siguranţă. „Conform dosarelor CIA,
agenţia de ştiri a reţelei de televiziune ABC a fost folosită ca
acoperire de către agenţii CIA încă din anii 1960”5. Prin anii
1990 a funcţionat şi la Bucureşti un post de televiziune din
reţeaua ABC.
„Încă din anii ´50, mass-media americană era legată direct de
CIA, agenţia furnizând informaţii ziariştilor, în schimbul
propriilor lor informaţii procurate la nivel intern sau în afara
ţării. Reporterii erau angajaţi de către CIA pentru a livra
instrucţiuni şi bani contactelor şi pentru a urma linia trasată de
agenţie în comunicatele lor. CIA a creat un program pentru
agenţi ce urmărea dezvoltarea abilităţilor de reporter”.
„Natura” manipulării.

7. Menţinerea poporului în neştiinţă şi prostie. A face în aşa fel
ca poporul să nu înţeleagă tehnologiile şi metodele folosite
pentru controlarea şi robirea lui. Calitatea educaţiei data claselor
inferioare trebuie sa fie cât mai slabă, încât prăpastia de
neştiinţă, care separa clasele de jos de cele de sus sa fie şi să
rămână de neînţeles de cele dintâi.
8. A încuraja publicul să se complacă în mediocritate. A
încuraja publicul sa creadă ca e „bine” să fii prost, vulgar şi
incult. A-l îndopa cu seriale americane şi emisiuni de telerealitate, nişte dobitocenii monstruoase.
9. A înlocui revolta cu învinovăţirea. A face omul sa creadă că
numai el singur este vinovat de propria-i nenorocire, din cauza
unei inteligenţe insuficiente, sau a capacităţilor şi eforturilor
necorespunzătoare. Astfel, în loc să se ridice împotriva
sistemului, individul se sub-estimează şi se învinovăţeşte, ceea
ce creează o stare depresivă, având ca efect abţinerea de la
acţiune.

a. Manipularea psihologică este considerată acel tip de
manipulare care afectează cunoaşterea alternativelor şi
consecinţelor lor, a motivelor şi abilităţii de a raţiona, de a alege
şi implementa alegerile.
b. Manipularea informaţională are loc atunci când Y acţionează
astfel încât să-i afecteze lui X cunoaşterea alternativelor,
alterându-i înţelegerea situaţiei. Ziarele au fost primul mijloc de
informare de mare audienţă şi, evident, de manipulare a
informaţiilor destinate publicului. Acestea au apărut în secolul
al XVII-lea, iar în secolul al XIX-lea cele mai respectate
exercitau o influenţă puternică asupra clasei mijlocii educate
care forma “opinia publică”. Puterea enormă a mass-mediei, de
influenţare a opiniei publice, provine din rolul pe care îl
îndeplineşte – acela de a formula şi difuza pentru societate
informaţiile, de a uşura, dar şi de a orienta percepţia socială a
diverselor fenomene.
Războiul informaţional a intrat într-o etapă nouă odată cu
apariţia mijloacelor tehnice moderne de difuzare informaţiilor,
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radio şi televiziune. Au fost lansate programe speciale de
„război psihologic” axate pe mistificarea informaţională a
transmisiilor şi subordonarea mesajelor acestora unor ţinte
ideologice şi sociale precise.

Sandwich-ul dulce – modelul invers de prezentare a informaţiei
negative, care este plasată între introducere şi încheiere cu
scopul de a crea imaginea favorabilă candidatului şi/sau
grupului politic.

Extinderea pe orizontală şi pe verticală a surselor de informare
mass-media a făcut ca ştirile să se transmită ca un fel de
publicitate. De asemenea, s-au rafinat metodele şi tehnicile de
manipulare a consumatorilor de informaţii existând o serie de
tehnici utilizate de către jurnaliştii-comentatori ai ştirilor în
scopul formării opiniei necesare în rândurile publicului:

Exagerarea unui detaliu – jurnalistul intenţionat exagerează un
detaliu negativ.

Pătrunderea în subconştient – jurnalistul redă părerea unor
persoane, treptat transformând-o în părerea întregii societăţi. Cu
ajutorul unui astfel de „reportaj” el exteriorizează anumite
preferinţe politice.
Omiterea informaţiei – permite selectarea informaţiei în aşa fel,
încât datele care nu sunt pe placul „unor persoane” să nu fie
redate populaţiei. În astfel de cazuri jurnalistul prezintă
materialul asupra unor dezbateri lăsând în umbră poziţia uneia
dintre părţi. Atunci el transmite doar mesajul unui oponent, în
special prin atitudini, emoţii şi limbaj.
Ultima replică – această tehnică are la bază comentariul final al
jurnalistului. După ce jurnalistul anunţă problema propusă
oponenţilor în cadrul dezbaterilor, el finisează mesajul cu citatul
uneia dintre părţi, fie în formularea lui iniţială, fie modificat
neesenţial. În asemenea cazuri, punctul de vedere al părţii
oponente este totalmente ignorat.
Atac indirect – reporterul atacă nu o persoană concretă, ci doar
adepţii lui sau mediul în care activează etc. Complimentul fals –
jurnalistul face un compliment voalat despre abilităţile psihice
sau intelectuale ale unei persoane politice, apoi începe să
complimenteze activ pe adversarul său. Aceasta tehnică serveşte
drept fundament, pe care se bazează „lauda” ulterioară a
oponentului.
Critica falsă – presupune modelul inversat al tehnicii
„complimentului fals”. Jurnalistul creează o serie aparent logică
de diverse critici, alese după anumite criterii, spre exemplu
critica a trei candidaţi electorali sau partide politice. Mai întâi el
enumeră greşelile primului candidat, apoi numeşte defectele
celuilalt candidat. Iar în final, când trebuie criticat cel de-al
treilea candidat, jurnalistul intenţionat trece la alt subiect de
discuţie.
Prototipul fals – jurnalistul prezintă viziunea unei persoane
concrete, afirmând că această persoană vorbeşte în numele unui
grup politic numeros. Astfel reporterul permite „prototipului
fals” de a afirma în numele unei categorii considerabile a
societăţii.
Sandwich-ul otrăvit – jurnalistul ascunde informaţia oportună
pentru candidat între introducerea şi încheierea negativă. Acest
mod de prezentare a informaţiei neutralizează părerea pozitivă,
pentru a o face cât mai puţin sesizabilă.
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Lupta psihologică în mass-media nu este o simplă propagandă
între oponenţi, ci un adevărat război informaţional. Odată cu
marginalizarea societăţii creşte posibilitatea ca aceasta să fie
manipulată. Modelele de manipulare pot deveni tot mai
primitive, deoarece interesul electoratului faţă de politică
descreşte. Efectul este obţinut doar prin „semnale” de
propagandă. Motivaţia ? Oamenii mereu rămân interesaţi de trei
lucruri: bani străini, pat străin şi moarte străină !
Vânătoarea surselor mass-media. Doar în unele cazuri presei îi
este interzis publicarea unor materiale, care pot dezavantaja
anumite persoane sau grupuri. În situaţia în care apariţia acestor
materiale a fost stimulată de către concurenţi, există
posibilitatea de a afla despre existenţa lor de la reporterii
prieteni. Apoi, de a elabora materiale de compromis sau de a
încerca tărăgănarea publicării sau emiterea în direct a
informaţiilor prin intermediul redactorilor simpatizanţi.
Dar nu în toate cazurile apariţia unor astfel de materiale este
stimulată de către concurenţi. Având anumite posibilităţi
operative este posibil în orice moment de a controla apariţia
compromisurilor direcţionate nu doar contra oponenţilor, dar şi
împotriva partidului pe care îl reprezinţi. Care este scopul? În
afară de faptul că publicul adoră conflictele, jurnaliştii care au
publicat informaţii neverificate şi sunt identificaţi ca fiind
vinovaţi, devin mai dispuşi spre o colaborare remunerată.
Toate sursele mass-media sunt supravegheate. Banii sunt un
mijloc ce permit realizarea unei colaborări cu jurnaliştii sau
redactorii. De aceea, în campaniile electorale se apelează la
serviciile unor persoane – specialişti în relaţii publice, care au
drept scop stabilirea unor relaţii de prietenie cu jurnaliştii.
În ajunul alegerilor toţi candidaţii electorali au câte un jurnalist
prietenos. Este nevoie doar de un singur reprezentant al unui
ziar, post de televiziune sau radio pentru ca unele partide să
primească informaţia necesară despre oponent înainte ca aceasta
să fie publicată sau difuzată publicului pentru ca persoanele susnumite să dispună de timp pentru a crea o strategie în caz de
contraatac.
Nu există putere care să nu încerce să influenţeze toate
mijloacele de informare: radioul, televiziunea, presa. Aceste
încercări se fac nu doar prin forţă politică, dar şi prin mijloace
de manipulare economică. Există cazuri, când un astfel de joc
inconştient se soldează cu eşec. Unele surse mass-media sau
chiar un media holding iese din jocul început şi intră în conflict
direct cu autorităţile. Momentul schimbării poate fi fatal pentru
autorităţi. Deoarece conflictul începe să evolueze fără
implicarea surselor financiare, acestor surse mass-media le
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rămâne doar două posibilităţi de acţiune: emigrarea sau atacul
mediatic.
Jim Keith7 arată că în SUA există o conlucrare obişnuită între
mijloacele mass-media şi CIA. Se menţionează
ţionează că multe agenţii
de ştiri furnizează acoperire agenţilor CIA: New York Herald
HeraldTribune, Saturday Evening Post, ziarele Scripps-Howard
Scripps
şi
Hearst, Associated Press, United Press International, Sistemul
de Difuzare Mutuală, Reuters şi Miami Herald. O altă
modalitate de control a CIA se realizează prin deţinerea directă
a unor mijloace mass-media menţionându-se
se că CIA deţinea în
1997 peste 50 de staţii de radio, agenţii de ştiri, reviste şi ziare,
majoritatea aflându-se
se peste hotare. Multe agenţii de ştiri
şt erau
infiltrate de agenţi CIA, şi peste o mie de cărţi sponsorizate sau
produse nemijlocit de CIA, au fost publicate de editorii
americani.
O metodă directă de dirijare a informaţiei mass--media se referă
direct la ziarişti. Aceştia sunt constrânşi să formuleze
ormuleze ştirile
după cum sunt interesele companiei de presă la care lucrează.
Nu există o libertate a convingerilor ziariştilor. Iată o declaraţie
a unui ziarist făcută la o întâlnire a acestora, menţionată de Jim
Keith: „În momentul de faţă al istoriei americane
mericane nu există o
presă independentă în SUA. Şi voi şi eu, cu toţii ştim asta.
Nici unul dintre voi nu ar îndrăzni să-şi
şi scrie propriile opinii
sincere, căci dacă vreunul dintre noi ar avea curajul să facă
aceasta se ştie de dinainte că asemenea cuvinte nu ar vedea
lumina tiparului. Eu sunt plătit săptămânal pentru a nu
nu-mi
exprima opinia sinceră în ziarul la care lucrez.
Şi majoritatea dintre voi sunteţi plătiţi similar pentru acelaşi
lucru, iar dacă vreunul dintre voi ar fi suficient de nebun să-şi
să
scriee părerea sinceră, acesta ar ajunge pe străzi căutându-şi
căutându un
alt loc de muncă. Dacă mi-aş
aş permite să public vreo opinie
sinceră şi adevărată la ziarul la care lucrez, în mai puţin de 24
de ore aş rămâne fără slujbă.
Treaba jurnaliştilor este să distrugă adevărul,
evărul, să mintă deschis,
să pervertească, să defăimeze, să-ll mulţumească pe mamona, şi
să-şi vândă ţara şi poporul pentru a-şi
şi câştiga pâinea de zi cu zi.
Şi ei şi voi, ştim cu toţii aceste lucruri, deci ce este cu această
nebunie: să toastăm pentru o presă
să independentă?!.
Noi suntem instrumentele oamenilor bogaţi din spatele scenei.
Noi suntem hopa Mitică, ei sunt cei care trag sforile iar noi
dansăm. Talentele, potenţialul şi vieţile noastre sunt toate
proprietatea altora. Suntem cu toţii nişte prostituate
prostitua
intelectuale”.
SURSE: Gheorghe Coman – „Psihologia Cuantica”.
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„Nici o societate nu dorește
ște ca tu să devii
înțelept”
țelept”
Osho

„Nici o societate nu dorește
ște ca tu să devii înțelept! Este
împotriva ‘investiției’
ției’ oricărei societăți. Dacă oamenii ar fi
înțelepți,
țelepți, nu ar mai putea fi exploatați. Dacă sunt inteligenți,
nu mai pot fi subjugați.

N

u mai pot fi forțați
țați să participe într-o viață ‘mecanică’,
ca să trăiască ca niște
ște roboți. Se vor manifesta. Își vor
manifesta individualitatea. Vor fi permanent înconjurați
înconjura
de un spectru al rebeliunii. Vor dori să trăiască în libertate.
Libertatea vine odată cu înțelepciunea,
țelepciunea, sunt inseparabile,
insepar
și
nicio societate nu dorește
ște ca oamenii să fie liberi.
Societatea comunistă, societatea fascistă, societatea capitalistă,
cea hindusă, musulmană, creștină,
ștină, nicio societate nu va dori ca
oamenii să-și
și folosească propria inteligența. Pentru că în
momentul în care încep să-și
și folosească inteligența, vor deveni
periculoși.
și. Periculoși pentru sistem, periculoşi pentru cei aflați
la putere, periculoși
și pentru cei care au, periculoși pentru toate
tipurile de oprimări, exploatări sau suprimări, periculoși
periculo pentru
biserică, periculoși
și pentru stat, periculoși pentru națiuni. De
fapt, un om înțelept
țelept este precum un foc, precum un leu, o
flacără. Nu își
și va punea vinde viața. Va prefera mai degrabă să
moară decât să fie un sclav. Moartea nu va conta prea mult
pentru el, dar nu își
și va putea vinde viața pentru tot felul de
stupidități,
ți, tot felul de oameni proști. Nu îi va putea servi.
De-aa lungul secolelor, conducătorii societăților
societă
v-au furnizat
idei false. Acestea sunt principiile de funcționare
func
ale școlilor,
liceelor și facultăților voastre. Aceste ideii nu vă servesc vouă!
Luați
ți aminte! Ele servesc trecutului, ele servesc diferitelor
interese. Bineînețeles,
țeles, ele îți vor umfla ego-ul,
ego
tot mai mult și
mai mult, îți
ți vor da tot mai multe și mai multe diplome. Numele
tău va deveni mare și încă și mai mare – tu vei deveni mai mic
și tot mai mic. Apoi vine un moment în care vor rămân numai
certificatele acestea, iar omul a dispărut. La început omul poartă
certificatele, apoi certificatele îl vor purta pe om. Omul este de
mult mort. Nu este posibil să devii inteligent cu ajutorul
universităţilor. Înțelepciunea
țelepciunea are nevoie de o cu totul altă
abordare, de o abordare diametral opusă. Cunoașterea
Cunoa
este a
minții,
ții, înțelepciunea nu este o stare a minții. Cunoașterea crează
‘sticla din jurul gâștii’ – o sticlă frumoasă, foarte frumoas
desenată, dar este tot o sticlă. Și înăuntru nu poate trăi o gâscă
adevărată. Înăuntru sticlei nu poți
ți decât să ai o gâscă îndesată –
asta sunt învățații
țații voștri, umplutură de roșii, de cartofi, dar sunt
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umplutură, umplutură de porcării – sau poți
ți să ai o gâscă
vopsită înăuntru. Va părea frumoasă de afară, dar în realitate ce
ai este doar o sticlă. Iar această sticlă devine tot mai grea, pentru
că cunoașterea
șterea are propriul său mod de a se acumula – se
reproduce în sine. Cunoașterea
șterea nu crede în reproducere
controlată deloc. Dacă știi un lucru, asta te aduce către un alt
lucru, pentru că, cu fiecare răspuns la o întrebare, apar alte 10
întrebări. Și tot așa se va întâmpla: la 10 răspunsuri la întrebări,
vei avea 100
00 de alte întrebări pregătite pentru tine. Se vor
răspândi tot mai mult, vor deveni tot mai multe și mai multe, și
vei fi pierdut între ele. De asta ești
ști ignorant: nu ai ieșit încă din
iluzia cunoașterii, iluzia minții. Ieși
și din mintea ta! Mintea este
sticla despre care îți
ți vorbeam. În clipa în care renunți la minte…
Şi mintea nu este decât ideea ta, nu este o realitate, este o
ficțiune,
țiune, este doar o fantezie. Este făcută din același aluat ca și
visele. Poți,
ți, pur și simplu, să ieși din ea. În momentul în ca
care ai
ieşit din minte, ai ieşit din sticlă”.

Cum ne poate îmbolnăvi TRISTE
TRISTEȚEA
Emoțiile
țiile sunt resimțite diferit de fiecare, în funcție de
trecutul, povestea de viaţă, capacitatea intelectuală ale
fiecăruia dintre noi.
nsă atunci când ne lăsăm copleşiţi de emoţiile negative, când
acestea persistă timp îndelungat, sănătatea noastră este
periclitată. Află, în cele ce urmează, care sunt cele 6 emoţii
negative care te îmbolnăvesc şi care sunt principalele organe
afectate de emoţiile negative.

Î

Legătura dintre minte și corp este mult mai puternică decât ne
ne-o
imaginăm noi. Gândurile și emoțiile noastre pot stimula
producerea anumitor substanțe
țe care ne pot influența sănătatea
fizică.
Spre exemplu, serotonina și dopamina sunt 2 hormoni pe care
creierul îi secretă atunci când suntem fericiți.
ți. Dar ei sunt
produși
și și atunci când suntem copleșiți de emoții negative, însă,
în acest caz, în loc să facă bine organismului, cei doi hormoni
generează durere și un disconfort accentuat.
Tristeţea, frica, mânia, dezgustul, dar și bucuria sau surpriza
sunt tot atâtea emoții
ții care au un impact direct asupra noastră.
Dacă e să ne oprim doar asupra emoțiilor
țiilor negative, negestionate
corect acestea pot determina apariția
ția unor probleme de sănătate
precum hipertensiune, indigestie, dar și altele mai grave.
Cum îți
ți afectează organele interne cele 6 emoții care te
îmbolnăvesc
– Mânia slăbește
ște ficatul în mod semnificativ. După cum știi,
bolile hepatice pot fi letale.

– Frica, asemenea traumei interioare, slăbește
slăbe rinichii.
– Anxietatea are un impact major asupra stomacului, generând
dureri severe, dar afectează, totodată, și splina.
– Tristețea, durerea sufletească afectează plămânii, antrenând
dificultăți
ți de respirație. Atunci când suntem triști, organismul
obosește
ște mult mai ușor. Tot tristețea se face vinovată și de
instalarea depresiei.
– Stresul slăbește creierul și inima. Știm, în zilele noastre,
evitarea stresului este o misiune imposibilă. Totu
Totuși, chiar nu
este cazul să ne stresăm pentru fiecare lucru nesemnificativ.
Stresul cronic afectează, la modul general, buna funcționare
func
a
organismului.
Din fericire, stă în puterilee noastre să vedem păr
părțile bune sau,
dimpotrivă, pe cele rele ale lucrurilor. Alegerea ne apar
aparține.
Ceea ce simțim
țim este determinat de ceea ce alegem să vedem –
jumătatea plină sau jumătatea goală a paharului. În consecință,
consecin
nu greșim prea mult dacă spunem că stă în puterea noastră să
împiedicăm instalarea bolilor în organismul nostru. Sursa selectiva:
Avantaje.ro. Preluat de la Andreilaslau.ro

Frica ne întunecă minţile şi vieţile şi ne
obligă să acţionăm nevrotic, imoral
Frica este o mișcare. Nu este ceva
ce
static. Frica este un
ansamblu compus din mai mulţi factori care, împreună cu
alte elemente, produce frică.

D

orinţa de securitate fizică (ataşamentul de câştiguri
financiare) şi psihică (ataşamentul de soţ/soţie,
familie), comparaţiile cu ceilalţi, timpul (gândul la

moarte şi/sau la clipa imprevizibilă a morţii, dorinţa de a fi mai
bun, mai bogat, mai potent în viitor) sunt mişcări ale fricii.
Câţi reuşesc să trăiască fără a se compara cu ceilalţi? Câţi sunt
cei neinteresaţi de securitatea financiară impusă de însăşi lumea
în care trăim, clădită în integralitatea ei pe finanţe? Câţi observă
prosperitatea altora fără a se compara pe sine cu ceea ce vede şi
fără a fi ros de invidie?

O altă cauză a fricii este autoritatea:
autoritatea socială, juridică, a
statului, a cărţilor, a religiei, a şefilor etc. Oare dacă nn-ar exista
atâtea autorităţi generatoare de frică tu te-ai
te fi comportat la fel

– Traumele interioare, dezamăgirile afectează rinichii și inima.
Bolile
olile cardiovasculare care se dezvoltă în acest fel sunt, de
asemenea, fatale.
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ca acum sau ţi-ai
ai fi permis să faci mai mult ştiind că nu vei fi
tras niciodată la răspundere? Vezi, de aceea este importantă
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inteligenţa.
nteligenţa. Pentru că omul inteligent îşi impune propriile limite,

să transforme veninul în nectar, în procesele de sublimare pe
care le declanşează, prin gândurile pe care le nutrim.

face distincţie între ceea ce este moral şi imoral, permis şi
nepermis, corect şi incorect…
Frica este un lucru îngrozitor. Ne întunecă minţile şi vieţile
şi ne forţează să acţionăm nevrotic, imoral. Cei mai mulți
oameni trec prin frică spre agonie. Imaginaţi-vă
vă ce poate face
omul aflat într-oo asemenea stare? Va comite fapte odioase,
criminale, dureroase pentru ceilalţi. Aşa înţelege el să-şi
să
„domolească” frica dar practic îi dă putere. Nemă
Nemărginită.
Unii se întreabă dacă omul poate fi vreodată eliberat de frică?
Dar oare câţi dintre noi conştientizează frica? Câţi o recunosc?
Uneori ea este atât de parşivă încât stă ghemuită în adâncul
subconştientului nostru şi de-acolo acţionează în tăcere.
Unde există frică, nu există dragoste. Cei care spun: „Nu îmi
este frică, nu am nici o teamă„, se auto-amăgesc.
amăgesc. Este o simplă
declaraţie superficială.

Frica trebuie înţeleasă, desluşită

amănunţit, acceptată şi nu respinsă. Atunci când vom renunţa la
a mai trăi în trecut, când vom conştientiza că tot ce trăim şi ce
contează este doar PREZENTUL, abia atunci devenim fiinţe
umane extraordinare şi ne vom elibera de Frică.

Biruiește-ți
ți frica pentru totdeauna, pășește
triumfător pe tărâmul extazului divin
Prof. George BIANU – București
Abandonul total în faţa lui Dumnezeu este ceea ce
generează manifestarea unui extaz divin. Starea de abandon
conduce la o transcendere a ego-ului.
ului. Esenţial este că intrăm
în stările de extaz divin prin această depăşire a
condiţionărilor ego-ului.
ului. Pentru că de fapt tot ceea ce
descoperi atunci este în tine, este esenţa care conţine totul.

Dar când ştim despre aceste trăiri extatice, când am aflat despre
mecanismul producerii lor, ne va fi mult mai uşor să înţelegem,
să ne deschidem spre asemenea realităţi subtile. Căci ştiinţa e
putere.
Citiţi atent ca să înţelegeţi
Mărturiile celor care au atins înalte grade de realizare spirituală
au meritul de a ne pune în rezonanţă cu fiinţele respective, în
dimensiunile spirituale. Aşadar, citind atent şi urmărind să
înţelegem temeinic ceea ce au spus Sri Ramakrishna, Sri
Ramana Maharishi, Sri Nisargadatta Maharaj, putem ajunge
foarte uşor la comuniunea cu ei în dimensiunea subtilă, iar asta
poate să declanşeze apoi în noi stări spirituale de vârf.
v
Chiar
stări de extaz divin.. Iar pe cei care doresc să aibă experienţe de
vârf, îi sfătuiesc să citească foarte atent asemenea relatări. Nu
cărţi despre Ramakrishna sau despre alţi mari yoghini, ci scrieri
în care chiar ei îşi povestesc trăirile spirituale. Şi există astfel de
lucrări.
Există, de asemenea, mărturii ale unor fiinţe cu o înaltă realizare
realiz
a Sinelui, care dezvăluie ce anume simt sau cum gândesc atunci.
Un exemplu strălucit sunt cărţile lui Nisargadatta Maharaj.
Pline de mărturii impresionante, pot determina în voi apariţia
unor stări spirituale, aş îndrăzni să spun divine. Dacă se poate,
recitiţi-le
le chiar şi de cincizeci de ori şi veţi vedea că de fiecare
dată vă permit să aprofundaţi şi să înţelegeţi cu totul altfel
explicaţiile sale. Dintr-un
un anumit punct de vedere, mărturia lui
Nisargadatta Maharaj se ridică deasupra mărturiilor lui Ramana
Ra
Maharishi. Este exemplară. Claritatea lui este momentan de
neegalat. Puterea sa de evocare şi forţa sa de sinteză sunt
excepţionale. Mai mult decât lectura atentă a dialogurilor pe
care le-a purtat de-aa lungul anilor cu diverşi căutători spirituali,
puteţi chiar să-ii cereţi ajutorul direct, folosind o fotografie de
de-a
lui. Deşi a părăsit planul fizic, să ştiţi că răspunde plin de
solicitudine celor care îl apelează sincer. Trebuie doar să
îndrăzniţi.
Cine nu cunoaşte teoria nici măcar nu bănuieşte

robabil că mulţi sunt curioşi să înţeleagă ce anume se
petrece când o fiinţă umană intră în starea de SAMADHI.
Ce simte atunci? Cum s-aa produs prima dată experienţa
extazului divin? Din punct de vedere spiritual această trăire este
normală, dar din punct de vedere omenesc pare anormală,
neobişnuită.

P

Cărţile lui Paul Brunton (În
În căutarea Sinelui Suprem, Cărarea
ascuns etc)) prezintă modalităţi practice de a ne revela Sinele
Divin. De altfel, Paul Brunton a fost cel mai important discipol
occidental al lui Ramana Maharishi. Nimeni din cultura vestică
nu a descris mai bine modalitatea de aa-ţi revela Sinele, chiar
printr-oo anumită metodologie gradată. El a mers pe calea
Advaita Vedanta, calea rapidă şi în acelaşi timp foarte dificilă a
revelării Sinelui Divin Atman.

Iar aici se naşte conflictul din cauza căruia mulţi se îndoiesc de
ceea ce trăiesc şi chiar se frământă când o asemenea experienţă
excepţională e gata să apară: „Oare
Oare nu am înnebunit? Oare nu
sunt pe cale să o iau razna?” Ego-ul
ul preschimbă o aasemenea
trăire sublimă în venin. De fapt mentalul, mai ales mentalul
inferior, este cel ce metamorfozează nectarul în venin sau poate

Vă sfătuiesc să citiţi şi Autobiografia unui yoghin,
yoghin cartea în care
Paramahansa Yogananda descrie într-un
într
mod magistral ce a
simţit în starea de Samadhi, indusă de maestrul său, Sri
Yukteswar. La fel şi cartea lui Richard Maurice Bucke –
Conştiinţa Cosmică.. Este o lucrare celebră, relatarea unui om ce
nu practica yoga, dar care a trăit spontan o stare de extaz divin,
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în timp ce conducea maşina. Şi el a descris această experienţă
într-o carte de trei sute şi ceva de pagini.
Important e să citiţi. Cine nu cunoaşte teoria nici măcar nu ştie
când atinge asemenea stări. Numai revelarea metodologiei şi a
trăirilor care apar în samadhi a făcut ca unii occidentali să
realizeze că şi ei au avut stări de extaz divin, chiar dacă nu
practicau yoga. Pentru că altfel omul obişnuit poate
experimenta asemenea stări, chiar fără să practice yoga, şi să
nu-şi dea seama totuşi ce importantă a fost pentru el acea stare
sau de ce natură a fost acea trăire.
În felul acesta, când o să fiţi confruntaţi cu un pre-Samadhi n-o
să vă mai fie frică, ci veţi gândi: „O să se producă la mine cum
s-a produs la cutare şi la cutare” despre care aţi citit în cutare
carte sau în cutare broşură.
Teama – prima şi ultima barieră
Ignoranţa este cea care naşte frica. Tot ceea ce ne împiedică să
trăim această stare de extaz divin este ego-ul. De fapt suntem
structuraţi lăuntric să intrăm oricând în stări de extaz divin.
Numai ignoranţa şi egoismul ne împiedică să le accesăm. Şi
sigur că atunci când suntem pe prag, ego-ul se manifestă şi frica
apare.
De altfel, stările care apar în timpul extazului divin sunt atât de
copleşitoare, atât de inedite, de complexe, de bogate, încât
această stare de teamă le pare îndreptăţită multora. Pentru că ei
nu ştiu ce se produce atunci. Mulţi îşi imaginează că după aceea
nu se vor mai întoarce, că vor muri, vor dispărea, vor fi
dizolvaţi. Dar sigur că asemenea idei sunt prosteşti şi ţin de ego,
care se exprimă adeseori printr-o panică paralizantă.
Şi atunci, în conformitate cu principiul „Dumnezeu îţi dă, dar
nu-ţi pune în traistă”, procesul de intrare în Samadhi se opreşte.
Rămâne doar acea stare nostalgică: „Ah! Aş fi putut să am o
trăire divină, dar frica m-a împiedicat să mă dăruiesc întru
totul lui Dumnezeu”. Pentru că în ultimă instanţă starea de
Samadhi este o stare de absorbţie în Dumnezeu Tatăl.
Sri Ramakrishna spunea că „cel care intră pentru prima dată în
Samadhi seamănă cu cineva care vrea să se sinucidă”. Este
cuprins de o anumită pornire şi îi dă frâu liber, dar este şi
angoasa: „Ce-o să fie după...? Ce se va petrece după aceea?”
Primul moment e de dizolvare a ego-ului, de trecere dincolo de
el şi asta îi face pe foarte mulţi să se simtă copleşiţi de frică. Pe
mulţi îi blochează şi îi determină să rămână pe pragul stării de
Samadhi.

de altfel ceea ce spunea şi Suren Goyal, care ne-a vizitat ţara:
„În momentul în care iese ego-ul intră yoga”. Or atunci când
suntem perfect în starea de yoga intrăm automat în starea de
extaz divin, în Samadhi.
Esenţial este că intrăm în stările de extaz divin prin această
depăşire a condiţionărilor ego-ului. Pentru că de fapt tot ceea ce
descoperi atunci este în tine, este esenţa care conţine totul. Este
o stare de dilatare în nemărginire pe care o simţi. Eşti numai
lumină, eşti pretutindeni, e o transcendere într-o realitate
spirituală unde nu mai există ceea ce este manifestat. Acolo nu
mai sunt forme, nu mai sunt aparenţe. Doar beatitudinea divină.
O revărsare a graţiei. La nivelul realizării Sinelui este totuşi o
stare firească. Este de fapt singura stare reală, restul e iluzie.
Dacă ajunge să se permanentizeze şi să se transfuzeze în
întreaga ta fiinţă, atunci nu va mai exista nicio luptă. Pentru că
fiecare scânteie care există în noi sub forma Sinelui Divin este
de fapt o infimă scânteie din marele Sine al lui Dumnezeu Tatăl.
În momentul în care ajungem la această unificare dintre Sinele
nostru revelat şi Sinele lui Dumnezeu Tatăl apare marea
eliberare.
Când intră în Samadhi şi percepe starea de dilatare în
nemărginire, omul reproduce la scară mică, în microcosmosul
fiinţei sale, starea de dilatare pe care o are Dumnezeu în
manifestare. Aşa cum se ştie, deplasarea spre roşu a Universului
se realizează chiar şi acum, de miliarde de ani. Universul este în
expansiune, iar această expansiune a survenit, după ceea ce
oamenii de ştiinţă au numit momentul Big Bang-ului, explozia
tainică, fundamentală, care a făcut ca totul să se manifeste aşa
cum se manifestă.
Aşadar starea de dilatare în nemărginire este corelată în fiinţa
celui care trăieşte o stare de Samadhi cu expansiunea continuă a
lui Dumnezeu Tatăl în manifestare, din vremuri imemoriale.
Până unde? Este un mare mister. Dacă vreţi, misterul misterelor.
Pentru că atâta timp cât suntem în starea umană nu putem şti cu
precizie dacă universul are sau nu margini. Chiar faptul de a ne
imagina că ar avea margini ridică o altă problemă. Dacă are
margini, dincolo de ele ce se află? Ne dăm seama că este o mare
taină care se revelează prin descrierea acestei expansiuni.
Ce-o fi o fi! Mă dăruiesc ţie, Doamne
Contrar prejudecăţii care susţine că amorul nu poate să conducă
fiinţa umană la Divin, prin consacrare, iubire, transfigurare şi
continenţă realizată perfect se poate ajunge la starea de
comuniune cu Dumnezeu Tatăl.

Numeroşi cursanţi yoga mi-au povestit stări de pre-Samadhi,
dar datorită acestei frici paralizante legate de manifestarea egoului care se simte pur şi simplu spulberat, n-au avut curaj să se
dăruiască, să se lase cu totul în Voia lui Dumnezeu.

Iubirea ne poate induce o stare de sacralitate, de transfigurare în
care Dumnezeu ni se revelează ca beatitudine, înţelepciune,
bunătate, frumuseţe şi iubire. Ce ne rămâne de făcut este să ne
dăruim necondiţionat Lui. Iar asta se poate realiza cel mai uşor
urmărind în primul rând să practicăm K. Y.

Abandonul total în faţa lui Dumnezeu este ceea ce generează
apariţia extazului divin. Starea de abandon conduce la o
transcendere a ego-ului. Această ieşire din sfera limitărilor este

Prin K. Y. dobândim astfel uzanţa stărilor de comuniune cu
Dumnezeu Tatăl. De aceea ne va fi mai uşor apoi să intrăm într-
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o stare excepţională, să transcendem ego-ul.
ul. Pentru că va apărea
această experienţă a comuniunii cu El prin intermediul
acţiunilor ale căror fructe I le dăruim. Este nevoie doar de
aspiraţie intensă şi totală devoţiune faţă de Dumnezeu.

Învaţă să controlezi cu puterea minţii
gândurile, afirmaţiile şi situaţiile negative!
.

Urmăriţi să-I solicitaţi mereu ajutorul: „Doamne,
Doamne, Tu eşti
pretutindeni, sunt al Tău, mă dăruiesc în totalitate Ţie!”
Ţie!
Acţionând astfel, Dumnezeu vă ajută, pentru că orice om este
ajutat de El în fiecare clipă. Căci El ştie totul despre noi în orice
clipă.

Majoritatea dintre noi nu suntem capabili să ne fixăm
mintea, mult timp, pe o idee, pe care apoi să o transpunem
în realitate, putem cel puţin să evităm afirmaţiile negative,
afirmaţii pe care în mod inconştient, le scoatem pe gură în
fiecare clipă.

A ne imagina că în momentul când suntem pe cale să intrăm în
extaz divin Samadhi suntem singuri este o imensă tâmpenie.
Prin urmare, într-oo asemenea stare trebuie să ne deschidem total
către Dumnezeu şi să ne dăruim pur şi simplu Lui. Dacă această
acţiune de dăruire este totală, atunci transcendem
anscendem ego-ul
ego
şi
simţim ajutorul divin care ne face să trecem dincolo de orice
limitare.

oi credem că mintea este un analizator al gândurilor, de
fapt, această este un emiţător al acestora, astfel
astf încât,
calitatea vieţii noastre şi, implicit, starea de sănătate,
depind de gândurile şi trăirile noastre. Iată o lista a celor mai
importante afirmaţii negative, sau situaţii, pe care trebuie să le
excludem din comportamentul, mintea şi vocabularul nostru.
nos

Trebuie să ne dăruim complet şi să spunem exact cum a spus
Scufiţa Roşie în acel banc faimos: „Ce-oo fi o fi!
fi!”. Să spunem:
„Mă dăruiesc Ţie, Doamne”. Apoi să vedem cee va urma.

N

1. NU POT - evitaţi să spuneţi nu pot.În final,veţi sfârşi prin a
atrage în aura voastră energiile negative care va vor împiedică
să acţionaţi.
2. SĂRACĂ/SĂRACUL DE ŢINE

Şi în această direcţie trebuie înţeles foarte clar un aspect. Atunci
când vă este teamă, Dumnezeu nu vă forţează să intraţi în stări
de extaz divin. Dacă voi spuneţi: „Stop!
Stop! Vreau să se oprească!
oprească!”
starea se opreşte, chiar dacă este în curs să se declanşeze. Asta
arată că liberul arbitru, voinţa voastră este suverană chiar şi în
momentele de graţie. Iar dacă, dimpotrivă, vă dăruiţi cu toată
fiinţa, sigur că starea de extaz divin apare şi este cople
copleşitoare. E
o stare de libertate totală.
Senzaţia de oprire a timpului, pe care mulţi yoghini au relatat-o,
relatat
este de fapt revelarea eternităţii. În acel moment fiinţa depăşeşte
integrarea temporală obişnuită în care trăim timpul ca prezent,
ne raportăm la trecut
recut şi mergem în viitor; se abolesc aceste
percepţii fragmentare. Apare o stare de încremenire în care
simţim că timpul se opreşte.
Dar în acea clipă are de fapt loc revelarea dimensiunii cu
adevărat divine a ceea ce înţelepţii numesc eternitate. Pentru că
eternitatea este dincolo de timp şi asta i-aa făcut pe cei care au
trăit şi au vorbit despre stările divine extatice să ajungă la
concluzia că Dumnezeu este veşnic. Starea de veşnicie, starea
de oprire a timpului este de fapt o revelare a lui Dumnezeu
Tatăl,
atăl, căci eternitatea este însăşi esenţa lui Dumnezeu Tatăl.
Cine ajunge să trăiască eternitatea Îl simte implicit pe
Dumnezeu, care există în veşnicie. Este o trăire divină cu totul
excepţională, care este oferită prin graţie divină ca model,
pentru ca apoi să fie egalată şi permanentizată.

Atunci când cineva ni se plânge privind o problema personală,
obişnuim să compătimim
timim acea persoană dând această replică,
crezând că facem bine, că o putem ajută, consola. Dimpotrivă,
nu facem decât să atragem spre acea persoană sărăcia şi
neputinţă. Cam la fel se întâmplă şi aunci când voi înşivă sunteţi
apostrofaţi cu această replică.
ă. Că atare: interziceţi categoric
altora să va compătimească folosind această expresie.
3. MI-E MILĂ DE TINE
Atunci când spuneţi că va este milă de cineva, automat vi se
deschide inima,, care în mod involuntar va ceda din energie, dar
va prelua şi negativitatea
itatea persoanei compătimite. Şi nici să nu
permiteţi altora să vi se adreseze cu expresia de mai sus. În
afară de Ego-ul
ul vostru care se va simţi „gâdilat”, alte beneficii
nu veţi avea. Dimpotrivă! Psihic veţi deveni mai slab, mai
vulnerabil, lăsându-va la „milă” altora, iar energia voastră va
deveni „vegetativă” în loc să fie activă.
â4.
4. EVITAŢI SĂ VA IMPLICAŢI EMOŢIONAL ÎN
PROBLEMELE ALTORA
Persoanele hipersensibile sau instabile emoţional, ar face bine
să comute telecomanda pe alt post de televiziune aatunci când se
transmit ştiri cu impact emoţional. Iar atunci când o altă
persoană va povesteşte o întâmplare tristă/tragică, sau va
vorbeşte despre propriile neajunsuri,evitaţi să va implicaţi
emoţional dacă nu vreţi să preluaţi o parte din grijile şi durerile
dure
aflate… şi care vor pătrunde în subconsientul vostru fără să va
daţi seama, dar şi în aura voastră energetică.
5. NU ANTICIPAŢI NICIODATĂ REZULATUL NEGATIV
AL UNEI ACŢIUNI
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Deseori, când avem câte o problema de rezolvat, obişnuim să
anticipăm rezultatul negativ prin gânduri sau expresii precum:
NU O SĂ REUŞESC, ESTE IMPOSIBIL SĂ OBŢIN…, NU O
SĂ VREA/ACCEPTE etc. Odată emanate aceste gânduri veţi
crea un „zid” energetic negativ între voi şi persoană sau situaţia
respectivă şi, în final, chiar veţi eşua…
6. ÎNCETAŢI CU SUPERSTIILE
Mulţi dintre noi dau crezare unor superstiţii precum: dacă te
întorci din drum nu-ţi va merge bine, dacă îţi apare în cale o
pisică neagră vei avea ghinion, dacă pleci la drum într-o zi de
13 (mai ales dacă această cade într-o zi de vineri) veţi întâmpina
obstacole sau eşecuri, precum şi credinţă că în ziua de marţi
sunt trei ceasuri rele.
7. IGNORAŢI APRECIERILE NEGATIVE LA ADRESA
VOASTRĂ
Cei din jurul nostru, din răutate, invidie, gelozie sau
inconştienţă, obişnuiesc să ne jignească în mod direct cu
expresii precum:” eşti urat/a”, „eşti prost”, „eşti incapabil”,”nu
eşti bun de nimic”. Iar aceste aprecieri vin de cele mai multe ori
în copilărie, din partea părinţilor, sau chiar la maturitate, din
partea
partenerilor
de
viaţă
sau
prietenilor.
Repetarea constanţa a acestor expresii total negative sunt
preluate de subconştient şi, în final, veţi crede că sunteţi exact
aşa cum vi se spune, adică urat, prost, incapabil. Însă nu numai
subconştientul va v-a crea probleme ci şi aura energetică care va
suferi nişte „găuri”, „fisuri”, ce vor permite energiilor negative
să se manifeste în voie, nedând voie energiilor universale să va
penetreze sistemul energetic (atenţie! este diferenţa între aura
energetică şi sistemul energetic!), cu scopul de a va duce viaţă
la parametrii optimi.
8. EVITAŢI SĂ VA PLÂNGEŢI
Atunci când avem diverse problem de ordin material,
sentimental, profesional, de sănătate, sufletească, relaţională,
etc, obişnuim să ne plângem de milă sau altora, crezând că prin
această ne vom elibera de durere şi de energiile negative
acumulate.
Numai că situaţia nu stă chiar aşa. Atunci când va plângeţi
singur de milă prin expresii de genul:”vai ce amărât/a sunt”, „ce
nefericit/a sunt”, „ce lipsit de noroc şi şansă sunt”,”ce bolnav
sunt”, „ce obosit sunt” etc… nu faceţi decât să atrageţi spre voi
ceea ce gândiţi sau pronunţaţi cu voce tare, adică: amărăciunea,
nefericirea, nenorocul, boală şi oboseală… lucruri enunţate în
expresiile de mai sus. Iar atunci când va plângeţi altora, în
speranţa că va veţi elibera, că veţi fi ajutaţi sau compătimiţi nu
faceţi decât să va extindeţi problema cu care va confruntaţi şi so faceţi să persiste. Pe lângă asta, nu toţi cei cărora le veţi
împărtăşi problema voastră se vor întrista sincer, dimpotrivă, sar putea să aveţi duşmani ascunşi care să se bucure de ceea ce vi
se întâmplă, sau persoane apropiate care prin îngrijorarea
manifestată să amplifice energetic problema/situaţia cu care va
confruntaţi.
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9. ELIMINAŢI TEAMĂ
Mulţi dintre noi ne confruntăm cu un sentiment acut de teamă:
de întuneric, spaţii închise, aglomeraţie, singurătate, înălţime,
sărăcie, durere, responsabilitate etc. Deşi teamă stă ghemuită în
subconştientul şi uneori în sufletul nostru, abia aşteptând să se
manifeste, ea va ieşi la suprafaţă la momentul oportun. Să luăm
un exemplu: va este teamă să zburaţi cu avionul dar aveţi de
făcut o călătorie cu acesta, neexistând un alt mijloc de transport
până la destinaţie. Cum este şi firesc, în ajunul plecării va veţi
frământă sufleteşte, va veţi întreba dacă veţi ajunge cu bine la
destinaţie sau dacă veţi suportă călătoria, iar unora le va trece
prin minte şi ideea că avionul s-ar putea prăbuşi… ceea ce s-ar
şi putea întâmplă cu adevărat dacă gândul emis va atrage din
Univers o cantitate mare de energii negative. Leacul pentru
vindecarea de frică maladivă faţă de ceva, constă în a înfruntă,
în a intră cu curaj în acel ceva, în acea situaţie, problema.
10. EVITAŢI ASOCIEREA CU PERSOANE NEGATIVISTE
Se spune că extremele se atrag. Este adevărat, dar nu şi în cazul
în care trebuie să porneşti la drum/într-o acţiune sau asociere, cu
o persoană negativistă, prăpăstioasă. Prin natură să, omul are
tendinţa de a gândi negativ mult mai rapid şi mai uşor decât de
a gândi pozitiv, astfel încât, energiile negative, stagnante, sunt
eliberate mult mai uşor, mult mai repede şi într-o cantitate mult
mai mare decât cele pozitive. Din această cauza, persoană
negativistă va v-a „învălui”, iar acţiunea va eşua din start. Dacă
se întâmplă să aveţi alături-în viaţă de zi cu zi sau în afaceri- o
asemenea persoană, va voi învaţă o mică şmecherie. Ea se
numeşte MANIPULARE… însă una în sens şi cu final pozitiv.
Dacă trăiţi alături de o persoană negativistă, în timp ce această
doarme profund… adică pe la orele 2:00-3:00 din noapte,
mergeţi lângă patul sau şi rostiţi cu voce tare câteva „formule
magice” pozitive. Să luăm câteva exemple practice:
Trăiţi lângă un soţ căruia îi este frică de sărăcie. Repetaţi cu
voce tare de 20 de ori următoarea formulă ”începând de astăzi
nu-ţi va mai fi frică de sărăcie. Vei uită ce este sărăcia şi vei
acţiona cu curaj ori de câte ori această ne ameninţă”.
Dacă aveţi un asociat care, orice i-aţi spune sau i-aţi propune, el
vine cu contra argumente cu tentă negativă, procedati într-un
mod
similar
privind
ora
de
„acţiune”
M.
Imaginaţi-va acea persoană dormind, vizualizandu-i corpul şi
poziţia în somn (cu ochii minţii), şi imaginându-va că sunteţi
lângă patul sau, concepeţi o formulă pozitivă pe care s-o repetaţi
cu voce tare de 20 de ori.
Formulă o concepeţi în funcţie de situaţie şi de rezultatul dorit.
Însă: va avertizez! nu căutaţi să manipulaţi pe cineva în acest
mod doar pentru a o domină, a o subjuga în beneficiul vostru
exclusiv. Nu uitaţi de Legea Rezonanţei care va acţiona de 3 ori
împotriva voastră. Durata acestei proceduri nu este
„standard”… o practicaţi până când veţi obţine rezultate
pozitive.

Lohanul nr. 39, octombrie 2016

psihologie
11. NU VA EXPUNETI PLANURILE PÂNĂ CÂND NU LE
REALIZAŢI
Am să vorbesc pe scurt despre acest subiect.Atunci
tunci când avem
în minte un plan, o dorinţa de realizat…şi chiar când suntem pe
punctul de a închega o relaţie cu cineva, avem tendinţa să
trăncănim în stânga şi în dreapta, şi să vorbim despre planurile
noastre oricui este dispus să ne asculte. Unii o fac din naivitate,
alţii că să se laude. Mare greşeală!
Un plan sau o dorinţa dragă inimii este că o sămânţa, că un
germene care va da naştere unei plante. Dar nu numai atât:
planul sau dorinţa voastră sunt impregnate cu energia voastră, şi
le putem compară cu un ou pus la clocit-voi
voi fiind găină.:))).
Alimentând cu cât mai multă energie psihică acel plan/dorinţa,
există şansă reală să capete finalitate. În momentul în care veţi
vorbi şi altora despre planul/dorinţa voastră, automat, energia
voastră psihică interferează
terferează cu energia persoanei sau
persoanelor cărora le veţi vorbi despre micul vostru secret, iar
această interferenţă va avea că rezultat nişte energii
amestecate/incompatibile, de slabă calitate, ceea ce va conduce
la eşec. Este că şi cum voi va daţi cu parfum de iasomie şi vine
unul care va stropeşte cu parfum de trandafir. Va rezultă un
parfum greu, nedefinit că miros. Să presupunem că va veţi
împărtăşiţi planul/dorinţa, părinţilor vostrii. La începu se vor
bucură dar după aceea vor începe să-şi pună întrebări privind
reuşită planului vostru. Aceste întrebări reprezintă de fapt grijile
pe care şi le fac, şi care vor emite energii negative ce va vor
distorsiona câmpul energetic propriu, înfluenţându
înfluenţându-va în mod
direct sau indirect, şi care vor conduce fiee la eşec, fie la
renunţare.
Acelaşi plan expus prietenilor/cunoştiinţelor are acelaşi rezultat.
Unii se vor bucură sincer, alţii se vor îndoi de reuşită voastră,
iar cei din urmă va vor invidia în sinea lor.
Rezultatul va fi acelaşi. Aşa că… procedati pprecum găină…
”clociţi” în linişte planul/dorinţa voastră, şi expuneti
expuneti-le doar
atunci când ele s-au
au concretizat, când au căpătat formă.

Opt TRĂSĂTURI ale unui OM EDUCAT.
Ce condiţii ar trebui să îndeplinească o
persoană educată
Cum poate fi definit un om educat? La această
întrebare a încercat să răspundă şi scriitorul rus Anton
Cehov într-o scrisoare pe care i--a trimis-o fratelui sau
NiIkolai, un pictor talentat, dar cu multe slăbiciuni, care îşi
nesocotea măiestria şi ducea o viaţă dezordonată.
utorul a sintetizat opt însuşiri pe care orice pe
persoană
educată ar trebui să le aibă, printre acestea numărându
numărânduse
şi
onestitatea
sau
altruismul.
Moscova, 1886. Mi te-ai
ai plâns adeseori că “nimeni nu te
înţelege”. De asta nu s-au
au plâns nici măcar Goethe şi Newton.
S-aa plâns numai Hristos, dar El nu vorbea
vorbe despre propria
persoană, ci despre învăţătură Să. Toţi te înţeleg perfect. Dacă
nici măcar tu nu te înţelegi, nu
nu-i învinui pe ceilalţi.
Te asigur că, în calitate de frate şi apropiat al tău, te înţeleg şi
din tot sufletul te compătimesc. Toate calităţile
calităţil tale eu le cunosc
foarte bine, le apreciez şi am cel mai adânc respect pentru ele.
Eu, dacă vrei, că dovadă că te înţeleg, pot să ţi le enumăr.

A

După mine eşti bun, prea bun aş zice, mărinimos, nu eşti egoist,
te împărţi până la ultimul bănuţ, sincer. ÎÎţi sunt străine invidia şi
ura, eşti ingenuu, îţi este milă de oameni şi animale, nu eşti
meschin, nu eşti ranchiunos, ai încredere în semenii tăi. Ai fost
înzestrat de sus cu ceva ce nu are toată lumea: ai talent. Acest
talent te situează deasupra a milioane
ane de oameni, deoarece la
2.000.000 de oameni le revine un pictor. Talentul te situează
mai presus: chiar dacă ai fi fost broască râioasă sau ţestoasă şi
atunci te-ar
ar fi respectat, pentru că talentului i se iartă totul. Ai
un singur neajuns. De la el ţi see trag toate problemele. Defectul
tău e lipsa totală de educaţie. Iartă--mă, desigur, dar veritas
magis amicitiae (adevărul mai presus de
prietenie – n.red)…

12-EVITAŢI
EVITAŢI SĂ SPUNEŢI „ÎŢi ŢIN PUMNII STRÂNŞI”
Nu ştiu de ce, românii au nesănătosul obicei că atunci când
trebuie să susţină
usţină pe cineva, dau replică” am să
să-ţi ţin pumnii
strânşi”!? Această replică şi uneori concretizată în acţiune,
trebuie eliminată din start, pentru că, a ţine pumnii cuiva,
înseamnă a-ii bloca energiile fizice şi psihice, energii care se
interferează cu starea
area emoţională a susţinătorului… iar
rezultatul nu poate fi decât negativ. Nu toţi ce va susţin în
acţiunea voastră gândesc pozitiv, nu toţi au viziunea unei
reuşite, astfel încât, marea majoritate va transmit stările lor
tensionate, pesimismul şi lipsa dee încredere într-un
într
rezultat
pozitiv. sursă: ph-online.ro
Ideea e că viaţă are propriile condiţii. Pentru a te simţi că
peştele în apă într-un mediu de intelectuali, pentru a nu fi străin
în mijlocul ei şi să nu te apese, trebuie să fii binecrescut.
Talentul te-aa adus în acest mediu , îi aparţii, dar… te atrage în
afară lui şi trebuie să balansezi între publicul cultural şi
locuitorii de vizavi. Îşi pune amprenta şi provenienţă din clasele
de jos. E greu să o învingi, deosebit de greu.
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Oamenii educaţi, în opinia mea, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
Ei respectă personalitatea umană, de aceea sunt întotdeauna
indulgenţi, blânzi, amabili, îngăduitori.
ăduitori. Ei nu se răscoala din
cauza că le lipseşte un ciocan sau o bucată de gumă de ras
pierdută; locuind cu cineva, ei nu fac din asta o favoare şi la
plecare nu zic: “cu dumneavostră e imposibil de trăit”. Ei iartă
şi gălăgia şi frigul şi carnea arsă şi iuţimea şi prezenţa în
locuinţa lor a persoanelor străine.
Nu sunt compătimitori numai cu cerşetorii şi pisicile. Ei suferă
şi pentru ceea ce nu se poate vedea cu ochiul liber.
Ei respectă proprietatea altora şi de asta îşi plătesc datoriile.
Sunt curaţi
raţi la suflet şi le este frică de minciună că de foc. Nu
mint nici măcar în privinţa fleacurilor. Minciună este jignitoare
pentru cel ce o ascultă şi îi scade respectul faţă de cel care o
spune. Ei nu pozează, se comportă pe stradă la fel că acasă, nu
aruncă
ncă cu praf în ochii celor mai mici. Nu sunt flecari şi nici
indiscreţi atunci când nu li se cere. Din respect pentru urechile
celorlalţi, ei adesea tac.
Ei nu se depreciază pentru a obţine compasiune şi ajutor de la
ceilalţi. Nu cânta pe strunele altor suflete,
uflete, pentru că drept
răspuns, aceştia să ofteze şi să-ii răsfeţe. Ei nu spun: “pe mine nu
mă înţelege nimeni!”
Nu sunt vanitoşi. Nu se lasă atraşi de strălucirea diamantelor
false, nu ţin să facă cunoştinţă cu celebrităţi, nu se
entuziasmează de primul întâlnit la “Salon’e” Nu caută să fie
cunoscut în toate berăriile.
Dacă au talent, îl respectă. Pentru asta sunt gata să sacrifice
liniştea, femeile, vinul, agitaţia.
Ei caută să-şi
şi cultive simţul estetic. Nu pot să adoarmă
îmbrăcaţi, nu admit că peretelee să aibă crăpături pline de
ploşniţe, să respire aer murdar, să păşească pe podeaua plină de
scuipat şi nu se mulţumesc cu mâncarea pregătită la lampa de
gaz. Ei încearcă să-şi înnobileze şi să-şi
şi stăpânească instinctul
sexual. În această privinţa, ei suntt educaţi şi deloc vulgari. (…)
Ei nu fac abuz de vodka. Nu miros dulapurile, deoarece ştiu că
nu sunt nişte porci. Ei beau doar când sunt liberi sau la ocazii
alese, pentru că au nevoie de o minte sănătoasă într
într-un corp
sănătos.
Şi încă multe altele. Aşa sunt cei educaţi. Pentru a creşte mai
sus de nivelul mediu, în care ai rămas prins, nu este deajuns să
citeşti numai din Pickwick şi să înveţi pe de rost monologul lui
Faust. Nu este de ajuns să pleci în Yakimanka (un cartier din
Moscova – n.red.), pentru că peste o săptămâna să fugi de
acolo.
Aici este nevoie de muncă neîntreruptă, zi şi noapte, să citeşti
necontenit, să studiezi, voinţă. Trebuie preţuită orice ora.
Călătoriile în Yakimanka şi înapoi nu te vor ajută. Trebuie să
renunţi la modul tău de viaţă
aţă definitiv şi să coteşti brusc. Vino
la noi, sparge sticlă de rachiu şi apucă-te
te de citit. Măcar pe
Turghenev, pe care nu l-ai citit… sursă:avocatnet.ro
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Jignirile părinţilor zdruncină pe viaţă
încrederea copiilor
Oana ANTONESCU
În primii ani de viaţă ai copilului, cuvintele rostite de
părinţi au un mesaj emoţional mult mai puternic decât
pentru un adult.

J

ignirile pe care părinţii le consideră, poate, inofensive îl
pot afecta pentru toată viaţa. Ştiri pe aceeaşi temă Copilul
tău nu vorbeşte? Când ar trebui să te îngrijorezi Când eşti
mic, toate cuvintele pe care le auzi au un impact emoţional mai
puternic, spun psihologii. Enervaţi peste măsură de
nazdrăvăniile celor mici, mulţi părinţi mai „scapă“ câte un
cuvânt nepotrivit, jignitor la adresa copilului. Poate că adultul
trece uşor mai departe, dar pentru cel mic, orice cuvânt de acest
fel este suficient pentru a-ii afecta stima de sine şi, în cele din
urmă, viziunea asupra lumii. Lucrul acesta se întâmplă mai
m ales
în cazul copiilor foarte sensibili, numiţi şi „copii-orhidee“.
„copii
În
jur de 15%-20%
20% din copii se nasc cu un temperament şi o
sensibilitate mai ridicată decât media. Ei reacţionează mai
intens emoţional în anumite situaţii sau la auzul anumitor
cuvinte,, fiind acei copii despre care părinţii spun că se supără şi
plâng din orice. „Copiii-orhidee“
orhidee“ sunt mai afectaţi de critici,
pedepse, jigniri ori de cuvinte descurajatoare. Ei au nevoie de
mai multă afecţiune din partea adulţilor, precum şi de mai multe
încurajări.
curajări. În cazul lor, dar nu numai, cuvintele jignitoare
„scăpate“ la nervi de părinţi pot avea un impact deloc de
neglijat. „De când m-am
am specializat în ajutorarea copiilor foarte
sensibili, mi s-a întâmplat adeseori să--i îndrum să lase în urmă
cuvintele urâte care le-au
au fost adresate de părinţi, precum
«răzgâiat» sau «tâmpit»“, povesteşte psihologul Maureen
Healy, preşedintele organizaţiei caritabile „Growing Happy
Kids“, din SUA, în publicaţia Psychology Today. Ea aminteşte
de cazul unui băieţel de opt ani, Tommy, pe care ll-a ajutat să se
perceapă drept grijuliu şi precaut, în loc de „pămpălău“, cum ii
au spus părinţii. „Acestea sunt trăsături pozitive care, îniţial, ii
au fost adresate ca fiind negative. Desigur că toţi facem greşeli,
dar ar trebui să fim
m ceva mai atenţi la cuvintele care ne scapă pe
gură şi ajung în inimile copiilor“, sfătuieşte psihologul. Aceasta
a întocmit pentru părinţi o listă cu 10 cuvinte pe care ar trebui
să le evite cu orice preţ în dialogul cu cei mici: 1. Răzgâiat 2.
Obraznic 3. Plângăcios 4. Sensibil 5. Copil
Copil-problemă 6.
Descreierat 7. Pămpălău 8. Derbedeu 9. Mofturos 10. Fricos
„Pentru fiecare dintre aceste cuvinte putem găsi o conotaţie
pozitivă. De exemplu, «mofturos» poate echivala cu «selectiv».
Dacă decidem să punem aceste
te cuvinte într-o
într lumină mai
optimistă, vom reduce riscul ca cel mic să aibă o stimă de sine
scăzută. Copiii îşi construiesc propria lume folosind cuvintele
tale“, mai spune psihologul Maureen Healy.
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Alcoolul produce schimbări dramatice în
corp şi creier: „Sunt afectate memoria,
judecata, emoţia, şi viziunea”
Lizeta OPREA – București
Cu bună ştiinţă, oamenii îşi otrăvesc temporar corpul,
provocând desensibilizarea simţurilor şi încetinirea
funcţiilor cognitive superioare.
ercetătorii explică modul în care acţionează alcoolul şi
ce schimbări provoacă la nivelul organismului. Ştiri pe
aceeaşi temă Zodia îţi spune bolile pe care rişti să le
dezvolţi: ce nativi au marc... În timp ce consumul exagerat de
alcool a fost legat de probleme de sănătate,
ănătate, unele studii
subliniază că o cantitate moderată poate aduce potenţiale
beneficii. Cercetătorii spun că aceste plusuri nu sunt certe, dar
este posibil ca un consum moderat să reducă riscul de boli de
inima, diabet şi accident vascular cerebral ischemic.
emic. Indiferent
de păreri, un lucru este cert: consumul excesiv de alcool duce la
intoxicaţia corpului. Oamenii care consumă alcool se simt şi
acţionează în mod diferit: Încetineşte sistemul de reacţie Odata
ce alcoolul este absorbit în fluxul sanguin, călătoreşte
lătoreşte prin corp
şi întrerupe funcţiile normale, provocând o serie de reacţii.
Cand vine vorba de creier, alcoolul are capacitatea de a schimba
gândirea, modul în care individul se comportă şi reacţionează.
Unul dintre motivele principale ale apariţiei acestor modificări
se datorează efectului de încetinire pe care alcoolul îl are asupra
neurotransmiţătorilor din creier, scrie iflscience.com. Lucrurile
devin neclare Când mesajele nu se deplasează cu aceeaşi viteză
între neuroni, organismul nu procesează informaţia într
într-un ritm
normal. Astfel, sunt afectate memoria, judecata, emoţia şi
viziunea. De aceea, este ceva obişnuit uitatul anumitor lucruri,
atunci când aţi consumat prea mult alcool, iar starea de spirit se
schimbă atât de repede. Pierderea echilibrului
rului Situat în partea
din spate a capului, cerebelul este responsabil pentru toate
funcţiile motorii. Acesta este responsabil de reflexe, echilibru şi
coordonare. Din acest moriv, oamenii tind să se poticnească şi
îţi pierd echilibrul atunci când sunt în stare de ebrietate. Veţi
avea poftă de mâncare Consumul de alcool creşte producţia de
galanin, un tip de neurotransmitator răspunzător pentru pofta de
alimente grase. Din moment ce alcoolul întrerupe funcţionarea
corectă a creierului, este probabil să cedezi
zi tentaţiei de a
consuma alimente nesănătoase. Şi odată ce mănânci aceste
alimente grase, se provoacă o reacţie în lanţ, prin producerea
unei mai mari cantităţi de galanină. Acest lucru explică de ce un
burger suculent pare întotdeauna o idee bună la sfâr
sfârşitul nopţii
şi de ce, a doua zi, un mic dejun gras este atât de tentant. Pielea
are de suferit Dacă observaţi că pielea nu arată prea bine
dimineaţa, puteţi da vina pe alimentele grase sau pe alcool.
Pielea devine extrem de uscată după consumul de alcool,
deoarece interferează cu producerea unui hormon numit
vasopresină. Potrivit Enciclopediei Britannica, acest hormon
ajută la echilibrarea nivelului de lichid. Având în vedere că
producţia de vasopresină încetineşte atunci când se consumă
alcool, rinichii eliberează
liberează apă, motivul pentru care simţi mereu
că trebuie sa te duci la baie. In cele din urmă, acest lucru duce la
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deshidratare şi piele obosită. Ficatul funcţionează ore
suplimentare. Situat deasupra stomacului şi chiar sub
diafragmă, ficatul este al doilea
lea cel mai mare organ din corp, şi
joaca un rol important în metabolism. Este de asemenea
responsabil de rezolvarea problemelor cauzate de substanţele
nocive consumate, şi eliminarea lor din corp. În timpul acestui
proces, organismul creează un compus chi
chimic numit
acetaldehidă, pe care ficatul îl transformă într
într-un acid, ce poate
intra în fluxul sanguin. Astfel se produce senzaţia de greaţă,
vărsături sau arsuri la stomac.

Mâncarea nesănătoasă și stilul de viaţă
nesănătos ucid mai mulţi oameni decât
alcoolul şi fumatul
Prof. dr. Nicolae HÂNCU
H
– București
Prof. dr. Nicolae Hâncu este unul dintre cei mai
renumiţi specialişti în diabet zaharat, nutriţie, obezitate şi
dislipidemii din ţară. Este membru de onoare al Academiei
Române şi profesor al Universităţii de Medicină şi Farmacie
„Iuliu Haţieganu” din Cluj. Are o carieră de 50 de ani în
medicină, a publicat numeroase cărţi şi lucrări. A văzut şi a
tratat, cel mai probabil, zeci de mii de pacienţi de-a
de lungul
anilor.

P

rofesorul Hâncu nu este un nutriţionist cu viziuni
extreme, nu îţi interzice să
mănânci anumite alimente,
dar îţi recomandă echilibru
alimentar şi mişcare multă,
elemente care ajută la prevenirea
bolilor care fac ravagii şi ucid
milioane de oameni: diabet,
obezitate, boli cardiovasculare şi
cancer.
„Este
interzis
să
interzicem, trebuie să fie un
echilibru în toate, iar aceasta se învaţă pe parcurs
parcurs”, spune
profesorul Hâncu. Cât despre prevenţie, specialistul clujean
afirmă că este „cea
cea mai bună formă de tratament”.
tra
14 milioane de decese anual din cauza mâncării
Profesorul Nicolae Hâncu subliniază că alimentaţia şi somnul
sunt două elemente cheie pentru sănătatea noastră. Şi când afli
că alimentaţia ucide anual 14 milioane de oameni te gândeşti
serios cât de sănătoasă este mâncarea cu care te hrăneşti în
fiecare zi. „Alimentaţia
Alimentaţia răspunde de 14 milioane de morţi în
lume, anual. Alcoolul şi fumatul împreună fac 12 milioane de
morţi”, menţionează specialistul.
Ca oamenii să fie mai sănătoşi, trebuie modificată mentalitatea
m
pentru a conduce la transformarea stilului de viaţă, aspecte care
sunt foarte dificile. „Să
Să schimbi alimentaţia unui popor este un
lucru extraordinar de greu. Noi, forurile ştiinţifice,
educaţionale, ne-am
am organizat să facem educaţie nutriţiona
nutriţională
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populaţională. Când faci o astfel de educaţie îi spui omului şi
cum să se mişte, cum să nu bea, cum să doarmă
doarmă”, explică
Nicolae Hâncu.

răspund la un anumit tip de mâncare. Alături de nutrigenomică
există farmacogenomică, adică dai medicamentul potrivit în
funcţie de genele pe care le ai”.

Cât trebuie să dormim şi când

Mediul, parte a medicinei precise

Nu doar în alimentaţie trebuie să fim echilibraţi, ci şi când vine
vorba despre somn. „Somnul
Somnul are o influenţă extraordinară
asupra comportamentului şi greutăţii noastre. Ar trebui să
dormim între 7 şi cel mult 9 ore pe noapte, din care o oră să fie
înainte de miezul nopţii. Dacă nu se doarme noaptea, totul
lucrează împotriva sănătăţii. Nici prea mult somn, 10-12
10
ore
cum obişnuiesc marii somnoroşi, nu face bine
bine”, declară
specialistul.

Pe lângă aceste elemente, mediul în care omul trăieşte îl
influenţează foarte mult „şi
şi atunci medicina trebuie să ofere
posibilităţile prin care să cuantificăm influenţa me
mediului asupra
noastră, să cuantificăm cât ne mişcăm”.
mişcăm „Mai există ceva în
trup, tot ca parte a medicinei precise şi anume flora microbiană
intestinală pe care noi o avem, o purtăm şi fără ea am muri
pentru că are un rol extraordinar de important în imunitate, în
digestie, în activitatea cerebrală. Numărul de microbi pe care
noi îi avem în colon sunt de două ori mai numeroşi decât
numărul celulelor umane. Acum, ştiinţa se află în faţa unei mari
provocări: există un anumit tip de floră care influenţeaz
influenţează
apariţia unor boli, cum ar fi obezitatea
obezitatea”, explică Nicolae
Hâncu. Mediul, zgomotul, flora microbiană, genetica ce
analizează în totalitate organismul uman din aceste puncte de
vedere – în funcţie de acestea se aplică medicina precisă.

Profesorul Hâncu explică cum un aliment bun se transformă în
duşman. „Nu
Nu există alimente bune şi rele. Există alimente
prietenoase, mai puţin prietenoase şi alimente
ente duşmănoase. De
exemplu, să mănânci 4-55 ouă pe săptămână transformă oul
într-un
un aliment extrem de prietenos, dar dacă mănânci 10 ouă
pe zi ca să îţi creşti masa musculară, oul devine neprietenos
neprietenos”,
spune specialistul.

Medicina a fost decizia tatălui meu
Stilul de viaţă a dus la o epidemie de diabet
Potrivit profesorului Hâncu, acum asistăm la cea mai mare
„epidemie” de diabet din istorie. Şi totul se datorează stilului de
viaţă care s-a schimbat în rău de-aa lungul anilor. „„În vara lui
1967 am intrat ca preparator la Clinica Medicală II, ccare avea
şi Centrul de Diabet în subordine. Am fost repartizat imediat la
Centrul de Diabet şi din toamnă am răspuns de acest centru. Pe
vremea aceea avea înscrise sub 1.000 de persoane şi în
momentul de faţă sunt 28.000. «Epidemia» aceasta de diabet şi
obezitate
ezitate este probabil cea mai mare din istoria umanităţii.
Cauzele ei sunt, fără îndoială, legate de stilul de viaţă. Înainte
dacă voiai să urci la Babele din Bucegi urcai cu picioarele, iar
acum urci cu maşina sau cu telefericul. Stilul de mâncare ss-a
schimbat
imbat în totalitate, există sedentarism, fumat, alcool
alcool”, spune
Nicolae Hâncu.
Medicina precisă este medicina viitorului
În contextul în care 70% din mortalitatea în lume este dată de
aceste patru categorii de boli (diabet, obezitate, boli
cardiovasculare şi cancer), specialiştii din toată lumea lucrează
la crearea medicinei precise, „care
care înseamnă să abordezi o
persoană pe care o cunoşti în intimitatea ei genetică şi
fenotipică cu metode de tratament adaptate la acele
particularităţi”.
Profesorul Hâncu subliniază
liniază că medicina personalizată este
parte din medicina precisă care cuprinde mai multe elemente.
„Medicina
Medicina personalizată tratează genotipul, deci ai
particularităţile genetice, le explorezi şi vezi în detaliu tot ce se
poate”, explică specialistul clujean.
În cadrul medicinei precise există şi nutrigenomica. Aceasta „„se
referă la adaptarea nutriţiei la genele pe care le avem. Genele
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Prof. dr. Nicolae Hâncu este din Blaj, judeţul Alba. A intrat la
UMF Cluj în 1957. Decizia de a urma calea medicinei aparţine
tatălui său. „Medicina
Medicina a fost hotărârea tatălui meu, nu a fost a
mea. Eram elev de liceu la Blaj şi eram îndrăgostit
îndrăgo
de
profesoara mea de limba română. Tata mi-a
mi spus: «Eu nu am
bani să te ţin la facultate ca să devii profesor de română, să
mori de foame şi eu să te ajut în continuare». Asta era în anii
’54-’55.
’55. Am dat admitere la Facultatea de Medicină, am intrat
în
n 1957, am devenit intern prin concurs, după care am rămas în
continuare în Cluj. Apoi am devenit preparator în Cluj şi am
început drumul spre scările ierarhiei”,
”, îşi aminteşte profesorul.
În 1967 a început cariera medicală propriu zisă. „„În vara lui
1967 am intrat ca preparator la Clinica Medicală II, care avea
şi Centrul de Diabet în subordine. Am fost repartizat imediat la
Centrul de Diabet şi din toamnă am răspuns de acest centru”,
centru
povestește specialistul clujean.

RED BULL -Aripi…spre
Aripi…spre moarte?
Se vinde în toate magazinele din ţară. Se găseşte
oriunde este la modă, oricine poate să
să-l cumpere, să-l guste,
fie şi numai din curiozitate… dar poate fi mortal.

R

ED BULL a fost creat pentru a stimula creierul şi nu
pentru a fi consumat că băutură inofensivă
inof
sau
răcoritoare.
RED BULL se comercializează la nivel mondial cu sloganul:
”Măreşte rezistenţă fízică, îmbunătăţeşte capacitatea de
concentrare şi viteză de reacţie, da energi¬e şi o stare de spirit
mai bună. Toate acestea se presupune că există într-o
în
cutiuţă de
RED BULL, băutură energizantă a mileniului, (după cum spun
propietarii). RED BULL se vinde în aproape o sută de ţări.
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Marca Taurului Roşu are că principali consumatori tineri şi
sportivi, două segmente atractive care au fost captivate de
stimulent.ISTORIA:
Băutură a fost creată de Dietrich Mateschitz, un producător
austriac , care a descoperit-o în timpul unei călătorii de afaceri
la HONG KONG, unde se întâlnea cu un fabricant de periuţe de
dinţi. Lichidul – bazat pe o formulă ce conţine cafeina şi taurină
– făcea furori în oraşul respectiv; atunci s-a gândit că ar putea
aduce produsul în Europa, unde nu era încă nici cunoscut, nici
înregistrat, şi se putea astfel erija în producător.
ADEVĂRUL DESPRE BĂUTURĂ ESTE ALTUL!
ÎN FRANŢA ŞI DANEMARCA a fost interzisă băutură
mortală, datorită componentelor sale de vitamine amestecate cu
GLUCURONOLACTONA.
GLUCURONOLACTONA este un produs chimic de înalta
periculozitate, folosit de către Departamentul de Apărare din
Statele Unite în anii 60 pentru stimularea moralului trupelor
cantonate în VIETNAM, şi acţiona că un drog halucinogen care
calmă stressul de război. Totuşi efectele sale în organism au fost
devastatoare şi a fost întrerupt datorită numărului mare de
cazuri de migrene, tumori cerebrale şi boli ale ficatului
manifestate la soldaţii care au consumat aşa ceva.
În plus, pe cutia de RED BULL se poate citi conţinutul:
GLUCURONOLACTONA, catalogată între madicamente că un
stimulent.
Ce NU SPUNE cutia de RED BULL, sunt consecinţele
consumului, care ar obligă la o serie de AVERTIZĂRI:
1. ESTE PERICULOS SĂ-L BEI CHIAR DACĂ DUPĂ
ACEEA NU FACI EXERCIŢII FIZICE, pentru că prin funcţia
să energizantă accelerează ritmul cardíac şi îţi poate provoca un
INFARCT FULGERĂTOR.
2. Eşti în pericol de a suferi o HEMORAGIE CEREBRALĂ,
pentru că RED BULL conţine compuşi care diluaţi în sânge fac
inima să pompeze mai puţin, şi faci efort fizic simţindu-te mai
puţin epuizat.
3. Este interzisă combinarea RED BULL cu alcool, pentru că
amestecul se transformă într-o ‘bombă mortală’ care ATACĂ
DIRECT FICATUL, distrugând anumite zone care nu se mai
refac niciodată.
4. Una dintre componentele principale ale RED BULL-ului este
vitamina B12, utilizată în medicină pentru recuperarea
pacienţilor intraţi în comă alcoolică. Astfel consumul
energizantului produce hipertensiune şi o stare de excitabilitate,
că şi cum ai fi în stare de ebrietate, fără a fi băut alcool.
5. Consumul frecvent de RED BULL duce la apariţia unei serii
de afecţiuni nervoase şi neuronale ireversibile (nu se pot
recupera).
CONCLUZIE: Este o băutură ce ar trebui interzisă în toată
lumea. Venezuela, Republica Dominicană, Puerto Rico şi alte
ţări din Caraibe avertizează celelalte naţiuni că, amestecul
acestui lichid cu alcool crează o bombă cu ceas pentru corpul
omenesc. Fiind o problema de SĂNĂTATE PUBLICĂ, ar fi
bine să va avertizaţi fii şi fiicele, prietenii şi cunoştinţele.
Iată şi un articol din 2006, Băutură energizantă Red Bull,
interzisă în Franţa din cauza cofeinei: Franţa a respins din nou,
săptămâna această, intrarea pe piaţă a băuturii energizante Red
Bull, principalul motiv invocat fiind conţinutul excesiv de
cofeină, susţinut de un studiu al Comitetului Ştiinţific Francez
pentru Nutriţie. Presă europeană relatează că, după mai bine de
zece ani în care n-a reuşit să pătrundă pe piaţă franceză,
producătorul băuturii amintite s-a plâns Comisiei Europene
(CE), care a dispus o cercetare în acest sens. Zilele trecute,
Curtea Europeană de Justiţie a impus Franţei ridicarea
interdicţiei privind importurile de Red Bull, în cazul în care
autorităţile medicale nu pot demonstra efectele adverse pe care
le invocă. Comitetul Ştiinţific pentru Alimente al CE a făcut şi
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el un studiu, anul trecut, din care reiese că licorile energizante
conţin o cantitate nepericuloasă de cofeină, dar că mai sunt
necesare cercetări privind efectele taurinei şi ale altor stimulente
din aceste băuturi. Francezii acuză conţinutul mare de
stimulente. Deşi francezii consumatori de băuturi energizante
vor să aibă acces la Red Bull, aceasta nu reuşeşte să ajungă pe
rafturile magazinelor Franţei decât ilegal, conform publicaţiei.
Surse din cadrul companiei care produce Red Bull au spus
pentru EVZ că Franţa a condiţionat intrarea pe piaţă a acestei
băuturi de modificarea reţetei originale, prin scăderea
concentraţiei de cofeină şi taurină. Dar producătorul a preferat
să rămână în afară graniţelor Franţei, unde băuturile energizante
nu conţin cofeină mai mult de 30 mg/100 ml. Directorul de
marketing al Red Bull România, Adrian Nicolăescu, spune că
băutura produsă de firma austriacă nu este încă autorizată în
Franţa, una dintre ţările cu o politică nutrițională foarte
restrictivă. Durează foarte mult să treci prin toate procedurile
oficiale un produs cu totul nou, cu ingrediente speciale într-o
compoziţie
complicată,
precizează
Nicolăescu.
Băutură a fost lansată în 1987 în Austria, fiind prima
energizantă produsă vreodată. Red Bull a intrat pe piaţă
românească în 1996. Consumul recomandat: o doză pe zi.
Bătălia între producătorii de băuturi energizante a început să fie
resimţită şi pe piaţă românească. La noi, cele mai consumate
licori de acest fel sunt Red Bull, White Horse, Burn şi Shark,
marii consumatori fiind, că în toată lumea, clienţii sălilor de
forţă, şoferii de cursă lungă, dar şi tinerii petrecăreţi care merg
în cluburi. De altfel, una dintre îngrijorările autorităţilor
franceze este şi combinarea de către tineri a băuturilor
energizante cu alcoolul, ceea ce se petrece şi în cluburile
româneşti. Pe cutia de Red Bull nu scrie că se recomandă o
singură doză pe zi, aşa cum susţin reprezentanţii români ai
producătorului, aşa încât consumatorii nu ştiu la ce cantitate să
se oprească. Bucureşteanul Marian F., un şofer pasionat de
sport, recunoaşte că au fost zile în care a băut şi două-trei doze
pe zi. „Dar n-am păţit nimic, aveam un tonus extraordinar”. Red
Bull mai beau şi studenţii în timpul sesiunilor, că să nu adoarmă
când învaţă peste noapte, deşi e cam scump, după cum spune
Sergiu, student la Drept în Bucureşti. Nutriţioniştii români şi
specialiştii în alimentaţie atrag şi ei atenţia în ceea ce priveşte
efectele nocive ale băuturilor energizante, inclusiv Red Bull, şi
susţin că ar trebui înăsprite mijloacele de avertizare asupra
posibilelor urmări neplăcute ale consumului acestui tip de
băuturi. „Pe etichete ar trebui să apară şi efectele pe care le
poate avea asupra organismului”, afirmă dr. Eduard Adamescu,
nutriţionist şi diabetolog la Spitalul Malaxa, din Bucureşti.
Gheorghe Mencinicopschi, specialist în alimentaţie şi directorul
Institutului de Cercetări Alimentare din Bucureşti, atenţionează
asupra faptului că „băuturile energizante pot dezechilibra
organismul dacă sunt folosite în exces. Ele mobilizează pe
termen scurt, dar, în timp, pot duce la epuizare”. Combinaţia cu
alcool atacă ficatul. În cantităţi mari, asta însemnând chiar şi
două doze, cofeină conţinută de aceste băuturi poate duce la
creşterea tensiunii arteriale, la iritabilitate, insomnie, tremur.
Combinate cu alcool, au un puternic efect deshidratant şi pot
reprezenta un stres foarte puternic pentru ficat. Pe lângă
combinaţiile cu alcool, sunt de evitat şi cele cu pastile calmante,
băuturi ce conţin cofeină şi sucuri foarte dulci, spun specialiştii.
Aceste produse acţionează asupra hormonilor care reglează
nivelul zahărului din sânge şi, în exces, pot produce
dezechilibre metabolice, specifică Mencinicopschi. Nu se
recomandă nici consumarea lor pe stomacul gol, deoarece
stimulează secreţia gastrică şi ridică nivelul acidităţii din
stomac.
Iată şi un articol din 2008, Băutură Red Bull, interzisă în tot mai
multe ţări: “Băutură care îţi da aripi” a ajuns să fie interzisă în
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patru ţări şi să producă mari îngrijorări ale autorităţilor sanitare
în alte şase, între care Marea Britanie, din cauza efectelor sale
asupra sistemului nervos. Un recent exemplu al preocupării faţă
de efectele băuturii Red Bull asupra sănătăţii îl publică Daily
Mail, în ediţia electronică de miercuri. Directoarea Liceului
Catolic Chatsmore din Worthing, West Sussex, Anne Ward, le
lea interzis
zis elevilor să consume Red Bull, băutură pe baza de
cofeină, deoarece a observat că cei care consumă această
băutură au un comportament nepotrivit. “Am observat o
schimbare de comportament a unora dintre elevi şi când am
cercetat am aflat că ei consumaserăă această băutură în drum
spre şcoală”, spune directoarea. Elevii creează probleme, sunt
zgomotoşi şi nu răspund la solicitările profesorilor, vin târziu la
ore şi sunt hiperactivi în clasa, pentru că nu au când să-şi
să
consume energia. Cuvintele nu le pică bine celor de la Red Bull,
companie care vinde anual peste 1 miliard de cutii, în 143 de
ţări. Numai în Marea Britaniei, vânzările se cifrează la 271 de
milioane de lire sterline (340 de milioane de euro), în fiecare an.
Red Bull a fost interzis în Norvegia,
ia, Danemarca, Uruguay şi
Islanda, iar autorităţile sanitare din Franţa, Irlanda, Turcia,
Suedia şi SUA şi-au
au exprimat îngrijorarea faţă de efectele
consumului acestei băuturi.
În Marea Britanie însă, problema este mult mai serioasă, pentru
că băutură a devenit
evenit o adevărată emblemă a grupurilor de tineri:
amestecată cu votcă, băutură energizantă este un “must” al
petrecerilor de tineri de 20 de ani.
În acelaşi ton, poliţia din Cornwall a comunicat o constatare
îngrijorătoare: pentru o britanică aflată la o petrecere, consumul
tipic într-oo noapte este de opt cocteiluri de Red Bull şi votcă.

Pericolul nebănuit din jeleuri pentru creierul copiilor. Unul
din două produse sunt de fapt colorate cu un extract obținut
ob
dintr-o specie de gândaci
Asociația
ția Pro Consumatori (APC) a analizat 44 de sortimente
de jeleuri din hipermarketuri/supermarketuri, în vederea
realizării unui studiu prin care să atragă atenția
aten
în ceea ce
privește
ște conținutul acestui tip de produs și potențialele efecte
asupra sănătății
ții micilor consumatori. Studiul a fost realizat de
către o echipă de experți
ți ai APC, coordonați de către conf. univ.
dr. Costel Stanciu.
Jeleurile sunt adevărate cocteiluri chimice
imice nocive pentru
creierul copiilor, potrivit concluziilor studiului APC:
- 1 din 2 produse sunt colorate cu roșu
șu coșenilă, obținut dintr
dintr-o
specie de gândaci;
- conțin
țin între 7 și 14 lingurițe de zahăr într-o
într sută de grame de
jeleu industrial;
- 1 din 4 produse conțin
con albastru briliant
FCF (aditiv alimentar din categoria
coloranţilor sintetici obţinut din gudron
de huilă);
- 3 din 4 produse conțin
con proteină
animală;
- 9 din 10 produse conțin
con acid citric.

Sursă: Red Bull – ARIPI….SPRE MOARTE…

Ciocolata Kinder ar conține
ține unele ingrediente
cancerigene, iar jeleurile reprezintă un pericol
nebănuit pentru creierul copiilor
„Ciocolata Kinder conține
ține substanțe posibil cancerigene,
susține
ține o organizație nonguvernamentală din Germania”,
relatează The Independent.co.uk.

P

otrivit Foodwatch, ciocolățelele
țelele Kinder s-au
s
clasat pe
primul loc în topul produselor cu cele mai multe
substanțe
țe potențial periculoase. Acestea conțin 1,2 mg/kg
de uleiuri minerale saturate (MOAH) – substanțe
țe ce sunt create
atunci când uleiul este rafinat. Organizația
ția a testat 20 de tipuri
de produse aparținând printre
altele mărcilor Kinder și Ferrero.
Uleiurile
minerale
saturate
(MOAH) au fost depistate în
minibatoanele Kinder Riegel, Sun
Rice Classic Schokohappen și în
bomboanele Nougat Minis.
Organizația a solicitat, printr-o
scrisoare
către
producători,
retragerea de pe piață a acestor
dulciuri destinate
nate în special copiilor. Comisia Europeană pentru
Siguranța
ța Alimentelor descrie uleiurile minerale MOAH ca
fiind „posibil cancerigene și cu potențial de mutații genetice
genetice”.

Ingredientele regăsite în compoziția
compozi
jeleurilor analizate
anal
sunt următoarele:
sirop de glucoză, zahăr, sirop de zahăr
invertit, dextroză, fructoză, apă, concentrat de fructe și plante,
extract de soc, suc de portocale, suc concentrat de morcov
negru, suc de mere fabricat din concentrat, adaos de vitamine,
concentrat de hibiscus și morcov, extract de rădăcină de
turmeric, gelatină, gelatină de porc, gelatină de vită, pectine,
ulei vegetal de cocos, ulei vegetal de palmier, ulei de shea,
amidon din porumb, amidon din grâu, substan
substanțe de aromatizare,
făină de grâu, ceară vegetală, arome și aditivi.
La 91% dintre produsele analizate s-au
s
identificat arome
artificiale în compoziția
ția acestora. Numai la 4% dintre produsele
analizate s-au
au folosit arome identic naturale, iar la 5% dintre
produse s-au folosit substanțe de aromatizare, fără a se preciza
natura acestora.
Un alt aspect examinat în cadrul studiului a fost și analiza
produselor din punct de vedere al primelor 3 ingrediente din
compoziția acestora:
- La 64% dintre produsele analizate, primul ingredient este
reprezentat de siropul de glucoză, iar la 36% dintre produsele
analizate, primul ingredient este reprezentat de către zahăr;
- La 59% dintre produsele analizate, zahărul este cel de-al
de
doilea ingredient, urmat de siropul de glucoză cu 25%, făina de
grâu cu 12% și apa cu 4%;
- La 36% dintre produsele analizate, cel de-al
de treilea ingredient
este reprezentat de către apă, urmat de gelatină cu 27%, siropul
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de glucoză cu 11%, pectine cu 9%, suc de fructe cu 7%,
dextroză cu 5% și amidon de porumb cu 5%.
Studiul trage
rage un semnal de alarmă asupra pericolelor pe care
zahărul adăugat în alimentele destinate copiilor cu vârste mici îl
are asupra sănătății
ții acestora. La toate produsele analizate,
cantitatea de zaharuri declarată de către producători depă
depășește
cantitatea dee 15 grame zahăr per 100 grame de produs.
Cantitatea de zahăr adăugat în sortimentele de jeleuri analizate
variază între 7 și 14 lingurițe de zahăr per 100 grame produs,
adică între 43 de grame zahăr și 85 de grame zahăr per 100
grame produs.
le mai controversate teme de discu
discuție din ultima
Una dintre cele
vreme este obezitatea la copii. Dacă până acum americanii erau
în primul rând cei afectați
ți de obezitate, în prezent problema a
început să se manifeste și în rândul europenilor și, din păcate,
afectează din ce în ce mai mulți copii.
În cele 44 de produse analizate s-au
au identificat 34 aditivi
alimentari, după cum urmează: acid citric, albastru briliant FCF,
antocianine, albastru patent V, acid malic, acid lactic, acid
ascorbic, agar-agar, beta-apo-8 carotenal, beta caroten, briliant
blue, bicarbonat de sodiu, ceară de albine, ceară de carnauba,
complexe de cupru ale clorofilinelor, curcumină, carmin, citrat
de sodiu, caramel sulfit de amoniu, caramel simplu, citrat
trisodic, carbon vegetal, dioxid de titan, extract
act de ardei roșu,
ro
gelatină, glicerol, gumă gellan, mono și digliceride ale acizilor
grași,
și, roșu allura, luteina, sunset yellow, sorbitol și şelac.
La 47% dintre produsele analizate s-au
au folosit coloran
coloranți
sintetici. Coloranții
ții sintetici (caramel cu sulfit de amoniu,
albastru patent V, albastru briliant FCF, roșu
șu allura, sunset
yellow) pot provoca reacții
ții alergice, modificări cromozomiale,
tulburări de respirație,
ție, dermatite și au potențial cancerigen.
Produsele alimentare care conțin
țin coloranți sintetici nu ssunt
recomandate copiilor.
În ceea ce privește
ște prezența aditivilor de mai sus în jeleurile
analizate, situația se prezintă astfel:
- 93% din jeleurile analizate conțin
țin acid citric (E330);
- 59% din jeleurile analizate conțin
țin curcumină (E100);
- 50% din jeleurile analizate conțin
țin carmin (E120);
- 45% din jeleurile analizate conțin
țin ceară de carnauba (E903);
- 25% din jeleurile analizate conțin
țin albastru briliant FCF
(E133);
țin ceară de albine (E901);
- 20% din jeleurile analizate conțin
- 8% din jeleurile analizate conțin
țin complexe de cupru ale
clorofilinelor
(E141);
- 18% din jeleurile analizate conțin
țin sorbitol (E420);
- 16% din jeleurile analizate conțin
țin citrat de sodiu (E331);
- 11% din jeleurile analizate conțin
țin mono și digliceride ale
acizilor grași (E471).
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Wakefield – ROR – autism?
Dr. Andrew WAKEFIELD
Cine este dr. Andrew Wakefield?
Născut în 1957, Wakefield a profesat ca şi gastroenterolog şi
chirurg, a lucrat la Royal Free Hospital în Londra, a scris peste
130 de lucrări peer-reviewed (lucrări recenzate), niciuna nefiind
retrasă cu excepţia celei cu cântec
(ajungem şi acolo). De asemenea,
subliniem
că
–
în
ciuda
dezinformării practicate de postacii
farma – vorbim în continuare de
doctor Andrew Wakefield, deoarece
i s-a retras doar licenţa de a mai
practica medicina în sistemul alopat,
dar nu au cum să-ii ia titlul de doctor, câştigat prin muncă,
examene şi diplome.
Cum a devenit celebru dr. Andrew
Wakefield?
Poate cunoaşteţi celebra lucrare având
ca autori pe Andrew Wakefield, prof.
John
n Walker Smith, dr. Simon Burch
(plus 10 co-autori)
autori) publicată în revista
medicală britanică The Lancet în 1998:
Ileal-lymphoid-nodular
nodular hyperplasia,
non-specific
specific colitis, and pervasive developmental disorder in
children. Lucrarea conţinea iniţial o serie de observaţii clinice
despre 12 copii cu tulburări gastro-intestinale,
gastro
întârzieri în
dezvoltare şi autism. Ulterior, la aceştia s-au
s
adăugat alţi 40 de
copii, dintre care 39 cu acelaşi sindrom.
Această lucrare prezintă o serie de 12 analize de caz, nefiind un
studiu clinic așa
șa cum interpretează anapoda unii vaccinofili.
Este vorba de 12 copii autişti care primiseră trimitere la spitalul
unde lucra şi dr. Wakefield, copii care sufereau îngrozitor şi
aveau dureri intestinale insuportabile. Unii dintre acei cop
copii,
trataţi cu indiferenţă de doctorii lor („ee autist, cine ştie de ce se
manifestă aşa?”), dormeau fie pe mingi mari medicinale, fie pe
marginea canapelei, cu capul în jos, pentru aa-şi alina durerile!
Ceea ce medicii considerau „comportament
comportament inadecvat, de
autist”” era în realitate cel mai adecvat comportament al unor
fiinţe nevinovate care suportau nişte dureri crâncene.
În această lucrare nu s-aa afirmat niciodată că ar fi existat un
efect cauzal între vaccinuri şi autism. Şi totuşi, fiecare referinţă
pe care o găsim în mass-media pro-vaccinistă
vaccinistă despre „studiul
„
lui Wakefield”” afirmă că acesta ar fi fost „demontat”. Dar nu era
nimic în acea lucrare care să poată fi „demontat”! Aţi analizat
seria de articole publicate de reporterul Brian Deer, care au
condus la retragerea acelei lucrări cu autori multipli de către
revista The Lancet şi la distrugerea reputaţiei dr. Wakefield?
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Dr. Wakefield a fost doar ţapul ispăşitor, iar mass-media ne
arată doar o singură faţă a monedei. Nu mai contează că Brian
Deer s-a dat drept altcineva când i-a intervievat pe părinţii
unora dintre copiii la care se face
referire în lucrare. Sau că Brian Deer
nu a fost niciodată jurnalist medical sau
ştiinţific şi, astfel, era absolut
necalificat din punct de vedere al
pregătirii pentru a scrie acele articole.
Nu mai contează nici că au existat
numeroase lucrări peer-reviewed care susţin constatările făcute
de dr. Wakefield. Observaţiile doctorului Wakefield au mai fost
verificate și de alți cercetători, care au ajuns la concluzia că ele
erau îndreptăţite. Şi, în plus, nimeni nu vede nimic ciudat în
posibilele motivaţii pentru angajarea lui Brian Deer de către
editorul Paul Nuki (The Sunday Times din Londra), fiul prof.
George Nuki, care – desigur, neîntâmplător – era membru al
comisiei de admitere pe piaţă a vaccinurilor fix atunci când
vaccinul ROR a fost introdus la sfârşitul anilor ʼ80. Este evident
un conflict de interese! Cu alte cuvinte, nu s-a făcut niciun
reportaj echilibrat, niciun material nu a fost analizat de la sursă.
Este mult mai uşor să mergi cu turma, cu ceea ce toată lumea
presupune deja că este întregul adevăr. De ce să te deranjezi ca
jurnalist să-ţi faci treaba, când te poţi baza pe munca altcuiva şi
să iei cu copy-paste ce scrie toată lumea? Celebrul „Wakefield
paper” a fost „demascat”, „demontat”, doctorul a fost
discreditat, că făcuse „fraudă”.
Dar ce scrie în lucrarea dr. Andrew Wakefield et al.?
Haideţi să analizăm pe text lucrarea doctorului Wakefield care a
fost publicată şi apoi retrasă din revista The Lancet.
Vă invităm să o citiţi înainte de a vă urca în trenul dezinformării
despre munca acestui om şi a celorlalţi autori. Şi vă invităm să
citiţi şi cele 20 de surse de la finalul articolului! Mai poate fi
susținută teza discreditării? Sau aceea a demontării?
Autorii au stabilit, menţionând şi alte lucrări în această direcţie,
că „aceste studii, împreună cu al nostru, inclusiv dovada de
anemie şi deficienţa IgA la anumiţi copii, ar susţine ipoteza că
un intestin inflamat sau disfuncţional ar putea juca un rol în
modificările de comportament la unii copii”.
Alte constatări ale acestei lucrări, de unde reiese clar că scopul
era exclusiv de a-i ajuta pe acei copii: „Unul din aspectele
funcţiei intestinale defectuoase care ar putea permite o
permeabilitate mărita faţă de peptide exogene este deficienţa
sistemelor de fenil-sulfur transferază, după cum a fost descris
de Waring.[7] Matricea de glicoproteine a peretelui intestinal
care este sulfatată normal acţionează în reglarea traficului
celular şi molecular. [8] Distrugerea acestei matrici şi o
permeabilitate intestinală crescută, ambele fiind caracteristici
ale sindromului de colon iritabil [9], pot cauza disfuncţii atât
intestinale cât şi neuropsihiatrice. O sulfizare enterohepatică
defectuoasă şi o detoxifiere consecutivă de elemente cum ar fi
aminele fenolice (dopamină, tiramină şi serotonină) [10] pot
contribui de asemenea. Atât prezenţa inflamaţiei intestinale cât
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şi absenţa unor anomalii neurologice detectabile în aceşti copii
denotă o influenţă exogenă asupra funcţiilor cerebrale.
Observaţiile lui Lucarelli despre faptul că eliminarea unui
antigen enteric provocator a dus la îmbunătăţirea simptomelor
de comportament la copii, sugerează un element reversibil al
acestui sindrom.” În continuare urmează pasajele semnificative,
în care autorii citează descoperirile altor autori: „Psihoza
dezintegrativă este recunoscută drept consecinţă a encefalitei
rujeolice, deşi în majoritatea cazurilor nu este identificată nicio
cauză. [11] Encefalita virală poate produce tulburări de tip
autist, în special când apare foarte timpuriu. [12] Virusul
rubeolic este asociat cu autismul şi vaccinul combinat de
rujeolă, oreion, rubeolă (mai degrabă decât vaccinul rujeolic
monovalent) a fost de asemenea implicat. Fudenberg [13] a
menţionat că la 15 din 20 de copii autişti, primele simptome au
apărut în decurs de o săptămână după vaccinare. Gupta [14] a
comentat despre asociaţia izbitoare dintre vaccinarea ROR şi
apariţia simptomelor de comportament la toţi copiii pe care îi
analizase el cu autism regresiv. Atât virusul rujeolic [15] [16]
şi vaccinarea rujeolică [17] au fost implicate ca factori de risc
în boala Crohn şi o infecţie persistentă cu tulpină de virus
rujeolic vaccinal a fost descoperită în copiii cu hepatită
autoimună.[18]”
Da, dr. Wakefield şi autorii lucrării citează alţi oameni de ştiinţă
care concluzionaseră că:
1) simptomele de autism apăruseră la foarte scurt timp după
vaccinare;
2) atât virusul rujeolic cât şi vaccinarea rujeolică sunt factori de
risc pentru boala Crohn.
În lucrarea Wakefield et al. scrie negru pe alb: „Nu am
demonstrat o asociaţie între vaccinul ROR şi sindromul descris.
Au fost începute studii virologice care ar putea ajuta la
rezolvarea acestei probleme.” Şi iată şi concluzia: „Dacă
există o legătură cauzală între vaccinul ROR şi acest sindrom,
o incidenţă mărită ar putea fi anticipată după introducerea
acestui vaccin în Marea Britanie în 1988. Dovezile publicate nu
sunt capabile să arate dacă există vreo schimbare în incidenţă
[19] sau vreo legătură cu vaccinul ROR. [20]”
După declanșarea scandalului, 10 din cei 13 autori ai lucrării au
dat înapoi de frică sau din oportunism şi şi-au retras
contribuţiile. Chiar au semnat o scrisoare prin care spuneau că
ei retrag contribuţia lor la ipoteza că vaccinurile ar cauza
autism. Problema cu aceste retrageri este, după cum vedeţi mai
sus, că această lucrare nu a susţinut niciodată că vaccinurile ar
cauza autism.
Dar cum rămâne cu ceilalţi doi, în afară de Wakefield? Ei de ce
au avut curajul să nu retragă nimic? Ulterior retragerii celor 10,
Tribunalul britanic a dat verdict că această lucrare nu era şi nu
avea cum să fie frauduloasă. Co-autorul lui Wakefield, prof.
John Walker-Smith, a avut destui bani ca să îi dea în judecată
pe cei de la Consiliul Medical General şi a câştigat,
fiind exonerat complet. Procesul a durat vreo 8 ani şi pentru dr.
Wakefield ar fi costat peste 500.000 de lire sterline dacă ar fi
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ajuns şi el până la Curtea Supremă, precum prof. Walker-Smith.
Acesta este singurul motiv pentru care dr. Wakefield nu a fost
reabilitat, asemenea prof. Walker-Smith! Dr. Wakefield nu a
avut bani de atâtea procese. Era însă un gastroenterolog şi
chirurg reputat, cu peste 130 de lucrări publicate în sistem peerreview, iar „discreditarea” lui s-a făcut pur şi simplu la comanda
cartelului farma, pentru a realiza un precedent politic, numai
bun de vânturat drept clişeu în toate discuţiile despre legătura
vaccinuri-autism: „Vezi că dacă deschizi gura, păţeşti ca
Wakefield!” Aşa că data viitoare când mai auziţi: „Ah, doctorul
ăla a fost demascat şi studiul ăla a fost discreditat”, vă rog
întrebaţi persoana respectivă dacă a citit „studiul ăla”. Puteți fi
sigur că nu l-a citit. Oferiţi-i voi această posibilitate. Şi nu uitaţi
că documentarul VAXXED va circula în curând şi în Europa,
mai precis în România!
Iată şi alte cercetări şi lucrări peer-reviewed care susţin
rezultatele lucrării Wakefield despre autism şi sindromul
colonului iritabil (colită limfocitică, hiperplazie ileală limfoidă
nodulară, enterocolită autistă etc.):
- Furlano R, Anthony A, Day R, Brown A, Mc Garvey L, Thomson M, et al.,
„Colonic CD8 and T cell filtration with epithelial damage in children with
autism”, J Pediatr, 2001; 138:366-72;
- Sabra S, Bellanti JA, Colon AR., „Ileal lymphoid hyperplasia, non-specific
colitis and pervasive developmental disorder in children”, The Lancet, 1998;
352:234-5;
- Torrente F., Machado N., Perez-Machado M., Furlano R., Thomson M.,
Davies S., Wakefield AJ, Walker-Smith JA, Murch SH., „Enteropathy with T
cell infiltration and epithelial IgG deposition in autism”, Molecular Psychiatry,
2002; 7:375-382;
- Wakefield AJ, Anthony A, Murch SH, Thomson M, Montgomery SM, Davies
S, Walker-Smith JA., „Enterocolitis in children with developmental disorder”,
American Journal of Gastroenterology, 2000; 95:2285-2295;
- Ashwood P, Anthony A, Pellicer AA, Torrente F, Wakefield AJ. „Intestinal
lymphocyte populations in children with regressive autism: evidence for
extensive mucosal immunopathology”, Journal of Clinical Immunology, 2003;
23:504-517.
Următoarele lucrări peer-reviewed au replicat rezultatele iniţiale ale dr.
Wakefield:
- Gonzalez, L. et al., „Endoscopic and Histological Characteristics of the
Digestive Mucosa in Autistic Children with gastro-Intestinal Symptoms”, Arch
Venez Pueric Pediatr, 2005; 69:19-25;
- Balzola, F., et al., „Panenteric IBD-like disease in a patient with regressive
autism shown for the first time by wireless capsule enteroscopy: Another piece
in the jig-saw of the gut-brain syndrome?”,American Journal of
Gastroenterology, 2005. 100(4): p. 979-981;
- Balzola F et al., „Autistic enterocolitis: confirmation of a new inflammatory
bowel disease in an Italian cohort of patients”, Gastroenterology, 2005;
128(Suppl. 2); A-303.
Iată şi articole despre tratamentul simptomelor gastrointestinale la copiii autişti:
- Buie T, et al. Pediatrics. 2010 Jan; 125 Suppl 1:S19-29, „Recommendations
for evaluation and treatment of common gastrointestinal problems in children
with ASDs”;
- Buie T, et al. Pediatrics. 2010 Jan; 125 Suppl 1:S1-18, „Evaluation, diagnosis,
and treatment of gastrointestinal disorders in individuals with ASDs: a
consensus report”.

OMS: «Gata, nu mai paralizăm copiii din lumea a treia cu
vaccinul antipolio!»
În sfârşit OMS a admis că au paralizat sute de mii de copii
nevinovaţi prin programul de eradicare a poliomielitei. OMS
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reacţionează în sfârşit la tragediile ce s-au petrecut şi a dispus
eliminarea acelei tulpini din vaccin care a provocat paralizii la
sute de mii de copii.
Păcăleală, dragi cititori! Cum să admită OMS aşa ceva?
Minciuna actuală referitoare la scoaterea serotipului nr. 2 din
vaccinul antipolio seamănă cu altă minciună mai veche a
autorităţilor: „Gata, am eliminat mercurul din vaccinuri, deşi
era perfect inofensiv, doar ca să liniştim câţiva părinţi
zgomotoşi”.
Iată cum stau lucrurile: în India nu s-a mai înregistrat niciun caz
de polio cu diagnostic de virus sălbatic serotip 2 încă din anul
1999. Grupul german de asigurări de viaţă (ERGO) declară că
singura paralizie diagnosticată ca fiind de serotip 2 în toţi aceşti
ani a fost cauzată de vaccin. Cum a fost şi în situația înregistrată
în Ucraina, când toate cazurile au fost testate pozitiv la virusul
vaccinal! Dar în Ucraina vinovatul a fost un virus vaccinal de
serotip 1 – și atunci de ce este scos din componența vaccinurilor
doar serotipul 2?
Cu toate acestea, OMS a aşteptat 17 ani pentru o schimbare
legată de serotipul 2. Iar acum, brusc, schimbarea se face în
regim de urgenţă! În decurs de două săptămâni trebuie înlocuit
tot! Mai puţin în India, unde au început deja prin 2010 să
înlocuiască uşor-uşor şi în tăcere vaccinurile, căci cel cu
serotipul 2 cauzase 56.000 de paralizii în 2010, apoi 61.000 de
paralizii în 2011 şi încă 21.000 în prima jumătate a anului 2012.
Autorităţile susţin că explozia de paralizii în India se explică
doar printr-o metodă mai bună de detecţie. Cu alte cuvinte,
indienii nu erau capabili să identifice cu ochiul liber 138.000 de
oameni paralizaţi care nu se mai puteau mişca sau hrăni singuri.
În cazul autismului se susţine același lucru – nu că au explodat
cazurile de autism, ci că s-au perfecţionat metodele de
diagnosticare. Dacă ar fi aşa, am întâlni adulţi autişti în
proporție de 1 din 68 de adulţi!
În ceea ce privește diagnosticul de poliomielită, după
introducerea vaccinului au început nuanţările şi re-etichetările.
Înainte de vaccin, o paralizie de 48 de ore era polio. După
vaccin, abia după 60 de zile de paralizie se punea un diagnostic
de poliomielită, căci brusc şi peste noapte se schimbase definiţia
bolii. Mai multe explicaţii, cu statistici şi grafice, găsiți în
documentarul Noi nu vaccinăm.
Într-un document OMS din februarie 2015, acest templu al
adevărului vaccinal ne spune că în decursul a 12 ani (20002012) s-a reuşit reducerea numărului de victime ale paraliziei
vaccinale la 750. Deci, 750 de oameni – conform OMS – mai
rămăseseră paralizaţi de la vaccin. În toată lumea!
În preocuparea sa de a îmbunătății vaccinarea – preocupare ce
este ridicolă atâta timp cât continuă să nege efectele nefaste
asupra sănătății ale mercurului prezent în vaccinuri, de exemplu
– OMS înlocuiește, așa cum am spus, vechile vaccinuri
antipolio cu unele noi, mai sclipitoare în tandem de tulpini. Pe
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National Geographic citim ca explicaţie un exerciţiu literar de o
creativitate rară: acest vaccin nou „îmbunătăţeşte potrivirea
dintre virusurile sălbatice şi vaccinul care le suprimă”. Dar
„serotipurile 1 şi 3” rămân aceleaşi. Ei elimină acum serotipul 2
deoarece a distrus sute de mii de vieţi şi virusul sălbatic 2 n-a
mai fost relevant epidemiologic de foarte mulți ani. Ca atare,
„îmbunătăţirea potrivirii” se traduce prin „eliminarea unei
treimi din vaccinul care a fost inutil şi periculos în ultimii 17
ani”.
Tot caruselul acesta s-a pus în mişcare în pregătirea eliminării
până în anul 2020 a vaccinului antipolio oral, care chipurile
prevenea poliomielita, mai puţin atunci când provoca această
cumplită maladie la persoanele care primeau vaccinul! Planul
nou este ca toată planeta să treacă la vaccinul injectabil, care
nici în dogma alopată nu protejează împotriva poliomielitei.
Pe pagina oficială a Iniţiativei Eradicării Globale a Poliomielitei
se poate citi: „când o persoană este imunizată cu IPV [vaccinul
injectabil – n.n.] şi apoi este infectată cu virusul sălbatic,
virusul sălbatic se poate multiplica în intestine şi poate fi
eliminat prin fecale, riscând o circulaţie continuă”. În traducere
liberă, dacă vă faceți vaccinul, tot puteți lua polio și apoi tot o
puteți răspândi în comunitate! Desigur, medicii susțin că dacă
faci vaccinul, faci „o formă mai uşoară a bolii”.
Sau când apar multe cazuri de polio, le dăm rapid alt nume şi
prostimea nu se prinde. Ca şi în cazurile din România de SHU
(Sindromul Hemolitic Uremic) (puse în cârca bacteriei E. coli,
tulpina 026), în SUA se găsise „la câţiva pacienţi” enterovirusul
68 şi toată investigaţia s-a concentrat în acea direcție. Ah, acest
enterovirus, cum a cauzat el paralizii în braţul stâng al copiilor,
adică fix acolo unde se înfige seringa cu vaccinurile!
Un alt mod de a manipula realitatea este explicația
abracadabrantă referitoare la tulpinile mutante, cum declara
Victor Olsavszky (fostul reprezentant OMS România) anul
trecut: „Estimăm în acest moment că acest virus vaccinal în
Ucraina care a creat cazuri de îmbolnăvire circula liber cam de
2 ani, interval care i-a permis 26 de mutări genetice, care l-au
făcut să semene cu cel sălbatic şi să dea reacţia neurologică”.
Pe unii vaccinofili nici nu mai e nevoie să-i combaţi, ci e
suficient să-i citezi.
Legătura dintre vaccinuri şi autism
Vaccinurile pot provoca autism. Când Centrul pentru Prevenirea
şi Controlul Bolilor din SUA (CDC) spune „Nu”, iar
vaccinofilii susțin că s-au făcut zeci de studii care au infirmat
orice legătură între autism şi vaccinuri, acest lucru nu este
adevărat.
Haideţi să vedem dacă legătura dintre vaccinuri şi autism chiar
a fost studiată. Singurul vaccin studiat vreodată în legătură cu
autismul este ROR (care este de fapt compus din trei vaccinuri
administrate într-o singură injecţie). Singurul ingredient din
vaccinuri care a fost vreodată studiat de CDC în legătură cu
autismul este timerosalul. Unde sunt celelalte studii despre
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vaccinuri şi autism? Ca să nu mai vorbim că studiile CDC sunt
problematice din mai multe motive.
În ceea ce priveşte legătura cu vaccinul ROR, dr. William
Thompson (cercetător principal la CDC, cunoscut şi ca „CDC
Whistleblower”) a admis că el şi colegii săi au încălcat
protocolul studiului, au eliminat date şi nu au raportat rezultate
statistic semnificative! Dr. Thompson a precizat, de asemenea,
că el şi colegii săi de cercetare implicaţi în studiul din 2004 (De
Stefano et al) au aruncat dovezile pentru a muşamaliza în
continuare propriile lor descoperiri. Oare câte asemenea studii
mai există? Câte asemenea înţelegeri secrete şi murdare au fost
făcute între cercetători, pentru a nu lăsa adevărul să iasă la
iveală? Pe de altă parte, studiile despre timerosal îl implică pe
un anume Poul Thorsen, un infractor căutat pentru 22 de capete
de acuzare de fraudă şi spălare de bani. Thorsen este căutat de
SUA, unde l-ar aștepta 260 de ani în închisoare. Cu toate
acestea, CDC-ul continuă să publice şi să susţină lucrările
acestui infractor. Într-o audiere din 2012 din Congresul
american, congresmanul Bill Posey i-a adresat lui Coleen
Boyle, directoarea CDC, următoarea întrebare: „Ce măsuri a
luat CDC-ul ca să se asigure de integritatea muncii de
cercetare efectuată de dr. Thorsen, care – după cum ştiţi – a
fost condamnat pentru infracţiune
în alocarea resurselor financiare?”
Dr. Boyle a evitat întrebarea, și în
loc să răspundă direct, a încercat să
păcălească audiența cu informaţii
incorecte, afirmând că dr. Thorsen
ar fi fost co-autorul a doar două din
studiile făcute. Posey a pus-o
imediat la punct, întrebând dacă i
se permite să depună la dosar informaţii care dovedesc că dr.
Thorsen a fost implicat de fapt în 21 din cele 24 de studii făcute.
Dr. Boyle nu a răspuns pe tot parcursul interviului la nicio
întrebare fără a încerca să se eschiveze de la subiect, chiar şi
când Posey a întrebat-o: „Aţi reluat diferitele studii la care a
participat Thorsen pentru a le revalida? Adică ştiţi că acest
individ este un ticălos fără scrupule, unul din cei mai căutaţi
indivizi de pe planeta asta, dar v-aţi bazat pe el să vă furnizeze
informaţii despre efectele negative ale timerosalului?”
Cum rămâne cu Institutul de Medicină (IOM)? La fiecare câţiva
ani, IOM face recenzii ale cercetărilor cu privire la siguranţa
vaccinurilor şi emite un raport. Raportul lor din 2011 cu privire
la efectele adverse ale vaccinurilor nu conţine nici măcar o frază
despre cinci vaccinuri care sunt administrate în mod obişnuit la
sugari şi copii şi cum este cercetată „siguranţa” acestora: HiB,
vaccinul împotriva hepatitei A, vaccinul anti-pneumococic
(PCV-13), vaccinul anti-rotaviral, sau vaccinul polio inactivat
(IPV). Deci, având în vedere că sugarii şi copiii primesc în mod
regulat între 6-9 vaccinuri la fiecare din controalele de la 2, 4, 6
şi 12-15 luni, şi având în vedere că aceste combinaţii de
vaccinuri includ și cele cinci vaccinuri menționare mai sus, cum
poate Institutul de Medicină sau CDC-ul să spună: „Vaccinurile
au fost studiate şi nu există nicio legătură cu autismul” – sau cu
orice alt tip de vătămare pe termen lung a sănătăţii copiilor?
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Nu au nicio bază ştiinţifică pentru a afirma aşa ceva. Studiile nu
au fost făcute. Credeţi că CDC-ul
ul nu ştie acest lucru?
Bineînţeles că ştie, dar continuă să mintă. Lor le încredinţaţi
sănătatea copiilor voştri? Iar Institutul de Medicină (IOM) s-a
s
întrunit de 8 ori în perioada 2001-2004
2004 pentru a analiza
cercetarea existentă atunci cu privire la vaccinuri
nuri şi autism. Din
nou, nu s-aa studiat întreaga schemă de vaccinare, nu ss-au studiat
nici combinaţiile de vaccinuri administrate la controale, aceste
studii nu au fost făcute niciodată.
Raportul lor final, publicat în 2004, a inclus o declaraţie cum că
nu vor mai sprijini niciun fel de cercetare care ar putea
identifica „grupuri de copii susceptibili”.
”. De ce oare? De
asemenea, au decis să nu mai facă nicio cercetare care ar putea
arăta cauzalitate – din acel moment, s-aa decis că vor fi făcute
doar studii epidemiologice.
pidemiologice. De ce oare? Studiile epidemiologice
nu pot arăta cauzalitate niciodată. Ele pot arăta numai corelare.
Aşa că, atunci când cei pro-vaccin spun: „Nu
Nu există studii care
să demonstreze o cauzalitate între vaccinuri şi autism”,
autism au
dreptate. Asta pentru că, din 2004 (curios, fix după studiul
manipulat de către De Stefano, Thompson et al.), ss-a refuzat
orice cercetare care ar arăta o cauzalitate. Ei nu vor să ştie. Şi cu
siguranţă ei nu vor ca voi să ştiţi. IOM a decis în 2004 că toţi
copiii susceptibili
ibili pot fi aruncaţi la gunoi, autorităţile fiind mai
preocupate de protejarea programului de vaccinare. Dr.
Bernadine Healy (fostul şef al Institutului Naţional pentru
Sănătate, National Institutes of Health) a vorbit despre acest
lucru în interviul ei din
in 2008 cu Sharyl Attkisson la CBS News.
Şi nu uitaţi de documentarul VAXXED, realizat de dr. Andrew
Wakefield despre William Thompson şi despre cum CDC
CDC-ul a
muşamalizat şi falsificat un studiu care a demonstrat un risc de
autism crescut până la 350% la băieţii afroamericani când
aceştia sunt vaccinaţi conform schemei.
Surse:
[1] https://idsent.wordpress.com/2015/04/14/the-mythical-debunking-of-andrew-wakefield/
wakefield/
[2] http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2897%2911096
%2897%2911096-0/fulltext
[3] https://www.youtube.com/watch?v=n7NotxTg7jg&feature=youtu.be
[4] Asperger, H. Die Psychopathologie des coeliakakranken kindes.Ann Paediatr. 1961; 197:14
197:146–151.
[5] Walker-Smith, JA and Andrews, J. Alpha-11 antitrypsin, autism and coeliac disease. Lancet.1972; ii:
883–884.
[6] D'Eufemia, P, Celli, M, Finocchiaro, R et al. Abnormal intestinal permeability in children with autism.
Acta Paediatrica. 1996; 85:1076–1079.
[7] Waring RH, Ngong JM. Sulphate metabolism in allergy induced autism: relevance to disease aetiology,
conference proceedings, biological perspectives in autism, University of Durham, NAS 35
35–44.
[8] Murch, SH, MacDonald, TT, Walker-Smith, JA, Levin,
in, M, Lionetti, P, and Klein, NJ. Disruption of
sulphated glycosaminoglycans in intestinal inflammation. Lancet,1993; 341:711––741.
[9] Gupta, S. Immunology and immunologic treatment of autism. Proc Natl Autism Assn Chicago.1996;
455–460.
[10] Warren, RP and
nd Singh, VK. Elevated serotonin levels in autism: association with the major
histocompatibility complex. Neuropsychobiology. 1996; 34:72-75.
[11] Rutter M, Taylor E, Hersor L. in: Child and adolescent psychiatry. 3rd edn. London: Blackwells
Scientific Publications: 581–82.
[12] Wing, L. in: The Autistic Spectrum. Constable, London; 1996:68–71.
[13] Fudenberg, HH. Dialysable lymphocyte extract (DLyE) in infantile onset autism: a pilot
study.Biotherapy. 1996; 9:13–17.
[14] Gupta, S. Immunology and immunologicc treatment of autism. Proc Natl Autism Assn Chicago. 1996;
455–460.
[15] Miyamoto, H, Tanaka, T, Kitamoto, N, Fukada, Y, and Takashi, S. Detection of immunoreactive
antigen with monoclonal antibody tomeasles virus in tissue from patients with Crohn's dise
disease. J
Gastroenterol. 1995; 30:28–33.
[16] Ekbom, A, Wakefield, AJ, Zack, M, and Adami, H-O.
O. Crohn's disease following early measles
exposure. Lancet. 1994; 344:508–510.
[17] Thompson, N, Montgomery, S, Pounder, RE, and Wakefield, AJ. Is measles vaccinatio
vaccination a risk factor
for inflammatory bowel diseases? Lancet. 1995; 345:1071–1074.
[18] Kawashima, H, Mori, T, Takekuma, K, Hoshika, A, Hata, A, and Nakayama, T. Polymerase chain
reaction detection of the haemagglutinin gene from an attenuated measles vaccines strain in the peripheral
mononuclear cells of children with autoimmune hepatitis. Arch Virol. 1996;141:877
1996;141:877–884.
[19] Wing, L. Autism spectrum disorders: no evidence for or against an increase in prevalence. BMJ. 1996;
312:327–328.
[20] Miller, D, Wadsworth,, J, Diamond, J, and Ross, E. Measles vaccination and neurological events.
Lancet. 1997; 349:730–731.
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Cum ia naştere o viaţă de om. Proiectul
fotografic care a durat 10 ani
Lennart Nilsson

Lennart Nilsson a obţinut recunoaşterea internaţională
în 1965, atunci când revista LIFE a publicat 16 pagini cu
fotografii ale embrionului uman.

U

lterior, toate revistele populare de atunci: Stern, Paris
Match, The Sunday Times și multe altele au preluat
aceste fotografii, aducândd tânărului fotograf o
popularitate uriașă.
Lennart a oferit 10 ani din viața
ța sa pentru a realiza acest proiect.
Din copilărie microscopul și aparatul foto au fost jucăriile sale
preferate. Nilsson a dorit mereu să arate lumii frumusețea
frumuse
corpului uman în faza
aza de concepere. Fotografiile i-au
i
reușit în
1957, însă i-au
au trebuit încă 10 ani pentru a le prelucra și a
imortaliza miile de imagini cu fătul aflat în stare de embrion.
În 1965 Nilsson a scris și o carte, «A
A Child is Born», vândută
în timp record. Acum fotograful are 91 de ani. De știință și
fotografii se ocupă până în prezent. Să--l umărim:
1. Spermatozoid mișcându-se
se spre ovul

2. Ovulul
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3. Întîlnirea

9. În a 18-a zi embrionului începe să îi pulseze inima
4. Unul dintre 200 de milioane de spermatozoizi sparge
membrana ovulului

10. A 28-a zi după fertilizare
5. În capul spermatoziudului se păstrează întreg materialul
genetic

11. 5 săptămîni, mărimea 9 mm. Se prevede deja forma feței

12. 40 de zile. Se formează placenta
6. După o săptămână embrionul se mișcă prin trompa uterină
spre uter
7. După încă o săptămână embrionul se fixează de uter

13. 8 săptămîni

8. Embrionul are 22 de zile. Partea de culoare sură va fi capul
micuțului
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16. 16 săptămîni

23. 36 de săptămîni. Peste o lună copilul se va naște
na

17. Se vede sistemul nervos
24. Voila…

18. 18 săptămîni. Micuțul
țul percepe sunetele din afară

Ce fenomene declanşează dorinţa
amoroasă la femei? Răspunsul
cercetătorilor este uimitor şi neaşteptat

19. 19 săptămîni

Un studiu recent sugerează că dorinţa amoroasă la
femei nu este declanşată doar de hormoni, cum se credea
până acum, ci mai mult de factori psihici complecşi, cum ar
fi, de exemplu, de satisfacţia în relaţia
relaţi de cuplu. Aceşti
factori s-au
au dovedit a fi mult mai importanţi decât efectul
hormonilor.
ercetarea s-aa făcut în 7 clinici diferite din Statele Unite.
La studiu au luat parte 3.302 femei aflate la menopauză
care au răspuns la un chestionar legat de via
viaţa lor intimă
şi de dorinţa de a face amor. Apoi cercetătorii le-au
le
luat sânge,
pentru a vedea nivelul hormonilor sexuali.

C

Concluzia studiului este că testosteronul şi alţi hormoni sexuali
au un rol minor, limitat, în declanşarea dorinţei amoroase la
femei.
22.6 luni

John Randolph, de la Universitatea din Michigan, autorul
studiului, spune că factorii psihici sunt cei mai importanţi în
stimularea dorinţei amoroase, mai puţin testosteronul, deşi
acesta este asociat frecvent cu funcţia erotică, atât la bărbați,
bărba cât
și la femei.
Intimitatea relaţiei şi fericirea emoţională sunt esenţiale pentru
viaţa amoroasă a femeilor. Cele care erau mai fericite simţeau
mai des dorinţa de a face amor. Concluzia studiului a fost
publicată în Endocrine Societyʼs
ʼs Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism.
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Medicină naturală
Cocoșul de Pelin – una dintre cele mai rare
păsări din lume

Cel mai bun remediu natural pentru
prostată!
Andrei PATRAȘCU

traducere și adaptare: Radu Ungureanu
Cocoșul
șul de Pelin este una dintre cele mai rare din lume.
Trăiește
ște în vestul Americii de Nord, are o lungime totală
între 65 și 75 de cm și o greutate corporală de 1,5
1,5-3,6 kg.

L

a mijlocul verii Cocoșul
șul de Pelin zboară pe distanțe
extrem de mari, unele exemplare ajungând și la 120 de
km de cuib. Pot atinge, în zbor, o înălțime
țime de 2400 de
metri și se hrănesc în special cu furnici, gândaci și muște.
Păsările au o caracteristică unică pentru familia Phasianidae. Au
un stomac muscular special cu peretele interior extrem de
subțire,
țire, căptușit de cuticulă, lucru ce îi permite păsării să
consume materiale vegetare mai fibroase, greu de digerat de alte
specii înrudite precum fazanii.
Pe timpul sezonului rece păsările se adună în grupuri și de 100
de exemplare. Habitatul la comun le ajută să facă fa
față mult mai
ușor
șor temperaturilor scăzute și să sperie totodată prădătorii care,
în timpul
impul iernii, în lipsa altor surse de hrană, îi vânează. Penajul
este în mare parte brun-cenușiu
șiu iar ouăle au culoare galben
galbenmaronie cu pete închise. Trăiesc în medie 5 ani de zile iar durata
clocitului este de 25-27 de zile.

Una dintre cele mai mari probleme de sănătate cu
care se confruntă mulți
ți oameni din întreaga lume sunt
problemele cu prostata. Aproape fiecare om în vârstă de 45
de ani are probleme cu prostata și există o mare posibilitate
ca toți
ți barbații să aibă aceste probleme atunci când
imbătrânesc.

P

rostata este un organ muscular de dimensiunea unei nuci
care închide cu o parte, tractului urinar.

Atunci cand oamenii imbatranesc apar diverse probleme
ale prostatei, cele mai comune fiind marirea prostatei,
inflamatiaa acuta sau cronica si recent cancerul de prostata.
Cancerul de prostata este cea mai comuna forma de cancer la
barbati in afara de cancerul la plamani.

Prostată reprezinta același
și lucru pentru barbati ca problemele cu
sanii sau pentru femei.

Dezvoltarea mineritului în zonă, precum și pășunatul vitelor, au
făcut ca astăzi specia să fie pe cale de dispariție.
ție. Potrivit celor
de la Washington Post guvernul american are un plan de
reducere a dezvoltării urbane în zonele în care aceste minunate
păsări trăiesc. Primele măsuri împotrivi
mpotrivi distrugerii habitatului
natural al Cocoșului
șului de Pelin au fost luate în perioada 1940
19401950, însă fără prea mare efect dacă este să ținem cont de
părerea ecologiștilor
știlor care susțin că numărul acestei specii scade
pe zi ce trece într-un ritm nefiresc.sursa: sagegrouseinitiative.com
sursa: washingtonpost.com

Răspunsul medicamentos este format din diferite terapii dar de
foarte multe ori tratamentele medicale sunt ineficiente sau nu
suficient de eficace. Unele dintre dificultă
dificultățile pe care barbatii le
intampina atunci când au probleme cu prostata sunt: urinare
excesiva, incapacitatea de urinare completa, urinare în timpul
nopții,
ții, slăbiciune, frig și dureri în partea inferioară a spatelui și
organele genitale, probleme cu erectia, probleme cu ejacularea
etc. Daca vorbim de tratamentele naturale pentru aceasta boala,
nu sunt
nt foarte multe variante. Cele mai frecvente remedii sunt:
ceaiul de afine și semințe de dovleac și ulei.
In acest articol vă vom prezenta cea mai puternică armă pe care
natura ne-a dat-o
o în lupta împotriva tuturor bolilor de prostata
de mai sus. Este o planta
anta numita Epilobium parviflorum sau
cunoscut sub numele de pufulita cu flori mici. Aceasta planta
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poate fi plantata si la noi sau o puteti cumpara din magazinele
de produse naturiste.
Aceasta planta este cunoscuta de multe secole, dar a fost uitata
din cauza
auza influentei si marketingului medicamentelor moderne.
Cel mai faimos naturist austriac, Maria Treben, a făcut această
plantă populară din nou în cărțile
țile ei care sunt vândute în mai
mult de 10 de milioane de exemplare. Maria Treben a vindecat
personal miii de pacienti cu probleme de prostata in Europa,
folosind doar pufulita cu flori mici.
Rețetă:
Pune o lingură de plantă, uscatăă sau proaspătă, în 2 ml apă
caldă. Las-o pentru 5-10 min, scoate plante și bea. Ar trebui să
consumi acest ceai de doua ori pe zi,, o dată diminea
dimineața pe
stomacul gol și o dată seara, înainte de a merge la culcare. Acest
ceai trebuie să fie consumate atât timp cât este necesar, dar cel
puțin
țin pe durata catorva saptamani. Primele rezultate pot fi
văzute foarte repede.

Prunele: singurul remediu eficient pentru
o maladie care ucide milioane de oameni

colorant polifenolic, considerat cel mai puternic antioxidant
cunoscut până acum, de 4-5
5 ori mai puternic decât
betacarotenul, de 50 de ori mai puternic decât vitamina E și de
20 de ori mai puternic ca vitamina C.
Un pahar de suc de prune, înainte cu o jumătate de oră de
mesele principale, ajută la întărirea sistemului imunitar, crește
cre
rezistența organismului la infecții,
ții, ceea ce este foarte bine,
ținând cont de faptul că toamna e foarte aproape, și este un tonic
eficient pentru sistemul nervos. Sucul de prune, ca și fructul
întreg, de altfel, este un laxativ natural, lucru pe care îl știu
multe persoane cu probleme
me digestive și care adesea apelează la
această băutură. Sucul din prune contribuie la eliberarea
toxinelor din organism, dar și la eliminarea excesului de
grăsimi. Ceea ce trebuie să știi e că, pentru a pierde din greutate,
trebuie sa bei zilnic două pahare
re de suc de prune. Pruna este și
un fruct ce are puternice calități
ți energizante. Acest lucru se
datorează zaharurilor pe care le conține
con
și care potențează
capacitatea energetică a organismului, intervenind și stimulând
sistemul muscular și nervos. Pentru cei care depun eforturi
fizice mari, se recomandă mai ales folosirea fructelor uscate,
deoarece au o valoare energetică de cinci ori mai mare decât
cele proaspete. Sursa: promotime.md

Mâncaţi struguri! Beneficiile pentru
sănătate sunt uimitoare!
Strugurele este fructul viţei de vie şi se numără
printre cele mai cultivate fructe din lume, potrivit unui
raport realizat în 2010 de mai multe asociaţii de viticultori.
Iată beneficiile strugurilor pentru sănătate, atunci când sunt
consumaţi cu tot cu coajă.
Un studiu recent al cercetătorilor de la Universitatea
din Berlin a arătat că oamenii, care consumă zilnic, timp de
3 săptămâni, cel puțin
țin 6 prune proaspete sau uscate, au mai
puține probleme medicale cu oasele, cu nivelul de colesterol
LDL și cu posibilitatea de a avea cancer de colon.

P

runele au și proprietăți diuretice, de stimulare a
sistemului nervos, decongestive, hepatice, dezintoxicant
silaxative. Aceste fructe ameliorează stările
ările inflamatorii
ale ficatului și splinei. De asemenea, prunele și sucul proaspăt
pregătit din ele contribuie la scăderea acidității
ții sucului gastric,
ceea ce le face să fie un mijloc de tratament auxiliar în gastrite,
ulcer stomacal și duodenal. Prunele îmbunătățesc
țesc semnificativ
starea bolnavilor de ateroscleroză, colecist, hipertensiune și
rinichi informează promotime.md
Resveratrolul, ce se găsește
ște și în compoziția prunelor închise la
culoare, între indigo și negru și vișiniul cel mai închis, este un
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S

ă trecem în rezervă ce conţin strugurii. Aceştia sunt
bogaţi în carbohidraţi, zahăr, fibre alimentare, tiamină,
riboflaxina,
flaxina, resveratrol, vitamina B6, vitamina B12,
vitamina C, vitamina K, calciu, fier, magneziu şi fosfor.
Beneficiile strugurilor pentru sănătate
1. Resveratrolul, substanţă care da culoare roşiatică spre mov a
strugurilor negri, produce un hormon numit
numi adiponectina care
are grijă de vasele tale de sânge. Resveratrolul creşte intoleranţă
la glucoză, îmbunătăţind astfel funcţia de producere a insulinei
2. Nu e de mirare că strugurii sunt cele mai cultivate fructe,
după portocale. Fibrele şi mineralele care
c
se găsesc în struguri
detoxifiaza organismul şi ajută persoanele care se confruntă cu
probleme ale stomacului precum constiparea sau balonarea.
3. Conţinutul de zahăr şi mangan poate fi tradus prin plus de
energie. Un ciorchine este suficient pentru a spune „pă”
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oboselii, aşa că mănâncă mai des struguri, mai ales dacă
munceşti multe ore pe zi.
4. Şi ficatul îţi va mulţumi dacă introduci strugurii în masă ta
zilnică. Pilofenolii din strugurii negri sunt o adevărată mâna
cerească
pentru
ficaţi,
curatându-ii
de
toxine.
5. Nu aruncă sâmburii din struguri! Aceştia conţin un ulei gras
care reduce colesterolul rău din sânge, deci sunt bineveniţi în
curele de slăbire.
6. Seminţele de struguri, introduse în cremele hidratante,
potenţează efectul antirid al acestora.
stora. Seminţele conţin vitamina
PP, eficientă pentru refacerea celulelor şi a elasticităţii pielii. De
asemenea, s-aa constatat în urmă numeroaselor cercetări făcute
de cosmeticieni, că masca cu vin roşu întinereşte tenul mai
repede decât orice produs de înfrumuseţare
nfrumuseţare bazat în
exclusivitate pe substanţe chimice. Tocmai de aceea, în ultima
vreme, tot mai multe firme care produc creme pentru corp
introduc extract din sâmbure de struguri în compoziţia acestora.

Cum acţionează un pahar de must asupra
vaselor de sânge şi cât de mult vin ai voie
să bei zilnic
Dr. Ioan BOSTACA
OSTACA – Iași
Consumul moderat de must menţine sănătatea vaselor
de sânge. Potrivit cardiologilor, mustul obţinut din strugurii
roşii conţine resveratrol, un antioxidant care luptă cu bolile
de inimă.

M

ustul obţinut din struguri negri conţine cantităţi
importante de vitamina A, B1, B2 şi minerale. Toate
aceste elemente stimulează sistemul nervos,
energizează organismul şi contribuie la sănătatea vaselor de
sânge.

Potrivit medicului, resveratrolul protejează vasele de sânge
împotriva inflamaţiilor, creşte toleranţa la glucoză şi împiedică
instalarea afecţiunilor cardiace. „Mustul obţinut din strugurii
roşii conţine un antioxidant important, resveratrolul. Este un
element cheie în sănătatea inimii, pe care inclusiv unele
medicamente îl conţin, fiind extras din ciorchinele de struguri.
Menţionez că, dacă este consumat în cantităţi exagerate, mustul
poate fi dăunător din cauza
auza cantităţii de alcool etilic pe care o
conţine. Alcoolul acesta poate determina apariţia bolilor
cardiovasculare”, a precizat dr. Ioan Bostaca, medic primar
cardiolog. Cardiologul a mai precizat că tot din cauza
conţinutului de alcool, inclusiv consumul
consumu de vin roşu se
recomandă în cantităţi moderate. Medicul precizează că bărbaţii
nu ar trebui să consume mai mult de 1l pe zi, în timp ce femeile
nu ar trebui să bea mai mult de 750 de ml de vin pe zi.
„Lumea occidentală consideră că două pahare de vin la bărbaţi
şi unul la femei este cantitatea ideală şi optimă pentru te
menţine sănătos. Eu spun că pacienţii noştri bărbaţi nu ar trebui
să bea mai mult de 1l de vin pe zi, consumat în două pahare a
câte 400-450
450 de ml, în timp ce femeile nu trebui să depăşeas
depăşească
750 de ml, consumate tot în două pahare. Acesta este consumul
raţional, cantitatea de peste 1 litru este toxică şi nocivă”, a mai
apreciat dr. Ioan Bostaca, medic cardiolog în cadrul Clinicii
de Cardiologie de la Spitalul „Sfântul Spiridon”.
Spiridon”
Potrivit nutriţioniştilor,
triţioniştilor, mustul are şi proprietăţi purificatoare,
diuretice şi depurative, fiind recomandat în special persoanelor
care suferă de constipaţie şi balonare. Sursa: Adevarul

Consumul de nuci te ajută să trăie
trăiești mai
mult și să fii mai sănătos. Nucile reduc
riscul de cancer, diabet și afecțiuni ale
inimii!
Traducerea și adaptarea: Tomi Tohăneanu

Nucile sunt o sursă extraordinară de vitamine
liposolubile și antioxidanți, fibre și grăsimi sănătoase.
Consumul moderat de must menţine sănătoase vasele de sânge.
Cardiologul Ioan Bostaca de la Spitalul „Sfântul Spiridon”
din Iaşi a explicat că sucul de struguri roşii este bogat în
resveratrol, un antioxidant important, care se găseşte şi în unele
medicamente indicate pentru bolile
olile cardiovasculare.
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n ciuda unor opinii preconcepute, consumul de nuci nu
îngrașă,
șă, chiar dacă numărul de calorii al acestora este
însemnat. Să fim serioși…
și… Cine consumă mai mult de 50
50100 g de miez de nucă pe zi?!

Î
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Mai mult, nucile inhibă pofta manifestată față
ță de dulciuri și alte
alimente nesănătoase, cum ar fi foietajele și produsele obținute
din făină albă. Decât un covrig, un pateu sau o gogoașă,
gogoa care
duc la creșterea
șterea peste măsură a glicemiei, mai bine o mână de
nuci. La persoanele care consumau nuci în mod frecvent ss-a
observat, în general, un risc mai redus
us de a dezvolta sindromul
metabolic și un mai mic risc de diabet, o tensiune arterială mai
scăzută, o mai bună sănătate cardiovasculară și chiar… o
speranță de viață mai mare. Pare incredibil că, doar prin
consumul unei mici porții
ții de nuci (și alte fructe oleagionase),
cineva își
și poate mări speranța de viață. Dar un studiu realizat la
Harvard confirmă tocmai acest lucru! În concret, oamenii care
au consumat cel puțin
țin 28 de grame de nuci de 7 ori pe
săptămână prezentau, din punct de vedere statistic, un ris
risc de
deces din cauze patologice cu 20% mai redus.
Un alt studiu, având o durată de un deceniu, care a inclus peste
120 000 de participanți
ți de ambele sexe, având vârste cuprinse
între 55 și 69 de ani, a arătat că persoanele care consumau zilnic
măcar 10 grame de nuci (și
și alte fructe oleaginoase) prezentau o
reducere a riscului de moarte prematură cu 23%.
În același
și timp, oamenii de știință au constatat o diminuare a
afecțiunilor
țiunilor neurodegenerative cu 43%, a afecțiunilor tractului
respirator cu 39% și a riscului
ui de diabet cu 30%, la cei care au
consumat cantități
ți mai însemnate de nuci. Printre cei care
consumau nuci în mod frecvent au fost înregistrate mai pu
puține
cazuri de deces ca urmare a cancerului, bolilor cardiace și
afecțiunilor aparatului respirator.
Un alt studiu, realizat de astă dată în Iran (la Teheran), a arătat
că printre cauzele specifice care au condus la diminuarea
frecvenței
ței deceselor prin afecțiuni maligne în general, cancere
gastrointestinale și boli cardiovasculare, se numără și consumul
de nuci.
uci. Este un studiu care furnizează dovezi serioase în sensul
diminuării riscului de sfârșit
șit prematur din cauze patologice,
printr-un
un consum frecvent al acestor minunate fructe
oleaginoase.
Sursă: mercola.com, Surse imagini: androsfytoria.com

octorii încep să prescrie adeseori legume
Doctorii
și fructe organice în locul medicamentelor
obișnuite
Dr. Robert Weiss
La Centrul Medical Municipal Memorial Hermann din
Houston, Texas, pacienților
ților le sunt adesea prescrise în locul
produselor farmaceutice fructe și legume proaspete,
organice disponibile la standul Farmacy din incinta clinicii.

D

r. Garth Davis, director al secției
ției de chirurgie bariatrica
de la Memorial Hermann, a declarat că pacien
pacienții au
răspuns pozitiv la abordarea orientată spre preven
prevenție și
menținerea sănătății.
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„Ca
Ca medici, recurgem la intervenții
interven
chirurgicale sau le
prescriem pacienților
ților medicamente pentru a îi face bine”, a
explicat Davis.. „De ce să nu îi educăm, de asemenea, să aibă o
alimentație sănătoasă și să facem astfel încât fructele și
legumele proaspete, organice să le fie ușor
u
disponibile?”
Dr. Garth Davis şi Kristina Gabrielle Carrillo
Carrillo-Bucaram,
fondator al Rawfully Organic,, gestionează standul Farmacy în
fiecare miercuri la Centrul Medical Municipal Memorial
Hermann din Houston, Texas.
Pacienţii cărora dr. Davis le-aa prescris fructe şi legume
proaspete (banane, portocale, mere, salată verde şi altele)
primesc o reducere de 10 dolari pentru fiecare cutie
cut de produse,
al cărei prețț inițial era de 25 de dolari.
Fundaţia Memorial Hermann a finanţat construirea standului şi
a făcut ca reducerile substanţiale să devină o realitate pentru
pacienţi.
„Avem deja blocuri de rețete
țete pe care am început să le dăm
medicilor pentru a le utiliza”,
”, a explicat Davis. Dar din
nefericire programul atipic a adus anumite confuzii.
„Sunt
Sunt persoane care vin la mine şi îmi spun că termenul
farmacy» este scris greşit”,
”, a notat Renee Garrett, reprezentant
superior al departamentului
ui pentru accesul pacienţilor la Clinica
Davis. „Eu
Eu le spun că este scris corect. Obţinem legume şi
fructe organice de la ferme, iar oamenii doresc să le spun mai
multe despre ceea ce facem noi.”
Această „Farmacy” (joc de cuvinte în engleză realizat între
Farm-fermă şi Pharmacy-farmacie),
farmacie), deşi neobişnuită, nu este
singura de pe teritoriul SUA.
Dr. Robert Weiss a înţeles conexiunea care există între a mânca
sănătos şi a te păzi de boli – el a renun
renunțat la practica medicală
alopată în New York în
schimbul practicii terapiilor
cu produse de la ferma sa,
aflată pe un teren de 348 de
acri în New Jersey.
„Alimentele
integrale
naturale sunt cele mai
puternice unelte pentru
vindecare
disponibile
practicienilor – mult mai puternice decât orice medicament sau
operaţie chirurgicală”,
”, a explicat Weiss. „Nu spun că dacă un
om cade şi își rupe glezna, i-o
o repar punând o frunză de
pătlagină pe ea. E nevoie de cineva specializat care să trateze
fractura”, a mai explicat Weiss. „Eu
Eu vorbesc despre tratarea şi
prevenirea bolilor cronice – boli cardiovasculare, atacuri de
cord, accidente vasculare cerebrale, cancere… bolile care trag
în jos economia ţării şi naţiunea.”
Dorinţa şi lăcomia Big Pharma de a profita de pe urma bolilor a
susţinut, într-adevăr,
adevăr, un număr de boli în societate,
s
atât în SUA
cât şi în alte ţări – în mod special şi notoriu reamintim
susținerea
ținerea afacerilor cu opiu în Afganistan. Dar opioidele nu
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sunt singurele medicamente potenţial periculoase care sunt
comercializate de companiile farma, spre exemplu,
antidepresivele
epresivele pot avea ca reacţie adversă nici mai mult nici
mai puţin decât... suicidul. Mii de alte medicamente determină
nenumărate probleme pacienţilor, în fiecare zi.

continuu
uu cu rădăcina de păpădie poate distruge o bună parte din
celulele canceroase.

Programe care promovează alimentația
ția tradiţională naturală
integrală şi prevenţia bolilor,
lor, precum cele ale lui Weiss şi
Davis, vor avea de parcurs un
drum lung până la eliberarea
sistemului
american
de
sănătate
din
prinsoarea
industriei farma.
„Cred că unii doctori au scris
rețete
ce
recomandă
consumul
prodeselor
naturale”, a spus Davis. „Aș
vrea ca din ce în ce mai mulţi doctori să scrie astfel de re
rețete
naturiste. Hipocrate a spus: «Fie ca alimentele să vă fie
medicamente, iar medicamentele să vă fie alimente». Legumele
şi fructele sunt o alternativă ce ar trebui folosită în tratarea
bolilor.”
Întrucât oamenii se îndepărtează din ce în ce mai mult de
originile alimentelor pe care le mănâncă, deseori optând pentru
comoditate și alegând produsele înalt procesate ce pot fi rapid
încălzite la microunde, sau produsele prefabricate, astfel de
programe
rograme cu alimente naturale integrale organice reprezintă o
întoarcere la rădăcini.

Reţeta de ceai din flori de păpădie
Ingrediente:
• 8 flori de păpădie
• 350 ml de apă clocotită
• Zahăr brun după gust
Mod de preparare
Toarnă apă clocotită peste flori şi lasă florile la infuzat timp de
5 minute. Apoi poţi adaugă zahăr brun.
Reţeta de ceai din rădăcina de păpădie
Ingrediente

Produsul organic prezentat ca şi medicament, atunci când un
doctor îl scrie pe o rețetă,
țetă, oferă pacientului o modalitate nouă de
a vedea importanta conexiune între alimentaţie
aţie şi sănătate.

• 1 lingură de rădăcina de păpădie prăjită
• ½ lingură de ghimbir proaspăt tocat

Ceaiul de păpădie dezintegrează celulele
canceroase în 48 de ore fără să atace
celulele sănătoase

• 350 ml de apă
• Miere sau zahăr brun după gust
Mod de preparare

Ceaiul de păpădie este un ceai extras din rădăcina
plantei. Studiile recente efectuate asupra proprietăţilor
medicinale ale păpădiei au demonstrat faptul că plantă
poate fi un remediu puternic împotriva cancerului.

T

ratamentul naturist pe baza de păpădie este superior
chimioterapiei, întrucât vizează şi omoară doar celulele
canceroase, fără a afecta şi celulele sănătoase ale
corpului. În plus, păpădia deţine proprietăţi de curăţare a
ficatului şi de reducere a colesterolului. Este bogată în vitamina
B6, tiamină, riboflavină, vitamina C, fier, calciu, potasiu, acid
folic şi magneziu. Cercetările efectuate la Universitatea din
Windsor din Canada au scos la lumina efectele benefice ale
păpădiei, dând astfel o şansă în plus pacienţilor de cancer.
Cercetările arată că păpădia dezintegrează celulele canceroase
în 48 de ore, fără a afecta şi celulele sănătoase. Tratamentul
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Se amestecă toate ingredientele într-un
un vas, cu excepţia mierii,
şi se aduce apă la punctul de fierbere. Se fierbe apă timp de 5 10 minute, apoi se strecoară amestecul, se adaugă miere după ce
s-a răcit şi se serveşte rece.
Modul de prăjire a rădăcinii de păpădie
În primul rând trebuie să scoţi cu grijă din pământ rădăcinile de
păpădie. Odată extrase, spală-le
le bine pentru a îndepărta urmele
de pământ şi de murdărie. Taie apoi rădăcinile îîn bucăţi cam de
mărimea degetului mare şi pune-le
le în apă rece, mestecând din
când în când. Acest lucru ajută la îndepărtarea urmelor de
murdărie rămase.
Taie din nou rădăcinile, de dată această ceva mai mărunt. Acum
sunt gata de prăjire. Pune-le într-o folie
olie pentru prăjituri şi bagă
bagă-

Lohanul nr. 39, octombrie 2016

Medicin
Medicină naturală
le la cuptor. Setează cuptorul la o temperatura de 180 de grade
şi lasă-le timp de 90 de minute.

Ionii de argint, viaţa pură şi Argentum+77
Ciprian FODOR,
FODOR
Co-fondator,
fondator, director executiv Agnes Itara SRL

Proprietăţile antimicrobiene ale argintului sunt
cunoscute din vremuri imemoriabile. În Egiptul antic rănile
erau învelite în foiţă de argint. Soldaţii înghiţeau o monedă
de argint pentru a nu se îmbolnăvi.

L

a curţile regilor şi împăraţilor erau faimoasele argintării,
vase şi tacâmuri din argint. Nu pentru că aurul ar fi fost
prea costisitor pentru ei. Ci pentru că se ştia faptul că apa
este mereu proaspătă în vasele de argint iar „superstiţia” că dacă
mănânci din vase de argint nu te îmbolnăveşti a fost dovedită în
perioada ciumei unde nobilimea nu a fost atinsă de ciumă,
datorită acestui obicei.
Odată cu descoperirea curentului electric ss-au făcut
felurite teste asupra ţesutului viu cu curent continuu la tensiuni
ten
joase şi în aceste teste s-au
au folosit, pentru o precizie cât mai
bună, electrozi din argint. Argintul este cel mai bun conductor
electric. Aceasta se realiza cu 120 ani în urmă, în Statele Unite
ale Americii. Supriza oamenilor de ştiinţă a fost de pr
proporţii
descoperind că la tensiuni joase electrozii de argint eliminau
particule fine de argint cu proprietăţi bioactive, anti microbiene.
În 1912 apare astfel primul document ştiinţific, atestat, în care
se vorbeşte despre proprietăţile mineralelor coloidale
coloid
(MacLeod, C în Lancet).
). Medicii au numit soluţia Collosol
Argentum şi au scris numeroase studii medicale despre
proprietăţile extraordinare ale noului compus medical. Astfel,
până în 1938 argintul coloidal a fost folosit pe post de
medicament ca antibiotic, imunoprotector, picături în ochi cu
rol dezinfectant, antimicrobian.

asupra ţesutului viu aplicând şi cercetările faimosului laureat al
premiului nobel, Albert Szent-Györgyi
Györgyi pe care îl admiră şi
priveşte ca pe un mentor. Începe o adevărată cruciadă
academică şi sintetizează modaţităţi extraordinare de regenerare
celulară. Una dintre descoperirile sale uluitoare este faptul că
ionii de argint au proprietăţi nu doar bacteriostatice ci şi de
accelerare a proceselor de regenerare. În cartea sa, „The
„
Body
Electric”” (corpul electric), devenită faimoasă, prezintă cu lux de
amănunte întreaga sa cercetare. Capitolul „The
„
Silver Wand”
(bagheta de argint) este consacrat ionilor de argint, demonstrând
demons
capacitatea acestora de a stimula organismul (acţionându
(acţionându-se la
nivel de ADN) să producă un surplus de celule STEM, care au
rol regenerator celular a oricăror tipuri de celule, chiar şi cele
neuronale. În plus demonstrează şi faptul că în prezenţa ion
ionilor
de argint, numiţi de către savant Argint Pozitiv, celulele
canceroase se transformă în celule normale, sănătoase. Aceste
cercetări au fost consemnate şi de Albert Györgyi care a
publicat chiar două cărţi pe această temă.
Astfel, medicina
edicina alternativă şi chiar medici care deja
au ajuns să cunoască efectele secundare ale medicamentelor de
sinteză se reorientează gradat spre uitata terapie cu argint
coloidal. În anii 1990 în America apar zeci de producători de
soluţii coloidale. Datorită
tă unor producători care au profitat de
faptul că particulele sunt invizibile practic şi care au
comercializat cu totul altceva (cel mai adesea extract de sâmburi
de grapefruit datorită similarităţii gustului, practică obişnuită
chiar şi în ziua de azi) sau
u din cauza unor produse de foarte
proastă calitate, cu particule mari, care au fost reţinute de
organism şi au condus către o boală non
non-invazivă dar cu un
neplăcut efect cosmetic (înălbăstrirea pielii), FDA, forul de
regularizare a produselor farmaceutice şi parafarmaceutice din
America, a sistat comerţul argintului coloidal. După îndelungi
petiţii şi insistente din partea clinicilor, FDA a readmis
producţia argintului coloidal doar în anumite condiţii.

Începând cu descoperirea antibioticelor de sinteză
cercetarea medicală s-aa orientat asupra lor. De îndată ce
chimiştii au descoperit sulfamidele în 1940, capabile să
concentreze substanţei active din mucegaiul numit Penicillinum
notatum, companiile farmaceutice,
rmaceutice, în goana lor pentru profit, au
ridicat, după spusele lui Fleming (bacteriologul ce a observat că
stafilococii nu se dezvoltă în apropierea mucegaiului) fabrici
gigantice, fără să se continue o cercetare amănunţită. Degeaba
Fleming a ţinut conferinţe
rinţe şi a făcut publice documente care
arată pericolul imunizării rapide a bacteriilor la Penicilină.
Chiar în discursul său la decernarea premiului Nobel a spus că
dacă X se tratează incomplet de o viroză cu penicilină şi Y ia
virusul mutat, X poate fi responsabil
esponsabil de moartea lui Y deoarece
asupra lui Y antibioticul nu va avea niciun efect. Datorită
profiturilor uriaşe, maşina de făcut bani a fost de neoprit, soluţia
fiind creşterea gradată a concentraţiei, trecând de limita non
noninvazivă, manifestându-se tot
ot mai des efecte secundare.

În zilele noastre există două tipuri de argint coloid
coloidal pe
piaţă, chiar şi pe piaţa românească: argintul coloidal simplu,
considerat neutru, Ag(0) şi argintul coloidal ale căror particule
au sarcină electrică pozitivă şi este bogat în ioni de argint,
respectiv, Ag+. Primul tip de argint coloidal este foarte uşor de
obţinut şi tocmai de aceea este cel mai răspândit. Argintul
coloidal ionic, cu particule încărcate cu sarcină electrică
pozitivă, este realizat printr-oo procedură medicală de mare
fineţe, aparatura fiind extrem de costisitoare. Datorită diferenţei
de calitate dintre cele două tipuri de argint au apărut anumite
dispute, atât în media online cât şi în reviste: producătorii de
argint coloidal neutru susţinând că ionii de argint sunt de fapt
compuşi chimici care reacţionează în organism, întocmai cum
reacţionează cu sarea (într-un
un vas cu apă şi sare), speriind
clientela că acea ceaţă formată în pahar ar însemna ceva
negativ. În acelaşi timp, producătorii de argint coloidal ionic
susţin că argintul coloidal neutru are particulele mai mari, nu au
sarcină electrică
lectrică deci nu este la fel de bioactiv şi este mai slab
ca eficienţă, existând de cele mai multe ori depuneri pe fundul
flaconului.

În anii 1970 omul de ştiinţă Robert O. Becker reia
cercetările iniţiale cu privire la acţiunea curentului electric

Astfel, în iulie 2012, RICE University, forul la nivel
mondial în cercetarea nano tehnologică, se auto sesizează şi
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doreşte să arbitreze acest conflict, pentru a pune capăt odată
pentru totdeauna disputei din piaţa celei mai comercializate
nano particule, argintul coloidal. Scrisoarea emisă, fiind
document ştiinţific de referinţă, stabileşte scorul: Ag(0) 1 – 13
Ag+. Adică particulele ionice sunt de peste treisprezece ori mai
eficiente decât particulele coloidale clasice (google: rice
university silver ions).
Odată cu stabilirea campionului, cercetarea știinţifică
şi-a reorientat atenţia cu privire la argint coloidal ionic. De data
aceasta în sfera nano tehnologiei, mai exact în sub ramura
bionanotehnologiei, alături de particulele nanometrice de aur.
Descoperirile cu privire la acţiunile ionilor de argint asupra
organismului viu abundă lumea academică, pe forurile
academice întâlnindu-se sute de astfel de studii. Cu toate
acestea, presa sceptică,aflată în mare parte în slujba maşinaţiei
farmaceutice, susţine sus şi tare: nu există dovezi concludente,
sfidând studiile realizate de medii ştiinţifice. Orice doctor poate
să testeze dacă ionii de argint au proprietăţi bacterostatice sau
nu. Este foarte simplu iar unii medici chiar au numit aceste teste
argentograme, urmând acelaşi protocol ca şi în cazul
antibiogramelor.
După această lungă, dar necesară, introducere în lumea
ionilor de argint putem să afirmăm cu mândrie că România este
singurul producător european de particule nanometrice de argint
încărcate cu sarcină electrică pozitivă în formă pură şi nu în
amestec chimic (cum ar fi citrat de argint sau nitrat de argint).
Laboratorul firmei Agnes Itara SRL, în colaborare cu ICCF
Bucureşti au pe agendă o serie de proiecte de cercetare cu
elemente de inovaţie în sfera medicală, ca materie primă
farmaceutică şi parafarmaceutică.
Cel mai bun produs al firmei Agnes Itara, care îşi
comercializează produsele sub brandul Pure Life (viaţă pură),
este produsul Argentum+77. Acesta este o soluţie de argint
coloidal ionic cu cea mai mare concentraţie/densitate de
particule nanometrice aflate în suspensie coloidală şi totodată
cele mai mici particule de pe piaţa europeană. Omologul
calitativ (particule incărcate cu sarcină electrică pozitivă sub
5nm) al acestui produs în America, ce este considerat aproape
perfect, este produsul Argentyn23, de 23ppm. Deci am putea
spune că Argentum+77 (de 77ppm) este cu mult mai bun
datorită densităţii de trei ori mai mare a particulelor fără ca
proprietăţile coloidale să fie afectate.
În continuare vom prezenta câteva din beneficiile
acestui produs extraordinar, aşa cum sunt prezentate de medicii
specialişti cu care colaborează institutul român.
Argentum+®77 – argint coloidal 77ppm este produsul
premium, cel mai bogat în argint (concentraţia cea mai mare) de
puritate 99,99%. Tehnologia de producţie avansată şi ne permite
să realizăm produsul cel mai bun din România: particule de
dimensiuni nanometrice între 0,5 nm şi 4,5nm la cea mai mare
concentraţie a unui produs pur (care are doar argint şi apă).
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În plus, concentraţia ridicată a ionilor de argint, în
proporţie de 97%, face ca produsul nostru să fie nu doar cel mai
bun ci şi unic, depăşind cu mult calitatea unei soluţii coloidale
fără ioni de argint prin simplu fapt că ionii de argint Ag+ au o
eficienţă terapeutică de peste 13 ori mai mare decât particulele
coloidale neutre Ag(0), după cum arată cercetările de ultimă oră
în domeniul bionanotehnologiei. În această direcţie puteţi studia
raportul RICE University care a emis o scrisoare oficială, de
referinţă academică (fiind forul autorizat) prin care lămureşte
aşa-numita dispută dintre comercianţii cu soluţii coloidale
ionice şi comercianţii cu soluţii coloidale simple, doar cu
particule neutre. În cazul soluţiilor coloidale la concentraţii mari
soluţiile îşi pierd proprietăţile coloidale: particulele devin tot
mai mari conglomerându-se gradat iar puterea lor de a rămâne
în suspensie într-un mediu lichid se diminuează. Astfel
transparenţa devine gălbuie, chiar maronie spre negru în unele
cazuri, apărând în plus depuneri. Aceste tipuri de produse au o
durată foarte scurtă de viaţă. În scurt timp toate particulele se
vor conglomera şi se vor depune. Faptul că Argentum+®77
reușește această performanţă (extraordinară pentru cunoscători)
de a-şi păstra proprietăţile coloidale intacte pe o durată
nedefinită de timp (transparent, fără depuneri, aceeaşi densitate
ppm) la această concentraţie (de două ori şi jumătate mai mare
decât concentraţiile cele mai ridicate de pe piaţa coloidală) arată
în mod cert calitatea superioară a gamei de produse
Argentum+®.
Tocmai de aceea argintul coloidal ionic din gama
ARGENTUM+® are autorizaţie de producţie pentru
consum intern în Europa fiind înscris printre primele
produse din viitoarea clasă de produse nano-food ce va
apare în 2018 pe întreg teritoriu European. La nivel mondial
produsul se bucură de un real succes fiind exportat momentan
către China, Arabia Saudită şi Canada.
Argentum+®77 are cea mai mare arie de acoperire
din produsele cu argint coloidal existente deja pe piaţă.
Aceasta este calitatea numărul unu a unei soluţii coloidale, şi
anume aria de acoperire. Formula de calcul a ariei de acoperire
constă în înmulțirea numărului de particule cu suprafaţa
particulei. Analogic vorbind, un băţ de chibrit are o arie de
acoperire (o suprafaţă). Chiar dacă o coală de hârtie A4 are o
mult mai mică greutate decât 10 beţe de chibrit, aria de
acoperire a colii A4 este mult mai mare. În mod similar, aria de
acoperire este dată de fineţea particulei (cât de mică este)
înmulţită cu concentraţia. O particulă de două ori mai mare, la
aceeaşi concentraţie (ppm) va avea o arie de acoperire la
jumătate. Având în vedere că totul se petrece la nivel celular, tot
ceea ce contează este suprafaţa de contact (direct proporţională
cu aria de acoperire). Cu cât sunt mai multe particule, cu atât
şansele de însănătoșire rapidă cresc deoarece numărul agenților
neutralizatori va depăşi numărul agenţilor patogeni şi vor
împiedica dezvoltarea acestora.
Faţă de celelalte tipuri de argint coloidal din gama
ARGENTUM+®, Argentum+77 acţionează într-un mod cu
totul special asupra glandei pineale. Imediat de la ingerarea
a 10-30ml soluţie se poate simţi lăuntric o activitate crescută
în zona centrală a creierului, însoţită de o stare generală de
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bine. Argentum+77, prin puterea sa mult mărită de
acţiune,are rolul de a dizolva gradat cristalitele de calciu,
fluor şi fosfor ce se formează odată cu vârsta în interiorul
glandei pineale şi care îi diminuează considerabil funcţiile,
fiind unul din factorii principali ai îmbătrânirii.
Deşi proiectul în care se cercetează acţiunea ionilor de
argint asupra glandei pineale este extraordinar de costisitor,
Agnes Itara investeşte în aceasta deoarece a demonstra acest
aspect dpdv. ştiinţific este o muncă de pionierat care dovedeşte
că sunt soluţii viabile ca glanda pineală să îşi poată exercita în
mod corect funcţiile şi la vârste înaintate, eliminând practic
riscul îmbolnăvirii de Alzheimer, demenţă etc. Vorbim aici şi
de prelungirea duratei de viaţă. Însăşi starea de euforie care
însoţeşte administrarea soluţiei ARGENTUM+ 77 este dovada
perceptibilă a peptidelor (neurotransmiţători) secretate de
glanda pineală în urma interacţiunii sale cu particulele ionice
din soluţia foarte concentrată de 77 ppm. Un alt efect cu totul
deosebit al administrării soluţiei Argentum+77 constă în
stimularea secreţiei de serotonină la nivelul nucleului Raphe
(studiu realizat de Stephen Quinto în cadrul Natural
Immunogenics cu ajutorul soluţiei Argentyn23 – omologul
american al argintului coloidal ionic Argentum+ produs de
firma Agnes Itara) şi prin aceasta ajută la eliminarea
obiceiurilor rele, viciilor şi chiar a dependenţei de droguri. Vom
acorda un spațiu separat în care vom trata rolul ionilor de argint
în feluritele procese de dezintoxicare. Prin stimularea glandei
pineale se sporeşte astfel secreţia de melatonină, regenerarea
celulară prin producerea propriilor celule stem (aspect
coordonat de minuscula şi fascinanta glandă pineală, care, până
în zilele noastre, a fost un mare mister biologic, atribuindu-se
aspecte de ordin mistic), accelerează procesele de cicatrizare. În
plus ARGENTUM+77 stopează apariţia simptomelor răcelilor,
este un puternic antioxidant, antiinflamator, antiviral, antifungic
şi bacteriostatic.
Argintul coloidal ionic, în general, este supranumit
cel de al doilea sistem imunitar al organismului deoarece
prin particulele încărcate cu sarcină electrică pozitivă se
reglează (se impulsionează) coordonarea sistemului nervos în
zona afectată de agenţi patogeni, zonă care a devenit acidă prin
lipsa de oxigenare. Aportul de ioni de argint conduce la o mai
bună oxigenare datorită normalizării fluxului sangvin (în raport
cu buna re-funcţionalitate a sistemului nervos, care a fost iniţial
perturbat de factorii care au declanşat boala – hipotermie, curent
– care afectează circuitul bio-electric etc.). Această reoxigenare
în zona ţesutului afectat face ca pH-ul să se transforme din acid
în bazic, permiţând sistemului imunitar să acţioneze optim şi să
neutralizeze patogenii. Refacerea circuitul bio-electric al
corpului uman şi sporirea oxigenării celulare este dovedită prin
armonizarea circulaţiei energiilor din meridianele bio-energetice
cum se poate vedea în fotografiile realizate cu aparatul Kirlian.
Agnes Itara a prezentat aceste fotografii la emisiuni televizate.
Argentum+®77 are un efect aparte de energetizare
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 vârstă, în special pentru tineri şi adulţi.
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Pentru bebeluşi, intern, recomandăm doar produsele Argentum+
Lite ori Argentum+ Plus, în funcţie de simptomatologie.
Pentru uz intern Argentum+®77 poate fi administrat în două
moduri:
1.
2.

ca atare, nediluat, cu o linguriţă sau măsura din plastic
sau sticlă.
diluat în apă, ceai, lapte sau sucuri.

Doze şi mod de utilizare:
•

•

•

•

5ml pe zi, o lingură, de preferat înainte de una din
mese. Această cantitate este suficientă pentru
întreţinerea generală a sănătăţii în special când au loc
schimbări bruşte de temperatură şi, prin aceasta,
sistemul imunitar poate fi afectat – primăvara, toamna
şi în sezonul rece.
10ml pe zi, administraţi în două prize, dimineaţa şi
seara, de preferat înainte de mese. Această cantitate
este utilizată cu succes în curele pentru potenţarea
sistemului imunitar.
20ml pe zi, în cazul afecţiunilor, la recomandarea
medicului. Doza poate fi mărită şi adaptată în funcţie
de necesitate.
Doza de şoc: Atunci când sesizaţi primele simptome
ce semnalează apariţia unei răceli sau a unei stări
gripale, se recomandă folosirea unei doze de 60 ml 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 minim 2,5 l
de apă pe zi pentru o eficienţă mai mare în eliminarea
toxinelor. Altfel riscaţi supra încărcarea organelor de excreţie
cu toxinele şi bacteriile distruse, aspect ce poate afecta buna
funcţionare a organismului. Dacă nu aţi urmat sfaturile noastre
şi aţi ajuns în această situaţie nu trebuie să vă alarmaţi,
consumaţi imediat lichide şi opriţi consumul de argint coloidal
ionic până când senzaţiile specifice supra aglomerării cu toxine
şi bacterii moarte (senzaţii de rău, greaţă, moleşeală) vor
dispare. Dacă aceste senzaţii de rău apar imediat de la
administrarea soluţiei cu argint coloidal ionic 77 ppm aceasta
se datorează unui grad ridicat de toxine în corp. Vă sugerăm să
vă revizuiţi dieta şi să optaţi cu fermitate pentru o purificare
globală (şi astfel veţi elimina multe potenţiale probleme de
sănătate) şi să consumaţi cel puţin trei luni 60% alimente crude
şi 40% hrană gătită. Nu recomandăm curele scurte şi drastice
deoarece, ulterior, organismul, prost obișnuit, tinde „să
recupereze” carbohidraţii, zaharurile etc. printr-o secreţie
sporită de dopamină şi astfel vă expuneţi riscului de a realiza
un exces necontrolat ce poate perturba simţitor echilibrul
sănătăţii dvs.
Argentum+®77 poate fi folosit şi în următoarele moduri:
•

apă de gură, pentru îngrijirea cavităţii bucale (clătire,
gargară);
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•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

în inhalaţii, cu ajutorul nebulizatorului;
picături în ochi (soluţia este perfect pură – zero colonii
bacteriene, conţine doar apă distilată, calitate
farmaceutică, şi particule nano metrice de argint plus
ioni de argint), nas, urechi;
pulverizat pe arsuri sau plăgi (neutralizează bacter
bacteriile
infecţioase într-un mod perfect non-invaziv,
invaziv, fără a
afecta ţesutul viu, sensibil din acea zonă şi fără a
distruge celulele stem responsabile procesului de
regenerare celulară, în plus potenţează secreţia acestor
celule accelerând, fără dureri, procesele
le de cicatrizare);
în cosmetica de îngrijire a tenului, ca tonic şi
purificator profund al porilor pielii, împiedicând
dezvoltarea stafilococilor, fiind astfel un excelent
produs cosmetic anti acnee;
pulverizat ca odorizant (împotriva mirosurile neplăcute
generate de bacterii în zonele în care pielea
organismului nu respiră suficient, permiţându
permiţându-se
dezvoltarea lor);
pentru îngrijirea îndelungată a părului (prin stimularea
funcţiilor foliculilor măduva firului de păr rezistă
perioade îndelungate, împiedicându-se
se uscarea sa în
zona vârfurilor ceea ce conduce la despicarea vârfului
firului de păr, totodată prezenţa ionilor de argint vor
conduce la o normalizare a excreţiei glandelor sebacee
şi astfel foliculii nu se vor mai usca datorită acidităţii
ridicate specifice
ecifice perturbării funcţiei glandelor
respective), a pielii în general şi a unghiilor;
adăugat în apa de baie: 20 ml (purificator al pielii în
general);
băi de picioare şi băi de şezut: 10 ml (potenţează
efectele);
pentru întreţinerea igienei zonei intime şi adăugat în
clisme: 5-10 ml;
aplicat topic după ras ajută la regenerarea tenului
agresat de lama de ras, diminuând riscul apariţiei
iritaţiilor şi chiar infecţiilor în zona porilor lezaţi;
în comprese sau cataplasme pentru o mai bună
absorbţie în ţesuturi
ri a substanţelor active din amestecul
respectiv;
pulverizat pe faţă, ochi, tâmple, ceafă, în stările de
oboseală, conferind o senzaţie de prospeţime;
topic în cazul înţepăturilor de insecte, aplicarea
imediată ajută la neutralizarea enzimelor cu pH acid
specifice
pecifice insectelor care pot conduce la inflamaţii şi
dureri nedorite;
pulverizat pe toată suprafaţa afectată în cazul
insolaţiilor, în paralel cu consumul intern (doza şoc), în
cazul apariţiilor insolaţiilor. Pentru prevenţie este
recomandată pulverizarea din 20 în 20 de minute în
timpul băilor de soare pentru a diminua efectele
secundare ale radiaţiilor la nivelul pielii. Desigur, este
necesară precauţie şi evitarea orelor de vârf cu acţiune
puternică ale razelor UV. Combinarea solu
soluției de
argint coloidal ionic 77 ppm cu crema folosită pentru o
bronzare uniformă sau uleiuri naturale (de măsline, de
cocos) sau aplicat pe piele înaintea folosirii untului de
cacao este o rețetă
țetă sigură pentru un ten sănătos şi
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•

efecte adverse diminuate în cazul helioterapiei sa
sau
băilor de soare;
pe întreaga suprafaţă a corpului în caz de febră,
frisoane, în paralel cu consumul intern (doza şoc);

Indicaţiile produsului ARGENTUM+(o listă impresionantă
cu peste 200 afecţiuni) sunt accesibile pe site-ul
site
online al
firmei: argintcoloidal-ionic.ro.
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
org
nu există. Având
dimensiuni nanometrice, acestea se elimină în mod natural în
trei zile, conform studiului realizat timp de şase luni de Acad.
dr. Altman. Nu creează fenomene de dependenţă sau obişnuinţă,
fiind posibilă administrarea de lungă durată. Ionii de argint
(Ag+) nu interacţionează cu niciun alt medicament sau remediu
şi nici nu generează reacţii invazive cu substanţele naturale din
organism.
Argentum+® este marcă înregistrată Agnes Itara SRL.
Produsele din gama Argentum+® sunt notificare la Institutul de
Bioresurse Alimentare şi Ministerul Sănătăţii, pentru uz intern
şi cosmetic, cu seriile: AA/3873/2010, AA/3874/2010,
AA/3875/2010, AA/3634/2010, 60607/2011, 60608/2011.
Pentru informaţii suplimentare vă suntem la dispoziţie la: 0753082844, 0742132394,
0761777774.

Sarea de bucătărie sau clorura de sodium
Dr. Călin MĂRGINEAN
Consideraţii generale cu privire la substanţă

F

ormulă chimică: NaCl (clorură de sodiu)
Masă moleculară: 58,5
Este o SARE derivată dintr-un
un acid puternic (HCl) şi o
bază puternică (NaOH). Caracter neutru
• Moleculă mică, formată dintr-un
un metal alcalin, extrem de
reactiv (Na) şi un halogen (Cl)
• Legătura dintre metal şi nemetal este puternică, de tip ionic
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Medicină
Medicin naturală
• Formează cristale de culoare incoloră, ce se amestecă în orice
proporţie cu apa, fiind din acest motiv şi foarte higroscopică; se
dizolvă şi în unii solvenţi organici polari
• Gust sărat (de unde-şi trage şi numele), datorat în cea mai
mare clorului
• Se extrage din mine, prin diverse metode („a saramurii”...),
sau prin evaporarea apei de mare; rezultă şi prin diverse reacţii
de laborator
• În România, zăcămintele de sare se numesc OCNE, iar
muncitorii OCNAŞI
• În unele zone (Africa occidentală) sarea a fost folosită timp de
secole drept monedă de schimb, fiind foarte rară
• Utilizări: industria alimentară (dă gust specific mâncării,
conservant, pentru murat...), industria chimică de sinteză (a
sodei caustice, a celei calcinate, obţinerea Na metalic, a Cl2,
tăbăcărie, diverse sinteze chimice...)
BIBLIA abundă în pasaje referitoare la SARE
• Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu SARE, ca
să ştiţi cum să răspundeţi fiecăruia (Coloseni 4,6)
• SAREA e bună, dar dacă-şi pierde gustul ei, prin ce i se va da
înapoi acesta? (Luca 14,34)
• Voi sunteţi SAREA pământului (Matei 5,13)
• Să aveţi SARE în voi înşivă şi să trăiţi în pace unii cu alţii
(Marcu 9,50)
• Pentru că fiecare om va fi SĂRAT cu foc şi orice jertfă va fi
sărată cu sare (Marcu 9,49)
ÎNŢELEPCIUNEA POPULARĂ a considerat SAREA de o
importanţă covârşitoare, incluzând-o în proverbe
• SAREA-i bună la fiertură, însă nu peste măsură
• Nu e meşteşug a găti mâncare, ci e meşteşug a o găti din
SARE
• Ca SAREA-n bucate
• Mănânci un sac de SARE cu un om şi tot nu-l cunoşti
• Decât pâine cu unt şi mă uit în pământ, mai bine pâine cu
SARE şi mă uit la soare
• Cum SĂREZI, aşa mănânci
• Îi făgăduieşte marea cu SAREA şi-i dă ce curge pe apă
• Linguşirea se lipeşte unde SAREA lipseşte
• Nimeni nu-ţi pune SARE în mămăligă
• SARE până nu cere, să nu-i dai cuiva
Cuvântul „SARE” poate avea mai multe sensuri, în funcţie de
particula care-l însoţeşte
• De bucătărie: NaCl, denumirea populară
• Gemă: forma de NaCl din zăcământ
• De mare: amestec de săruri rezultate în urma evaporării apei
de mare, cu predominanţa netă a NaCl. Utilizaţi-o!
• Amară: sulfatul de magneziu (MgSO4)
• Seignette: tartratul dublu de potasiu şi sodiu
• De măcriş: combinaţie de acid oxalic şi oxalat acid de potasiu
• De lămâie: acidul citric (E 330)
• Fără sodiu: amestec de KCl, MgCl2 şi NH4Cl
• Potasică: îngrăşământ agricol format din KCl şi alte două
componente: silvinit şi kainit
• De baie: NaCl 96-99% + agent de spumare 1-4%
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• Săruri: denumire generică, dată unor substanţe rezultate în
urma reacţiei unui acid cu o bază
Metabolismul SĂRII în organism
• Corpul absoarbe Na+ la nivelul duodenului (cea mai mare
parte) prin mecanism activ, printr-o „pompă de sodiu”, cu mare
consum energetic, cale pe care se absoarbe şi glucoza (la fiecare
atom de Na, o moleculă de glucoză)
• Organismul are capacitatea să reabsoarbă Na+ la nivelul
rinichiului
• Fiecare ion de Na+ este urmat pasiv de un anion de Cl• În general, absorbţia este strict dependentă de aport
• Eliminarea sa se face preponderent pe cale renală şi secundar
prin transpiraţie, sau scaun
• Necesarul zilnic este de 2-3 g de NaCl (unii susţin că ar fi şi
mai scăzut !), dar cantitatea este frecvent, cu mult depăşită (1015 g/zi)
• Există persoane care răcesc mâncarea adăugându-i sare
(Banat, Ardeal) cu consecinţe nefaste asupra sănătăţii lor
• Na+ este un cation extracelular, celulele organismului ţinând
cu orice preţ să-l scoată din celulă, pentru aceasta consumând o
mare cantitate de energie
Funcţiile Na+ în organism
• Asigură diferenţa de potenţial transmembranar, alături de K+
• Asigură conducerea influxului nervos
• Are o capacitate deosebită de a reţine apa în corp, iar în exces,
determină creşterea tensiunii arteriale sau/şi edeme
• Este esenţial pentru buna funcţionare a sistemului nervos
central şi a inimii
• Asigură volumul şi calitatea mediului intern. Un atom de Na+
este capabil să reţină 8-12 molecule de apă
• Menţine permeabilitatea normală a membranelor celulare
• Surse: larg răspândit în cereale, legume şi fructe, la valori de
sub 100 mg/100 g produs, cu excepţia spanacului (510) şi a
ciupercilor (200). Toate alimentele de origine animală conţin
cantităţi de Na+ superioare valorii de 100 mg%, dar mai ales
lactatele!
• Tratamentul diuretic intempestiv, transpiratul abundent şi dieta
hiposodată produc stări asociate cu deficit de Na+
• Există grupe populaţionale (rasa neagră) care au o capacitate
înăscută de a reţine sarea => risc de hipertensiune arterială
(HTA) la un consum normal
Funcţiile CL- în organism
• Din el, stomacul face acid clorhidric, pentru a asigura pH-ul
optim al digestiei
• Esenţial pentru transmiterea influxului nervos
• Intră în structura multor proteine structurale
• Surse (mg/100 g produs): ciuperci (800), smochine (55),
vinete (50), coacăze negre (15), alune, salată, mere, pere,
grepfrut, orez, piersici, struguri, caise
Excesul de SARE (prin alimentație) poate genera multiple
dereglări în organism
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• Creşte pofta de mâncare,
care, iar până la exces ponderal/obezitate
este numai un pas
• Creşte volumul circulant, cu risc de edeme
• Risc major de hipertensiune arterială: se ataşează de peretele
vascular, absoarbe apă şi „umflă” vasele spre înăuntru
• Ateroscleroză
• Creşterea acidităţii gastrice cu risc ulcerogen
• Suprasolicitarea funcţiei renale
• Scade durata medie de viaţă
• Creşte riscul de cancer, în special gastric
• Osteoporoză
Sfaturi utile!
• Reducerea cu 1/3 a consumului de sare se asociază cu
creşterea duratei de viaţă cu 6-77 ani (studiu finlandez) =>
numărul de ani ai vieţii dvs. va fi invers proporţional cu
cantitatea de sare pe care pe care o ingerați!
ți! În acest sens, nu
folosiţi preparatele care conţin E-621
621 (glutamat monosodic)!
• „Dacă vreţi să fiţi sănăto(a)s(ă)) nu puneţi niciodată solniţa pe
masă!”
• Atenţie la SAREA ASCUNSĂ din: produsele de panificaţie,
murături, mezeluri, conserve...
• DOAR DACĂ sunteţi hipotensiv(ă) şi DOAR DACĂ aveţi
manifestări de intoleranţă (cefalee, vertij, leşin...) creşteţi uşor
consumul
umul de sare, dublat de un consum sporit de lichide
• Evitaţi sarea iodată! Conţine iodat de potasiu (KIO3), agent
pro-oxidant
oxidant periculos. Dacă aveţi deficit de iod, utilizaţi iodură
şi nu iodat de potasiu/sodiu!!!
• Evitaţi murăturile: conţin histamină, multă
ltă sare ascunsă şi sunt
un aliment acid
• Evitaţi magazinele/restaurantele fast-food,
food, dar mai ales evitaţi
să treceţi cu copiii pe-acolo.
acolo. Gusturile se pervertesc uşor, dar se
reeducă cumplit de greu, adesea niciodată!
Sursa: http://drcalinmarginean. blogspot.ro/2011/05/sarea-de- bucatarie-sau-clorura
clorura-de- sodiu.html

Chemtrails, dârele morții – otrava din cer
Cristian Terran
Cu toţii ne-am
am obişnuit cu acele dâre albe lăsate de
avioanele cu reacţie. Din păcate puţin ştiu însă că acestea
sunt de două feluri: contrails şi chemtrails.
Contrails sunt acele dâre de condensare normale care
se formează datorită apei din gazele de evacuare ale
motoarelor cu reacţie. Ele apar doar la înălţimi peste 9000
de metri unde temperatura exterioară este foarte joasă.
Pentru a se forma contrails-urile
urile este necesar ca
temperatura gaselor evacuate de motoarele avionului să
scadă, de aceea ele apar la o anumită distanţă de corpul
avionului şi se dispersează foarte repede.
Chemtrails sunt acele dâre lăsate de avioane care
seamănă cu dârele
ele de condensare (contrails) dar spre
deosebire de acestea sunt foarte persistente (pot dura câteva
ore dacă nu bate vântul), de aceea le putem vedea brăzdând
cerul dintr-oo parte în alta şi de obicei acoperă cerul de
de-a
lungul şi de-a latul ca un grilaj, dee parcă cineva a dorit să
acopere fiecare bucăţică de cer.
Sunt tot mai multe relatări ale unor persoane care,
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după apariţia acestor chemtrails, s-au
s
simţit rău, s-au
îmbolnăvit şi au ajuns chiar la spital. Orice persoană ce
încearcă să privească cu o mare atenție
aten și luciditate la ceea
se întâmplă în jurul sau, va observa la un moment dat că
ceea ni se spune și ceea ce se vede la prima vedere nu este
imaginea de ansamblu. Lucruri stranii se petrec iar
descoperirea acestora este la îndemâna oricui. Adevărul este
uneori prea șocant pentru a fi acceptat de către majoritatea
oamenilor iar multe aspecte trec pe lângă noi fără să le
acordăm importanta cuvenită. În această categorie se
înscrie și fenomenul numit „chemtrails” sau dârele morții.
Pentru cei ce nu sunt la curent cu acest fenomen am să fac
un mic rezumat:
Începând cu anii ’90 în Statele Unite ale Americii au
început să fie observate dâre ciudate având diferite mărimi
și forme ce apăreau pe cer, dâre ce nu erau ale avioanelor
obișnuite cu care până atunci majoritatea oamenilor erau
familiarizați.
ți. Tot mai multe avioane care zburau chiar și la
mică altitudine, lăsau în urmă lor dâre alcătuite din
substanțe
țe chimice, care nu au nicio legătură cu carburantul
sau sistemul de propulsie al avioanelor.
avioanel
Mai multe aici –
https://conspiratiisimistere.wordpress.com/2013/03/12/darel
e-mortii/ .
Aceste fenomene s-au
au răspândit în toată lumea iar tot
mai mulți oameni
meni au observat între timp că au devenit
extrem de numeroase. Aceste dâre au fost numite
„chemtrails”. După ce s-aa demonstrat că nu au nimic de a
face cu dârele de condensare sau cu dârele provenite de la
combustibilul avioanelor, subiectul a fost lăsat de
d o parte de
către media oficială iar întrebările incomode nu au primit
răspuns. În urma analizelor de laborator s-a
s dovedit că
aceste avioane împrăștie
știe substanțe nocive pentru oameni și
pentru mediul înconjurător. Anumite boli au fost corelate
cu aceste chemtrails dar nu s-aa putut demonstra legătură
între ele. Media alternativă a furnizat informații
informa despre
aceste dâre ale morții – Why in the world are they spraying
? fiind unul dintre cele mai vizionate. Multe alte informatii
au aparut pe internet.
Scepticii rămân convinși
și că este doar o teorie a
conspirației însă există
tă brevete ce fac posibilă existența
existen și
manifestarea chemtrails-urilor.
urilor. Aceste arme chimice cu
efect întârziat sunt atacuri bioteroriste ce se desfășoară
desfă
pe
întreg globul. În cadrul brevetelor lui Bernard Eastlung se
menționează
ționează că este posibilă dispersarea bariului în
straturile superioare ale atmosferei și se specifică faptul că
aceasta este de natură să mărească foarte mult
conductivitatea, favorizând
vorizând în felul acesta declanșarea
declan
anumitor fenomene de rezonanță
ță ce permit folosirea
sistemelor secrete de tip HAARP.
VERDICT! Genocid planetar. Epidemii la comandă!
Genocid plănuit de guvernele lumii. Viruşi precum
gripa aviară, SARS şi gripa porcină, pulverizaţi în
atmosferă Un fost angajat guvernamental a dat publicităţii
un film, în care se vede clar cum avioanele sunt folosi
folosite
pentru a spray-aa în atmosferă substante numite chemtrails.
Acestea, lasă dâre ce se aseamănă cu cele lăsate de exhaustia
normală de la motoarele jet (urme ce dispar după 40
40-60 de
secunde), pot rămâne în aer ore, chiar zile, formând nori
lunguieţi.
Chemtarails
arails conţin săruri de bariu, aluminiu,
bănuindu-se
se că se folosesc la aplicaţii militare în deflexia
undelor radio şi luminoase (ca un strat reflectorizant) iar în
ele se introduc viruşi, bacterii, microbi, fungi, diverşi agenţi
biologici care sunt testaţii pe populaţie. Dâra ce se formează,
este de fapt un polimer care se transformă într-o
într plasă fină
care se întăreşte în contactul cu aerul şi astfel el rămâne
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plutind în atmosferă, la mare înălţime, acolo unde este
nevoie de aceste particule reflectorizante.. Astfel se aruncă în
lume gripa aviară, SARS, gripa porcină, etc.
Meteorologii germani au descoperit aceste chemtrailschemtrails
dâre pe cer, care fiind radio reflectorizante le
le-au produs
anomalii la instalaţiile radar ce se bazează pe unde radio.
Asociaţia Meteorologilor
logilor a dat în judecată departamentul
armatei germane pentru a se cere dezvăluiri oficiale asupra
acestui satanic program secret. Într-un
un final aceste
chemtrailsuri sunt recunoscute de guvernul SUA, ca fiind
un program secret necesar de a lupta împotriva “încălzirii
globale”. S-aa descoperit că ele produc efectul de seră, prin
blocarea căldurii de la soare, să fie degajate în spaţiu de
stratul reflectorizant de radiaţii, însă nimeni nu ştie într
întradevăr ce efect au asupra oamenilor şi a mediului.
Doar una dintre substanțele
țele chimice pulverizate
abundent în chemtrails, aluminiu, provoacă tot felul de
probleme de sănătate. Substanța
ța chimică atacă în primul
rând sistemul nervos, provocând tulburări de somn,
nervozitate, instabilitate emoțională,
țională, pierderi de memo
memorie,
dureri de cap, etc. Dacă deodorantele și antiperspirantele pe
bază de aluminiu nu sunt indicate a fi folosite, cum pot oare
aceste chemtrails să nu ne afecteze? Expunerea prelungită
la aluminiu poate provoca :degenerarea creierului, anemie,
probleme digestive, insuficiență
ță renală, probleme de
vorbire, dureri musculare, scade densitatea oaselor.
împiedică asimilarea calciului.
Bariul este de asemenea un produs chimic ce a fost
găsit în zonele puternic pulverizate. Prezen
Prezența acestuia în
organism, chiar și în cantități
ți infime poate duce la
vărsături, dureri adbominale și diaree apoasă. Un alt
element cu care suntem otrăviți
ți este stronțiu
stronțiu-90. Acest
compus chimic este utilizat în producerea tuburilor
electronice, pentru tratarea anumitor boli de ochi și în
industrie.
dustrie. În cazul în care este inhalat se va dizolva pe
suprafața
ța plămânilor ajungând astfel în sânge . Astfel poate
reduce numărul de celule roșii
șii din organism cauzand
oboseală excesivă și o rezistență scăzută împotriva bolilor.
Acestea sunt doar câteva substanțe
țe ce sunt împrăștiate
împreună cu multe altele. Ce urmăresc elitele prin aceste
programe ? Pur și simplu să fim o rasă de oameni docili,
care să folosească substanțele
țele chimice oferite chiar de ei
prin industria farmaceutică. Este un întreg lanț
lan în jurul
nostru și depinde de noi dacă ne vom lăsa pradă acestuia.
Ce putem face ?
Una din metodele de luptă împotriva efectelor nocive
este adoptarea unei alimentații
ții naturale și sănătoase. Este
foarte important ceea ce consumăm. Să nu uităm că
reclamele ce ne îndeamnă să consumăm hrana oferită de
corporații
ții este un alt mod de manipulare iar reultatele sunt
aceleași.
și. Alimentele trebuie procurate de la surse de
încredere și dacă este posibil să fie cât mai naturale.
Pentru a putea beneficia de un efect purific
purificator cât mai
eficient este bine să urmărim folosirea în alimentația
noastră a următoarelor legume: Ovăzul,, Andivele , Ridichea
neagră, Fasolea verde, Morcovul, Sfecla roșie,
ro
Țelina,
Sparanghel, Ceapa, Usturoiul, Castravetele, Salata,
Pătrunjelul. Cele mai indicate fructe cu efecte depurative
sunt: Pepenele verde, Piersicile, Lămâile, Portocalele,
Grapefruitul și Ananasul.
Chemtrails-urile
urile sunt folosite de către elite în diverse
scopuri malefice: – de a ne îmbolnăvi, de a ne slăbi sistemul
imunitar, de a manipula psihicul și voința; acela de a realiza
diverse experimente biologice și chimice asupra mediului
înconjurător și mai ales asupra oamenilor; de a transforma
trans
planeta în scopuri știute doar de către ei; de a împiedica
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oamenii să-și
și atingă potențialul lor divin și să-și
să dezvolte
capacitățile,
țile, înzestrările, talentul și aptitudinile; acela de a
controla coridoarele aeriene și ionosferă; acela de a controla
climatul, viața
ța vegetală și animală de pe Pământ, și tot ceea
ce poate fi folosit ca hrană.
Cea mai sigură și eficientă cale de a ne proteja
împotriva tuturor încercărilor de manipulare de acest gen
este să devenim cât mai conștienți,
știenți, atât de noi înșine, cât și
de universul care ne înconjoară și apoi să acționăm în mod
înțelept.

O nouă invenție
ție a genialului savant iranian
Mehran Keshe a fost făcută publică
Savantul iranian Mehran Tavakoli Keshe a făcut
publică, o nouă invenție
ție epocală: un generator electric
neconvențional, care face
posibilă independența de
rețeaua de furnizare a
energiei electrice.

D

ispozitivul, a cărei parte
cheie este construită pe
baza
descoperirilor
revoluționare ale savantului
iranian despre plasmă, câmpurile magnetice și gravitație, este
unul hibrid, având nevoie pentru a fi declanșat
declan
de un circuit
simplu, alimentat de o banală baterie de 6V. Odată ce
generatorul este pornit, circuitul starter se întrerupe (și
( implicit
alimentarea
imentarea de la baterie), sistemul continuând să func
funcționeze
un timp nelimitat, producând suficientă energie pentru a
alimenta aparatele electrice folosite în mod obișnuit
obi
într-o
gospodărie. Omul de știință a oferit gratuit, pe internet,
planurile acestei invenții.
De asemenea, pe site-ul fundației
ției Keshe a fost publicat un scurt
film în care este prezentată invenția.
ția. Timp de 4 minute cât
durează demonstrația
ția făcută de unul dintre cercetătorii din
echipa condusă de Mehran Keshe, acest mic generator face să
funcționeze
ționeze un frigider mic, un cuptor cu microunde, un
sandwich maker, un uscător de păr, o aerotermă, un compresor
de frigider, generând aproximativ 5 kW de energie electrică.
Chiar și dacă numai pentru un minut s-ar
s fi reușit performanța
de a alimenta consumatori
onsumatori de 5 kW, acest fapt bulversează și dă
peste cap toate legile fizicii și ale electricității cunoscute la ora
actuală.
Echipa de cercetători condusă de Mehran Keshe a oferit inclusiv
explicații
ții despre modul în care puteți construi acest generator.
Un aspect oarecum surprinzător, explicat de omul de știință
iranian, este prezența
ța în schema acestui generator
neconvențional
țional a … frigiderului! Se pare că datorită
alternanțelor
țelor specifice modului de funcționare a frigiderului,
pornit – stand by/ consum mare
re de energie – consum mic, sunt
create niște
ște condiții care stimulează formarea plasmei într-un
într
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timp foarte scurt în unitățile Magrav. Plasma captată din mediu
este apoi convertită în energie electrică.
Prototipul Hybrid Magrav Plasma Generator v.1 este un aparat
foarte simplu, pe care oamenii de știință intenționează să-l
dezvolte, posibilitățile fiind practic uriașe. Deja se lucrează la
miniaturizarea acestor tehnologii, astfel încât un sistem de
buzunar să poată oferi puteri de 1 – 2 kW de energie liberă!
Dimensionat corespunzător, un astfel de generator poate furniza
sute de kilowați și poate funcționa la nesfârșit, susțin savanții.
Acest dispozitiv poate aduce umanitatea cu un pas mai aproape
de independența față de sursele de energie folosite în prezent,
care sunt limitate și costisitoare.
În ciuda importanței acestei invenții, mass-media manifestă o
tăcere asurzitoare, la fel cum a procedat de altfel și în cazul altor
invenții din domeniul energiei libere atât ale savantului iranian
și ale echipei sale de la Fundația Keshe, cât și ale altor
cercetători geniali.
Fundația Keshe se declară a fi o organizație independentă, nonprofit, fondată de savantul Mehran Tavakoli Keshe. Fundația
dezvoltă cercetări științifice revoluționare precum și noi
tehnologii cu scopul de a oferi soluții concrete pentru
problemele globale precum: foametea, lipsa apei potabile și a
energiei electrice, bolile.
Periodic, Fundația Keshe organizează întâlniri la care sunt
invitați reprezentanți ai guvernelor din întreaga lume, unde li se
oferă în mod gratuit tehnologii care fac posibilă purificarea
apei, obținerea energiei electrice prin generatoare simple, cu
cheltuieli de producție minime, care pot fi produse în orice
gospodărie, soluții pentru maximizarea producției agricole
precum și pentru vindecarea a numeroase probleme de sănătate.
Generarea de energie electrică direct utilizabilă pentru
funcționarea aparatelor electrice și a sistemelor de iluminat este
doar un „efect colateral” al tehnologiei Magrav, potrivit
savantului iranian, care intenționează, de asemenea, să dezvolte
aparate ce permit zborul în spațiul cosmic.
Tot ceea ce solicită în schimb Fundația Keshe este ca guvernele
care primesc toate informațiile necesare pentru a produce
dispozitivele respective să semneze un tratat de pace. Până
acum foarte puține au fost administrațiile care și-au manifestat
interesul pentru a primi în mod gratuit tehnologiile care ar putea
oferi
popoarelor
energie
complet
liberă, nelimitată.
O altă confirmare a
evenimentelor menționate în finalul părții anterioare a acestui
articol este cea adusă de Gordon Duff și Ian Greenhalgh pe siteul veteranstoday.com.

Gordon Duff şi Ian Greenhalgh VT 08.04.2016…
„Dezvăluiri: Noul şerif“ (sau Gordon Duff şi echipa spun:
„TEHNOLOGIA KESHE ESTE FOARTE REALĂ“)
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Aşadar, site-ul american veteranstoday.com (VT) afirmă public:
„Tehnologia Keshe este foarte reală“. Nu doar reală, ci foarte
reală! Acest site al militarilor în rezervă americani este unul
dintre cele care au şi mijloacele necesare realizării unor
investigaţii foarte serioase şi temeinice pe marginea anumitor
subiecte sensibile, fiind, de asemenea, cât se poate de credibil.
Redăm câteva dintre cele mai importante afirmaţii ale lui
Gordon Duff şi ale colegilor săi de la echipa Veterans Today:
„În urmă cu câţiva ani, un fapt devenea din ce în ce mai
limpede, şi anume: dacă tehnologia Keshe este reală și
autentică, lumea se va transforma foarte mult (în bine!), rolul
de combustibili al hidrocarburilor va deveni ceva de domeniul
trecutului, iar economia mondială, o economie ce este
dependentă de energie, va muri. Evenimentele au mers însă
chiar mult mai departe.
Guvernele lumii, inclusiv cel al Statelor Unite ale Americii, al
Israelului şi al Marii Britanii, au fost contactate pentru a li se
oferi tehnologia despre care li s-a spus că ar putea face
avioanele, rachetele şi chiar bombardierele de miliarde de
dolari să devină complet nefolositoare.
Acum putem să vă împărtăşim ceea ce într-adevăr am verificat:
bazele teoriei lui Keshe, ale tuturor dispozitivelor Keshe, ale
conceptelor de «magrav» şi «plasmă» sunt foarte reale. Se pare
că el chiar a reuşit să producă electricitate din «nimic», aşa
cum a spus şi, dacă este adevărat – şi este perfect adevărat! –
aceasta înseamnă că prin dezvăluirea acestei tehnologii
revoluționare, toată structura economică, politică actuală se va
prăbuşi!
Putem să declarăm în mod ferm și categoric că tehnologia
Keshe este foarte reală, în timp ce fizica ce se predă în şcoli –
fizica pe care stabilimentul științific din Statele Unite o expune
ca fiind validă – nu este
deloc aşa.“
„Mai cunoaştem şi faptul
că
unele
companii
aerospaţiale importante
sunt implicate în acest
proiect, care depăşeşte
limitele
ştiinţei
convenţionale mergând cu
mult mai departe şi
ajungând
până
la
călătoriile în timp sau la explorarea spaţiului îndepărtat prin
folosirea unor mijloace ce se află cu mult dincolo de cele
cunoscute public.
Specialistul iranian în fizică nucleară şi militantul pentru pace
Mehran Keshe a anunţat în mod public că tehnologia sa a fost
cea care a facilitat capturarea dronei spion americane RQ170
atunci când această dronă se afla (n.red.: în mod ilegal)
deasupra Iranului şi că aceeaşi tehnologie a dezactivat toate
sistemele de comunicaţii ale navei militare americane Donald
Cook, atunci când aceasta se afla în Marea Neagră.
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Statele Unite ale Americii nu au dat nicio explicaţie plauzibilă
referitoare la capturarea dronei RQ 170.
În ultimele săptămâni am verificat unităţile energetice Keshe şi
am constatat că, într-adevăr, ele funcţionează. Am primit şi
rezultatele unor teste din alte surse, dar am verificat şi noi toate
acestea.
Echipa Veterans Today a început investigaţiile asupra lui
Mehran Keshe cu câţiva ani în urmă. Eu (Gordon Duff) l-am
desemnat pe colonelul Hanke, care lucrează cu DARPA la
proiecte energetice, să meargă împreună cu Mike Harris să
lucreze cu grupul lui M. Keshe...
Apoi am mers şi mai departe, pentru că am avut un motiv foarte
întemeiat. Iranul a capturat drona spion americană RQ170 –
ceva ce toți credeam înainte că ar fi imposibil (și absolut de
neimaginat)!
Continuând investigațiile, am aflat apoi că M. Keshe are două
grupuri de detractori ordinari, angajaţi ai Cabalei (n.red.:
denumire folosită uneori pentru desemnarea aşa-zişilor
«Iluminaţi»), ce sunt infiltraţi în «comunitatea de free energy»,
grupuri ce sunt plătite să dezinformeze şi să-i calomnieze pe toţi
cei care vin cu descoperiri autentice, geniale, promovând în
schimb cu perversitate falsele lor «adevăruri» pentru a induce
în felul acesta în eroare opinia publică.
Aceste două grupuri sunt foarte active – unul este în Maroc, iar
altul se află în Belgia şi Olanda. Pentru cei care nu știu, putem
spune că este vorba despre o comunitate on line uriaşă de aşanumiţi «fraudatori» care vânează în special site-urile de
internet care militează împotriva vaccinurilor şi pe cele de
medicină naturistă.
Pentru a vă da cât mai bine
seama despre ce fel de
oameni este vorba, vă mai
putem spune că unul dintre
aceşti agenţi plătiţi, din
Maroc, a fost ridicat şi
interogat de curând în
legătură cu dispariţia unui
copil, iar un altul, din
Belgia, a apărut pe o
notificare a Interpolului, în
legătură cu o plângere referitoare la «trafic de persoane şi
ţinere în sclavie»...“
Şi iată în continuare o altă afirmaţie absolut stupefiantă a lui Ian
Greenhalgh, în acelaşi articol: „Credem că tehnologia Keshe
este obţinută prin inginerie inversă pornind de la o tehnologie
extraterestră. Mai credem că iranienii au descoperit aceste
vestigii în timpul unor explorări arheologice şi că ele au o
vechime de mii de ani. Este posibil ca Iranul să fi împărtăşit
Rusiei această descoperire şi, astfel, să fi obţinut resursele
necesare reconstituirii a ceea ce ei au descoperit, deoarece
ruşii sunt experţi în inginerie inversă.
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Această tehnologie avansată se pare că a fost utilizată
împotriva navei militare americane Donald Cook din Marea
Neagră, un eveniment care le-a dat fiori reci conducătorilor
militari şi politici ai Statelor Unite şi ai Israelului.“
Gordon
Duff
încheie
apoi
astfel
acest
articol:
„Ceea ce este însă unic în ceea ce priveşte programul lui Keshe
este orientarea sa. Atunci când el vorbeşte despre pace, chiar la
aceasta se referă și chiar aceasta vrea să spună...
Şi ar mai trebui să ne gândim: dacă el a capturat drona RQ170,
ce ar putea să facă atunci cu un F18 sau chiar cu un F35 aşa
cum ne reaminteşte (n.red. aici este redat un fragment video în
care domnul Keshe, în timpul unui alt seminar, explică «la
tablă» cum se poate captura o dronă-spion şi indirect
mărturiseşte că dumnealui a fost cel care a reuşit această superperformanţă. Mai explică, totodată, cum se poate anihila
imediat aparatura electronică, anulând astfel orice fel de
comunicaţii – aşa cum s-a petrecut în cazul navei militare
americane Donald Cook. În această secvenţă video,
https://youtu.be/jAvBhZvZA-c domnul Keshe prezintă un
dispozitiv plasmatic simplu. Câmpul plasmatic emis de acest
dispozitiv împiedică creionul ce este folosit de domnul Keshe să
mai scrie pe tabla electronică. Cu un dispozitiv asemănător au
fost întrerupte toate sistemele de comunicaţii ale navei militare
americane Donald Cook).
În încheiere, ne putem întreba: ce ar putea să însemne pentru
umanitate dezvăluirea acestei tehnologii? Dincolo de toate,
aceasta ar putea fi o invitaţie pentru oameni să facă descoperiri
chiar ei înşişi, fără ajutorul guvernelor şi fără permisiunea
«Vrăjitorului din Oz»; aceasta le-ar permite să preia controlul
asupra propriilor lor vieţi, asupra viitorului lor şi asupra
modului lor de viaţă. Nu mai văd loc pentru ceea ce am fost
învăţaţi să recunoaştem a fi «guvern» în acest scenariu. Voi
plânge (dar de fericire) când ultimul dintre ele va fi doborât.“
Notă: Gordon Duff este redactor şef al site-ului
veteranstoday.com. El este un veteran de război (a activat în
Marina Americană) şi a participat la războiul din Vietnam. Este
un diplomat acreditat şi este în general considerat a fi unul
dintre specialiştii de vârf din serviciile secrete. El conduce
actualmente cea mai mare organizaţie privată de servicii secrete
din lume şi, în mod periodic, se consultă cu guvernele lumii în
ceea ce priveşte problemele de securitate.
Gordon Duff a călătorit extrem de mult, iar articolele sale se
publică în întreaga lume. Este totodată un invitat constant al
posturilor de radio şi TV din mai multe ţări. Are o vastă
experienţă şi este preocupat în mod special de tehnologia
energetică şi de apărare.
Transferul de tehnologie către întreaga planetă
Transferul de tehnologie către întreaga lume a urmat un
program bine stabilit încă de la început. Fidel programului său,
domnul Keshe a oferit mai întâi COMPLET GRATUIT
tehnologia sa tuturor guvernelor lumii (care au dorit aceasta!),
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în anul 2012. Pe 21.04.2012 şi 06.09.2012, la sediul fundaţiei
din Belgia, domnul Keshe a prezentat tehnologia sa şi a oferit
un stick usb cu informaţii preţioase tuturor ambasadorilor
prezenţi la acel eveniment. Singura obligativitate a fost
semnarea tratatului de pace prin care statele respective se
angajau să nu folosească tehnologia respectivă decât în scopuri
paşnice, şi niciodată în scopuri militare.
Apoi, pe data de 17.10.2012, în Sierra Leone, la Universitatea
din Freetown, a avut loc transferul de tehnologie către oamenii
de ştiinţă din întreaga lume, de asemenea COMPLET
GRATUIT, scopul acestei acţiuni fiind acela de a-i uni pe
oamenii de ştiinţă din întreaga lume prin cunoaştere şi pace, în
armonie, prin intermediul programului spaţial al Fundaţiei
Keshe. Cu acea ocazie, domnul Keshe a promis totodată că
Africa va avea astfel propriul său program spaţial.
Dar domnul Keshe nu s-a oprit aici. Pe 16 octombrie 2015, în
cadrul celei de a treia întâlniri cu ambasadorii ţărilor lumii, la
Roma, el a oferit celebrul
dispozitiv
Magrav
(generator plasmatic şi
amplificator de putere
având drept scop, pentru
început,
reducerea
consumului de curent
electric în locuinţe sau a
consumului de carburant la
autovehicule).
Aşadar,
fiecărui ambasador i s-a înmânat câte un astfel de dispozitiv,
împreună cu un stick usb care conţinea informaţii despre modul
de construcţie. Dispozitivele au fost oferite pentru ca guvernele
lumii să le folosească în şi spre folosul propriilor cetăţeni, ceea
ce – aşa cum era de aşteptat – nu s-a petrecut deloc după aceea.
Surprinzător este și faptul că extrem de puţini ambasadori au
fost acreditaţi de către guvernele lor să participe la acest
eveniment epocal. Conjunctura respectivă a demonstrat (dacă
mai era nevoie) că majoritatea guvernanților lumii sunt, în mod
straniu și cel puțin suspect, foarte „mulţumiți“ de nivelul de trai
al propriilor cetăţeni şi, cu toate că au fost aleși și sunt plătiți
din banii cetățenilor tocmai pentru a administra spre binele
tuturor economia, ei consideră într-un mod egoist și răuvoitor că
oamenii nu merită nicio îmbunătăţire, chiar dacă aceasta nu
costă nimic. Au fost multe comentarii la acea vreme, şi pro, şi
contra. S-a ridicat întrebarea: de ce le este oferită tehnologia tot
guvernelor, căci aceasta nu face decât să le mărească şi mai
mult puterea, și este deja cât se poate de limpede că guvernanții
nu o vor dezvălui sub nicio formă propriilor cetăţeni? Domnul
Keshe a urmat totuşi această cale oficială pentru ca nimeni să
nu-i poată reproşa apoi că nici măcar nu a încercat să respecte
ierarhia şi ordinea socială existente la acel moment.
Acest eveniment istoric este descris mai în detaliu în articolul
Prezentarea în premieră a înregistrării complete a conferinţei
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de la Roma a Fundaţiei Keshe, ce a fost publicat de site-ul
yogaesoteric.net
pe
data
de
16
mai
2016.
http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=ro&item=9703
*****
Pe 30 octombrie 2015 aşadar, conform celor declarate în cadrul
conferinţei de la Roma, Fundaţia Keshe a publicat celebrele
blueprint-uri – altfel spus, schemele mult-râvnitului dispozitiv
plasmatic Magrav – adică a fost oferit lumii întregi, în mod
GRATUIT, modul de construcţie, ce se realizează pas cu pas, al
dispozitivului Magrav. Mai mult decât atât, în săptămâna care a
urmat, domnul Keshe a susţinut seminarii în cadrul cărora a
explicat cu lux de amănunte modul în care se poate construi
acest aparat și a făcut aceasta atât de limpede, încât chiar şi o
gospodină suficient de inteligentă să-l poată realiza – după cum
s-a exprimat dumnealui. Totodată, Fundaţia Keshe a oferit apoi
o platformă pe site-ul său unde oamenii să-şi poată face
cunoscute public realizările, să-şi poată împărtăşi experienţa, ori
să poată solicita explicaţii şi lămuriri. În acelaşi timp, domnul
Keshe a continuat și continuă în cadrul seminariilor sale să dea
explicaţii şi să dezvăluie noi taine şi să ofere noi metode simple,
precum şi noi dispozitive, care pot fi realizate relativ uşor şi cu
costuri mici, dar care au o eficienţă extraordinară.
Oamenii inteligenți din întreaga lume vin de asemenea cu idei
ingenioase pentru unele îmbunătăţiri şi, în felul acesta, a luat
naştere o împărtăşire fraternă de cunoaştere constructivă, dar şi
de iubire. Oamenii se simt astfel din nou valorizaţi, apreciaţi. Şi
iată că, după ani şi ani de rătăcire, mulți dintre noi începem să
redevenim oameni cu adevărat. Regăsim într-adevăr valorile
pierdute într-o societate dezumanizată de consum, ce este
robotizată, valori care definesc întotdeauna în mod necesar
statutul de OM: omenie, bunătate, întrajutorare, iubire, respect,
fraternitate... Inimile astfel transformate se trezesc la o nouă
viaţă, iar roboții care ajunseserăm unii dintre noi să fim,
aproape fără ştiinţa noastră, dar cu complicitatea noastră mai
mult sau mai puţin tacită – toți aceşti roboţi redevin OAMENI
veritabili.
Mii de oameni la început, mai apoi chiar sute de mii de oameni
de pe întreaga planetă şi-au dat mâna într-o uimitoare şi totodată
nemaisperată fraternitate adevărată. O trezire lentă, dar evidentă
și sigură zguduie lanţurile sclaviei şi le sfărâmă, zgomotul
lanţurilor ce sunt rupte trezește alţi oameni, iar acest zăngănit de
lanţuri rupte se transformă apoi într-o ritmică şi mobilizatoare
chemare la libertate.
Relatările lor sunt multe dintre ele uluitoare: dincolo de felurite
aspecte practice (reduceri uimitoare de 50-60% la plata
facturilor de curent electric, chiar 90% așa cum deja au reuşit
unii, sau reduceri de 25% la consumul de carburant al
automobilului, spre exemplu), au fost prezentate, fiind însoțite
de dovezi medicale indubitabile, o mulțime de cazuri de
vindecări despre care s-ar putea spune că sunt miraculoase (cu
toate că tehnologia Keshe este în sine și o tehnologie pe cât de
miraculoasă la prima vedere, pe atât de reală şi de ştiinţifică).
Fundaţia Keshe a devenit actualmente cel mai mare laborator
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din lume. Oameni din toate colţurile planetei îşi împărtăşesc cu
entuziasm realizările fără să le fie teamă că le vor fi furate ideile
– ei le oferă pur şi simplu tuturor cu generozitate, urmând
exemplul domnului Keshe. Au fost sfărâmate astfel normele
rigide şi convențiile ce au fost impuse de o societate mercantilă,
abrutizantă, robotizantă și au fost înlăturate falsele valori –
oamenii au început să se ajute într-un mod fratern unii pe
ceilalţi, ei oferă și dăruiesc fără a cere nimic în schimb, dar
resimt spontan în felul acesta o bucurie care nu ar putea fi
cumpărată – o bucurie fără preţ, fără seamăn – bucuria de a-ţi
ajuta în mod altruist semenii!
Fundaţia are în continuare şi un alt proiect formidabil și
ambiţios: explorarea spaţiului cosmic. De fapt, tehnologia
revoluționară Keshe este în
primul rând o tehnologie
spaţială. Au fost deja
expuse
în
cadrul
seminariilor
domnului
Keshe principiile, dar şi
schemele pentru realizarea
unor dispozitive plasmatice
de zbor, iar acum s-a lansat provocarea: cine va reuşi primul să
realizeze o navă spaţială? Pare cam S.F.? Dar totuşi acesta este
adevărul. Proiectul se numeşte MOZHAN și își propune să
propulseze omul în spaţiul cosmic folosind tehnologia
plasmatică. Iată în continuare câteva informaţii esențiale despre
acest proiect, informaţii ce au fost preluate de pe site-ul
Fundaţiei Keshe:
MOZHAN
Oameni
pentru
spaţiu,
oameni
pentru
pace
Să trimitem primul om în spaţiu utilizând tehnologia
plasmatică!
Metoda ingenioasă de a călători folosind pentru deplasare
protecţia plasmatică Magrav a viitoarelor sisteme spaţiale a fost
denumită sistemul MOJHAN (Magnetically Originated Joint
Habitation And Nutrition – Sistemele magnetice ce sunt
îmbinate de habitat şi nutriţie).
Proiectul care se ocupă de pasagerii acestei Zone de habitat şi
de nutriţie de origine umană (Man Originated Zone Habitation
And Nutrition) este cunoscut și sub denumirea de MOZHAN.
(Proiectul se ocupă cu antrenarea şi pregătirea celor care doresc
să călătorească în spaţiul cosmic – practic primii astronauţi –
prin utilizarea tehnologiei plasmatice. La acest program se pot
înscrie desigur şi cei care doresc doar să studieze această
tehnologie spaţială, fără a se deplasa neapărat în spaţiul cosmic,
dar – fără îndoială – va exista pentru aceasta o anumită selecţie.
– n.red.)
Aceste două denumiri noi unifică toate rasele umane într-una
singură, prin utilizarea numelui tehnologiei (Magrav) şi a
metodei de a călători (Magnetically) prin efortul colectiv al
Omului (Man – în sensul de umanitate, n.red.), spre a atinge,
după mii de ani, această realizare ştiinţifică, prin progresul
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gradat al ştiinţei şi al tehnologiei. Astfel se înlocuiesc
denumirile cu o tentă naţională, gen Cosmo- sau Astro- şi toate
celelalte nume ale anumitor naţiuni, prin efortul şi contribuţia
colectivă a tuturor locuitorilor planetei, care în diferite grade
(după posibilități), de-a lungul timpului, au făcut să se ajungă în
acest punct în ceea ce privește evoluţia ştiinţifică a Omului.
În videoclipul de prezentare al acestui program se spune: „Aţi
dori să fiţi unul dintre primii oameni ce vor călători în spaţiu cu
ajutorul
tehnologiei
plasmatice?
Institutul
pentru
Nave Spaţiale al
Fundaţiei Keshe
este deschis acum
pentru înscrieri în
cadrul
programului
de
antrenament
pentru Zona de
habitat şi de nutriţie de origine umană sau MOZHAN. Scopul
MOZHAN este acela de a-i învăţa pe cei care doresc să creeze
şi să utilizeze Sistemele magnetice ce sunt îmbinate de habitat şi
nutriţie și care apoi vor fi folosite pentru a trăi în spaţiu.
Fiţi unul dintre primii oameni care vor călători în spaţiu
folosind tehnologia plasmatică! Programul de antrenament
MOZHAN durează trei luni şi va începe în toamna anului 2016.
Cei care se vor înscrie vor fi totodată instruiţi în toate aspectele
tehnologiei plasmatice de care au nevoie pentru a călători în
spaţiu şi pentru a vieţui acolo, şi ei vor primi totodată şi toate
cunoștințele elementare de care au nevoie referitor la etica
spaţială. Este de aşteptat ca participanţii să le împărtăşească
apoi concetăţenilor lor experienţa pe care au avut-o în spaţiu,
pentru a-i pregăti şi pe aceştia să devină apoi niște «oameni ai
spaţiului».“
Iată că, aşa cum domnul Keshe însuşi afirma: „Se naşte o nouă
generaţie de oameni de ştiinţă“ – aici el referindu-se, fără
îndoială, la oameni de ştiinţă ce vor fi înzestraţi nu numai cu o
cunoaştere tehnologică excepţională, ci şi cu un nivel adecvat
de trezire nu numai a conştiinţei, ci şi a sufletului.
Pentru a continua proiectele revoluționare extrem de
ambiţioase, dar şi de generoase, prioritar fiind însă programul
de salvare a planetei, Fundaţia Keshe a înfiinţat totodată şi un
organism internaţional, numit Consiliul Universal, care va
reprezenta interfaţa dintre umanitate şi Univers – spaţiul cosmic
– sau, altfel spus, civilizaţiile extraterestre, așa cum se poate
spune mai explicit.
A venit oare, în sfârşit, vremea? Se pregăteşte, oare, în felul
acesta primul contact cu civilizaţiile extraterestre? Da, întradevăr, aşa este – iar acest aspect este uluitor! Domnul Keshe
ne-a confirmat în Atelierul nr. 116 din 2.06.2016 (116th
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Knowledge Seekers Workshop) că rolul său se va încheia după
acest Prim Contact.
Consiliul va lucra însă altfel. Nu va rezolva de unul singur
problemele actuale ale omenirii, ci va angrena şi va coopera cu
toţi oamenii de pe întreaga planetă ce sunt capabili și pregătiți.
Nimeni nu trebuie să aştepte inert „salvarea“ de la acest
Consiliu. „Salvarea“ va veni de la fiecare dintre noi printr-o
constantă cooperare fraternă, rodnică, entuziastă și altruistă.
Consiliul va urmări să aplice soluţiile rodnice, ingenioase,
inteligente, eminamente benefice ce vor fi propuse chiar de
către unii oameni creatori, geniali pentru rezolvarea
problemelor majore cu care actualmente se confruntă planeta.
Deci, fiecare dintre noi este invitat să participe într-un mod
activ atât la reconstrucţia propriei sale vieţi, cât și a vieţii celor
dragi, a tuturor celorlalţi, a întregii planete. Acest consiliu îşi
propune să fie un altfel de organism de conducere decât toate
cele cu care am fost obişnuiţi până în prezent.
Iată în continuare câteva informaţii fundamentale despre acest
consiliu ce au fost preluate chiar de pe site-ul său:
universalcouncil.org:
CONSILIUL UNIVERSAL
– O SINGURĂ PLANETĂ, O SINGURĂ NAŢIUNE, O
SINGURĂ RASĂ –
Pe 21 şi 22 aprilie 2016, în timpul conferinţei din Dubai cu
tema „O singură planetă, o singură naţiune, o singură rasă“, cu
participarea reprezentanţilor şi ambasadorilor diferitelor naţiuni,
s-a „cultivat“ o sămânţă pentru Pacea lumii, pentru începutul
unei noi ere a umanităţii.
Fundaţia Keshe, prin activitatea sa educaţională şi seminariile
despre ştiinţa plasmatică şi a aplicaţiilor sale în energie,
sănătate, agricultură, transporturi şi explorarea spaţiului cosmic,
va transforma în bine cursul umanităţii.
Impactul socio-economic al acestei ştiinţe este atât de mare,
încât necesită ca toate naţiunile să lase la o parte divergenţele şi
să se unească în spiritul colaborării şi unităţii, astfel încât
beneficiile să fie împărţite echitabil şi să se asigure că această
ştiinţă va fi folosită doar în scopuri paşnice.

ce în ce mai multe şi mai complexe. Umanitatea este
actualmente foarte dornică să se elibereze, să se însănătoşească
– iar aceasta este o şansă rară!!! Totodată, din ce în ce mai mulţi
voluntari ce sunt capabili să ajute din multe ţări îşi anunţă
participarea la aceste proiecte.
Fundaţia Keshe a iniţiat, de asemenea, cursuri excelente pentru
cei care doresc să înveţe, pentru ca apoi să ajungă să predea
teoretic tehnologia Keshe. Cursul durează un an şi are preţul
absolut minimal de 100 de euro. S-au deschis de curând şi
cursuri pregătitoare pentru medici, pentru ca aceştia să poată
pătrunde în profunzime tainele acestei uluitoare tehnologii şi să
poată apoi să o aplice cu succes în cazul pacienţilor lor. Are loc
astfel un schimb foarte valoros de experienţă medicală la nivel
mondial, iar cursul respectiv este complet GRATUIT! S-a
deschis totodată şi un curs special pentru cei interesaţi de
utilizarea tehnologiei Keshe în agricultură. Şi mai sunt, de
asemenea, multe alte proiecte inovatoare, care aşteaptă doar
oameni suficient de pregătiți, dăruiţi şi dornici de a le pune
neîntârziat în aplicare.
***
Pentru o cât mai bună înţelegere a termenilor ce sunt specifici
tehnologiei Keshe care apar în cuprinsul acestor articole,
adăugăm câteva fragmente edificatoare din cartea domnului
Keshe intitulată Structura Luminii. Precizăm că aceste
fragmente sunt preluate de pe site-ul magrav.ro:
STAREA DE GANS
Fragment: Pagina 41 din cartea Structura Luminii
Starea de GANS (GAs + Nano + Solid state) a materiei este ceea
ce noi am numit „gaz în stare nano a materiei solide“ sau
prescurtat „gans“ al aceluiaşi element. Starea de gans a materiei
este în mod evident dependentă doar de puterea specifică a
câmpurilor gravitaţionale şi magnetice interne. În acelaşi timp,
câmpurile gravitaţionale şi magnetice ale materiei sunt mai
puternice decât puterea câmpurilor gravitaţionale şi magnetice
ale mediului acestuia.

Tocmai de aceea, toţi membrii Consiliului Universal au semnat
în prealabil Tratatul de Pace care subliniază aplicarea
întotdeauna numai în scopuri paşnice a acestei tehnologii.
***
Şi nu în ultimul rând, este necesar să menţionăm şi faptul că
toate aceste realizări, care la prima vedere par a fi de-a dreptul
incredibile, sunt rodul colaborării ce există deja între domnul
Keshe și o echipă de oameni extraordinari, toţi cei care acum
lucrează în cadrul Fundaţiei Keshe. Toţi cei care lucrează activ
şi au ales să rămână anonimi, „în spate“, depun imense eforturi
pentru a oferi cât mai repede informaţiile preţioase pe care
întreaga lume le aşteaptă, pentru a răspunde cererilor ce sunt din
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Diferenţa dintre gans-ul atomic şi nano-gazul materiei constă în
faptul că gans-ul unui atom reprezintă starea liberă
tridimensională a materiei ce este datorată interacţiunii
câmpului gravitațional intern al acesteia....
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...Starea de gans a materiei reprezintă motivul pentru care, de
exemplu, moleculele de gans ale aminoacizilor din structura
proteinei şi alte structuri celulare, cum sunt cele din frunzele
plantelor, au caracteristici tangibile, moi, flexibile, astfel încât
ele pot fi uşor manevrate şi nu sunt rigide, dure.
Fragment: Pagina 44 din cartea Structura Luminii
În realitate, lumea ştiinţifică şi umanitatea au cunoscut
întotdeauna această stare a materiei ca fiind parte a structurii
propriului lor trup, dar mereu au considerat că este vorba despre
moleculele aceluiaşi element, şi nu despre o altă stare a
materiei, astfel gans-ul poate fi în realitate considerat ca fiind a
cincea stare a materiei.

Fragment: Pagina 46 din cartea Structura Luminii
Este important să se înţeleagă faptul că, datorită structurii
interne a nano-materiilor din straturi şi din starea de gans,
aceste materii îşi păstrează în mare măsură integritatea lor
structurală, situaţie în care condiţiile mediului material extern,
cum sunt presiunea şi temperatura, nu pot afecta integritatea
structurală, totală atâta timp cât acestea se află în stare de gans
ce este compusă din materii individuale.
Aceasta înseamnă că structura internă şi legătura moleculară a
gans-ului şi a nano-materiilor din nano-straturi sau din
structurile compozite nu vor fi afectate de condițiile de mediu,
cum sunt temperatura şi presiunea ambientală. Dar gans-urile
îşi vor modifica structura atunci când ele sunt condiţionate de
mari doze de radiaţie.
Fragment: Pagina 49 din cartea Structura Luminii

Această condiţie de gans a materiei poate fi considerată drept o
modificare a structurii atomice a gazului la o configuraţie
compactă de solid la o temperatură şi o presiune ambientală,
datorită puterii câmpurilor gravitaţionale şi magnetice interne.
Atomul aceluiaşi gaz devine apoi şi se comportă ca un solid, dar
cu proprietăţi total noi şi cu anumite caracteristici care nu au
fost, anterior, cunoscute niciodată, atâta timp cât atomul s-a
aflat în cele trei stări ce erau cunoscute iniţial (solidă, lichidă şi
gazoasă).
Între stările de gans şi gaz ale atomului există o diferență ce este
asemănătoare cu cea dintre masa şi, respectiv, greutatea
atomului, în care masa se datorează interacţiunilor câmpurilor
interne ale atomului indiferent de câmpurile de forţă externe, în
timp ce greutatea se datorează efectului câmpurilor magnetice
ale mediului exterior asupra aceleiaşi mase.

Este necesar ca lumea ştiinţifică să înţeleagă că starea de gans a
materiei este un fenomen natural în lumea Creaţiei, aceasta
însemnând că, până în prezent, omul a învăţat despre starea
solidă, lichidă şi gazoasă a materiei şi că aceste stări se
datorează diferenţei de temperatură şi presiune din mediile
acestor stări ale materiei. Este necesar să ştie însă că există și o
altă stare a aceleiaşi materii, indiferent dacă apare şi se
comportă ca un gaz, ca un lichid sau ca materie solidă, dar că,
datorită forţei câmpurilor gravitaţionale interne ale structurii ei
atomice, această materie nu este dependentă de mediul extern.
Fragment: Pagina 50 din cartea Structura Luminii
Se poate spune că
plasma unui atom de
gans
coordonează
propriul său Magrav şi
propria
poziţionare
Magrav în raport cu
propriul lui electron şi
proton şi faţă de alte
structuri gans.
Fragment: Pagina 66 din cartea Structura Luminii

Fragment: Pagina 45 din
cartea Structura Luminii
În realitate, gans-ul materiei
se comportă întocmai ca şi
semiconductorii din mediul
material, cu diferenţa că
gans-ul diferitelor tipuri de
materie se află mereu în stare
semiconductoare. În acelaşi
timp, gans-urile creează
curent în orice mediu datorită structurii câmpurilor magnetice
dinamice interne.
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În practică, noi am colectat gans de CO2 de mai multe ori din
aceeaşi apă, din acelaşi container. Singura diminuare a cantității
de apă se datorează evaporării sau situației în care ea face parte
dintr-un gel.
Acesta este un aspect foarte important şi crucial, şi, din această
cauză, această tehnologie se distanțează de ştiinţa din prezent a
chimiei şi se constituie ca un sistem nuclear gravitaţional.
Dacă sistemul s-ar fi bazat pe reacţii chimice, conţinutul de
CO2 din apă ar fi fost fix şi, prin urmare, ar fi existat un raport
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de echilibru şi un conţinut final de CO2 în apă şi această valoare
ar fi fost una fixă.

rezidurile de gans ale gazelor pot fi extrase continuu din mediul
sistemului, fără vreo modificare în volumul apei sistemului.

Datorită noii înţelegeri a sistemelor gravitaţionale, după cum a
fost explicat în cartea Ordinea universală a creării tipurilor de
materie, aceste sisteme ce au o destinație specială și sunt
înzestrate cu electrozi ce sunt produși şi plasaţi într-un anume
mod pot crea câmpuri gravitaţionale şi magnetice puternice, dar
care sunt invizibile în zona dintre electrozi, iar aceşti electrozi
ca şi elemente de poziţionare gravitaţională pot crea atracţie
gravitaţională care poate absorbi molecule de CO2 din apă şi de
dincolo de limitele apei, fără ca vreo moleculă de nano CO2 să
interacţioneze vreodată cu moleculele de apă ale sistemului şi să
treacă
prin
procesele
chimice normale.

Aspectul demn de reţinut aici este că volumul de apă al
sistemului rămâne acelaşi. Astfel, sistemul se ocupă de
gravitarea CO2 şi a altor gaze din mediu pe termen nelimitat.
Iar masa totală şi volumul sistemului se măresc odată cu
absorbirea gazelor în sistem conform principiului gravitaţional.

Astfel, dacă nu ar fi aşa, nu
ar fi fost posibil ca
electrozii ce sunt adânc
scufundaţi în lichid să
extragă CO2 din aerul de
deasupra lichidului şi să îl aducă în materialul electrodului,
pentru ca moleculele de CO2 să fie separate în mod continuu,
deoarece noi am colectat aceste substanțe din acelaşi container
pe perioade de săptămâni.
În acest proces, deoarece substanțele precum CO2 trec în starea
nano, ele se „sigilează“ întocmai ca şi diamantul şi, astfel, se
obține un sistem gravitaţional auto-întreţinut, asemenea unei
planete, care nu interacţionează gravitaţional şi magnetic cu
nicio altă substanță şi care atinge starea de singularitate sau,
altfel spus, starea nano.
Această soluţie de CO2 se aseamănă cu mercurul, este întocmai
ca un gel, dar la atingere este rece şi nu aderă prea tare la pereţii
containerului.
Fragment: Pagina 67 din cartea Structura Luminii
După extragerea apei din soluţia de gans CO2, materia ia
atunci o formă de gel de culoare crem-albicioasă. Astfel, acesta
este un proces de extracţie statică a câmpurilor magnetice şi
gravitaţionale nucleare, care nu a fost niciodată înregistrat sau
cunoscut până acum.

De fapt, sistemul ia în greutate, masă şi volum odată cu
absorbţia gazelor. Acest fenomen a fost observat după ce testul
a fost finalizat în laboratorul din Olanda, iar creşterea în volum
a conţinutului sistemului a fost observată la încheierea întâlnirii,
prin faptul că aveam mai mult lichid în sticlă decât atunci când
am pornit testul, după patru ore de teste şi de funcţionare a
sistemului de producere a energiei.
Acesta este un fenomen normal, deoarece extra-gazele din
mediul sistemului au fost absorbite în sistem, şi apoi convertite
în gans, care s-a lăsat la fundul sticlei cu lichid.
Fragment: Pagina 77 din cartea Structura Luminii
Este necesar să acordăm o mare atenție acestei tehnologii și să
urmărim să înțelegem potenţialul abilităţii ei fizice de a converti
gazele în stare solidă,
deoarece, până în prezent, nu
s-a cunoscut în lumea ştiinţei
faptul că gazul este capabil
să ia forma containerului în
care acesta se află sau, că
acelaşi atom sau moleculă
poate să devină propriul
container sub formă de
materie nano, apoi această nouă stare a materiei sau această
stare solidă a gazului aflat în condiţii normale de temperatură şi
presiune să devină ea însăşi materie nano a gazului. Este
necesar ca această nouă stare a materiei să fie considerată ca
fiind cea de-a cincea stare a materiei.
În cadrul producerii materiilor conform tehnologiei noastre, noi
considerăm stările solidă, lichidă, gazoasă, plasmă şi materie
întunecată ca fiind primele cinci stări cunoscute până acum ale
materiei.
Aceasta se petrece datorită faptului că această nouă nanomaterie a gazului în stare solidă nu se comportă şi nu arată ca
niciuna dintre vechile stări ale materiei sau oricare altă stare a
materiei, aşa cum am cunoscut noi şi am văzut înainte că apar la
aceste materii.

Cu această metodă de extracţie a CO2, nu există rapoarte între
materiile colectate şi conţinutul de apă al sistemului, deoarece
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Testarea cu radiații infraroşii şi RXD a acestor gaze în stare
nano de dioxid de carbon şi metan arată că aceste materiale se
comportă ca un material super-conductor, însă, nici hidrogenul
şi nici carbonul din aceste materii nu sunt considerate de către
știința contemporană ca fiind materiale super-conductoare în
starea lor gazoasă.
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Conform cunoaşterii noastre actuale, super--conductorii la
aceste niveluri sunt în principiu materii cu o structură
diamantată sau substanțe în stare sp3. Echivalentul gazos fizic
al acestor materii îi este cunoscut ştiinţei sub numele de
parfumuri.
Astfel, deoarece în această nouă stare a materiei, moleculele de
gaz care trec în starea nano, în care devin şi apar ca fiind solide,
aşa cum am văzut în experimentele noastre şi așa
șa cum am arătat
în acest articol, această nouă stare a materiei are nevoie de un
nume, pentru a indica sursa materiei, adică GAz în starea Nano
NanoSolidă şi este numită pe scurt GANS.
***
Glosar de Termeni
Magnetic: M mare se referă la acele câmpuri magnetice plasmatice ce sunt
create de o entitate dinamică. În acest exemplu, M se referă la câmpul magnetic
al Pământului.
Magrav: câmp ce are o componentă magnetică și una gravitaţională.
Gans: o nouă stare a materiei; o moleculă a unui gaz (GAz)
z) care trece apoi în
stare Nano şi apare ca fiind în starea Solidă
olidă a materiei. GAz în starea Nano
Solidă, sau pe scurt GANS.
Mafs: câmpuri magnetice (în limba engleză, magnetic fields).»
).»
Articol preluat din Programul Taberei spirituale yoghine de vacanță
ță Costinești 2016,
2016 volumul 2, publicat
la Editura Shambala, tipărit de Ganesha Publising House.

Tehnologia Keshe - o posibilă cale de a
revoluţiona umanitatea
Ing. Marvin ATUDOREI – București
De câțiva ani au început să apară – mai ales pe internet
– o serie de informații
ții explozive despre descoperirile
uimitoare ale Fundației
ției Keshe. Grupul de cercetători
condus de savantul iranian
n Mehran Tavakoli Keshe
(foto) promite că va oferi tuturor națiunilor
țiunilor o tehnologie
extraordinar de aplicabilă, ce permite accesul în mod liber
și gratuit la surse practic nelimitate de energie.
n luna martie a acestui an, fundația
ția a afirmat că a făcut
publice datele esențiale
țiale pentru ca această tehnologie să poată
fi deja aplicată. Și totuși, deși au trecut aproape șase luni,
constatăm că nimic nu pare să fi prins contur. Rezultatele se
lasă în continuare așteptate, deși ne-am
am fi gândit că dezvăluirile
Fundației
ției Keshe vor stârni un val de frenezie în lumea științifică
și deopotrivă în rândurile guvernanților. Aceasta este cu atât
mai surprinzător cu cât, pe lângă o serie de alte aplicații
aplica
inovatoare, fundația
ția anunță că oferă soluții pentru unele
probleme majore cu care se confruntă omenirea. Să fie oare
acestă inițiativă
țiativă cu adevărat viabilă sau ea este mai degrabă doar
rodul unei imaginații fantasmagorice? Pentru a răspunde acestor

Î
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întrebări merită să privim mai întâi lucrurile dintr-o
dintr perspectivă
ceva mai largă.
Descoperiri geniale interzise
Credeți
ți că trăim în cea mai bună dintre lumile posibile? Că
societatea actuală reprezintă maximul pe care îl putea atinge,
nivelul său de dezvoltare fiind rezultatul a ceea ce omul a dat
mai bun? Credeți că cei care au împins mai departe orizontul
cunoașterii
șterii prin sclipirile lor de geniu au fost întotdeauna luați
în considerare?
Este relativ puţin cunoscut la ora actuală faptul că în ultima sută
de ani au existat zeci de inventatori geniali care au făcut
descoperiri revoluționare
ționare şi apoi au pus la punct dispozitive
practice cu totul extraordinare, care dacă ar fi fost aplicate pe
scară largă ar fi putut aduce un salt tehnologic radical pentru
întreaga umanitate.
Unul dintre cele mai uimitoare exemple este ccel al lui Nikola
Tesla, care (printre multe alte realizări care nu sunt făcute nici
măcar în ziua de astăzi publice) a început în anul 1901
construirea unui turn (denumit
„Wardenclyffe Tower”) ce ar fi
avut capacitatea să capteze
energie electrică în mod gratuit
din ionosferă şi să o transmită
apoi fără cabluri, oriunde pe
Pământ.
Înţelegând
că
dezvoltarea acestei tehnologii i-ar
ruina profiturile provenite din afacerile cu petrol şi cărbune,
bancherul J.P. Morgan a ordonat însă în anul 1917 dărâmarea
imediată
iată a turnului construit de Tesla. Deşi acest act reprezenta
un atac grav la adresa ştiinţei şi chiar a prosperităţii întregii
umanităţi, evenimentul a fost trecut sub tăcere atât de către
mass-media,
media, cât şi de către comunitatea ştiinţifică
internaţională.
Există, de asemenea, documente şi mărturii foarte concludente
care arată că mai mulţi inventatori au pus la punct prototipuri
funcţionale ale unor motoare care utilizau drept combustibil …
apa. Câţiva dintre aceştia au fost Rudolf Diesel, Viktor
Schauberger,
ger, Andrija Puharich, Stanley Meyer, Daniel Dingel
sau Phil Stone. Răspândirea acestor motoare – al căror
combustibil era atât de accesibil – ar fi şters, bineînţeles,
imediat de pe faţa Pământului marea industrie petrolieră, care
prin utilizarea combustibililor
bililor fosili este nu doar mult mai
costisitoare, ci și deosebit de poluantă. Având totuşi în vedere
doar uriaşele profituri financiare pe care le obţineau, marii
industriaşi şi bancheri au fost înfuriaţi de perspectiva dezvoltării
tehnologiei motoarelor cu apă. În consecinţă, prin influenţele pe
care le aveau, ei au făcut în aşa fel încât această invenţie să nu
fie făcută publică, iar toţi acei ingineri geniali să fie discreditaţi,
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forțați să păstreze tăcerea sau – unii dintre ei – chiar omorâţi.
O situaţie absolut similară a avut loc în ultima sută de ani şi în
domeniul medical. O întreagă pleiadă de doctori sau omeni de
ştiinţă care au aplicat cu un imens succes tratamente inovatoare
pentru vindecarea cancerului, de exemplu, au fost marginalizați,
ridiculizați sau boicotați. Să menţionăm mai întâi savanţii
Rudolf Steiner sau Linus Pauling (de două ori laureat al
premiului Nobel) ale căror metode terapeutice simple şi-au
dovedit din plin eficacitatea. De asemenea, medicii Max
Gerson, Ernst Krebs, Chas Ozias, Emanuel Revici, Josef Issels,
Gaston Naessens, Andrew Ivy, Royal Rife, William Coley,
William Lane şi – mai recent – Geerd Hamer sau Tullio
Simoncini au obținut rezultate uimitoare aplicând metode
alternative. Deşi tratamentele lor au fost în mod evident extrem
de eficiente – vindecând mii de pacienţi bolnavi de cancer –,
toţi aceşti medici au fost ostracizaţi, discreditaţi şi persecutaţi de
către sistemul medical oficial şi de către marile concernuri
farmaceutice. Terapiile lor au fost interzise, fără a fi nici măcar
luate vreodată în considerare pentru evaluări ştiinţifice serioase.
Toate aceste situații revoltătoare sunt susţinute de date cât se
poate de concrete, pe care însă mass-media internaţională le-a
ignorat de fiecare dată cu o complicitate criminală. Atitudinea
mass-media nu pare totuşi decât la prima vedere surprinzătoare
pentru că în realitate este cunoscut faptul că toate marile
corporaţii media sunt deţinute de anumite grupuri de putere care
domină din umbră toate structurile politice, economice sau
sociale din majoritatea statelor globului.
În asemenea condiţii nu este de mirare că şi alte invenţii şi
realizări excepţionale, care se află în desfăşurare chiar în
prezent, nu sunt făcute publice. Acum însă, mai ales datorită
mediilor alternative de informare de pe internet, aceste realităţi
ajung să fie cunoscute de tot mai mulţi dintre noi şi ne fac
totodată să conştientizăm minciuna şi ferocitatea sistemului în
care suntem înlănţuiţi.
Tehnologia Keshe deschide perspectiva unei transformări
radicale a vieții pe Pământ
Poate cea mai uluitoare tehnologie care se dezvoltă în prezent în
folosul libertăţii oamenilor de pe întreaga planetă este cea
descoperită şi aplicată de către membrii Fundaţiei Keshe.
Tehnologia Keshe se anunţă absolut revoluţionară şi ea pare să
aibă cu uşurinţă potenţialul de a restructura complet toate
domeniile vieţii economice, politice, sociale sau militare.
Tocmai de aceea nici nu ne mai mirăm prea mult că în massmedia internaţională informaţiile despre această organizaţie sunt
aproape cu desăvârşire absente. Şi totuşi, fundaţia are filiale în
zeci de ţări ale lumii, iar site-ul său oficial
(www.keshefoundation.org) a înregistrat chiar şi un milion de
vizite pe zi. Fondatorul organizaţiei, savantul iranian Mehran
Tavakoli Keshe, susţine că sistemele dezvoltate de Fundaţia
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Keshe au ajuns la capacitatea de a produce şi controla câmpuri
magnetice şi gravitaţionale. Această realizare are în consecinţă
sute de potenţiale aplicaţii ce ar putea conduce la rezolvarea
celor mai stringente probleme ale omenirii cum ar fi lipsa de
energie, de mâncare sau de apă, precum şi la îndepărtarea rapidă
şi sigură a poluării mediului. Printre cele mai importante
aplicaţii, ar fi de menţionat cele din domeniul transporturilor și
al explorărilor spațiale – prin intermediul reactoarelor
plasmatice se creează capacitatea de levitaţie şi mişcare ultrarapidă a vehiculelor şi aeronavelor, indiferent de greutatea lor.
În domeniul sănătăţii, Fundația Keshe afirmă că metodele pe
care le propune operează direct cu structurile plasmatice şi
atomice ale trupului uman, reuşind să restabilească starea de
sănătate indiferent de boală sau tulburare. De asemenea, printre
multe altele, sistemele Keshe pot genera apă curată în orice
zonă de pe glob, sau pot crea câmpuri plasmatice din care apoi
să fie materializat orice element chimic.
Fundaţia Keshe anunţă că metodele tehnologiei sale au fost deja
testate şi că ele funcţionează. Fizicianul şi inginerul iranian
Mehran Keshe a lucrat mai bine de două decenii pentru a
înregistra patente în toată lumea, astfel încât atunci când noua
tehnologie va fi oferită pe piaţă, să nu fie nevoie de sume
colosale pentru a putea fi folosită. Intenţia de bază a membrilor
fundaţiei este ca noua tehnologie să fie oferită în mod caritabil
tuturor oamenilor de pe această planetă.
Cei care vor să scrie viitorul au de înfruntat prezentul

Însă, după cum era de
aşteptat, problema majoră
care a apărut în toată această
situaţie (atât de aducătoare
de
speranţă
pentru
populaţie), este că inovaţiile
cu
totul
extraordinare
propuse de Fundaţia Keshe
se lovesc de interesele
marilor companii şi ale structurilor de putere existente la ora
actuală. Aceste structuri doresc cu disperare să-şi păstreze status
quo-ul prezent prin care îşi asigură dominaţia mondială şi din
acest motiv sunt gata să distrugă fără milă pe oricine le-ar
ameninţa poziţia. Este din această perspectivă cu totul naiv să
credem că cei care controlează în prezent lumea doresc ca
masele de oameni să aibă la dispoziţie de-acum înainte energie
gratuită şi să nu mai poată fi condiţionaţi (controlaţi) prin taxe,
impozite şi necesităţi de tot felul.
Tocmai de aceea, punerea la dispoziţia umanităţii a tuturor
acestor descoperiri este mult mai complicată decât ar putea să
pară la prima vedere. Mulţi se aşteaptă să vadă dovezile de
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eficienţă ale tehnologiei Keshe la programele televizate de ştiri,
sau pe internet, ori în demonstraţii publice, dar nu se întreabă ce
consecinţe ar avea aceste demonstraţii. Dacă ne vom gândi mai
atent, vom înţelege că situaţia trebuie rezolvată cu o mare
prudenţă şi înţelepciune. Impunerea acestei tehnologii printr-o
rivalitate arogantă faţă de sistemele convenţionale nu doar că ar
crea uriaşe tensiuni sociale care ar degenera rapid în războaie,
dar ar crea şi riscul scăpării de sub control a noii tehnologii şi al
folosirii ei în scopuri distructive.
Din aceste motive, chiar dacă pentru unii este destul de greu de
înţeles, calea pe care Fundaţia Keshe o urmează pentru a evita
haosul social, este aceea a cooperării cu toate guvernele care
acceptă să implementeze această tehnologie în mod paşnic
pentru naţiunile lor. Este util să ştim că M. T. Keshe face în
mod frecvent următoarea recomandare: „Sfatul meu pentru
oameni este foarte simplu: nu acţionaţi împotriva guvernelor
voastre. Tehnologia pe care o oferim este aici pentru a sprijini
guvernele în trecerea gradată către un alt nivel”. M.T. Keshe a
declarat că nu doreşte să submineze autoritatea guvernelor,
pentru că este indispensabil ca acestea să-şi folosească pârghiile
de care dispun şi să implementeze noua tehnologie în mod
oficial. În acest scop, savantul iranian a hotărât să nu ofere
cheile operative principale şi dispozitivele efective în mod liber,
ci numai cu aprobarea şi protecţia autorităţilor.
Deşi calea colaborării cu autorităţile este singura opţiune viabilă
pe care Fundaţia Keshe o ia în considerare, această colaborare
este de o dificultate pe care puţini şi-o imaginează. Pentru a fi
totuşi sigur că implementarea noii tehnologii va avea loc,
Mehran Keshe a făcut cunoscute principiile de bază ale acesteia
prin zeci de conferinţe ţinute în marile oraşe ale lumii, prin zeci
de interviuri online şi prin numeroase workshop-uri. Grație
acestei informări deschise a oamenilor, noua tehnologie Keshe
va fi aproape imposibil de suprimat, oricât de îndârjite ar fi
eforturile celor care controlează lumea la ora actuală. Chiar
dacă – aşa cum a fost de multe ori ameninţat – fondatorul
Fundaţiei Keshe ar fi asasinat, tehnologia oferită de el nu va
putea fi făcută să dispară.

Datorită promisiunii de a colabora nemijlocit cu guvernele
tuturor naţiunilor, pe site-ul Fundaţiei Keshe nu au putut fi încă
prezentate rezultatele principale, extraordinare, ale noii
tehnologii. Sunt prezentate doar o serie de rezultate
experimentale oarecum secundare atât din domeniul fizicii, cât
şi din domeniul medical. Acestea dovedesc totuşi că principiile
descoperite de cercetătorii fundației sunt perfect valide, iar
metodele Keshe funcţionează. Cu privire la dovezile şi
experimentele principale, membrii Fundaţiei Keshe au declarat
categoric că au multiple înregistrări video (de exemplu, cu
sisteme de zbor operaţionale, capabile să se deplaseze extrem de
rapid pe verticală sau lateral), dar că deocamdată nu pot să le
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facă publice. De altfel, este de remarcat că M.T. Keshe a dorit
de mai multe ori să prezinte rezultate foarte concrete ale
tehnologiilor sale, dar a fost de fiecare dată în mod prompt
blocat de către diferiţi agenţi guvernamentali.
Bineînţeles, lipsa expunerii publice a principalelor aplicații
inovatoare dezvoltate de echipa de cercetători condusă de
savantul iranian a generat numeroase suspiciuni. Unii afirmă că
toată această organizaţie nu este decât o farsă de care se lasă
amăgiţi doar cei mult prea creduli. Merită totuşi să observăm că
dacă ar fi fost aşa, atunci este foarte puţin probabil că Mehran
Keshe ar mai fi fost urmărit şi supravegheat permanent de către
serviciile secrete din mai multe ţări (casa sa este păzită continuu
de agenţi, iar familia sa este urmărită peste tot). Dacă Keshe nu
ar fi decât un lunatic, atunci este puţin probabil că ar mai fi fost
arestat, că ar mai fi fost supus la nenumărate presiuni de către
agenţi guvernamentali şi – mai grav – că ar mai fi existat atâtea
tentative de asasinat la adresa sa. Dacă toate acestea nu ar fi
decât o farsă, atunci ar fi fost, de asemenea, foarte puţin
probabil ca mai mulţi membri ai Fundaţiei Keshe să fi fost
ameninţaţi la rândul lor cu moartea, iar site-ul organizaţiei să fi
fost atacat şi blocat atât de intensiv. Cu privire la toate acestea,
fizicianul iranian spunea: „Multă lume nu înţelege prin ce trece
un om de ştiinţă în asemenea situaţii. Ştim ce i s-a întâmplat lui
Tesla sau altor savanţi. Noi vrem să rămânem în viaţă”.
SUA pusă la colț prin intermediul tehnologiei Keshe
O confirmare incontestabilă a impactului real pe care tehnologia
Keshe deja a început să îl imprime pe plan internaţional, a fost
înregistrată în urmă cu aproximativ trei ani. Pe 4 decembrie
2011 numeroase televiziuni ale lumii difuzau știrea că o navăspion militară (dronă) americană, bazată pe o tehnologie hightech de ultimă generaţie, a fost capturată de forţele militare
iraniene. Televiziunile iraniene au difuzat imagini detaliate cu
respectiva dronă, care fusese adusă la sol complet nevătămată.
Incidentul a pus administraţia SUA într-o postură foarte
delicată, din două motive. În primul rând pentru că asemenea
acţiuni de spionaj se plasează împotriva tuturor legilor şi
regulamentelor internaţionale, fiind asimilate cu acte de război.
În al doilea rând, situaţia concretă a dovedit că cele mai
performante şi mai secrete nave high-tech americane nu sunt
decât simple jucării faţă de tehnologia iraniană. Această
umilitoare constatare a lovit foarte puternic în orgoliul „celei
mai puternici naţiuni a globului”, deşi bineînţeles că massmedia occidentală s-a grăbit să minimalizeze cât mai mult
incidentul. Faptul că totuşi lucrurile s-au petrecut exact aşa a
fost confirmat de nimeni altul decât preşedintele SUA, Barack
Obama. Postul de televiziune CBS News a inserat într-una
dintre știrile difuzate la acea vreme momentul jenant în care
președintele american recunoaşte că a cerut iranienilor să dea
drona înapoi (ceea ce de altfel iranienii au refuzat).
Este important să evidenţiem că deşi acea dronă se deplasa la o
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altitudine de 20.000 de picioare (aproximativ 6 kilometri),
iranienii au capturat-o fără să-i producă nicio zgârietură!
Aceasta exclude ipoteza că nava s-ar fi putut prăbuşi
întâmplător (şi să fie apoi găsită de iranieni), sau că ar fi fost
lovită de un proiectil, ori că ar fi fost defectată prin operaţiuni
de interferenţă tip hackering. În toate aceste cazuri aparatul ar fi
suferit distrugeri majore în urma prăbuşirii. De asemenea, drona
era monitorizată de la distanţă de agenţi CIA prin intermediul a
opt sateliţi, deci este exclus ca ea să se fi rătăcit şi să ajungă în
teritoriul iranian dintr-o eroare. În plus, drona era prevăzută cu
un sistem de autodistrugere în cazul în care ar fi fost capturată.
De fapt, americanii erau absolut siguri că datorită tehnologiei
high-tech de ultimă generaţie pe care o considerau imbatabilă,
nava lor spion nici măcar nu poate fi detectată de iranieni. Şi
totuşi, drona a fost detectată şi capturată din zbor de către
iranieni şi apoi adusă intactă la sol. În aceste condiţii apare
următoarea întrebare foarte bulversantă: „Ce tehnologie a reuşit
să realizeze o asemenea performanţă?” Şi încă „De unde au
avut iranienii asemenea disponibilităţi atât de avansate?”.
Specialiştii au evaluat că o asemenea tehnologie a implicat o
navă ce poate dezvolta o viteză uriaşă, ce are totală invizibilitate
faţă de radare, capacitatea de a bloca fluxul de date ce venea de
la sateliţi pentru a ghida drona, precum şi posibilitatea de a
genera o undă tractoare!

mult mai mari decât cele cu care au fost expediate iniţial (este
vorba de viteze de retur estimate la 35-40 Mach). Mehran Keshe
mărturisea cu o tristă ironie că „Mă întreb cine doreşte să
testeze asta prima dată”.
Să observăm acum un alt lucru foarte semnificativ: deşi –
conform numeroaselor declaraţii prezentate în mass-media –
SUA era într-adevăr pe punctul de a ataca Iranul la sfârşitul
anului 2011, americanii s-au abţinut totuşi să mai facă aceasta!
(Scopul atacării Iranului făcea, bineînţeles, parte din politica
imperialistă de control şi exploatare a altor state pe care a
adoptat-o SUA de zeci de ani. Pretextul invocat era identic celui
folosit în cazul Irak-ului: existența unor informații cum că
Iranul ar deține arme nucleare. Ca o sfidare la adresa întregii
lumi, așa cum vă amintiți, după invazia Irak-ului s-a anunţat
oficial că … totuşi nu au fost găsite arme nucleare. Să mai
remarcăm şi că, în timp ce Iranul se comportă şi acum exemplar
faţă de comisarii IRA veniţi să verifice dacă pe teritoriul acestei
țări există armament nuclear – şi de fiecare dată constată că nu
există, Israelul are cu certitudine arme nucleare, dar nicio
comisie internaţională nu se alarmează pentru asta.)

Tehnologia Keshe pune bazele unui climat de pace
planetară

Episodul dronei constituie un argument foarte consistent pentru
a deduce care a fost motivul real pentru care americanii nu au
mai declanșat războiul pe
care îl puseseră la cale.
Capturarea navei-spion i-a
usturat teribil pe americani,
astfel că, pe 23 aprilie
2012, Casa Albă a emis
un decret prin care declara
că tehnologia informatică
iraniană este cea mai distructivă tehnologie creată vreodată de
om şi că orice persoane care au legătură cu aceasta nu mai au
autorizaţia de a pătrunde în spaţiul SUA. Dincolo de
exprimările oficiale, decretul arăta că administraţia americană a
devenit pe deplin conştientă de potenţialul militar al tehnologiei
iraniene şi încerca să izoleze acest stat pe plan internaţional,
invocând arhi-uzitatul pretext al terorismului. Contrar
obiceiurilor sale rele din acest gen de situaţii, SUA nu a mai
deranjat totuşi Iranul, ceea ce confirmă indirect puterea
obiectivă a tehnologiei Keshe.

Mult dincolo de stadiul discuţiilor şi tratativelor, tehnologia
Keshe pune într-un mod foarte concret bazele instituirii unui
climat de pace mondială. Grupul de cercetători a dezvoltat un
program intitulat „Return to the sender”, cu ajutorul căruia orice
naţiune poate trimite efectiv înapoi la destinatar eventualele
rachete nucleare distrugătoare ce ar fi îndreptate asupra sa. Prin
acest program, sistemele Keshe nu doar că pot capta din zbor
rachetele insurgente (care conform tehnologiei curente au o
viteză de aproximativ 2-3 Mach), dar sunt capabile să identifice
imediat de unde au fost trimise şi să le returneze cu viteze chiar

Să urmărim în continuare câteva date cronologice marcante ale
constituirii şi dezvoltării Fundaţiei Keshe. Aceste date se pot
dovedi foarte utile în a ne forma o concluzie bine conturată
despre gradul de autenticitate şi eficienţă a acestor tehnologii,
cât şi despre semnificaţia conjuncturilor stranii prin care
Mehran Keshe şi membrii fundaţiei sale au trecut până acum.
Fizicianul şi inginerul de origine iraniană Mehran Tavakoli
Keshe a absolvit Universitatea Queen Mary din Londra în anul
1981, obţinând specializarea în fizică nucleară. El a înfiinţat
Fundaţia Keshe în anul 2005 cu scopul de a pune bazele unei

Acesta este punctul în care, în tabloul de ansamblu, lucrurile se
conexează perfect cu apariţia tehnologiei Keshe. Nu este un
secret că Mehran Keshe a oferit în anul 2008 tehnologia sa
guvernului iranian tocmai pentru ca Iranul să se poată apăra şi
să rămână o ţară liberă. De altfel, membrii Fundaţiei Keshe
recunosc că exact tehnologia lor a stat la baza capturării navetei
americane. Mai mult, ei avertizează forţele militare americane
că dacă ar trimite cele mai avansate prototipuri de avioane de
vânătoare pentru a ataca Iranul, atunci acestea vor fi
transformate cu cea mai mare uşurinţă (prin declanşarea unor
câmpuri magnetice şi gravitaţionale foarte puternice) în simple
mormane de fiare vechi. Membrii Fundaţiei Keshe ţin însă să
sublinieze că nu vor folosi niciodată această tehnologie pentru a
ataca, ci doar pentru a menţine un climat de pace şi securitate.
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companii sau organizaţii care să dezvolte o tehnologie spaţială
cu totul nouă. Fundaţia este pacifistă, non-profit, non-religioasă
şi aspiră doar să facă noi descoperiri ştiinţifice, cu ajutorul
cărora să dezvolte tehnologii şi soluţii eficiente la problemele
globale majore.
În anul 2004, inginerul Mehran Keshe pusese deja la punct o
tehnologie care prefigura posibilităţi extraordinare, constituită
după modelul funcţionării tuturor structurilor din Univers
(atomi, planete, stele, galaxii etc). Rezultatele experimentale au
confirmat pe deplin modelul teoretic, ceea ce ar fi putut
reprezenta recunoaşterea unui succes de-a dreptul epocal pentru
ştiinţă. Şi totuşi, comunitatea ştiinţifică a ignorat aproape
complet rezultatele lui Keshe.
Merită să remarcăm succint o situaţie ce a avut loc în aprilie
2004 şi care reflectă foarte concludent poziţia savanţilor
convenţionali faţă de rezultatele savantului iranian. În intenția
de a comunica lumii științifice o parte din concluziile teoriilor
sale, fizicianul iranian a trimis Societăţii Regale Britanice de
Astronomie un studiu intitulat „Crearea găurilor negre”.
Societatea i-a transmis în data de 8 iulie 2004 un răspuns scris
în care îl informa că nu îi poate publica studiul, dar că îl va
păstra totuşi în bibliotecă pentru eventuale consultaţii. Însă
exact în aceeaşi zi în care a primit răspunsul societății britanice
(la aproximativ trei luni de la trimiterea studiului),
binecunoscutul savant Stephen Hawking a anunţat public că
după 30 de ani în care a crezut că găurile negre nu eliberează
energie, s-a răzgândit şi a emis o nouă teorie. Această nouă
teorie era însă exact o imitaţie a studiului pe care M.T. Keshe îl
trimisese către Societatea Britanică de Astronomie! Obiecţiile
lui Keshe adresate ulterior societăţii au rămas fără răspuns.
În urma acestei experienţe deplorabile Mehran Keshe a decis că
nu îşi va mai trimite altor instituţii rezultatele studiilor, ci şi le
va publica direct. Ca urmare, el a publicat trei cărţi – „Ordinea
universală a creării materiei” (2009), „Structura luminii”
(2010) şi „Originea Universului” (2011) – în care a explicat pe
larg noile principii pe care le-a descoperit. Alături de complexe
demonstraţii matematice, lucrările conţin descrierea unor
modele tehnologice care pot fi verificate atât teoretic cât şi
experimental.
Tehnologia sa a fost pentru prima dată testată experimental la
Universitatea din Bruxelles (Belgia) în perioada noiembrie 2004
– martie 2005. Raportul final de evaluare a fost semnat de
profesor doctor Mark Van Overmeire (mare expert al
concernului FLAG – Grupul Aerospațial Flamand) şi indica
faptul că producerea energiei cu această tehnologie este perfect
posibilă. Raportul a confirmat totodată şi că „principiile de
funcţionare descriu procese similare cu cele ale producerii de
energie în interiorul stelelor”.
Din aprilie 2005, ca urmare a raportului profesorului Van
Overmeire, au apărut mai multe facilități de colaborare în
vederea dezvoltării sistemelor Keshe. Foarte curând a fost
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demarat un studiu practic pentru primul prototip. Sistemul a fost
examinat de mai mulţi oameni de ştiinţă belgieni, care l-au
descris în raportul lor de fezabilitate ca fiind practic și
funcțional. Tot atunci a fost pregătit pentru producție primul
„sistem de producere a gravitaţiei și a energiei”. În octombrie
2005, M. Keshe a obţinut de la Oficiul European de Brevete
mai multe brevete de invenţie. Patentele acestora pot fi
consultate şi downloadate de pe site-ul Oficiului European sau
de pe site-ul Fundaţiei Keshe.
Tot în anul 2005, M. T. Keshe a construit primele reactoare
statice cu plasmă. Concluziile teoretice enunţate anterior au fost
confirmate în practică: aceste reactoare produc tensiune și
curent la temperatura camerei și la presiunea atmosferică
obişnuită. Ulterior au fost construite şi evaluate mai multe
prototipuri de asemenea reactoare cu plasmă. Reactoarele au
fost testate şi în scopuri medicale, în prezența medicilor. Din
nou, brevetele de invenţie au fost înregistrate la Oficiul
European de Brevete. Pe ansamblu, în anul 2005 au fost
îndosariate patente pentru mai mult de 300 de aplicaţii ale
acestei tehnologii.
La sfârşitul anului 2005, au început să apară şi primele
problemele cu autorităţile. Mai
multe corporaţii industriale i-au
cerut lui M. Keshe să le cedeze
tehnologia, ameninţându-l cu
moartea. Inginerul iranian a
refuzat, însă curând după aceea
au început presiunile asupra lui
din partea guvernului belgian.
În anul 2006, Mehran Keshe a
fost abordat de către concernul
E-Capital pentru o eventuală
finanțare. Ei au pus condiţia ca
domnul Keshe să semneze un
acord de non-divulgare cu principalul său deţinător de acţiuni,
IMEC (organizație belgiană de cercetare în domeniul
nanotehnologiei). Profesorul William D’Haeseleer (șeful
departamentului nuclear al Universităţii din Leuven) a evaluat
tehnologia Keshe şi a fost de acord că aceasta este în proporţie
de 95% corectă şi funcţională. La cererea directorilor de la ECapital, IMEC a făcut o evaluare independentă a producției de
nano-materiale SP2 și SP3 prin tehnologia Keshe (denumirile
de „SP” se referă la materializarea din câmpul plasmatic a unor
straturi de materiale). Ei au emis un raport confidenţial care
confirmă producerea de nano-straturi SP2 și SP3 de diamant, în
condiții tehnologice care nu mai fuseseră atinse niciodată pe
Pământ până atunci. Acest lucru a reprezentat un succes
tehnologic major. Printr-o scrisoare trimisă Fundației Keshe,
avocatul IMEC a interzis însă prezentarea publică a descoperirii
descrisă în raportul lor confidențial. Pretextul acestei interziceri
a fost acela că Fundaţia Keshe produce şi utilizează materiale
nucleare periculoase. În scrisoarea sa, avocatul IMEC a
ameninţat Fundaţia că o va denunţa ca fiind o organizație ilicită.
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Această situaţie a declanşat acţiuni de forţă ale structurilor de
securitate belgiene ce au ajuns până acolo încât – ceva mai
târziu, în anul 2010 – Fundaţiei Keshe i-a fost interzisă orice
colaborare cu vreo organizație științifică din Belgia.
În anul 2009, Ghent University din Belgia a confirmat că prin
tehnologia Keshe au putut fi asimilate în mod direct gaze din
mediul înconjurător (dioxid de carbon și metan) şi că ele au
putut fi transformate la temperatura şi presiunea camerei în
nano-soluții și nano-solide. Aceste rezultate au fost confirmate
experimental prin analiză spectroscopică şi de către Institutul
din New York. Rapoartele acestor instituţii au fost publicate în
cea de-a doua dintre cărţile lui M. T. Keshe, „The structure of
Light”. În fotografia alăturată sunt prezentate câteva recipiente
cu dioxid de carbon şi metan menţinute în stare lichidă la
temperatura şi presiunea camerei.
În data de 8 iunie 2010, în timp ce se afla în
aeroportul din Toronto (Canada), fiind doar
în tranzit spre Mexic, M. T. Keshe a fost
arestat şi apoi sechestrat timp de 11 zile de
către Poliţia canadiană. I s-a spus imediat,
fără nicio ambiguitate, că dacă presa va fi
informată, va fi pus în închisoare cu
acuzaţia că este o persoană atât de periculoasă, încât este
pasibilă de pedeapsa cu moartea. Cu acea ocazie poliţiştii
canadieni i-au răscolit prin bunuri, i-au copiat fișierele
personale şi datele științifice din laptop și i-au furat flacoanele
conținând dioxid de carbon și metan în stare de gans (gaz ce se
transformă la nivel de nanoparticule și apare ca materie solidă),
precum și recipiente conţinând alte nano-materiale. Savantul
iranian a fost apoi supus în mod absolut abuziv unui program
intensiv de intimidare, fiind interogat aproape continuu timp de
trei zile. M. T. Keshe susţine că are informaţii care atestă că
arestarea sa a fost executată de guvernul canadian cu autorizaţia
Casei Albe.
În data de 26 noiembrie 2011, M. T. Keshe a intenţionat să
prezinte în cadrul unei conferinţe publice susținute la
Eindhoven (Olanda) o parte din rezultatele extraordinare ale
tehnologiei sale. Printre acestea, un generator de energie liberă
de 3 KW şi un automobil care avea capacitatea să leviteze. Cu
doar o zi înaintea conferinţei, câţiva agenţi belgieni (cu care mai
avusese de-a face) au venit la laboratorul său şi i-au cerut
licenţele pentru cele două dispozitive. Cum aceste licenţe nu
aveau de unde să existe, cele două modele au fost confiscate.
Din păcate, la conferinţa care a urmat, deşi Keshe promisese că
va arăta dovezile incontestabile ale validității tehnologiei sale,
aceasta nu a mai fost posibil.
La câteva zile după această conferinţă din Eindhoven, pe data
de 28 noiembrie, s-a încercat asasinarea lui M. T. Keshe. Sub
automobilul său a fost fixat un mic dispozitiv explozibil
controlat electronic de la distanţă, care urma să fie detonat când
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maşina ar fi ajuns la o anumită viteză. Spre norocul său, Keshe
a scăpat cu viaţă din acest atentat. La puţin timp după aceea, opt
agenţi belgieni au urmărit să provoace un aşa-zis „accident” în
casa din Belgia a lui Mehran Keshe, care să conducă la moartea
acestuia. De asemenea, şi această tentativă de asasinat a eşuat.
Aşa cum era de aşteptat, problemele nu s-au oprit aici. După
aceste atentate, autorităţile belgiene au încercat totul pentru
discreditarea inginerului iranian. Mai întâi a fost acuzat că
practică medicina fără licenţă. Dl. Keshe a explicat însă că el
doar produce aparatură medicală şi are un permis în regulă
pentru aceasta. (Se pare că motivul real al acestui atac a fost în
realitate acela că dispozitivele Keshe pot trata cancerul, ceea ce
deranja teribil pe anumiţi oameni influenţi.) Apoi s-a încercat
acuzarea că Mehran Keshe ar fi furat din banii Fundaţiei Keshe.
Şi această acuzaţie a dat greş întrucât Keshe nu mai avea niciun
fel de cont personal, ceea ce a făcut să nu se poată demonstra
nimic de acest gen. S-a încercat apoi crearea unui scandal
sexual în legătură cu o femeie. Au fost folosite pentru aceasta
câteva dintre mesajele savantului Iranian, după ce în prealabil iau fost downloadate fraudulos toate cele 30.000 de mail-uri de
pe adresa personală. Acuzaţia despre relaţia cu femeia
respectivă s-a dovedit a fi complet hilară, deoarece foarte mulţi
oameni din Fundaţia Keshe ştiau că ea este, de fapt, fiica
adoptivă a lui Mehran Keshe, având la rândul ei doi copii.

La începutul anului 2012, atât M. T. Keshe cât şi alţi membri ai
fundaţiei sale au fost ameninţaţi cu moartea de către prinţul
Albert II al Belgiei (fost rege al Belgiei, care aparţine grupării
satanice Illuminati) şi de către acoliţii săi aflaţi la putere în
guvernul belgian. Din informaţiile pe care le-a primit de la
anumiţi ofiţeri din serviciul secret belgian (care au dorit să-i
spună adevărul), Keshe a aflat că se urmărea răpirea lui şi a
familiei sale, urmată de torturarea lor. Înainte ca savantul
iranian să fie omorât, planul era ca el să fie martor la uciderea
soţiei şi copiilor săi, chiar în faţa sa. Referitor la toate acestea,
Keshe a mărturisit că nu avea nicio şansă să reclame
ameninţările la Poliţia belgiană, întrucât ştia dinainte că aceasta
este coruptă şi pusă în slujba prinţului Albert. Fiind absolut
evident că în aceste condiţii nu ar mai dura mult până şi-ar
pierde viaţa, M. Keshe a decis să plece din Belgia. Abia după
plecarea din această ţară, el a adresat o plângere oficială
procurorului-şef de la Curtea Penală Internațională (cu sediul la
Haga, în Olanda), Fatou Bensouda, în care a reclamat
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ameninţările şi abuzurile la care a fost supus şi a solicitat
efectuarea unor investigaţii.

tehnologia MAGRAV. Informaţiile au fost puse la dispoziţia
întregii planete prin intermediul filialei din Taiwan a fundaţiei.

După plecarea din Belgia, Mehran Keshe a ales să se mute în
Italia. Italia este singurul stat din Europa care şi-a manifestat la
nivel guvernamental interesul pentru tehnologia inovatoare pe
care Fundaţia Keshe o propune. Din data de 2 martie 2012,
sediul Fundaţiei Keshe a fost stabilit în Italia. Este de remarcat
că şi guvernele altor naţiuni în afară de Italia au primit pe cale
oficială planurile complete ale tehnologiei Keshe. Printre
acestea se află guvernele din Iran, Brazilia, Rusia, India, China,
Japonia, Australia, Taiwan, Armenia, Sudan, Thailanda,
Bangladesh, Sierra Leone sau Congo. De fapt, prin ambasadorii
lor, toate guvernele lumii au fost deja anunţate de existenţa
acestei tehnologii revoluţionare.

La începutul anului 2014 a fost înfiinţat Spaceship
Institute. Practic toate cercetările şi realizările Fundaţiei Keshe
sunt orientate pentru concretizare în cadrul Spaceship Institute.
Scopul institutului este acela de a oferi guvernelor lumii metode
de a dezvolta un program spaţial mult mai avansat decât cel
actual (decât al NASA, de exemplu), pentru a trimite misiuni cu
echipaj uman în spaţiul cosmic. De pe site-ul fundației aflăm că:
„Programul Spaţial va proteja Pământul şi va conferi omului
libertatea de a călători în spaţiu şi de a avea noi aşezări pe
Lună, pe Marte sau mai departe în spaţiu. Construirea navelor
spaţiale Magrav, pe baza sistemelor de reactoare plasmatice, a
sistemelor de sănătate şi a sistemelor de locuit, va aduce o nouă
industrie – cea a plasmei –, va crea noi locuri de muncă şi va
aduce o mare prosperitate (apă, alimente, sănătate, energie,
spaţii de locuit) pentru toţi. Această tehnologie va aduce pace
deoarece nu va mai fi nevoie de războaie pentru securitatea
lumii şi pentru resurse”. Spaceship Institute oferă cunoaşterea
sa cercetătorilor oneşti din întreaga lume pentru ca ei să o poată
transmite apoi guvernelor şi naţiunilor lor. Conform
programului aflat în derulare, în luna decembrie a acestui an
(2014) vor fi acceptaţi 250 de noi membri.

Fundaţia Keshe a urmărit să ofere întregii lumi în mod gratuit
planurile şi dispozitivele tehnologice pe care le-a proiectat şi
dezvoltat. Prima iniţiativă de acest gen a avut loc pe 21 aprilie
2012, la Bruxelles, când fundaţia a invitat toate naţiunile
globului la o conferinţă de pace în care se viza, printre altele,
punerea la dispoziție către fiecare guvern al lumii a unui stickUSB cu informaţii esenţiale despre tehnologia Keshe. Însă,
datorită presiunilor mari care s-au făcut asupra liderilor lor,
relativ puţine state au răspuns pozitiv la invitaţia Fundaţiei.
Chiar şi câteva dintre statele care şi-au confirmat participarea sau răzgândit brusc, cu 48 sau chiar cu 24 de ore înaintea
conferinţei (cum a fost cazul SUA). A doua iniţiativă de acest
gen a avut loc în tot în Belgia, pe data de 6 septembrie 2012.
Începând cu 21 martie 2013, Fundaţia Keshe a început
susţinerea unei serii de conferinţe publice (workshopuri)
referitoare la implementarea cât mai rapidă a tehnologiei sale
revoluţionare în viaţa comunităţilor. Aceste workshopuri sunt
distribuite şi pe internet (inclusiv facebook), având un număr
impresionant de accesări. La sfârşitul lunii iulie 2014 s-a ajuns
deja la cel de-al 20-lea workshop distribuit prin internet pe tot
globul. Există, de asemenea, sute de persoane care au confirmat
că experimentele simple ce au fost propuse sunt cu adevărat
viabile şi funcţionează.
În luna martie 2014, site-ul şi serverul Fundaţiei Keshe au fost
atacate aproape non-stop prin acţiuni de hacking. Având mai
multe informaţii care îl avertizau că viaţa sa este serios
ameninţată, în data de 14 martie 2014, Mehran Keshe, a acordat
un interviu în cadrul emisiunii Mike Harris Show, pe care au
accesat-o peste 3 milioane de
vizitatori. Datorită riscului major
ca M. T. Keshe să fie asasinat şi
pentru a preveni pierderea
informaţiilor fundamentale despre
tehnologia Keshe, în data de 15
martie 2014 a fost distribuit pe
internet conţinutul „legendarului”
stick USB (ce a fost oferit în
aprilie 2012 naţiunilor ce au
răspuns
invitaţiei
Fundaţiei
Keshe),
cu
detalii
despre
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Este interesant să menţionăm că cercetătorii de la Spaceship
Institute au evidenţiat prin sistemele pe care le deţin şi apariţia
frecventă în atmosfera Pământului a globurilor de lumină ce
sunt de obicei numite OZN (obiecte zburătoare neidentificate).
Observând aceste apariţii, Mehran Keshe a remarcat că ele
folosesc aceleaşi principii ale controlului câmpurilor magnetice
şi gravitaţionale, întocmai ca şi tehnologia Keshe. În opinia sa,
aceste vehicule aparţin unor fiinţe extraterestre care au venit să
ne observe, ceea ce este cumva firesc. Savantul iranian mai
spunea – mai în glumă, mai în serios – că destul de curând vom
avea şi noi OZN-uri şi vom fi consideraţi „aliens” (străini din
spaţiu) de către fiinţele de pe alte planete.
Cercetările lui Mehran Tavakoli Keshe au pornit de la efortul de
a înţelege cum este posibil ca mişcarea tuturor planetelor,
stelelor, galaxiilor şi a celorlalte structuri din Univers să se
auto-întreţină timp de miliarde de ani. După aproape 20 de ani
de studii, el a elaborat un nou model teoretic despre natura
gravitaţiei şi a celorlalte forţe fundamentale din Univers. Unul
dintre principiile fundamentale ale teoriei sale este acela că
orice entitate din Univers – fie ea un atom, o planetă, o stea sau
o galaxie – are gravitaţie şi un câmp magnetic. Acestea două
(gravitaţia şi magnetismul) formează un sistem unitar.
Gravitaţia este atracţia, iar magnetismul este repulsia. De
asemenea, fizicianul iranian afirmă că ceea ce produce efectele
gravitaţionale ale planetelor, stelelor, precum şi dinamica de la
nivelul atomilor este interacţiunea a două câmpuri magnetice
care sunt produse de nucleele acestor corpuri. În cazul
Pământului, de exemplu, teoria oficială în prezent acceptată
descrie existenţa doar a unui singur câmp magnetic generat de
nucleul planetei. În studiile sale, Keshe a ajuns totuşi la
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concluzia că există un dublu-câmp magnetic emanat de nucleul
Pământului şi că tocmai interacţiunea continuă dintre aceste
două câmpuri interioare generează apariţia gravitaţiei şi a
magnetismului planetar. Mehran Keshe arată că partea cea mai
interioară a nucleului Pământului posedă hidrogen şi alte câteva
elemente care intră în anumite reacţii de fuziune plasmatică
nucleară. Curenţii care se creează în acest proces generează un
câmp magnetic de bază, care este suprapus peste câmpul
magnetic (deja cunoscut) al nucleului.
Teoria lui Keshe arată că atunci când două câmpuri magnetice
de intensităţi similare interacţionează, ele devin „înlănţuite”
într-o sferă dinamică mai mare, iar când asemenea sfere
dinamice interacţionează între ele, se produc câmpuri magnetice
şi gravitaţionale. Fiecare câmp magnetic conţine componente
plasmatice ale celor trei tipuri de bază ale materiei: materie,
antimaterie şi materie neagră. Interacţiunea dintre aceste trei
forme de materie se regăseşte sub forma unui sistem mai mare
de integrare dinamică, numit de Keshe „Plasma iniţială
fundamentală” sau „Neutron”. Din neutron se disociază atomul
(cu componentele sale – protonul şi electronul), procesul fiind
însoţit de eliberarea unor mici fragmente de câmp magnetic sub
formă de energie sau lumină.
Aspectul practic fundamental care a condus la crearea
tehnologiei Keshe este bazat pe dinamica plasmei încărcate
electric care devine sursă a câmpurilor magnetice şi
gravitaţionale. Inginerul iranian Mehran Keshe a anunţat că pe
baza noii înţelegeri a creării gravitaţiei şi a câmpurilor
magnetice a reuşit să reproducă tipul de sisteme care se autoalimentează în mod natural. El a construit un reactor plasmatic
care reproduce fenomenele ce au loc în nucleul Pământului.
Acest tip de reactor (care are cam 15-20 de cm în diametru) are
capacitatea să îşi creeze propriile câmpuri magnetice şi
gravitaţionale şi nu necesită combustibili convenţionali (fosili),
funcţionând doar pe baza unei anumite utilizări a hidrogenului
(care este cel mai răspândit element din Univers).
Au fost realizate numeroase teste cu reactoare plasmatice
simple și chiar cu sticle goale de plastic utilizate ca reactor,
aceste experimente validând aplicabilitatea cu totul
extraordinară a descoperirilor savantului iranian. În anul 2007,
M. T. Keshe a realizat o demonstrație simplă în care evidenția
apariția unor niveluri scăzute de energie electrică generate de
plasma produsă cu ajutorul nanomaterialelor și un lichid nonacid, într-o banală sticlă de Coca-Cola, la temperatură și
presiune obișnuite. (Prezența straturilor de carbon SP2 și SP3 pe
suprafața electrozilor de cupru a fost confirmată de Centrul
pentru energie nucleară al Universității Leuven, prin replicare
independentă, și de institutul pentru nanotehnologie IMEC, prin
spectroscopie Raman. La crearea carbonului SP2 și SP3 nu au
fost folosite surse adiționale de energie, cum ar fi magneți,
lasere,
arcuri
electrice
sau
raze
gamma.)
Descoperirea acestor noi principii a făcut posibile foarte multe
aplicaţii extraordinare. Cercetările şi experimentele realizate au
demonstrat în mod clar că acest tip de tehnologie este fezabilă,
nu presupune riscuri, energia și materia pot fi generate ieftin şi
curat (fără poluare), într-un mod extrem de performant, care a
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fost până acum total necunoscut. Au fost îndosariate patente
pentru sute de aplicaţii ale acestei tehnologii, cum ar fi
generatoare super-eficiente de energie, sisteme anti-gravitație,
purificarea mediului ambiant, nanotehnologia, multiple aplicaţii
în domeniul medical etc.
Una dintre aplicaţii este un generator care prin intermediul
rotaţiei unui câmp de plasmă
magnetizată într-o bobină de sârmă de
cupru are capacitatea să inducă un
curent de electroni prin acea bobină,
care poate genera astfel energie
electrică oriunde în Univers, în orice
moment. Mehran Keshe a explicat că
întocmai cum electronii se rotesc în
mod natural în interiorul atomilor, la
fel se rotește şi miezul generatorului
său, în virtutea legilor naturii.
Rezultatele experimentale obţinute de M. Keshe, arată că s-a
reuşit ca prin modificarea câmpurilor magnetice şi
gravitaţionale ale elementelor, acestea să poată fi trecute dintr-o
stare de agregare în alta la temperatura şi presiunea camerei
(adică în condiţiile obişnuite de mediu). În mod obişnuit,
trecerea materiei dintr-o stare în alta se face prin modificarea
temperaturii sau presiunii. Mehran Keshe a extras prin noile
metode, direct din aer, gaze precum dioxid de carbon (CO2) sau
metan (CH4) şi a reuşit să le menţină sub formă de nanoparticule în stare lichidă, de gel, sau de pudră.
Deşi poate să pară de necrezut, există rezultate foarte concrete
care arată că prin reproducerea anumitor condiţii plasmatice, în
reactoare de tip Keshe pot fi produse direct orice fel de
materiale, oriunde în spaţiu. Se creează mai întâi plasma (starea
de plasmă) – să zicem – a cuprului din câmpul magnetic al
Universului şi apoi acea plasmă poate fi convertită în materie.
La fel se poate proceda şi pentru a produce aur, diamant,
mercur, sau orice alt element pe frecvenţa căruia sunt acordate
câmpurile generatorului.
Este util să amintim că plasma este cea de-a patra stare de
agregare a materiei, celelalte trei fiind starea solidă, lichidă şi
cea gazoasă. Plasma este starea principală a materiei din care
sunt constituite stelele, ceea ce înseamnă că aceasta este starea
preponderentă a materiei din întregul
Univers.
O altă aplicaţie a sistemelor Keshe
este aceea că prin modificarea
câmpului magnetic şi gravitaţional al
elementelor pot fi create (la
presiunea şi temperatura camerei)
nano-materiale şi super-conductori.
Acest gen de materiale au fost
evaluate şi confirmate de către mai
multe universităţi. Super-conductorii
obţinuţi prin tehnologia Keshe au o
rezistenţă de aproape zero ohmi, ceea ce înseamnă că practic ele
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ar putea conferi computerelor viteze de mii de ori mai mari
chiar şi decât ale celor mai rapide computere actuale, cum ar fi
cele ale serviciilor secrete americane (de tip Cray 5). Un alt
avantaj major al acestor calculatoare ar fi acela că ele nu se vor
supra-încălzi.
Fundaţia Keshe anunţă că prin descifrarea legilor
magnetismului a fost înţeleasă proprietatea naturală a
magneţilor de a atrage anumite metale. Membrii fundaţiei arată
că prin crearea altor câmpuri magnetice specifice se pot crea
materiale magnetice care să atragă, de exemplu, doar lemn sau
doar plastic. Folosind astfel principiile atracţiei magnetice
paralele, sistemele Keshe pot decontamina mediul înconjurător
de infestările chimice şi nucleare, pot îndepărta eficient emisiile
de CO2 din atmosferă sau pot să purifice apa. Pot fi, de
asemenea, îndepărtate şi radiaţiile din sol şi aer. În vederea
realizării unei aplicaţii foarte necesare în acest sens, Fundaţia
Keshe a luat legătura cu autorităţile oraşului Fukushima (afectat
în anul 2013 de scurgeri de material radioactiv de la un reactor
nuclear) pentru a extrage radiaţiile din sol, în mod gratuit. De
menţionat că această decontaminare ar permite ca noile
generaţii de copii care se nasc în zona Fukushima să nu fie
afectate de malformaţii degenerative. Din nefericire, există o
rezistenţă îndârjită din partea anumitor persoane din guvernul
japonez faţă de aplicarea acestor metode (se pare că pentru a nu
se ajunge la recunoaşterea publică a eficienţei lor).
Noua înţelegere a producerii forţei gravitaţionale a condus şi la
capacitatea de a o replica. Mai exact, prin intermediul
reactoarelor plasmatice cu câmp magnetic dublu se poate genera
magnetism şi gravitaţie. Este vorba de aşa-numitele Reactoare
MAGRAV. Aceasta conduce la o adevărată revoluţie în
domeniul transporturilor de orice tip, devenind foarte uşor să fie
făcute să leviteze vehicule şi aeronave, indiferent de greutatea
lor. Cea mai importantă dintre aplicaţiile tehnologiei Keshe este
cea referitoare la Programul Spaţial, în cadrul căruia se are în
vedere construirea unor nave destinate călătoriilor în spaţiul
cosmic. Caracteristicile navelor ce ar putea fi construite cu
ajutorul tehnologiei Keshe sunt net superioare celor
convenţionale, încât ele pur şi simplu par să fie de domeniul SF.
Aceste nave ar putea depăşi viteza luminii şi în consecinţă ar
traversa foarte rapid sistemul solar. De menţionat că prin
intermediul unui scut energetic creat în jurul navei, ocupanţii săi
ar fi protejaţi în mod implicit de forţele inerţiale (care sunt
uriaşe la acceleraţii mari), precum şi de radiaţiile sau obiectele
care ar putea lovi nava. Acest câmp energetic din jurul navei
face, de asemenea, ca ea să nu mai poată fi detectată de radar.
Pentru ochiul liber, o navă care utilizează această tehnologie va
arăta ca o lumină strălucitoare. În plus, va fi eliminată problema
majoră pe care o au navele şi rachetele actuale, legată de
încălzirea pereţilor exteriori din cauza frecării cu aerul.
Dar tehnologia Keshe vizează şi inovarea transportului „local”,
cel de la suprafaţa planetei. Introdusă în transportul public, noua
tehnologie ar face ca orice tip de autovehicul să se poată deplasa
prin levitaţie şi să nu mai necesite roți. În acelaşi mod s-ar
deplasa şi trenurile, tramvaiele sau metrourile, fără să mai fie
nevoie de şine sau linii de tensiune.
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Unitățile reactoarelor MAGRAV ar putea fi aplicate şi
autovehiculelor electrice, care ar obține în acest fel o rază de
autonomie de mişcare practic nelimitată (milioane de kilometri).
Produsele de uz casnic și electronice pot beneficia şi ele de
această tehnologie. Prin punerea în aplicare a unei versiuni
micro-scară a reactoarelor cu plasmă de tip Keshe, aceste
produse ar putea funcţiona independent de o sursă exterioară de
alimentare chiar şi pentru perioade foarte lungi de timp (o sută
de ani). Patentul pentru un astfel de reactor micro-plasmatic
(Micro-plasma-reactor) a fost deja eliberat de Biroul European
de Patente.
Aplicaţii deosebit de eficiente au fost realizate în domeniul
vindecării diferitelor tipuri de boli. Aspectul esenţial este că
metodele Keshe operează direct la nivelul structurilor
plasmatice şi atomice ale corpului uman. Odată ce o boală este
diagnosticată, reactorul plasmatic este calibrat pe configuraţia şi
frecvenţa organului afectat. Sistemul poate stimula organismul
prin intermediul câmpurilor energetice în direcţia inversării
unor procese maladive, sau pentru deschiderea unor blocaje,
pentru a dizolva/resorbi anumite structuri materiale (inflamaţii,
pietre, nisip, polipi, celule canceroase) sau pentru a stimula
creşterea unor zone afectate. În acest mod, celulele bolnave sau
deteriorate ale organelor pot fi aduse înapoi la starea de
sănătate. Câmpurile energetice care acţionează la nivel
informaţional sunt resetate permanent, iar informațiile eronate
din organism sunt complet șterse și înlocuite cu informațiile
corecte.
Procedura nu presupune pastile, injecţii şi nici efecte secundare,
precum în cazul medicinei actuale. Testarea pe mulți voluntari
(care epuizaseră toate opţiunile de tratament convenţionale!) a
demonstrat în mod clar că rezultatele sunt certe. Pe site-ul
Fundaţiei Keshe puteţi consulta mai multe mărturii şi probe
video ale unor cazuri de cancer, scleroză multiplă, Parkinson,
cangrenă, A.L.S., fibromialgie, alergii, epilepsie şi altele, care
au fost tratate cu success, fiind definitiv înlăturate.
Într-un mod deschis şi sugestiv, membrii Fundaţiei Keshe ne
transmit că: „Tot ceea ce vă prezentăm poate părea mult prea
frumos ca să fie adevărat. Dar cu toate acestea este vorba
despre nişte fapte”. Ei consideră că este important ca toţi
oamenii să ştie că este dreptul lor legitim să beneficieze de
această tehnologie care poate transforma radical lumea. După
cum este specificat şi în videoclipul promoţional al Fundaţiei,
pentru a ajuta la implementarea noilor sisteme este util ca toţi
cei interesaţi să distribuie informaţiile despre aceste perspective
revoluţionare, să caute să se informeze cât mai bine în
continuare ei înşişi şi chiar să solicite guvernelor lor informaţii
oficiale despre tehnologia Keshe. Cu privire la ceea ce va urma
în viitorul apropiat, opinia lui Mehran Keshe este că „Aplicarea
noii tehnologii pe scena mondială trebuie decisă acum de către
guverne. Însă guvernele marilor ţări trebuie să înveţe să ofere
şi să ajute şi nu să jefuiască aşa cum au făcut timp de secole”.
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ANEXA 1
M. T. Keshe despre tehnologia plasmatică – Aplicaţii ce sunt
utile pentru sănătate
„Noi întemeiem astfel o nouă industrie pentru sănătate ce este
utilizată și în cadrul tehnologiei spaţiale. Ea este făcută de
oameni pentru oameni. Alăturaţi-vă efortului nostru, în toate
formele armonioase și adecvate la care vă gândiţi, ca să vedem
cum putem aduce transformări la nivel planetar.
Am adus tehnologia (plasmatică, n.red.) şi cunoştinţele
respective în lumea aplicaţiilor medicale şi, astfel, descoperim
cât de uşor anumite boli, care anterior au reprezentat o mare
problemă pentru lumea ştiinţifică, pot fi complet eliminate sau
pot fi... reprocesate, aşa cum spunem noi...
Sistemul poate avea diferite aplicaţii benefice. [...] Noutatea o
reprezintă înţelegerea prealabilă a modalităţii în care pot deveni
câmpurile magnetice şi gravitaţionale întocmai ca o plasmă, în
acelaşi timp, în acelaşi sistem, în aceeaşi parte a aceluiaşi
sistem...
De-a lungul secolelor, am văzut efectul câmpului magnetic al
Pământului, pe care l-am numit atmosfera noastră sau ceea ce
denumim magnetosfera Pământului. Iar, secole mai târziu,
Newton a înţeles proprietatea gravitaţiei şi a explicat din
punctul său de vedere ce este gravitaţia. Dacă lumea ştiinţifică...
ar fi descoperit deja că cele două câmpuri, cel gravitaţional şi
cel magnetic, sunt unul şi acelaşi, noi nu am mai fi avut
înţelegerea eronată pe care o avem acum, şi anume să credem că
gravitaţia este Sfântul Graal al ştiinţei. Câmpurile gravitaţionale
şi magnetice sunt, în realitate, create din aceeaşi substanță, în
acelaşi loc, în fiecare sistem dinamic, fie el Pământul, fie el
Soarele, fie el chiar și o galaxie.
Astfel, ceea ce se petrece în realitate este că acest câmp
magnetic sau magnetosfera Pământului este creată de către
forţele de respingere, iar forţele de atracţie reprezintă gravitaţia
sau câmpurile gravitaţionale. Este întocmai ca atunci când ai un
magnet solid. Un magnet solid are un pol nord şi un pol sud.
Când ai un pol nord împreună cu un pol sud, aceşti poli se atrag
iar aceasta este gravitaţia. Iar atunci când ai un pol nord şi un alt
pol nord, aceşti doi poli se resping unul pe celălalt, aşa că acesta
devine câmp magnetic ori, altfel spus, o forţă de respingere...
Într-o plasmă, fie în plasma unui proton fie în plasma unui
electron se petrece acelaşi fenomen, tot într-o formă sferică.
Câmpurile magnetice dinamice creează un câmp magnetic şi un
câmp gravitaţional în acelaşi timp, aşa încât orice obiect care
are asociat un câmp magnetic dinamic este mereu sferic. Nu
vedem obiecte cilindrice în Univers, care au câmpuri
gravitaţionale şi magnetice. Prin proprietatea de reconectare a
polilor magnetici veţi descoperi că majoritatea acestor obiecte
sunt sferice. Şi fiind sferice, ele la rândul lor au câmpuri care
interacţionează, au câmpuri gravitaţionale şi magnetice. Astfel
ceea ce noi numim Magrav este baza a ceea ce ei (oamenii de
ştiinţă, n.red.) numesc antigravitaţie – care este însă un nonsens!
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Nu există nimic care să se numească antigravitaţie! Nu putem
avea în acelaşi timp gravitaţie şi să nu avem în același timp și
un câmp magnetic sau ceea ce noi denumim magnetosferă. Deci
se poate spune că cele două se regăsesc permanent împreună.
Unul reprezintă respingerea, iar celălalt atracţia.Toate sistemele
pe care noi le-am dezvoltat şi testat confirmă corectitudinea
teoriei. Calea prin care noi am descoperit cum putem utiliza
această cunoaştere în aplicaţii medicale este că eu, ca savant, ca
fizician, privesc întotdeauna trupul ca pe o galaxie. În
înţelegerea și viziunea noastră profundă ce se referă la
alcătuirea materiei în special, la ceea ce noi numim materie în
general sau la modul în care se integrează și acționează entităţi
ca Pământul sau Soarele în galaxie şi la cauza pentru care ele au
anumite poziţii – iar poziţiile lor nu se modifică – considerăm
că acelaşi fenomen se petrece și la o scară mai mică, în atomii şi
chiar în moleculele care alcătuiesc celula fiinţei umane. Dacă
înţelegem conceptul de codare a câmpurilor magnetice şi
gravitaţionale şi modul în care se poziţionează ele unele în
raport cu celelalte şi cu materia..., atunci putem merge în
dimensiunea trupului, iar atunci ajungem să privim trupul ca pe
o galaxie. Apoi îi putem permite cu ușurință trupului să-şi
revină şi să se reconfigureze el însuşi la poziţia și starea în care
se afla înainte ca boala să se instaleze în el. Astfel, sistemele pe
care noi le realizăm sunt rigide şi ele sunt o copie a trupului (a
trupului sănătos!, n.red.). Trupul unei persoane este flexibil.El
urmărește să se întoarcă la starea lui armonioasă originară.
Astfel pot fi tratate sau vindecate chiar bolile grave. Noi nu o
numim, de fapt, tratare sau vindecare – este vorba despre o
reconfigurare a trupului pentru revenirea la poziţia și starea sa
originară sau coprocesare.
Această tehnologie ce are felurite aplicații pe partea medicală a
fost testată încă din anii 2004-2005. Şi, în acest moment, noi
desfăşurăm 30-40 de studii paralele
în Europa, în America, în Canada, în
Orientul Mijlociu, în Orientul
îndepărtat, în Belgia, în Olanda, în
Anglia. Am ajuns la un anumit punct,
în care putem face ca un sistem să
poată
fi
programat
ca
să
„reconfigureze“ pe oricine, orice trup,
indiferent de boală. Şi există o
mulțime de semnale că avem foarte
multă dreptate, iar procesul de
verificare este încă în desfăşurare.
Eu sunt născut într-o casă în care fenomenul radiaţiilor era, ca
să spun așa, parte din
pâinea şi din micul
dejun, era parte din
mâncarea
familiei.
Tatăl meu a lucrat la
Philips International,
ca radiolog, aşa că eu
am fost introdus în
lumea radiaţiilor la o
vârstă foarte fragedă,
văzând modul în care
funcţionează aparatele cu raze X şi toate celelalte. Apoi am
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mers în Anglia să studiez fizica nucleară şi am absolvit Colegiul
Regina Maria ca inginer cu specializarea «Tehnologia şi
controlul reactoarelor nucleare». Nu am văzut însă niciun viitor
pentru ceea ce eu aş fi vrut de la această industrie, aşa că am
început să lucrez în mod independent pentru finanţarea
tehnologiei (n.red.: tehnologia actuală, plasmatică) şi în acelaşi
timp făceam muncă de cercetare.
Începând cu anul 2002, aproape tot timpul l-am petrecut cu
dezvoltarea acestei tehnologii. Dar a fost un proces laborios și
de lungă durată. Le-am scris în 14 iunie 1985 celor de la NASA
şi le-am propus această tehnologie...
Şi peste ani, am dezvoltat această tehnologie în trepte. Dar în
ultimii 5-6 ani a apărut, aș putea spune, o dezvoltare meteorică
şi, de atunci încoace, literalmente dezvoltăm în continuare totul,
chiar diferite aspecte noi ale acestei tehnologii zilnic. Prin
aceasta, întreaga ştiinţă se va transforma chiar foarte mult faţă
de ceea ce noi ştim şi faţă de ceea ce am învăţat (până acum,
n.red.), într-un viitor foarte apropiat...
Atunci când am susţinut o prezentare în faţa savanţilor de la
institutul sau organizaţia ce este cunoscută sub numele de
IMEC, în anul 2005, un savant care făcea parte din consiliul
director al uneia dintre filialele acestei societăţi se plimba prin
cameră, în lung şi în lat. L-am întrebat de ce era agitat. El mi-a
răspuns: «Noi discutăm că foarte curând cineva va descoperi
cum este creată gravitaţia, şi întregul joc se va modifica... iar
acum această fiinţă se află aici, explicându-ne cum este aceasta
creată».
Această tehnologie a fost deja evaluată de profesorul Marc Van
Overmeire de la Universitatea flamandă din Bruxelles, VUB –
Vrije Universiteit Brussel.
În
urma
evaluării
guvernului flamand și a
celui federal al Belgiei, s-a
concluzionat:
«Da,
tehnologia este corectă,
este fezabilă» – adică ea
produce energie. Apoi
tehnologia aceasta a fost
atent evaluată de o entitate
comercială independentă ca
să vadă dacă poate reproduce fenomenul, iar reprezentanții
acelei entități au zis: «Da, aceasta poate fi realizată.» Apoi am
început realizarea prototipurilor, diferite prototipuri pe perioade
a 4-5 ani, şi apoi am văzut primele sfere de plasmă în Belgia în
vara anului 2006. În anul 2007, acestea (prototipurile, n.red.) au
fost finalizate.
În anul 2008, la invitaţia guvernului iranian, am testat prima
deplasare externă gravitaţională, la Teheran... Iar acum sistemul
poate zbura, poate face orice mişcare aşa cum dorim, este aşa
cum am spus. Foarte recent am anunţat pe forumul Fundaţiei
Keshe că, dacă Agenţia Spaţială rusească şi cea americană,
NASA, nu vor fi capabile să-şi ajute astronauţii care se află în
Laboratorul Spaţial, deoarece America nu mai are niciun

p. 192

program spaţial până în 2020, iar o rachetă rusească a explodat
recent la lansare, până când aceştia află ce s-a petrecut, noi
suntem deja atât de avansaţi, încât putem oricând să intervenim
şi, dacă este necesar, putem chiar să aducem astronauţii înapoi.”
ANEXA 2
M. T. KESHE – REVELAȚII UIMITOARE DESPRE
PACEA PLANETARĂ
„...Noi avem actualmente oportunitatea să transformăm cursul
evoluţiei omenirii fără războaie şi fără arme. Dacă – şi eu vă pot
arăta în mod practic aceasta, deoarece am testat-o în laborator –
creaţi un astfel de câmp ce va acoperi o zonă militară, niciun
glonţ nu va mai putea fi tras... Dacă puteţi bloca un asemenea
câmp de forţă cu ajutorul a ceva atât de mic, niciun glonţ nu va
mai putea fi tras nicăieri în Siria.
Cunoaşterea aceasta deja ne aparţine, ea se află în mâinile
susţinătorilor Fundaţiei Keshe. Noi devenim astfel o forţă care
poate transforma în bine cursul istoriei umanităţii, punând la
dispoziția oamenilor aplicaţii paşnice. Acum haideţi să începem
jocul! Să vedem în continuare modul în care cunoaşterea poate
deveni o unealtă a păcii. Aţi văzut cât de repede poate un
dispozitiv atât de mic să genereze un anumit câmp. Acum puteți
înţelege cum au reuşit ruşii să defecteze cea mai puternică navă
a americanilor: prin crearea prealabilă a unei triangulaţii. Două
avioane aflate în spaţiu şi un submarin au creat acelaşi câmp ca
şi sistemul pe care l-aţi văzut. Tehnologia le-a fost dată
savanţilor ruşi de câţiva guvernanţi iranieni, şi ei (ruşii, n.red.)
au folosit-o doar de două ori. Astfel, cea mai avansată navă
americană a fost împinsă înapoi într-un port românesc, deoarece
în acel spaţiu nu se mai putea realiza nicio comunicaţie. Din
această cauză, 27 de ofiţeri de rang înalt au plecat, şi-au depus
demisia, deoarece guvernul lor nu i-a putut proteja. Aţi putut
vedea, ei aveau totul, însă sistemul lor de comunicații era
inoperabil.
Acum, aşa cum am spus, noi întindem «mâna păcii» tuturor
naţiunilor pentru a opri înarmarea și războiul. Putem lansa cele
mai avansate rachete sau le putem face să explodeze pe rampa
de lansare. Dacă sunt distructive pentru inamici, sunt distructive
şi pentru voi (adică pentru cei care le lansează, n.red.). Aceasta
este
modificarea
fundamentală a jocului, dar
eu nu negociez pe la spate cu
fiecare, ci o prezint în această
expunere
pentru
toate
naţiunile. Veniţi deci la masa
păcii şi haideţi să înlocuim
toate echipamentele militare
cu o guvernare a păcii... Prin
acelaşi proces, noi am oprit
fabricile care produc tancuri
şi le-am făcut apoi să producă
piane, iar muzica a fost atât de frumoasă! Vă pot arăta imagini
ale pianelor respective. Unul este încă la mine acasă, fiind făcut
din carcasa unei rachete, care a devenit cutia unui pian care
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produce o muzică minunată. Noi venim cu această propunere
pentru a doua oară. Domnule preşedinte Obama, veţi rămâne
preşedintele despre care oamenii îşi vor aminti mereu dacă veţi
apăsa butonul păcii şi veţi lăsa Fundaţia Keshe să inaugureze o
nouă eră în SUA, să înceapă producţia de serie a ceea ce este
binefăcător, dacă o veţi sprijini şi o veţi finanţa. Mâna mea se
îndreaptă către liderii chinezi, preşedinte Xi; eu vă respect..., iar
tăcerea mea vă spune restul.
Dacă veți reuşi să produceţi reactoare rotative eluzive sau
bobine
eluzive,
veţi
vedea că, poziţionânduvă în locul corect, va fi
posibil
să
asigurați
protecția zonei respective
pe o rază de sute de
kilometri, astfel încât
chiar nave de război
foarte avansate și focoase
nucleare vor fi scoase din
funcțiune.
Permiteți-mi să vă explic cum i-au blocat ruşii pe americani.
Unii dintre voi aţi urmărit reportajele. Rușii au folosit două
avioane, al doilea trecând pe deasupra navei americane.
Momentul și poziția blocării pot fi alese în prealabil, utilizatorii
acestei tehnologii plasmatice creând astfel un sui generis
Triunghi al Bermudelor. Este atât de simplu!... Citiţi cu atenție
știrile despre anihilarea celui mai avansat sistem (de
comunicaţii, n.red.) din istoria navală americană de către două
avioane ce au trecut apoi pe deasupra acestuia.
Acum imaginați-vă ce urmează. Cum putem aduce pacea în
lume prin noua tehnologie? Prin utilizarea practică şi
prezentarea aplicaţiilor paşnice ale acesteia, prin informarea
publicului larg din întreaga lume cu privire la existența acestei
tehnologii. Aceste demersuri
vor deschide posibilitatea unei
cooperări între națiuni în ceea
ce privește programul spațial,
fapt ce va permite întregii
umanităţi să beneficieze de pe
urma lui. Nu există altă
alegere, deoarece astăzi cele
mai
avansate
avioane
americane pot fi oprite de
oricine, dacă are atunci la
dispoziție un reactor (este
vorba despre un reactor Keshe, n.red.), pe care îl poate eventual
agăța de un balon, şi după aceea puteți opri avionul chiar în
zbor.
Preşedintele Obama a sunat ulterior guvernul iranian: «Putem
avea jucăria înapoi?» Aşa am făcut din cel mai avansat avion
de spionaj o banală jucărie... Noi am făcut din cele mai avansate
avioane o jucărie pentru un preşedinte. De ce nu am putea face
de acum înainte o jucărie și din alte avioane pentru celelalte
naţiuni ale lumii? Observați cât este de simplu.
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Având în vedere toate acestea, iată că tocmai de aceea, mâna
mea se îndreaptă către liderii lumii, către Excelenţa sa,
preşedintele Xi, către Excelenţa sa, preşedintele Obama, către
Excelenţa sa, preşedintele
Putin: veniţi acum la mine,
la
Fundaţia
Keshe.
Reinstauraţi imediat pacea...
astfel putem transforma în
bine din temelii cursul
istoriei umanităţii.
Mă întreb, după toate
acestea, cât de mulți lideri ai
naţiunilor arabe mai sunt dispuși să cumpere cel mai avansat
avion de spionaj de acum încolo? Mă întreb acum, când eu ştiu
că un astfel de avion a devenit o jucărie, cine va mai vrea să
cumpere o simplă jucărie și să-și angajeze după aceea poporul
în împrumuturi financiare imense, pentru o perioadă de treizeci
de ani? Este doar o banală jucărie foarte scumpă. Să nu uităm că
aceste avioane de spionaj costă zeci de milioane.
Am făcut deja anunțul cu ani în urmă, că pot face un avion de
luptă F-18 să devină o banală pasăre de metal pe pista forţelor
armate aeriene. Acum puteţi înţelege fiecare cum este cu putință
să se facă aceasta. Niciun sistem nu-i va mai funcţiona după
aceea. Niciun sistem nu va mai fi operațional în interiorul său.
Ca să paralizezi cea mai avansată navă militară din lume este o
performanță care costă mai puţin de 10 dolari...
Iată acum, pun creionul aici și voi desena un cerc. Priviţi! După
aceea, creionul nu va mai scrie. Aceasta ne arată cât sunt de
puternice aceste câmpuri! Aşa lucrează în realitate plasma! Noi
utilizăm în prealabil starea materială pentru a modifica după
aceea starea plasmatică. Aceasta atrage după sine o înţelegere
completă... Dar acest sistem nu lucrează doar la nivelul
materiei, el operează, de asemenea, și la nivelul emoţiilor. Acest
sistem revoluționar creează câmpuri de forţă puternice, care
sunt plasmatice, şi apoi ele nu mai sunt subordonate materiei.
Ele sunt atât de puternice, încât depăşesc cu mult starea
materială, aşa cum de altfel aţi văzut că s-a petrecut în exemplul
cu creionul...
În prima expunere vi s-a explicat că am dezvoltat tehnologia
revoluționară în care starea materială a energiei, nano şi gans-ul
se află la aceiaşi parametri, au aceeaşi putere, încât – în felul
acesta – unul poate apoi să-l menţină pe celălalt, pentru ca
celălalt să-şi mărească puterea.
Le dau tocmai de aceea un avertisment tuturor militarilor! Aţi
fost foarte uimiţi cum am putut captura cel mai puternic avion
de spionaj din lume... Sistemul respectiv de control este însă
magnetic. Îl pornim, şi apoi voi nu vă veți mai vedea nava! Ea
este și rămâne invizibilă pentru voi! Bine aţi venit la această
nouă știință și cunoaştere spaţială! Sunteţi acolo... şi nu mai
sunteţi acolo! În acest fel a fost capturat atât de ușor cel mai
avansat avion american (n.red.: drona spion americană) de către
forţele aeriene iraniene. Tehnologia revoluționară a plasmei este
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atât de puternică, încât toate actualele
le dispozitive militare par și
chiar sunt foarte învechite în comparație cu ea.
Oficialii americani, veniți
ți apoi la masă, la Bruxelles... m
m-au
întrebat: «Ne
Ne puteţi spune cum aţi capturat cel mai avansat
avion al nostru?»» Prietenii mei militari americani, ruşi şi
chinezi sunt cu toţii la fel de uimiți.
ți. Toate avioanele devin în
felul acesta invizibile! Aceasta este frumuseţea tehnologiei
revoluționare pe care am descoperit-o!
Vom aduce în felul acesta pacea pe Pământ prin avansul
tehnologic formidabil
la care am ajuns, nu
prin
frica
de
tehnologie, ci prin
folosirea puterii ei
benefice.
În trecut a trebuit să
am grijă la ceea ce
spun despre liderii
lumii, ca să nu
distrug echilibrul precar al situaţiei politice de moment dintre
cele 3-4 mari puteri ale lumii. Acum iată că suntem cu toţii în
aceeaşi barcă! Pentru militarii chinezi prieteni, pentru armata
americană, pentru cei mai buni prieteni din Rusia de la cel mai
înalt nivel din Kremlin, cel mai avansat avion devine cu
ușurință invizibil cu această nouă tehnologie
nologie plasmatică ce
revoluționează
ționează din temelii știința. Pot face tot ceea ce vreau, dar
care este totodată binefăcător, acolo unde este necesar, prin
intermediul acestei noi tehnologii revoluționare.
ționare. (Merită să ne
întrebăm ce vom face în continuare?, n.red.)
ed.) Vom cheltui în
continuare din ce în ce mai mulţi bani pentru dezvoltarea
sistemelor militare care sunt și rămân nefolositoare sau vom
cheltui toți
ți acești bani pentru noua tehnologie descoperită,
pentru a promova neîntârziat pacea lumii? Noi trebuie să
cooperăm și chiar să lucrăm cu militarii pentru a arăta că forţa
lor poate fi întrebuințată
țată mult mai bine pentru aplicaţii paşnice,
decât pentru orice altceva care poate fi distructiv, nefast și
dăunător! Putem considera că am început cu aceasta procesul de
transformare a tuturor forţelor militare în forţe ale păcii...
Îl rog pe unul dintre colegii noştri din Fundaţia Keshe SUA,
colonelul James Hanke: Duceţi imediat mesajul acesta la Casa
Albă! Nu există altă alegere pentru planeta Pământ decât
pacea!... Avem
vem acum posibilitatea să transformăm cu to
toții – în
mod fratern uniți – cursul evoluţiei umanităţii, fără războaie şi
fără arme...“ Şi, în loc de încheiere afirm, aici și acum: acesta
este doar ÎNCEPUTUL!!! Articol preluat din Programul Taberei
spirituale yoghine de vacanță Costinești 2016,, volumul 2, publicat la Editura
Shambala, tipărit de Ganesha Publising House (Articolele
Articolele prezentate au fost
selectate de Cristiana Costache și Ana Gorlescu)

«Pokemon Go», creația
ția CIA? Oamenii
plătesc de proşti ce sunt mulţi bani ca să
fie spionați
ți mai mult și o fac cu zâmbetul
pe buze
Patriot Act permite urmărirea suspecților
suspec
printr-o
simplă cerere a FBI, fără să mai fie nevoie de o decizie
judecătorească. Însă serviciile secrete americane nu s-au
s
mulțumit
țumit cu atât și au dorit să mai adauge câteva articole
acestei legi, care însă au fost respinse, deoarece s-a
considerat că se încalcă și mai mult dreptul la viață privată.

A

ceastă lege a fost adoptată imediat după atacurile
teroriste din data de 11 septembrie 2001 – când mai
multe avioane au fost deturnate și au lovit complexul
World Trade Center din New York și Pentagonul – pentru a da
posibilitatea Guvernului de a supravegh
supraveghea orice persoană care
ar putea plănui un atac terorist împotriva Americii.
Dar dacă încercarea de a îmbogăți
ți Patriot Act nu a fost
aprobată, iată că o altă metodă de supraveghere ss-a ridicat și i-a
luat locul. Noul proiect a fost creat de CIA și se numește
„Pokemon Go”, jocul care a cucerit întreaga lume în ultima
perioadă, scriu cei de la corbettreport.com.
„Dacă vă întrebați cum a fost posibil
sibil acest lucru, iată câteva
detalii. Internetul conectează din ce în ce mai mulți
mul oameni, ale
căror date pot fi colectate cu ușurință.
șurință. Cele mai importante
prevederi ale jocului apar la termeni și condiții. În primul rând,
aplicația cere foarte multe detalii
alii despre utilizatorul devicedevice
ului, printre care abilitatea de a citi contactele din telefon,
conturile pe care le ai pe device și accesul la cameră. Această
aplicație
ție îți cere chiar și accesul integral la contul Google, de
unde pot fi citite sau trimise email-uri
uri de pe contul user
user-ului,
pot fi vizualizate documentele și fotografiile păstrate în Google
Drive, și multe altele. Dar, aparent este vorba de o greșeală
care va fi corectată în curând”,
”, scrie aceea
aceeași sursă citată mai
sus.
„În al doilea rând, siguranța
ța datelor tale este este pusă sub
semnul întrebării conform următorilor termeni: «Putem
împărtăși orice informație a
utilizatorului care se află în
posesia noastră guvernului sau
oficialilor care se ocupă de
siguranța
națională»”,
conform aceluiași articol.
„Niantic Labs, cei care au
creat această aplicație și de
care nimeni nu auzise până
acum, au avut până anul trecut un «start-up»
«start
în cadrul Google,
care a rămas și acum unul dintre acționarii majoritari. John
Hanke este fondatorul Niantic, cel care în
î trecut a fost în
spatele Keyhole, Inc., companie creată din banii obținuți
ob
de la
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In-Q-Tel, brațul
țul de capital al CIA, care ulterior a fost
transformat în Google Maps.
Deci furtuna din spatele jocului «Pokemon Go» a fost creată de
un om de afaceri al CIA, care a integrat compania sa la
Google. În cele din urmă, serviciile de informații
informa nu mai au
nevoie de amendamentele propuse pentru așa--zisa creștere a
siguranței
ței cu ajutorul Patriot Act. Acestea au avut nevoie de
crearea unui joc care să fie distractiv pentru
ntru ca oamenii să se
joace cu el și în care să plătească în realitate pentru propria lor
supraveghere.
Bine ați
ți venit în «Matrix Economy», acolo unde de proşti ce
sunt oamenii plătesc ca să fie spionați...
ți... și o fac cu zâmbetul pe
buze”, se încheie articolul din corbettreport.com.

pus la punct un alt instrument de geolocalizare mai performant,
şi anume „Tracker Smurf”, ce permite urmărirea deplasărilor
posesorului cu o precizie sporită faţă de cea a triangula
triangulaţiei.
Pentru ca toate aceste intruziuni să nu poată fi detectate,
serviciile secrete britanice au creat şi un instrument de protecţie,
denumit „Paranoid Smurf”. De exemplu, dacă un utilizator
suspectează că ar putea fi spionat chiar cu ajutorul
ajutoru propriului
său telefon şi decide să ducă aparatul la un tehnician, acesta din
urmă cel mai probabil nu va reuşi să obţină dovezi care să
confirme respectivele temeri.
Dar serviciile de informaţii pot face multe alte lucruri prin

O DEZVĂLUIRE ULUITOARE:
Serviciile secrete pot controla de la
distanţă telefoanele mobile
Daniel BOB
Serviciile secrete folosesc programe informatice cu
ajutorul cărora pot prelua „controlul total” asupra
telefoanelor mobile inteligente: nu doar interceptează
convorbirile sau ne localizează, ci controlează de la distanţă
funcţiile acestor smartphone-uri,
uri, astfel că ele pot fi folosite,

manipularea de la distanţăă a telefoanelor mobile, inclusiv să
facă fotografii cu ele, susţine în continuare fostul consultant al
Agenţiei Naţionale de Securitate a SUA (NSA), în prezent
refugiat în Rusia.
El subliniază că serviciile secrete pot accesa orice telefon mobil
cu ajutorul
ul unor mesaje SMS denumite „exploit”. „Este un

mesaj specific care ne este expediat la fel ca orice alt mesaj,
dar este ascuns şi nu va fi afişat”, explică Snowden. „Noi
plătim (pentru telefoane), dar adevăratul lor posesor este cel
care controlează programele
amele informatice”, conchide el.

de exemplu, şi ca microfoane ce transmit sunetele din jurul
nostru, a declarat
larat în luna octombrie pentru BBC Edward

Proiectul Aurora

Snowden, făcând referire la cazul particular al GCHQ
(Centrul de ascultări şi decodificări al serviciilor secrete
britanice).
nul dintre aceste programe este aşa-numitul
numitul „Dreamy

U

Smurf”, cu ajutorul căruia telefoanele pot fi închise
ori deschise de la distanţă fără ca utilizatorul să-şi
să dea

seama. Un alt instrument se numeşte „Nosey Smurf”,
care poate activa microfonul telefonului astfel încât să se poată
asculta discuţiile din apropierea aparatului. Folosit împreună cu
„Dreamy Smurf”, „Nosey Smurf” poate activa microfonul chiar
şi atunci când posesorul şi-a închis telefonul.
O facilitate mai cunoscută oferită serviciilor secrete de
tehnologia
mobile
este

telefoanelor
localizarea

posesorului
acestora
cu
ajutorul
orul semnalului emis de
telefon, folosind metoda
triangulaţiei. Dar GCHQ a
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Emil STRĂINU, Emilian DOBRESCU – București
Proiectul Aurora este cel mai secretizat program
aerospatial existent. El creeaza si dezvolta nave cu o
capacitate de zbor la niveluri ultraperformante, cu mult
peste ceea ce se foloseste in tehnologia conventionala.

C

el mai avansat si mai exotic vehicul creat in cadrul
Programului Aurora este cel numit „TR-3B”,
„TR
care are
numele de cod „ASTRA”.

La constructia acestui vehicul a fost folosita intr-o
intr foarte mare
masura tehnologie obtinuta prin inginerie inversa (recuperata de
la navele spatiale extraterestre
erestre prabusite). Iata cateva dintre
caracteristicile acestei nave: are o forma triunghiulara, se poate
deplasa atat orizontal, cat si direct vertical, in atmosfera
Pamantului (cam pana la 120 km altitudine), atinge o viteza de
9 Mach (cam de 9 ori vitezaa sunetului, aproximativ 10.000
km/h), iar in afara atmosferei Pamantului poate atinge si viteze
mult mai mari.
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In plus, TR-3B își poate schimba reflectivitatea,
eflectivitatea, absortia radar
și culoarea, poate deveni invizibil (folosind tehnologia
STEALTH) și are o autonomie
nomie de zbor pentru o perioada
nedeterminata. Acest avion functioneaza cu metan lichid si are
la bord un dispozitiv antigravitație,
ție, o armă ce utilizeaza pulsaț
pulsația
electromagnetică (ce poate distruge chiar și radarele) și
ș are
capacitatea de a ajunge chiar și pe Lună.

Formula „din motive de securitate” („pour
pour raisons de sécurité”,
„for security reasons”, „per ragioni di sicurezza”) funcționează
ca un argument de autoritate, pentru a pune pumnul în gură în
orice discuție
ție și a impune perspective și măsuri care nu ar fi
acceptate altfel. Noi trebuie să-ii opunem analiza unui concept
aparent inofensiv, dar care pare să fi înlocuit orice alt concept
politic: securitatea.

ii ale acestui tip de vehicul, care au fost
Exista mii de apariții
raportate, fotografiate si filmate
ilmate pe tot cuprinsul lumii, însă,
bineînțeles,
țeles, oficialitățile neagă faptul ca ar cunoaș
cunoaște ceva despre
un asemenea vehicul.”[1]

ar putea crede că scopul politicilor de securitate este pur și
S-ar
simplu de a preveni pericole, probleme sau dezastre. Unele
genealogii leagă originea conceptului de dictonul romanSalus
roman
publica suprema lex(„salvarea
(„salvarea oamenilor este legea supremă”),
și, prin urmare, o înscrie astfel în paradigma stării de urgență.
Să ne gandim lasenatus consultum ultimumși
ultimum la dictatura din
Roma[1];; la principiul de drept canonicNecessitas
canonic
non habet
legem(„Necesitatea nu cunoaște
ște legi”); la comitetele de salvare
publică[2]din timpul Revoluției
ției Franceze; la Constituția din 22
frimaire a anului VIII (1799), referindu-se
referindu
la „agitațiile care
amenință
ță securitatea statului”; sau la articolul 48 din Constituția
de la Weimar (1919), temeiul juridic al regimului na
naționalsocialist, care, de asemenea, făcea referire la „siguran
„siguranța
publică”. Deși
și corectă, această genealogie nu ne ajută să
înțelegem
țelegem dispozitivele de siguranță contemporane. Procedurile
excepționale
ționale țintesc o amenințare imediată și reală care trebuie
să eliminată
minată prin suspendarea, pentru o perioadă limitată de
timp, a garanțiilor
țiilor legii; „motivele de securitate” de care vorbim
astăzi sunt, din contră, o tehnică normală și permanentă de
guvernare.

SURSE
1.

Emil Strainu si Emilian Dobrescu – „Dosarul Delta – Extra(terestrii) suntem noi”, Editura
Triumf, pag. 204-205.
Foto: Allen B. Ury

2.

ții și deriva anti
antiObsesia securității
democratică
Giorgio AGAMBEN
A

Mai degrabă decât în situația
ția excepțională, Michel
Foucault[3]recomandă
recomandă să se caute originea securită
securității
contemporane în începuturile economiei moderne, la François
Quesnay (1694-1774) și la fiziocrați[4]
[4]. Dacă la scurt timp după
Tratatul de la Westfalia[5],, marile state absolutiste au introdus
în discursurile lor ideea că suveranul ar trebui să vegheze asupra
siguranței
ței supușilor săi, a trebuit să așteptăm până la Quesnay
pentru ca securitatea – sau mai degrabă „siguranța”
„siguran – să devină
conceptul centrall al doctrinei de guvernare.
Prevenirea tulburărilor sau canalizarea lor?
Articolul
rticolul lui despre „grâne” din Enciclopedie rămâne, două
secole și jumătate mai târziu, indispensabil pentru înțelegerea
modului de guvernare actual. Voltaire spunea, de asemenea, că,
o dată ce acest text a apărut, parizienii vor înceta să discute
despre teatru și literatură pentru a vorbi despre economie și
agricultură …

Articolul 20 din Legea de planificare militară,
promulgată pe 19 decembrie 2014, autorizează o
supraveghere generalizată a informațiilor
țiilor digitale, până
într-atât
atât încât îl putem numi „Patriot Act à la française”.

R

idicată la rangul de prioritate absolută,
solută, nevoia de
securitate invocă pretexte ce deseori se schimbă
(subversiune politică, „terorism”), dar îîși păstrează
obiectivul: a guverna poporul.

p. 196

Unele dintre principalele probleme cu care trebuie, prin urmare,
să se confrunte guvernele sunt penuria de alimente
alime
și foametea.
Până la Quesnay, ei au încercat să le împiedice prin crearea
jitnițelor
țelor publice și prin interzicerea exportului de cereale. Dar
aceste măsuri preventive aveau efecte negative asupra
producției.
ției. Ideea lui Quesnay a fost de a inversa procesul:
procesu în loc
de a încerca să prevină foametea, o lăsa să aibă loc, prin
liberalizarea comerțului
țului exterior și interior, ca apoi să o
guverneze după ce a avut loc. „A guverna” ia aici sensul său
etimologic: un căpitan bun – care este la cârmă – nu poate evita

Lohanul nr. 39, octombrie 2016

dezbateri
furtuna, dar dacă aceasta apare, el ar trebuie să fie capabil să-și
controleze corabia. O guvernare care plasează securitatea nu în
prevenirea problemelor și dezastrelor, ci în capacitatea de a le
canaliza într-o direcție utilă.
În acest sens trebuie să înțelegem formula atribuită lui Quesnay,
dar pe care el, de fapt, n-a scris-o niciodată: „Laisser faire,
laisser passer”. Departe de a fi doar deviza liberalismului
economic, ea descrie o paradigmă de guvernare, care plasează
securitatea (Quesnay amintește „siguranța agricultorilor și
lucrătorilor”) nu în prevenirea problemelor și dezastrelor, ci în
capacitatea de a le canaliza într-o direcție utilă.
Este necesar să se măsoare implicațiile filosofice ale acestei
inversări care bulversează relația ierarhică tradițională dintre
cauză și efect: din moment ce este zadarnic sau, în orice caz,
costisitor să gestionezi cauzele, este mai util și mai sigur de a
guverna efectele. Importanța acestei axiome nu este neglijabilă:
ea domnește peste societatea noastră, de la economie la
ecologie, de la politica externă și militară la măsurile interne de
securitate și de poliție. Aceasta este, de asemenea, cea care ne
ajută să înțelegem convergența altfel misterioasă între
liberalismul absolut în economie și un control de securitate fără
precedent.
Să luăm două exemple pentru a ilustra această aparentă
contradicție. Cel al apei potabile, mai întâi. Deși știm că apa
este pe cale de a lipsi pe o mare parte a planetei, nicio țară nu
are o politică serioasă pentru a preveni risipa. În schimb, vedem
cum cresc și se multiplica, pe întreg globul, tehnici și instalații
pentru tratarea apei poluate – o mare piață în devenire.
Acum, să luăm în considerare dispozitivele biometrice, care
reprezintă unul dintre aspectele cele mai preocupante privind
tehnologiile de securitate actuale. Biometria a apărut în Franța
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Criminologul
Alphonse Bertillon (1853-1914) s-a bazat pe fotografia
signaletică și măsurătorile antropometrice pentru a alcătui un
„portret vorbit”, care folosește un vocabular standardizat pentru
a descrie persoanele pe o fișă signaletică. Curând după aceea, în
Anglia, un văr al lui Charles Darwin și mare admirator al lui
Bertillon, Francis Galton (1822-1911), a dezvoltat tehnica de
amprentare. Dar aceste dispozitive, evident, nu permiteau
prevenirea criminalității, ci identificarea recidiviștilor. Regăsim
aici concepția de securitate a fiziocraților: doar după ce crima a
fost comisă statul poate interveni în mod eficient.
Gândite pentru recidiviști și străini, tehnicile antropometrice au
rămas mult timp rezervate acestora. În 1943, Congresul SUA
încă refuza Citizen Identification Act, care avea ca scop
acordarea tuturor cetățenilor de acte de identitate care să le
includă amprentele digitale. Abia în a doua jumătate a secolului
XX au fost larg răspândite. Dar ultimul pas a fost făcut doar
recent. Scanerele optice pentru citirea digitală rapidă a
amprentelor și a structurii irisului au făcut ca dispozitive
biometrice să iasă din secția de poliție pentru a fi ancorate în
viața de zi cu zi. În unele țări, intrarea la cantinele școlare este
controlată de un dispozitiv de citire optică pe care copilul pune
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absent mâna. S-au ridicat voci pentru a atrage atenția asupra
pericolelor unui control absolut și nelimitat de către o putere
care ar avea la dispoziție datele biometrice și genetice ale
cetățenilor săi. Cu astfel de instrumente, exterminarea evreilor
(sau orice alt genocid imaginabil), realizată pe baza unei
documentări incomparabil mai eficientă, ar fi fost totală si
extrem de rapidă. Legislația azi în vigoare în țările europene în
domeniul securității este, sub unele aspecte, mult mai severă
decât cea din statele fasciste ale secolului XX. În Italia, textul
consolidat al legilor de siguranță publică (Testo Unico delle
Leggi di sicurezza pubblica, Tulsp), adoptat în 1926 de către
regimul lui Benito Mussolini, este în esență încă în vigoare; iar
legile împotriva terorismului adoptate în timpul „anilor de
plumb” (din 1968 până la începutul anilor 1980) au limitat
garanțiile pe care le conținea. Și cum legislația franceză
împotriva terorismului este încă și mai strictă decât
corespondenta sa italiană, rezultatul unei comparații cu
legislația fascistă nu va fi foarte diferit.
Multiplicarea continuă a dispozitivelor de securitate reflectă o
schimbare de concepție politică, până acolo încât ne putem
întreba în mod legitim nu numai dacă societățile în care trăim
pot fi în continuare considerate democratice, ci, de asemenea și
mai presus de toate, dacă acestea pot încă fi considerate
societăți politice.
În secolul V î. Hr., după cum arată istoricul Christian Meier, o
transformare a modului de a proiecta politica a avut loc deja în
Grecia, prin politizarea (Politisierung) cetățeniei. În timp ce
calitatea de membru al cetății (polis) fusese definită anterior de
stare și condiție – nobili și membri ai comunităților de cult,
fermieri și comercianți, stăpâni și clienți, capi de familie și
părinți etc. – exercitarea cetățeniei politice a devenit atunci un
criteriu de identitate socială. „S-acreat astfel o identitate
politică specific grecească, în care ideea că indivizii ar trebui
să se comporte ca cetățeni a găsit o formă instituțională”, a
scris Meier.„Apartenența la grupuri, formate pornind de la
comunitățile economice sau religioase, a fost retrogradată întrun plan secund. În măsura în care cetățenii unei democrații se
dedicau politicii, ei se vedeau ei înșiși ca membri aipolisului.Polisși politeia, cetate și cetățenie, se defineau de acum
reciproc. Cetățenia a devenit astfel o afacere și un mod de viață
în carepolis-ul, orașul, a fost format dintr-o zonă clar distinctă
deoikos, casa. Politica a devenit un spațiu public liber, opus ca
atare spațiului privat, unde domnea nevoia[6]”. Potrivit lui
Meier, acest proces de politizare specific grecească a fost lăsat
moștenire politicii occidentale, în care cetățenia a rămas – cu
suișuri și coborâșuri, desigur – factorul decisiv. Pentru prima
dată în istoria omenirii, identitatea nu se bazează pe persoană și
recunoașterea socială, pe nume și renume, ci pe datele
biologice. Or, este tocmai acest factor care este atras treptat întrun proces invers: un proces de depolitizare. Odată prag de
politizare activ și ireductibil, cetățenia devine o condiție pur
pasivă, în care acțiunea și inacțiunea, publicul și privatul se
estompează și se confundă. Ce se materializa odată prin
activitatea de zi cu zi și o formă de viață este în prezent limitat
la un statut juridic și la exercitarea unui drept de vot din ce în ce
mai asemănător cu un sondaj de opinie.
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Dispozitivele de securitate au jucat un rol decisiv în acest
proces. Extinderea treptată la toți cetățenii a tehnicilor de
identificare odată rezervate criminalilor le afectează inevitabil
identitatea lor politică. Pentru prima dată în istoria omenirii,
identitatea nu se bazează pe „persoană” și recunoașterea socială,
pe „nume” și „renume”, ci pe datele biologice care nu pot
menține nicio relație cu subiectul, cum ar fi arabescurile fără
logică pe care degetul mare înmuiat în cerneală le-a lăsat pe o
foaie de hârtie sau ordonarea genelor în dublul helix al ADNului. Lucrul cel mai neutru și mai privat devine astfel vehiculul
de identitate socială, lipsindu-l de natura sa publică.
Dacă criteriile biologice care nu depind deloc de voința mea vor
determina identitatea mea, atunci construirea unei identități
politice devine problematică. Ce tip de relație pot stabili cu
amprentele mele sau cu codul meu genetic? Zona de etică și
politică pe care ne-am obișnuit să ne-o reprezentăm își pierde
sensul și cere a fi regândită de la zero. În timp ce cetățeanul
grec a fost definit de opoziția dintre privat și public, dintre casă
(sediul vieții reproductive) și cetate (locul politicii), cetățeanul
modern pare mai degrabă să evolueze într-o zonă nediferențiată
între public și privat, sau, pentru a folosi cuvintele lui Thomas
Hobbes, între corpul fizic și corpul politic.
Supravecherea video, închisoarea din stradă
Suspendarea acestei diferențieri se materializează prin
supravegherea video a străzilor din orașele noastre. Acest
dispozitiv a avut aceeași soartă ca și amprentele digitale:
conceput pentru închisori, a fost extins treptat la locurile
publice. Iar o zonă sub supraveghere video nu mai este o agora,
nu mai are niciun caracter public; este o zonă gri între public și
privat, între închisoare și forum. O astfel de transformare
provine dintr-o mulțime de cauze, printre care deriva puterii
moderne spre biopolitică ocupă un loc aparte: este vorba de
guvernarea vieții biologice a indivizilor (sănătate, fertilitate,
sexualitate etc.) și nu doar exercitarea suveranității asupra unui
teritoriu. Această deplasare a noțiunii de viață biologică spre
centrul politicii explică preferința pentru identitatea fizică față
de identitatea politică.
Dar nu putem uita că alinierea identității sociale cu identitate
corporală a început cu scopul de a identifica recidiviștii și
persoanele periculoase. Prin urmare, nu este surprinzător faptul
că cetățenii, tratați ca infractori, sfârșesc prin a accepta ca de la
sine înțeles că relația normală întreținută de ei cu statul să fie
suspiciunea, colectarea datelor cu caracter personal și controlul.
Axioma tacită, pe care trebuie să ne asumăm riscul de a o
afirma aici, este: „Fiecare cetățean – cât trăiește – este un
potențial terorist”. Dar ce este un stat, ce este o societate
guvernată de o astfel de axiomă? Pot fi încă definite ca
democratice, sau chiar politice?
În prelegerile sale de la Collège de France, ca și în cartea
saSurveiller et punir[7], Foucault descrie o tipologie a statelor
moderne. Filosoful arată modul în care statul Vechiului Regim,
definit ca un stat teritorial sau de suveranitate, al cărui motto a
fost „Faire mourir et laisser vivre” se îndreaptă treptat spre un
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stat de populație, în care populația demografică înlocuiește
poporul politic, și spre un stat al disciplinei, a cărei motto este
inversat „Faire vivre et laisser mourir”: un stat care se preocupă
de viața subiecților pentru a produce corpuri sănătoase, docile și
ordonate. Statul în care trăim acum în Europa nu este un stat al
disciplinei, ci – în cuvintele lui Gilles Deleuze – un „stat de
control”: nu urmărește să ordoneze și să disciplineze, ci să
gestioneze și să controleze. După reprimarea violentă a
protestelor împotriva summitului G8 de la Genova, în iulie
2001, un funcționar al poliției italiene a declarat că guvernul nu
vrea ca poliția să mențină ordinea, ci să administreze
dezordinea: el nu credea același lucru. La rândul lor,
intelectualii americani care au încercat să reflecteze asupra
modificărilor constituționale introduse de Patriot Act și de
legislația post-11 septembrie[8]preferă să vorbească despre
„statul securității” (security state). Dar ce înseamnă aici
„securitate”?
În timpul Revoluției Franceze, această noțiune – sau cea de
„siguranță”, cum a fost numită – se împletește cu cea de poliție.
Legea din 16 martie 1791 și apoi cea din 11 august 1792 au
introdus în dreptul francez ideea, ce se va bucura de o lungă
istorie în modernitate, de „poliție de siguranță”. În dezbaterile
care au precedat adoptarea acestor legi era clar că poliția și
siguranță se defineau reciproc; dar oratorii – printre care
Armand Gensonné, Marie-Jean Hérault de Séchelles, Jacques
Pierre Brissot – nu sunt capabili de a defini nici una, nici alta.
Discuțiile s-au concentrat pe relația dintre poliție și justiție.
Potrivit lui Gensonné, este vorba de „două puteri perfect
distincte și separate”; și totuși, în timp ce rolul puterii judiciare
este clar, cel al poliției pare imposibil de definit.
Analiza discursurilor deputaților arată că locul de poliției este
imposibil de decis, și trebuie să rămână astfel, pentru că în cazul
în care ar fi complet absorbită de sistemul judiciar, poliția nu ar
mai putea exista. Aceasta este faimoasa „marjă de apreciere” ce
încă și acum caracterizează activitatea ofițerului de poliție: în
raport cu situația concretă care amenință siguranța publică,
acționează ca suveran. În acest sens el nu decide și nici nu
pregătește – așa cum se repetă eronat – decizia judecătorului:
orice decizie implică cauze, iar poliția acționează asupra
efectelor, adică asupra a ceva imposibil de decis. O indecidabilă
care nu se mai numește, ca în secolul al XVII-lea, „rațiune de
stat”, ci „motive de securitate”.
Despre cum a devenit imposibilă o viață politică
Astfel,security stateeste un stat polițienesc, chiar dacă definiția
poliției este o gaură neagră în teoria de drept public: atunci
când, în secolul XVIII, apar în Franța Tratatul Poliției al lui
Nicolas de La Mare și în GermaniaGrundsätze der PoliceyWissenschaftde Johann Heinrich Gottlob von Justi, poliția a
revenit la etimologia depoliteiași tinde să indice politica
autentică, termenul „politică” desemnând în același timp numai
politica externă. Von Justi a numit astfelPolitikraportul unui stat
cu altele și Polizeiraportul unui stat cu el însuși: „Poliția este
raportul de putere al unui stat cu el însuși”. Plasându-se sub
semnul securității, statul modern iese din domeniul politicii
pentru a intra într-o țară a nimănui, a cărei geografie și frontiere
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nu sunt ușor
șor observabile și pentru care nu există
conceptualizare. Acest stat, al cărui nume trimite etimologic la
lipsa de interes (securus: sine cura), nu poate în schimb decât să
s
ne facă să fim mult mai preocupați
ți de pericolele care apar în
democrație,
ție, deoarece viața politică nu mai este posibilă; iar
democrația și viața politică sunt – cel puțin
țin în tradiția noastră –
sinonime.
ți cu un astfel de stat, trebuie să regând
regândim strategiile
Confruntați
tradiționale
ționale de conflict politic. În paradigma de securitate, orice
conflict și orice tentativă mai mult sau mai puțin violentă de a
răsturna puterea oferă statului posibilitatea de a guverna efectele
în favoarea propriilor interese. Acest lucru
ucru este demonstrat de
dialectica ce asociază strâns terorismul și răspunsul statului într
întro spirală vicioasă.
Tradiția
ția politică a modernității a gândit schimbările politice
radicale sub forma de revoluție
ție care acționează ca putere
constitutivă a unei noi ordini. Trebuie să renun
renunțăm la acest
model, pentru a gândi mai degrabă o putere pur destituentă, care
nu poate fi prinsă în dispozitivul de securitate și precipitată în
spirala vicioasă a violenței.
Dacă vrem să oprim deriva anti-democratică
democratică a statului de
securitate, problema formelor și a mijloacelor la dispoziția unei
astfel de puteri constituie întrebarea politică esențială
esen
la care
trebuie să ne gândim în anii care vor veni.
Note de subsol:
încredința, în mod
[1] În caz de tulburări grave, Republica Romană a prevăzut posibilitatea de a încredin
excepțional, puteri depline pentru un magistrat (dictatorul).
[2] Instituite prin convenție,
ție, aceste comitete au avut rolul de a proteja Republica împotriva pericolelor de
invazie și război civil.
[3] Michel Foucault,Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France,, 1977-1978,
1977
GallimardSeuil, coll. «Hautes études», Paris, 2004.+
ția pune baze dezvoltării economice din agricultură și pledează pentru libertatea comerțului și
[4] Fiziocrația
industriei.
[5] Tratatul de la Westfalia(1648)
(1648) a încheiat Războiul de Treizeci de Ani între tabăra Habsburgilor,
susținută de Biserica Catolică, și statele germane protestante ale Sfântului Imperiu
periu Roman. Astfel,
a inaugurat o ordine europeană bazată pe state naționale.
[6] Christian Meier, «Der Wandel der politisch-sozialen Begriffswelt im V Jahrhundert v. Chr.», în
Reinhart Koselleck (coord.), Historische Semantik und Begriffsgeschichte, Klett--Cotta, Stuttgart, 1979.
[7] Michel Foucault,Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975.
[8] Vezi Chase Madar, «Le président Obama, du prix Nobel aux drones»,
», Le Monde diplomatique,
octombrie 2012.

Arma viitorului, tunul electromagnetic, va
fi instalat în curând pe navele americane
Horia DESPA
Faimoasele tunuri electromagnetice (railguns) se află
în dezvoltare de către diferite firme asociate cu marina
americană de mai bine de zece ani. Acum se pare că a venit
momentul ca acestea să fie puse în acțiune.
Tunurile electromagnetice, sau railguns, sunt din toate punctele
de vedere armele
mele viitorului. Acestea pot trage cu proiectile la o
viteză de șapte ori viteza sunetului și abandonează complet
ideea prafului de pușcă
șcă și derivațiile sale. Folosind enorma
putere a curentului electric, de acum înainte proiectilele nu vor
mai avea nevoie de cartușe
șe care să conțină pulberea pe bază de
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praf de pușcă, extrem de sensibilă la flăcări și scântei, ci doar
capetele perforante.
Totuși,
și, noile tunuri electromagnetice trebuiau să devină active
într-un
un anumit moment în viitorul oarecum în
îndepărtat. Ei bine,
conform Associated Press, procesul instalării acestor arme
avansate a fost accelerat de către marina americ
americană. Aceasta
plănuiește
ște să implementeze noul tun pe platforma
navală, extrem de avansată, USS Lyndon. B. Johnson, ultima
navă din clasa de distrugătoare Zumwalt.
Zumwalt Motivul instalării
tunului pe noile nave este datorat echipării acestora cu motoare
Rolls Royce care pot produce un total de 78MW de curent, mai
mult decât destul ca noua armă să funcționeze
func
impecabil. Cum
distrugătorul Zumwalt este dedicat atacării țintelor de pe uscat,
proiectilele electromagnetice au atât de multă forță
for cinetică
încât fac irelevantă orice fel de pulbere. În plus, viteza acestora
le permite să fie în același timp proiectile de bombardament cât
și anti-aeriene la un sfert din prețul
țul unor rachete ddedicate
acelorași ținte.
Americanii sunt extrem de optimiști
ști în privința succesului noii
arme și după ce plănuiesc s-oo utilizeze pentru prima oară pe
nave, aceasta ar putea fi la un moment dat redusă la mărimi
destul de mici încât să poată încape într
într-un tanc. Singura
problemă de rezolvat ar fi dezvoltarea unui generator de curent
destul de avansat pentru noile tancuri.

Compania Samsung A CO
CONFIRMAT!
Televizoarele ASCULTA și
INREGISTREAZA TOT ce vorbi
vorbiți în
casă! Serviciile secrete primesc
înregistrările!
rile!
Compania Samsung a confirmat că televizoarele sale
inteligente „ascultă” tot ce discută consumatorii, şi îi
sfătuieşte pe aceştia să nu discute informaţii personale în
apropierea lor.

C

ompania a dezvăluit că funcţia de recunoaştere vocală a
smart TV-urilor
urilor va captura toate conversaţiile din
apropiere. Televizoarele pot transmite, apoi, informaţia,
inclusiv pe aceea delicată, către Samsung, sau către „servicii
terţe”.Ştirea a fost publicată de The Week
Week, care citează The
Daily Beast. Un jurnalist al acelei publicaţii, Shane Harris, a
găsit acea exprimare în documentul „privacy policy” (politica
de securitate a datelor – n. r.) al Samsung: „Vă rugăm să fiţi
atenţi că dacă printre cuvintele spuse există informaţii personale
sau cu natură sensibilă,
nsibilă, aceste informaţii vor fi printre datele
capturate şi transmite către o terţă parte”.
Samsung a făcut o declaraţie pentru a clarifica cum
funcţionează recunoaşterea şi activarea vocală: „Dacă un
consumator consimte şi foloseşte funcţia de activare vocală,
datele vocale sunt livrate unei părţi terţe în timpul căutării
vocale cerute. În acel moment, datele vocale sunt trimise către
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un server, care caută conţinutul solicitat şi apoi îl întoarce pe
acesta către TV”.
Compania a adăugat că nu păstrează sauu vinde datele vocale, şi
a făcut un update termenilor săi din documentul „privacy
policy”, numind acea „terţă parte”: Nuance Communications
Inc.

China a construit un pod incredibil, la
aproape 600 de metri înălțime.
țime.
Constructorii nu au avut voie să gre
greșească,
ÎN 3 ANI, cu mai mult de… 5 milimetri!
Luana M
MATEESCU

Chinezii
inezii ne uimesc din nou! Ultima lor ispravă este un pod
amețitor,
țitor, la propriu, ridicat la 565 de metri deasupra răului, un
pod care unește două creste ale unui canion, făcând legătura
între provinciile Yunnan si Guizhou. Ceea ce impresionează la
acest pod este atât faptul că avem de a face cu podul sus
susținut cu
cabluri aflat la cea mai mare înălțime
țime din lume, cât și faptul că
realizarea lui a pornit de pe ambele creste ale canionului,
simultan (urmând să se întâlnească deasupra hăului din centrul
prăpastiei), inginerii reușind
șind să se încadreze, după 3 ani de
muncă, în toleranța
ța la care a fost proiectat și care trebuia să fie
mai mică de 5 milimetri. La acest pod au muncit 1.000 de
oameni.

două personaje au luat decizia să organizeze întâlniri regulate
ale celor mai puternici oameni
ameni ai planetei. Prima lor întâlnire ssa desfășurat
șurat în Olanda, la luxosul hotel Bilderberg din
localitatea Oosterbreck, între 29 aprilie și 21 mai 1954, și de
aici provine numele grupului.
Conducerea Grupului este alcătuită din 39 de persoane, elite ale
națiunilor,
țiunilor, și poartă numele de „Comitetul de conducere”.
Acești
ști indivizi nu sunt aleși prin vot, și la început au fost dirijați
de Prințul
țul Bernhard, un prieten apropiat al Coroanei Angliei.
Din 1954 încoace, întâlnirile grupului au fos
fost aranjate
întotdeauna în secret și în locuri diferite. Membrii Grupului
Bilderberg, în număr de aproximativ 120, sunt persoane cu o
mare influență,
ță, aparținând cercurilor financiare ale Europei
Occidentale, Statelor Unite ale Americii și Canadei. La fiecare
reuniune anuală a sa, Grupul Bilderberg invită reprezentanți
reprezentan ai
companiilor transnaționale,
ționale, precum British Petroleum, Exxon,
Shell sau Unilever. Reuniunile Grupului Bilderberg sunt
întotdeauna secrete și foarte bine disimulate, și mass
mass-media
(care, bineînțeles,
țeles, le aparține aproape în întregime) abia de
câțiva
țiva ani le menționează în treacăt. Totuși, revista de actualități
independentă Spotlight a reușit
șit să transmită publicului
informații
ții de la unele întâlniri, prin plasarea la fața locului de
aparatură minusculă
sculă de ascultat. Invitații
Invita la reuniunile Grupului
Bilderberg sunt, de regulă, conducători politici din diverse țări
și oameni ce ocupă poziții cheie în domenii de interes, costurile
deplasării fiind suportate în întregime de Comitetul grupului.
Scopul Grupului
upului Bilderberg este acela de a decide viitorul
omenirii, prin crearea unui Guvern Mondial și a unei Armate
Mondiale, aflată sub conducerea Organizației
Organiza
Națiunilor Unite,
iar pentru preluarea controlului total, ei au plănuit să se
folosească de performanțele
țele calculatoarelor. Bill Gates,
directorul Microsoft, este cunoscut ca fiind membru al ordinului
așa-zișilor „Iluminați”. Având în vedere personajele care
participă la întâlnirile lui, Grupul Bilderberg mai este numit și
„guvernul mondial invizibil”, și este limpede că politicienii
invitați
ți la întâlnirile grupului sunt corupți. Acestora li se
propune să-și
și trădeze propriul popor, vânzându-i
vânzându suveranitatea
organismelor internaționale.
ționale. Este ceea ce mai mulți șefi de state
și guverne au și făcut, și continuă să facă, în secret.
Comisia Trilaterală

Cum pregătesc Societățile
țile secrete pe
ascuns Guvernul mondial
Grupul Bilderberg
Unul dintre cele mai mari grupuri de fațadă
țadă ale așa-zișilor
„Iluminați”, care își desfășoară
activitatea și ca societate secretă,
este Grupul Bilderberg. Acesta a
fost creat la începutul anilor ’50,
de către Prințul Bernhard al
Olandei (fost ofițer SS) și
socialistul
polonez
Joseph
Retinger, unul dintre fondatorii
„Mișcării europene”. Aceste
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Fondată oficial în iunie 1973 de către David Rockefeller și
Zbigniew Brzezinski (amândoi
membri ai Ordinului așa-zișilor
„Iluminați”), Comisia Trilaterală a
fost creată la recomandarea
Grupului Bilderberg, deoarece
organizațiile deja înființate se
dovediseră a fi prea lente în
instituirea Guvernului Mondial.
Această comisie este formată din giganții
gigan
industriei și
comerțului
țului „națiunilor trilaterale”, și anume: Statele Unite,
Japonia și Europa de Vest.
Membrii Comisieii Trilaterale fac parte din elita mondială,
provenind din diferite ramuri ale sectei satanice a
Francmasoneriei, iar scopul lor este acela de a pune la dispoziția
dispozi
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bilderbergilor o bază politică mai largă. Toți
ți cei 200 de membri
ai Comisiei Trilaterale sunt permanenți,
ți, spre deosebire de
bilderbergi, care sunt invitați
ți pe rând în Comitetul de
conducere.
Comisia Trilaterală, cu ajutorul membrilor Consiliului pentru
Relații
ții Externe (descris mai jos) controlează toată politica,
economia, armata, energia și mass- media din Statele Unite.
Membrii Comisiei Trilaterale sunt directori de companii,
economiști,
ști, bancheri, agenți imobiliari, oameni de știință,
politicieni, lideri sindicali, președinți
ședinți de fundații sau editorialiști
din presă. Și dacă tot nu credeți că aceste
te persoane vor
distrugerea suveranității
ții popoarelor și un Guvern Mondial, citiți
biografia lui David Rockefeller, Memorii, apărută în 2002. În
această carte, printre alte lucruri demne de luat în seamă, el
spune:
,,De mai bine de un secol, ideologii extremiști
ști de la ambele
capete ale spectrului politic s-au
au folosit de diferite evenimente,
mediatizate distorsionat, ca să atace familia Rockefeller pentru
influența excesivă pe care ar exercita-oo asupra institu
instituțiilor
americane, politice și economice. Unii cred chiar că facem
parte dintr-o cabală secretă, care acționează
ționează împotriva
intereselor Statelor Unite, caracterizându-ne,
ne, pe mine și familia
mea, drept «internaționaliști»,
ționaliști», care conspiră, împreună cu alți
capitaliști
ști ai lumii pentru a construi o structură politică
pol
și
economică mai integrată mondial, o singură lume, dacă vreți.
vre
Ei bine, dacă acestea sunt acuzațiile
țiile care mi se aduc, pledez
vinovat și sunt mândru să fiu numit astfel.”
Adevărul însă este că ideile economice și politice promovate de
Comisia Trilaterală
rală sunt printre cele mai radicale: hegemonia
economică a companiilor transnaționale,
ționale, intensificarea
exploatării mondiale a forței
ței de muncă și hegemonia militară
mondială a țărilor bogate ale planetei.
Consiliul Pentru Relații Externe (CFR)

Council of Foreign Relations (CFR) este o organizație
organiza
semisecretă, care a luat ființă
ță în 1971, iar membrii ei sunt
exclusiv americani și canadieni. Astăzi, Consiliul pentru Relații
Externe deține
ține un control strâns asupra țărilor occidentale,
împreună cu organizația mamăă din Marea Britanie, Institutul
Regal al Afacerilor Internaționale (Royal Institute of
International Affairs – RIIA), care o are în frunte pe Regina
Elisabeta a II-a, aceasta fiind și unul dintre așa-zi
zișii „Iluminați”
de top de pe Terra. La rândul lui, Consiliul
nsiliul pentru Relații
Rela
Externe e controlat de familia Rockefeller și de Guvernul
Mondial din umbră. Alături de CFR se află tristul Ordin Skull &
Bones (Craniu și Oase), care îi are printre membrii săi pe doi
foști
ști președinți ai Statelor Unite, Bill Clinton și George W.
Bush, și pe senatorul și candidatul din anul 2004 la alegerile
prezidențiale
țiale John Kerry, ultimii doi recunoscându
recunoscându-și într-un
interviu televizat apartenența la acest ordin.
Comitetul Celor 300
Cunoscut și sub numele de „Olimpienii”, Comitetul celor 300
este o societate secretă foarte veche. Ea a fost înfiin
înființată în anul
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ția britanică, cu scopul de a-și
a facilita
1729 de către aristocrația
comerțul,
țul, în general, și traficul de opiu al British East India
Company, în special. Analiștii
știi îl definesc ca fi
fiind un consiliu
internațional
țional ce influențează politicile, comerțul, sistemul
bancar, armatele națiunilor
țiunilor și mass-media,
mass
în vederea
centralizării la nivel global a acestora.
Comitetul celor 300 este condus de Coroana Marii Britanii și
include toate sistemele bancare din lume și pe cei mai
importanți
ți reprezentanți ai națiunilor occidentale. Prin acest
Comitet, toate băncile din lume sunt conectate cu familia
Rothschild. Dr. John
n Coleman, fost ofițer
ofi
în cadrul MI6
(Serviciile secrete britanice), a publicat în anul 1992 cartea
intitulată Ierarhia conspiratorilor – Istoria Comitetului celor
300, în care explică aceste conexiuni, incluzând totodată o listă
cu cele 21 de obiective principale
incipale ale aașa-zișilor „Iluminați” și
ale Comitetului celor 300. Din analiza lui Coleman reiese că
acest comitet este o ramură importantă a aașa-zișilor „Iluminați”,
fiind plasat foarte sus în piramida lor politică.
Iată cum explică Coleman ce l-aa determinat
determ
să scrie această
carte: „De-aa lungul carierei mele de ofițer
ofi
profesionist de
informații
ții am avut ocazia să accesez documente top secret. În
perioada în care am lucrat în Angola, am avut prilejul de a
vedea o serie de documente strict confidențiale,
confiden
care erau
foarte explicite. Ceea ce am citit acolo m-a
m umplut de furie și
revoltă, făcându-mă
mă să mă lansez pe un drum de la care nu m
mam mai abătut, anume acela de a descoperi puterea care
controlează și administrează guvernele Marii Britanii și
Statelor Unite”.

Un capitalism deranjat de frontierele
naţionale amalgamează popoarele, şterge
identităţile colective organice şi le
promovează pe cele artificiale
„Americanism, and not Globalism, is our creed”
(Americanismul, şi nu globalismul, este credinţa noastră) a
spus Donald Trump, candidatul republican la alegerile
prezidenţiale în discursul său de la ceremonia de
desemnare.

D

eclaraţia lui Trump pune punctul pe i. SUA nu mai
crede în valorile sale tradiţionale, ci în ideologiile şi
practicile globalismului.
mului. Revenirea la americanism, la
„America first” (mai întâi America) ar însemna o reîntoarcere la
America profundă, o „revenire acasă” după multe aventuri
perdante pe întregul mapamond.
Globalismul este un termen arhifolosit, dar prea puţin înţeles. El
nu are nimic cu globalizarea, deşi cei doi termeni sunt deseori
folosiţi într-un
un sens similar. Globalizarea se referă la
internaţionalizarea crescândă a vieţii economice şi culturale
datorită răspândirii rapide a tehnologiilor informaţionale.
Globalizarea implică o lume multipolară de naţiuni suverane, pe
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când globalismul este un proiect unipolar al elitelor mondialiste.
Globaliştii nu urmăresc decât să-şi
şi sporească necontenit puterea
transnaţională. O putere nelimitată, ce-şi
şi arogă dreptul să
întroneze guvernanţa
ernanţa globală, „gestionând” întreaga planetă în
numele „democraţiei”, „drepturilor omului” şi a altor ficţiuni
manipulatoare.
Lumea globalistă este cea a capitalismului total şi totalitar ce
încurajează deopotrivă libertarianismul economic (noua formă
de laissez-faire promovat agresiv de „statul de piaţă”) şi pe cel
cultural, manifestat prin multiculturalism, corectitudine politică
etc. Un capitalism-malaxor
malaxor ce este foarte deranjat de frontierele
naţionale amalgamează abil popoarele, şterge identităţile
colective
olective organice şi le promovează cu viclenie pe cele
artificiale (de exemplu, „identitatea gay”). Globaliştii încearcă
să înlocuiască statul naţional cu „statul de piaţă” (market state),
o ficţiune neoliberală creată după chipul şi asemănarea
corporaţiei transnaţionale: într-un
un astfel de stat imperativul
pieţei este mai presus de interesul naţional şi de identitatea
naţională.
Globaliştii acţionează printr-oo imensă reţea de entităţi
transnaţionale (FMI, Banca Mondială), de fundaţii, think-tankuri, universităţi,
sităţi, bănci şi corporaţii. Cea mai mare parte a
birocraţiei guvernamentale din ţările occidentale se află sub
directul lor control. În aceste condiţii, lupta dintre „dreapta” şi
„stânga” devine irelevantă. Dreapta neoconservatorilor din SUA
continuă în plan
lan economic excesele din plan cultural ale stângii.
Libertarianismul economic şi cel cultural au în comun aceeaşi
agendă globalistă şi aceeaşi antropologie anticreştină. În locul
persoanei, în sens creştin, care există numai în comuniune cu
celelalte persoane,
oane, unice, libere şi responsabile, globalismul ll-a
pus pe homo economicus, care nu este o persoană, ci un mijloc,
o „resursă umană”, exploatat ca marfă şi sursă de profit.
Adevăratul conflict de la sfârşitul Razboiului Rece încoace este
cel dintre globalişti şi naţional-suveranişti,
suveranişti, dintre cei care
promovează şi cei care resping agenda globalistă.
Astăzi globalismul îşi ascunde chipul sub masca Statelor Unite.
America însăşi trăieşte sub jugul globalist. Prima putere a lumii
nu mai este o naţiune suverană cu o economie autonomă şi o
cultură distinctă. Urmărind să devină un „stat de piaţă”
exemplar şi far călăuzitor pentru întreaga omenire, Statele Unite
s-au
au afundat atât de mult în „economia globală”, încât au ajuns
dependente de alte state pentru a-şi asigura
gura accesul la resurse
financiare, materii prime şi mână de lucru.
Libertarianismul economic a închis mii de fabrici în SUA, a
sărăcit clasa de mijloc, fiind o „afacere” pentru doar 1% din
populaţie. Dar globaliştii nu s-au
au mulţumit doar să subjuge
America economic. Au târât-oo în tot felul de conflicte regionale,
au înlănţuit-oo prin pacte şi angajamente de securitate precum şi
printr-oo sumedenie de tratate comerciale, majoritatea păguboase
pentru cetăţeanul de rând, dar ultraprofitabile pentru marile
corporaţii.
oraţii. Odinioară ceea ce era bun pentru General Motors era
bun şi pentru America. Astăzi, acest adevăr nu mai este valabil,
întrucât „capitaliştii globali au devenit acoliţii guvernării
globale”, cum bine remarca Patrick J. Buchanan în cartea O
republică, nu un imperiu.
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Poziţia antiglobalistă a lui Donald Trump nu este nici excentrică
şi nici singulară. Ea exprimă reacţia naţionalistă, inevitabilă
după trei decenii de experiment globalist sub administraţiile
Bush, Clinton şi Obama. O reacţie populistă, într
într-adevăr, dar şi
o mişcare bine gândită a „realiştilor” împotriva globaliştilor din
birocraţia americană şi a modului lor postmodern de a privi
realitatea. „Suntem un imperiu acum, şi când acţionăm creăm
propria noastră realitate. Facem istor
istoria, iar vouă, tuturor, vă
rămâne doar să studiaţi ceea ce facem noi” (Karl Rove).
Donald Trump îşi propune să resuveranizeze SUA prin „trezirea
la realitate”, o realitate dură, dureroasă, a administra
administrației
americane, şi prin înlocuirea agendei globaliste cu „America
first”, un concept mult îndrăgit de forţele naţionaliste. Pentru a
reuşi pe deplin, strategia unei viitoare administraţii Trump
trebuie să depăşească însă cadrele unui naţionalism pragmatic şi
a unei realpolitik în politica externă. Noul suveranism
suverani american
va trebui să se întoarcă la rădăcinile Americii profunde. Statele
Unite au nevoie de noi mituri naţionaliste care să unească
poporul american prin altceva decât tehnologism şi
consumerism perpetuu. Războiul împotriva globalismului va fi
câştigatt când va fi distrusă matricea culturală a acestuia. Şi nu
numai în SUA, ci peste tot în lume.

Donald Trump: «Nu vom mai preda
această țară și poporul ei cântecului fals,
insidios și manipulator al Globalismului»
țiune rămâne adevăratul fundament al fericirii.
„Statul-națiune
Nicio țară nu a prosperat vreodată dacă nu a reușit să pună
pe primul plan interesele benefice proprii.”

D

onald Trump se pronunță
ță în mod repetat pentru statul
naţiune şi împotriva „cântecului fals al globalismului”.
Alegerea lui în funcția
ția de președinte al Statelor Unite ar
mai tăia din avântul progresismului internaţionalist mondial
care nu este altceva decât un neo bolşevism.
Pentru unii progresişti internaţionalişti de la noi – ca HotNews,
Digi24, Adevărul, Revista 22, Pippidi,
Pippidi ONG-urile lui Soros –
astfel de declarații
ții trec mai nou în mod fals ca „extremiste”,
„naționaliste” și „xenofobe”. Asta deși
de în Constituție scrie
negru pe alb că „România este stat naţional, suveran şi
independent, unitar şi
indivizibil”. După ei o fi și
Constituția
Constitu
extremistă,
naționalistă
na
și xenofobă,
nu?
Donald Trump a fost prea
multă vreme privit din
prisma presei progresiste
cu agendă globalistă, o
presă interna
internaționalistă și
anti-națională,
țională, o presă plătită să linșeze adversarii politici, nu să
poarte discuții
ții pe idei. Sunt puține voci care au susținut deschis
de la bun început politicile anti-globaliste
globaliste ale lui Donald Trump,
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alegând să susțină ideile, nu persoana. Dar dacă Trump, odată
ales, își va ține promisiunile, rămâne de văzut.
Cert este însă că Hillary Clinton este vârful de lance al rețelei
progresiste mondiale, rețea în care ONG-urile și politicile lui
Soros joacă un rol principal.
Pe măsură ce „tiranul” începe să se apropie de „Casa Albă”, ca
și în cazul lui Napoleon, presa plătită de alții a început să
schimbe tonul și să devină mult mai mieroasă la adresa lui
Donald Trump. Ca „să cadă în picioare” indiferent ce s-ar
petrece, nu? Astfel de schimbări de ton au fost adoptate și de
posturile TV și ziarele progresiste din România care la început
îl zugrăveau în cele mai sumbre culori. Favoritul alegerilor
primare republicane pentru președinția Statelor Unite, Donald
Trump a rostit în luna aprilie un discurs major asupra politicii
externe, promițând să pună întotdeauna America pe primul plan.
Agenția Reuters a prezentat principalele teme abordate de
Donald Trump în acest discurs:„Nu vom mai preda această țară
și poporul ei cântecului fals, insidios și manipulator al
Globalismului.”„Sunt sceptic cu privire la organizațiile
internaționale ce țin America legată și care ne trag în jos.”
„Sub administrația mea, nu vom băga America în nicio
organizație și în niciun tratat care ar reduce abilitatea noastră
de a decide noi înșine asupra propriilor noastre interese.”
„Statul-națiune rămâne adevăratul fundament al fericirii și al
armoniei.” „Sub administrația Trump niciun cetățean american
nu va mai simți vreodată că nevoile sale vin pe locul doi în
comparație cu cetățenii altor țări.”
Despre minciuna încălzirii globale
„Și ce facem cu toate astea? Președintele Obama a propus în
2007 o reducere a bugetului militar, în cifre reale, cu aproape
25%. Armata noastră este secătuită și noi le cerem generalilor
și militarilor noștri să se îngrijoreze cu privire la încălzirea
globală.”
Despre desfăşurarea de forţe militare americane
„Nu voi ezita să trimit forțe militare atunci când nu va mai fi
nicio altă alternativă.” „Dar dacă America va lupta, atunci ea
va lupta doar ca să câștige.” „Nu voi trimite niciodată trupele
noastre în bătălie decât atunci și numai atunci când e absolut
necesar.”
Despre tratatul de liber schimb NAFTA
Trump a spus despre tratatul de liber schimb din America de
Nord încheiat de SUA, Mexic și Canada: „NAFTA a fost un
dezastru total pentru Statele Unite. El a golit statele noastre de
întreprinderi și de locuri de muncă”.
America pe primul plan
„Nicio țară nu a prosperat vreodată dacă nu a reușit să pună
pe primul plan interesele benefice proprii. Atât prietenii noștri
cât și dușmanii noștri și-au pus țările lor pe primul plan, iar
noi... trebuie să începem să facem același lucru. Nu vom mai
preda această țară sau pe oamenii ei în fața cântecului fals,
insidios și manipulator al globalismului. Statul-națiune rămâne
adevărata temelie pentru fericire și armonie. Sunt sceptic față
de uniunile internaționale care ne leagă și aduc America în
jos”, a declarat Trump.
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Cheltuielile de apărare
„Rușii și chinezii și-au extins rapid capacitatea militară, dar
uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat cu noi. Arsenalul nostru de
arme nucleare a fost lăsat să se atrofieze și este nevoie
disperată de modernizare și reînnoire... Forțele noastre armate
active s-au redus de la 2 milioane în 1991 la aproximativ 1,3
milioane astăzi. Marina s-a micșorat de la peste 500 de nave la
272 de nave în aceeași perioadă de timp. Forța aeriană este cu
aproximativ o treime mai mică decât în 1991. Piloții încă
zboară pe B-52 în misiuni de luptă astăzi – aceste avioane sunt
mai în vârstă decât aproape toată lumea din această încăpere.”
Coreea de Nord şi China

„Președintele Obama privește neputincios cum Coreea de
Nordîși mărește agresivitatea și își extinde în continuare
politicile ei nucleare. Președintele nostru a permis Chinei să-și
continue asaltul economic asupra locurilor de muncă
americane și bogăției, refuzând să consolideze acorduri
comerciale și să aplice un mijloc de constrângere asupra
Chinei pentru a ține în frâu Coreea de Nord. Avem această
putere. Avem dominaţia asupra puterii economice a Chinei, iar
oamenii nu înțeleg acest lucru. Și cu această putere economică
îi putem ține în frâu și îi putem face să facă ceea ce au de făcut
cu Coreea de Nord, care este în totalitate în afara oricărui
control.”
Relaţiile cu Rusia
„Rusia, de exemplu, a văzut şi ea groaza terorismului islamic.
Cred că o relaxare a tensiunilor și îmbunătățirea relațiilor cu
Rusia dintr-o poziție de forță nu mai este posibilă. Bunul simț
spune că acest ciclu, acest ciclu oribil de ostilitate, trebuie să se
termine. Și în mod ideal, se va încheia curând.”
Relaţiile cu China
„Avem un deficit comercial masiv cu China, un deficit pentru
care trebuie să găsim o cale rapidă pentru a-l echilibra. O
Americă puternică și inteligentă este o Americă ce va găsi un
prieten mai bun în China, mai bun decât avem chiar acum.
Uitați-vă la ceea ce face China în Marea Chinei de Sud. Nu ar
trebui să facă acest lucru. Niciun respect pentru această țară
sau acest președinte. Putem beneficia împreună sau putem
merge pe căi separate. Dacă va fi nevoie, asta se va întâmpla.”
Statul Islamic
„Și apoi există și ISIS. Am un mesaj simplu pentru ei. Zilele lor
sunt numărate. Nu le voi spune unde și nu voi spune cum... ISIS
va dispărea dacă sunt ales președinte. Și va dispărea rapid.”
Acordul cu Iranul
„El (Obama) a negociat un acord dezastruos cu Iranul și apoi
am urmărit cum îi ignoră termenii, chiar înainte ca cerneala să
se fi uscat. Iranul nu poate fi lăsat să aibă armă nucleară.”
Israelul
„El (Obama) a sprijinit alungarea unui regim cu care eram
prieteni în Egipt, care avea un tratat de pace de lungă durată
cu Israelul, și apoi a ajutat să vină Frăția Musulmană la putere
în locul său... Israelul, marele nostru prieten și singura
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democrație adevărată din Orientul Mijlociu a fost umilit și
criticat de o administrație care este lipsită de claritate morală...
Președintele Obama nu a fost un prieten pentru Israel. El a
tratat Iranul cu mare atenție și grijă și l-a făcut o mare putere.”
Aliaţii SUA şi NATO
„După ce eu voi fi ales președinte, voi convoca de asemenea un
summit cu aliații noștri din NATO și un summit separat cu
aliații noștri asiatici. La aceste summituri, nu vom discuta
numai o reechilibrare a angajamentelor financiare, ci o nouă
abordare a modului în care putem să adoptăm noi strategii în
fața provocărilor comune... De exemplu, vom discuta despre
modul în care putem actualiza misiunea învechită a NATO,
structură rezultată în urma crizei Războiului Rece, în
confruntarea cu problemele noastre comune, inclusiv migrația
și terorismul islamic.”
Vă oferim în continuare transcrierea integrală a discursului
referitor la relaţiile politice externe, susţinut de Donald Trump
la data de 27 aprilie 2016.
„Vă mulţumesc pentru oportunitatea pe care mi-aţi dat-o de a vă
vorbi şi mulţumesc Centrului pentru Interes Naţional (Center
for National Interest) pentru onoarea pe care mi-a acordat-o prin
prezenta invitaţie. Este într-adevăr o mare onoare pentru mine
să fiu aici. Aş dori să vă vorbesc astăzi despre dezvoltarea unei
noi direcţii a politicii externe pentru ţara noastră, una care să
înlocuiască acţiunile făcute la întâmplare cu cele care au un
scop precis, să înlocuiască ideologia cu strategia şi haosul cu
pacea. A venit vremea să îndepărtăm rugina care s-a aşternut
asupra politicii externe americane. A venit vremea să ascultăm
noi păreri şi puncte de vedere în acest proces. Este foarte
necesar să facem aceasta. Direcţia pe care o voi sublinia astăzi
ne va readuce către un principiu care rămâne mereu valabil în
timp. Politica mea externă va pune mereu interesele poporului
american şi siguranţa naţională mai presus decât orice altceva.
Acestea trebuie să treacă pe primul loc. Aceasta va fi baza
fiecărei decizii pe care o voi lua. America pe primul loc va fi
principala temă a administraţiei mele care va guverna asupra
tuturor celorlalte. Înainte să ne focalizăm asupra căii viitorului
este necesar să aruncăm o scurtă privire înapoi. Avem foarte
multe succese pentru care putem fi mândri.
În anul 1940 am salvat lumea. Cele mai bune generaţii ale
noastre i-au învins pe nazişti şi pe imperialiştii japonezi. Apoi
am salvat din nou lumea. De această dată a fost împotriva
totalitarismului şi comunismului. Războiul Rece a durat zeci de
ani dar ghiciţi ce... noi în cele din urmă am învins iar victoria
noastră a fost foarte importantă. Democraţi şi republicani
unindu-şi forţele l-au făcut pe dl. Gorbaciov să îl asculte pe
marele nostru preşedinte Ronald Reagan atunci când a spus că
zidul (Zidul Berlinului, n.n.) trebuie distrus.
Istoria nu va uita ceea ce el a realizat. Un om foarte deosebit şi
în funcţia de preşedinte. Din păcate, după Războiul Rece
politica noastră externă a deviat în sens negativ. Am ratat să ne
dezvoltăm o viziune diferită pentru timpurile noi care începeau.
De fapt, pe măsură cu trecerea timpului politica noastră externă
a început să aibă din ce în ce mai puţină logică. Logica a fost
înlocuită cu repezeală şi aroganţă, care au dus de la un dezastru
politic la altul şi eșecurile s-au tot înmulţit. Am trecut de la
greşeli în Irak, Egipt, Libia până la limita trasă de preşedintele
Obama în nisipul Siriei. Toate aceste acţiuni au aruncat
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regiunea în haos şi astfel a oferit grupării ISIS spaţiul necesar să
se dezvolte şi să prospere. Totul a început cu ideea periculoasă
că putem face democraţii vestice în ţări care nu aveau niciun fel
de experienţă şi nici măcar interesul de a deveni democraţii
vestice. Am distrus instituţiile pe care le aveau şi apoi am rămas
uimiţi de ceea ce am dezlănţuit. Război civil, fanatism religios,
mii de americani ucişi şi multe, multe, multe vieţi pierdute.
Pierdute într-un mod cumplit. De asemenea, ca rezultat au fost
risipite în van multe trilioane de dolari. Astfel a fost creat vidul
pe care urma să îl umple ISIS. Şi Iranul a profitat rapid de acel
vid şi s-a îmbogăţit prin intermediul său într-un mod nedrept.
Toţi aceştia, din nefericire pentru noi, au profitat din plin.
Politica noastră externă este un dezastru total. Nu există
viziune, nu există scop, nu există direcţie, nu există strategie.
Astăzi aş vrea să atrag atenţia asupra a cinci mari slăbiciuni care
caracterizează politica noastră externă.
În primul rând, resursele noastre sunt risipite. Preşedintele
Obama a slăbit armata americană prin subminarea economiei.
El ne-a făcut neputincioşi prin intermediul cheltuielilor
nesăbuite, risipei, datoriilor uriaşe, încetinirii creşterilor
economice, deficitului uriaş comercial şi a graniţelor deschise.
Deficitul nostru manufacturier (de întreprinderi) în comparaţie
cu restul lumii se apropie acum de 1 trilion de dolari pe an.
Construim alte ţări în timp ce o slăbim pe a noastră. Stoparea
furtului slujbelor americane ne va oferi resursele de care avem
nevoie pentru refacerea necesară a armatei şi recâştigarea
independenţei şi forţei noastre financiare. Sunt singura persoană
care candidează la preşedinţie şi care înţelege ceea ce se petrece
şi că situaţia este gravă. Sunt singurul, credeţi-mă, îi cunosc pe
toţi şi ştiu că sunt singurul care poate redresa situaţia.
În al doilea rând, aliaţii noştri nu contribuie alături de noi în
mod echitabil şi am vorbit mult despre asta de curând. Aliaţii
noştri trebuie să își achite contribuțiile financiare, politice şi
umane şi să nu lase imensa povară a siguranţei doar pe umerii
noştri. Dar mulţi dintre ei pur şi simplu nu fac asta. Ei consideră
că Statele Unite sunt slabe şi permisive şi nu simt nicio
obligaţie de a-şi onora acordurile. În cadrul NATO, de exemplu,
doar patru din 28 de state membre înafară de America îşi plătesc
cele minim două procente din PIB (Produs Intern Brut) necesare
pentru apărare. Am cheltuit trilioane de dolari de-a lungul
timpului pe avioane, rachete, nave maritime, echipamente,
întărindu-ne armata pentru a putea apăra cu toate forţele Europa
şi Asia. Ţările pe care le apărăm trebuie să plătească preţul
acestei protecţii şi dacă nu fac aceasta SUA trebuie să fie
pregătită să le lase pe aceste ţări să se apere singure. Nu avem o
altă soluţie. Întreaga lume ar fi un loc mai sigur dacă aliaţii
noştri şi-ar îndeplini rolul de a contribui la apărarea noastră
comună. Administraţia Trump va conduce o lume liberă care
este în mod înţelept armată şi susţinută financiar, finanțată
armonios.
În al treilea rând prietenii noştri încep să creadă că ei pot
depinde de noi. Am avut un preşedinte care a întors spatele
prietenilor noştri şi s-a aplecat în faţa duşmanilor noştri, ceva
care nu s-a mai petrecut până acum în istoria Americii. A
negociat o înţelegere dezastruoasă cu Iran iar apoi am putut
constata cum aceştia au ignorat termenii acordului chiar înainte
ca cerneala să se usuce. Iranului nu îi poate fi permis să deţină o
armă atomică, aşa ceva nu se poate petrece. Reţineţi, nu i se
poate permite aşa ceva. Iar în timpul administraţiei Trump aşa
ceva nu se va putea petrece niciodată. Şi toate acestea fără să
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mai menţionăm umilirea SUA de către Iran cu ocazia capturării
celor zece marinari americani – îmi amintesc foarte clar acea zi.
În timpul negocierilor trebuie să poţi să te ridici şi să pleci.
Acordul cu Iranul, la fel ca multe dintre cele mai proaste
acorduri ale SUA, a fost rezultatul neputinţei de a părăsi masa
tratativelor. Atunci când cealaltă tabără ştie că nu vei pleca,
devine absolut imposibil să câştigi – efectiv nu ai cum să obţii o
victorie. Pe de altă parte, prietenii tăi trebuie să ştie că vei
rămâne loial acordului încheiat cu ei. Dacă ai semnat o
înţelegere trebuie să o respecţi şi atunci lumea va fi un loc mai
bun. Preşedintele Obama a fost dezamăgit de programul de
apărare cu rachete şi apoi a abandonat planurile pe care SUA le
avea împreună cu Polonia şi Cehia în ceea ce priveşte tipul
acesta de securitate. A sprijinit expulzarea unui regim prietenos
în Egipt, care avea un tratat de pace de durată cu Israel, şi apoi a
contribuit la aducerea Frăţiei Musulmane în locul său.
Israel, prietenul nostru bun şi singura democraţie adevărată din
Orientul Mijlociu a fost ignorat şi criticat de către o
administraţie căreia îi lipseşte claritatea morală. Cu doar câteva
zile în urmă vicepreşedintele Biden a criticat Israelul, o forţă a
justiţiei şi a păcii, pentru că a acţionat cu intoleranță într-o zonă
de pace din regiune.
Preşedintele Obama nu a fost un prieten al Israelului. El a tratat
Iranul cu atenţie, grijă şi iubire şi a făcut din el o mare putere.
Astfel, Iranul a devenit într-adevăr o mare putere într-o perioadă
relativ scurtă de timp datorită suportului american. Totul a fost
făcut pe seama statului Israel, aliaţilor noştri din regiune şi a
Statelor Unite. Ne-am luat la ceartă cu cei mai vechi prieteni ai
noştri iar acum ei au început să caute ajutor în altă parte. Ţineţi
minte aceasta, este un pas negativ.
În al patrulea rând, rivalii noştri nu ne mai respectă. De fapt şi
ei sunt la fel de confuzi ca şi aliaţii noştri, dar problema cea
mare este că nu ne mai iau deloc în serios. Adevărul este că nu
mai au niciun respect pentru noi. Atunci când preşedintele
Obama a aterizat în Cuba cu Air Force One, acolo nu îl aştepta
nimeni, niciun lider care să-l întâmpine. Probabil un incident
fără precedent în lunga şi prestigioasa istorie a Air Force One.
Apoi, în mod şocant, acelaşi lucru s-a petrecut în Arabia
Saudită. Asta se numeşte lipsă de respect. Lipsa totală a
respectului.
Vă mai amintiţi când preşedintele a realizat o călătorie lungă şi
costisitoare în Copenhaga, Danemarca, pentru olimpicii ţării
noastre şi după acest efort fără precedent s-a anunţat că SUA
ieşit pe locul patru? Locul al patrulea! Preşedintele Americii
face această călătorie fără precedent şi SUA iese pe locul patru.
El ar fi trebui să prevadă rezultatul înainte să facă un
angajament atât de umilitor. Am ajuns atunci de râsul întregului
mapamond, aşa cum s-a mai petrecut de multe, multe ori. Lista
momentelor penibile este foarte lungă.
Preşedintele Obama priveşte neputincios cum Coreea de Nord
îşi amplifică agresivitatea şi se expansionează din ce în ce mai
mult în direcţia armelor nucleare. Preşedintele nostru a permis
Chinei să își continue asaltul asupra avuției şi locurilor de
muncă americane refuzând să stabilească acorduri comerciale
care să îi permită să profite la maxim de necesitatea ca China să
domine Coreea de Nord. Noi putem să ne impunem. Avem
putere asupra Chinei, putere economică, dar oamenii nu înţeleg
asta. Iar cu această dominaţie economică putem prelua controlul
şi îi putem convinge să facă ceea ce este necesar cu Coreea de
Nord, ţară total înafara controlului. El a mers până acolo încât i-
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a permis Chinei să fure secrete guvernamentale prin atacuri
cibernetice şi să se implice în spionaj industrial împotriva
Americii şi companiilor sale. Le-am permis rivalilor noştri şi
provocatorilor noştri să creadă că pot scăpa, orice ar face, şi
chiar asta se petrece. Aceştia fac ce vor ei, mereu e la fel. Dacă
scopul preşedintelui Obama ar fi fost acela de a slăbi America,
nu cred că putea face o treabă mai bună decât asta.
În cele din urmă, SUA nu mai are o înţelegere clară cu privire la
scopurile politicii sale externe. Într-o zi privim cum cum Libia
este bombardată şi un dictator este înlăturat pentru a permite
instaurarea democraţiei în slujba civililor. A doua zi observăm
cum aceiaşi civili suferă în timp ce ţara lor pur şi simplu este
cuprinsă de distrugere. Se înregistrează astfel pierderi de vieţi,
pierderi masive de capital, lumea se schimbă complet. SUA este
o naţiune umanitară dar moştenirea intervenţiilor Obama Clinton vor fi: neputinţă, confuzie, dezorganizare, un haos total.
Noi am făcut Orientul Mijlociu mai instabil şi mai haotic decât
a fost vreodată. Am părăsit creştinii care sunt supuşi
persecuţiilor şi chiar genocidului. Nu am făcut nimic pentru a
ajuta creştinii, absolut nimic, şi ar trebui să ne fie mereu ruşine
pentru această neimplicare. Acţiunile noastre din Irak, Libia şi
Siria au susţinut dezvoltarea ISIS şi astfel suntem în război
împotriva islamului radical. Dar preşedintele Obama nici măcar
nu ar zice cine este inamicul, iar atunci când se ajunge la o
asemenea situație, nu se poate găsi niciodată vreo rezolvare, la
nicio problemă. Hillary Clinton, de asemenea, refuză să
menţioneze orice despre islamul radical, chiar dacă în acelaşi
timp insistă pentru primirea unui număr masiv de refugiaţi care
se îndreaptă către ţara noastră. După intervenţia ratată în Libia a
secretarului Clinton, teroriştii islamici din Benghazi au pătruns
cu forţa în interiorul consulatului nostru şi au omorât
ambasadorul împreuna cu alţi trei americani curajoşi. În urma
acestei tragedii, în loc să preia responsabilitatea imediat, în acea
noapte, Hillary Clinton a decis să meargă acasă să se culce. Este
de necrezut. Clinton dă toată vina pe o filmare video, o scuză
care de fapt a fost o mare minciună şi acest fapt a fost dovedit
deja. Ambasadorul SUA a fost ucis iar secretarul american a
indus în eroare naţiunea americană. Şi apropo, nici măcar nu era
trează să răspundă acelui apel telefonic la ora trei dimineaţa. Iar
acum ISIS câştigă milioane şi milioane de dolari pe săptămână
din vânzarea petrolului libian. Şi ştiţi ce? Nu îi împiedicăm, nu
îi bombardăm, nu facem absolut nimic în legătură cu ceea ce se
petrece. E aproape ca şi când SUA nici măcar nu ştie ceea ce se
petrece. Toate acestea se vor schimba atunci când eu voi deveni
preşedinte.
Pentru prietenii şi aliaţii noştri, le spun că America va fi
puternică din nou. America va fi de încredere din nou, ca aliat.
Ea va fi din nou un prieten de nădejde. Vom avea în sfârşit o
politică externă coerentă bazată pe interesele americane şi
interesele unite ale aliaţilor noştri. Vom ieşi din afacerea
construirii de naţiuni, iar în schimb ne vom focaliza pentru a
crea stabilitate în lume. Momentele noastre în care am avut cea
mai mare putere au survenit atunci când politicile duse de noi
au atins, cum s-ar spune, „pragul de sus”. Avem nevoie de o
nouă şi raţională politică externă americană la care să contribuie
cele mai bune minţi şi care să fie susţinută de ambele partide,
democraţi, republicani, precum şi de independenţi şi de toţi
aliaţii noştri apropiaţi. Astfel am câştigat Războiul Rece şi astfel
vom câştiga viitoarele noastre provocări care ar putea fi mari,
complexe, dar pe care le vom câştiga dacă eu voi deveni
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preşedinte.
În primul rând avem nevoie de un plan pe termen lung pentru a
opri răspândirea islamului radical. A pune limite islamului
radical trebuie să fie un ţel principal al politicii externe a SUA
şi a lumii întregi. Unele evenimente este posibil să necesite
intervenţie armată, dar este de asemenea şi o luptă filozofică aşa
cum a fost şi lupta noastră în timpul Războiului Rece. În
legătură cu aceasta vom lucra împreună cu aliaţii noştri din
lumea musulmană care sunt toţi supuşi riscului violenţelor
islamice radicale, atacurilor lor şi tuturor consecinţelor care vor
rezulta din ele. Este o lume periculoasă, mult mai periculoasă
decât a fost vreodată. Ar trebui să muncim la acest program.
Ar trebui să muncim împreună cu orice naţiune din regiune care
se află sub ameninţarea islamului radical. Dar aceasta trebuie să
fie un ajutor reciproc. E necesar ca ei să fie de asemenea
binevoitori cu noi, ţineţi minte asta. Şi ei trebuie să fie implicaţi
cu noi; SUA nu va mai lupta pe sens unic. De acum lupta va
deveni cot la cot. Şi ţineţi minte că noi, şi tot ceea ce noi facem,
trebuie să fie apreciat şi aliaţii din zonă trebuie să ne fie
recunoscători pentru ceea ce am făcut pentru ei. Noi îi vom
ajuta cu siguranţă, dar trebuie să aprecieze eforturile noastre.
Lupta împotriva islamului radical are loc de asemenea pe
teritoriul patriei noastre. Sunt unii imigranţi aflaţi în interiorul
graniţelor noastre acuzaţi de terorism. Pentru fiecare caz făcut
public există zeci şi zeci de alte cazuri neştiute care se alătură.
Trebuie să stopăm importul de terorism prin politici de
imigraţie lipsite de sens. Nu avem nicio idee despre locurile de
unde vin aceşti oameni. Nu există documente, nu există acte.
Nu există nimic. Trebuie să fim inteligenţi, trebuie să fim
vigilenţi.
O pauză pentru ca să reevaluăm situaţia ne va ajuta să prevenim
următorul San Bernadino sau, ca să fiu sincer, am putea preveni
o tragedie chiar mult mai mare. Tot ce trebuie să facem este să
studiem cazul World Trade Center şi data de 11 septembrie,
care a fost, după părerea mea, una dintre cele mai mari
catastrofe, chiar singura catastrofă militară majoră din istoria
SUA. A fost mai gravă decât Pearl Harbour deoarece aici atacul
a fost asupra cetăţenilor americani şi nu asupra soldaţilor SUA.
Pentru ISIS am un mesaj simplu. Zilele lor sunt numărate. Nu
voi spune când sau cum le vom da lovitura de grație. Noi ca
naţiune trebuie să fim mai spontani. Deocamdată suntem în
totalitate previzibili. Spunem tot ce facem. Trimitem trupe,
facem asta public. Trimitem altceva, ţinem conferinţe de presă.
Este necesar să nu mai facem asta. Începând chiar de acum. Ei
vor dispărea. ISIS va dispărea complet dacă eu voi fi ales
preşedinte. Iar dispariţia lor va fi foarte, foarte rapidă.
În al doilea rând, trebuie să ne refacem armata şi economia.
Ruşii şi chinezii şi-au extins rapid capacităţile militare dar
priviţi ceea ce s-a petrecut cu noi. Arsenalul nostru nuclear a
fost lăsat să se atrofieze şi are o nevoie disperată de
modernizare şi reînnoire. Iar asta trebuie să se petreacă cât mai
curând. Forţele noastre armate active s-au subţiat de la două
milioane în 1991 la 1,3 milioane în prezent. Marina s-a redus de
la peste 500 de nave la 272 în aceeaşi perioadă de timp. Forţele
aeriene sunt cu aproximativ o treime mai mici decât în 1991.
Piloţii zboară cu aeronave B-52 în prezent. Aceste aparate de
zbor sunt mai „în vârstă” decât toată lumea prezentă azi aici. Şi
ce măsuri se iau în legătură cu această situaţie? Preşedintele
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Obama a propus un buget de apărare pe anul 2017 care în dolari
adevăraţi taie aproape 25% din ceea ce cheltuiam în 2011.
Armata noastră este sărăcită şi noi le cerem generalilor noştri şi
liderilor noştri militari să se preocupe de încălzirea globală.
Vom cheltui atât cât va fi necesar pentru a ne reface armata.
Este singura şi cea mai ieftină investiţie pe care o putem face.
Vom dezvolta, construi şi achiziţiona cel mai bun echipament
cunoscut omenirii în prezent. Dominaţia noastră militară trebuie
să nu fie pusă la îndoială de către nimeni. Dar vom face
economii şi vom cheltui banii noştri în mod înţelept.
În aceste vremuri în care datoriile escaladează, am ajuns să
avem atât de multe datorii că nimeni nu ştie nici măcar cum să
înceapă să abordeze problema. Dar eu ştiu. Nici măcar un dolar
nu trebuie să fie risipit. De asemenea va trebui să schimbăm
legislaţia comercială, cea de imigraţie şi cea economică pentru a
putea să redevenim o forţă economică. Şi pentru a putea să
punem americanii pe primul loc din nou. Toate acestea includ
printarea 3D, inteligenţa artificială şi războiul cibernetic. O
naţiune măreaţă are de asemenea grijă de eroii săi.
Angajamentele noastre faţă de ei sunt absolute. Administraţia
Trump va oferi soldaţilor noştri, bărbaţi şi femei, cel mai bun
echipament şi cea mai bună susţinere care poate exista atunci
când îşi vor servi ţara, în locul în care o vor face. Le vom oferi
cea mai bună îngrijire posibilă atunci când se vor reîntoarce ca
veterani înapoi la viaţa civilă. Veteranii noştri nu au fost trataţi
în mod just sau echitabil. Aceştia sunt marii noştri oameni şi
trebuie să îi tratăm ca atare. Chiar ar trebui să avem o grijă
extraordinară faţă de ei iar aceasta se va petrece sub
administraţia Trump. În cele din urmă este necesar să dezvoltăm
o politică externă bazată pe interese americane. Afacerile nu pot
fi profitabile atunci când pierd din vedere interesele lor esenţiale
şi
aceasta
se
aplică
şi
pentru
naţiuni.
Priviţi la ceea ce s-a petrecut în anii ’90. Ambasadele noastre
din Kenya şi Tanzania – acelea au fost nişte vremuri cumplite
pentru noi – au fost atacate. Au fost ucişi 17 curajoşi marinari
americani la bordul lui U.S.S. Cole. Şi ce măsură am luat în
legătură cu toate acestea? Pare că am depus mai mult efort în a
introduce China în cadrul Organizaţiei Comerţului Mondial,
manevră care s-a dovedit a fi un dezastru total pentru SUA. Vă
spun sincer că am cheltuit mai mult timp cu acea ocazie decât
pentru a stopa Al Qaeda. Am avut chiar şi o oportunitate de a-l
elimina pe Osama bin Laden şi nu am profitat de ea. Iar apoi am
fost loviţi asupra turnurilor gemene World Trade Center şi
asupra Pentagonului. Din nou vă spun că acesta a fost cel mai
grav atac asupra Americii din istoria ei. Scopurile politicilor
noastre externe este vital să fie bazate pe interesele majore ale
siguranţei naţionale americane. Şi acestea vor constitui o
prioritate pentru mine.
În Orientul Mijlociu scopurile noastre trebuie să fie, şi insist
încă o dată, trebuie să fie acelea de a învinge teroriştii şi de a
promova stabilitatea în regiune şi nu schimbarea radicală. Este
necesar să avem foarte clar în vedere grupările care niciodată nu
ne vor fi decât duşmani. Şi credeţi-mă, sunt grupări care orice
am face ne vor fi duşmani. Trebuie să fim suficient de
inteligenţi să le recunoaştem, să le recunoaştem membrii şi să
nu îi ajutăm niciodată. Este necesar să fim generoşi doar cu cei
care într-adevăr au dovedit că ne sunt prieteni.
Dorim să trăim în pace cu Rusia şi China. Există diferenţe
majore între noi şi aceste două ţări, trebuie să fim vigilenţi cu
ele, dar nu este obligatoriu să fim duşmani. Ar trebui să căutăm
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terenul comun pe care să ne întâlnim, bazat pe interese comune.
De exemplu, Rusia a experimentat şi ea groaza terorismului
islamic. Consider că relaxarea tensiunilor şi relaţionarea
îmbunătăţită cu Rusia dintr-o postură de forţă este posibilă.
Bunul simţ spune că acest ciclu oribil al ostilităţii este necesar
să se încheie şi în mod ideal el se va încheia în curând. Pentru
binele ambelor naţiuni.
Unii spun că ruşii nu vor fi rezonabili, dar eu intenţionez să
aflu. Dacă nu putem face un acord pe timpul administraţiei
mele, mă refer la unul extraordinar de bun, în favoarea Americii
şi a Rusiei, atunci ne vom retrage rapid de la masa tratativelor.
Situaţia este simplă. Vom vedea şi ne vom lămuri. O înţelegere
cu China este un alt pas important şi va fi de asemenea
începutul unei noi perioade de prosperitate. China respectă
puterea, iar prin faptul că îi lăsăm să profite economic de pe
urma noastră ca niciodată până acum, am pierdut toată stima
lor. Avem un deficit comercial masiv cu China căruia trebuie să
îi găsim cât mai repede o soluţie pentru contrabalansare. O
Americă puternică şi inteligentă este cea care va descoperi un
prieten mult mai bun în China, în comparaţie cu ceea ce este
acum.
Priviţi ceea ce face China în Marea de Sud a Chinei, nu ar trebui
să se comporte aşa. Nu am respect pentru această ţară sau
pentru acest preşedinte. Ambele naţiuni pot beneficia împreună
sau, dimpotrivă, putem parcurge căi separate. Dacă aşa va fi
necesar, aceasta se va petrece.
După ce voi fi ales preşedinte voi convoca o întrunire cu aliaţii
noştrii NATO şi o alta cu aliaţii noştri asiatici. În cadrul
acestora nu vom discuta doar o rebalansare a echilibrului
financiar dar vom privi cu forţe noi şi cum putem adopta
strategii îmbunătăţite pentru a face faţă provocărilor comune.
De exemplu, vom discuta despre cum putem îmbogăţi misiunea
expirată a NATO şi de asemenea structura acestei organizaţii
care a rezultat din criza Războiului Rece şi ne vom confrunta cu
crizele actuale incluzând migraţia şi terorismul islamic.
Nu voi ezita să degajez forţe militare atunci când nu voi mai
avea nicio altă alternativă. Dar dacă va fi să luptăm, vom face
aceasta doar obţinând victoria. Nu voi trimite ceea ce avem mai
bun în război decât doar dacă va fi absolut necesar şi doar dacă
vom şti de la început că avem un plan victorios cu majuscule.
Scopul nostru este pace şi prosperitate, nu război şi distrugere.
Cea mai bună cale de a atinge aceste ţeluri este printr-o politică
externă disciplinată, consistentă şi bine plănuită. Cu
preşedintele Obama şi secretarul Clinton, am experimentat
exact pe dos – o politică externă neglijentă, fără direcţie şi fără
scop, una care a aşternut calea distrugerii în faţa sa.
După ce am pierdut mii de vieţi şi am risipit trilioane de dolari
suntem de departe în cea mai proastă stare în care am fost
vreodată în Orientul Mijlociu. Provoc pe oricine să încerce să
explice strategia politicii externe a lui Obama/Clinton. A fost un
dezastru total.
Voi fi de asemenea pregătit să utilizez resursele economice ale
Americii. Influenţa financiară şi sancţiunile pot fi foarte
persuasive, dar este necesar să le utilizăm în mod selectiv şi cu
o determinare totală. Nu vom ezita să folosim puterea pe care o
avem dacă ceilalţi nu vor juca după reguli. Cu alte cuvinte, dacă
nu ne vor trata în mod just. Prietenii şi duşmanii noştri trebuie
să ştie că dacă vom trasa o limită, eu o voi accentua cu
siguranţă. Vă rog să mă credeţi.
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Totuşi, în comparaţie cu alţi candidaţi la preşedinţie, războiul şi
agresiunea nu vor fi primele mele reacţii. Nu este posibil să
avem o politică externă fără diplomaţie. O super putere înţelege
că grija şi cumpătarea sunt cu adevărat semne ale forţei ei.
Chiar dacă nu în cadrul serviciilor guvernamentale, am fost cu
totul împotriva războiului din Irak şi am repetat mai mulţi ani la
rând că acesta va destabiliza Orientul Mijlociu. Din păcate am
avut dreptate şi cel mai mare beneficiar a fost Iranul, care preia
sistematic controlul asupra Irakului şi obţine controlul asupra
bogatelor lor rezerve petroliere, ceva ce şi-a dorit timp de zeci
de ani să reuşească. Iar acum, peste toate acestea se adaugă
ISIS. Scopul meu este să stabilesc o politică externă care va
continua să existe pentru generaţii de acum înainte. De aceea
caut şi trebuie să găsesc experţi talentaţi cu idei şi abordări
practice, decât să mă înconjor de persoane care au CV-uri
perfecte dar nu se pot mândri aproape deloc, cu nimic, înafara
responsabilităţii care le revine pentru o lungă perioadă de
politici ratate şi pierderi continue în război. Este necesar să
căutăm oameni noi.
Trebuie să căutăm oameni noi deoarece mulţi dintre cei în
vârstă nu ştiu cu adevărat consecinţele a ceea ca fac chiar dacă
îşi formează o imagine foarte bună scriind pentru New York
Times sau apărând la televizor.
În cele din urmă voi lucra împreună cu aliaţii noştri pentru a
însufleţi valorile şi instituţiile vestice. În loc să încercăm să
implementăm valori universale pe care nu toată lumea le
împărtăşeşte sau le doreşte, ar trebui să ne fie clar că susţinerea
şi promovarea civilizaţiei vestice precum şi succesele ei vor
ajuta şi vor inspira reforme mondiale pozitive cu mult mai mult
decât intervenţiile militare.
Acestea sunt ţelurile mele ca preşedinte. Voi urmări să pun
bazele unei politici externe pe care să o poată susţine toţi
americanii, indiferent din ce partid fac parte şi pe care prietenii
şi aliaţii noştri o vor respecta şi o vor primi cu braţele deschise.
Lumea trebuie să afle că nu mergem înafara ţării în căutare de
duşmani, că vom fi mereu bucuroşi când foşti rivali ne devin
prieteni şi când prieteni vechi ne devin aliaţi. Aceasta ne dorim,
ca ei să ni se alăture. Ne dorim ca lumea să fie – ne dorim să
aducem pace în lume. În prezent există prea multă distrugere,
prea multe arme distrugătoare. Puterea armelor de distrugere
este singura şi cea mai mare problemă care o are lumea în care
trăim. Pentru a ne atinge aceste ţeluri, americanii trebui să aibă
încredere în naţiunea noastră şi în cei care o conduc. Din nou,
este necesar ca mulţi americani să se întrebe de ce politicienii
noştri par a fi mai interesaţi de definirea graniţelor statelor
străine decât de a face aceasta cu ale Americii.
Americanii trebuie să ştie că punem naţiunea americană din nou
pe primul plan din punct de vedere al sectorului comercial. La
fel se va petrece şi cu legile imigraţiei şi cu politica externă.
Locurile de muncă, veniturile şi securitatea muncitorilor
americani vor fi mereu prioritatea mea.
Nicio naţiune nu a prosperat vreodată dacă nu şi-a pus propriile
interese benefice pe primul loc. Atât prietenii cât şi duşmanii
noştri pun ţările lor înaintea naţiunii noastre şi noi, în timp ce
suntem corecţi cu ei, trebuie să începem să le urmăm exemplul.
Nu vom mai preda această ţară cântecului fals, insidios și
manipulator al globalismului. Statul-naţiune rămâne adevărata
fundaţie pentru fericire şi armonie. Sunt foarte sceptic în ceea ce
priveşte uniunile internaţionale care ne împiedică să acţionăm şi
înjosesc America şi le vom evita. Pe timpul administraţiei mele
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nu vom pune SUA în niciun acord care va reduce abilitatea
noastră de a ne controla propriile afaceri.
De exemplu, NAFTA a sfârşit prin a fi un dezastru total pentru
SUA şi efectiv a golit statele Americii de întreprinderile şi
locurile noastre de muncă. Tocmai am ajuns să constat acestea.
Am realizat tururi electorale în Pennsylvania,
ylvania, New York şi
multe alte state, iar întreprinderile lor au dispărut cu
desăvârşire. Aşa ceva nu se va mai petrece niciodată de acum
înainte ci doar opusul său, şi vreau să insist asupra acestui
aspect. Ne vom păstra locurile de muncă şi vom crea une
unele noi.
Vor exista consecinţe pentru companiile care părăsesc SUA
doar pentru a reveni mai târziu ca să o exploateze. Ei
concediază angajaţii şi profită de pe urma Americii. Vor exista
pedepse pentru acest gen de firme, nu se va mai petrece
niciodată aşa cum vor ele.
Sub administraţia Trump niciun cetăţean american nu va mai
simţi vreodată că nevoile sale vin după cele ale cetăţenilor unei
naţiuni străine. Voi privi, ca preşedinte, lumea prin lentilele
clare ale intereselor americane. Voi fi cel mai mare ap
apărător al
Americii şi cel mai loial campion al ei. Nu ne vom cere scuze
pentru că am devenit din nou plini de succes ci vom îmbrăţişa
moştenirea unică, care ne face să fim noi înşine. Lumea este
mult mai plină de pace şi de prosperitate atunci când America
îşi joacă rolul său de mediator fără încetare. Mereu vom ajuta la
salvarea de vieţi şi a umanităţii însăşi dar pentru a putea juca
acest rol, este necesar să facem ca America să redevină
puternică.
Şi mereu, mereu, mereu, privind din orice punct de vedere
vedere,
trebuie, fără nicio excepţie, să facem astfel încât America să fie
din nou respectată. Trebuie să facem din nou ca SUA să
redevină cu adevărat bogată. Trebuie şi vom face totul pentru ca
SUA să fie din nou o naţiune măreaţă. Dacă reuşim să facem
aceasta, poate că secolul acesta va putea fi cel mai plin de pace
şi prosperitate pe care l-aa cunoscut vreodată lumea. Vă
mulţumesc mult tuturor, apreciez că m-aţi
aţi ascultat, vă
mulţumesc.”

17 ani de crime. Zeci de milioane de
victime. Povestea măcelului despre care
Occidentul alege să vorbească doar în
şoaptă
De 17 ani în China se petrece cel mai mare măcel al
istoriei contemporane. Cu toate acestea presa mainstream
nu prea vorbeşte despre acest lucru.

D

ezastrul care stă să cuprindă Partidul Comunist Chinez
C
şi are şanse să se răspândească în Occident prin toate
căile şi canalele îşi are originea aici.

Aderenţi Falun Gong purtând poze ale celor ucişi de regimul
comunist, 13 mai 2016. (Samira Bouaou/Epoch Times)

În acea noapte, ascunşi sub vălul întunericului, în întreaga
Chină, miliţienii au târât zeci de mii de oameni din pat şi i-au
i
băgat cu forţa în dube. Mulţi au fost duşi în închisori. Când
acestea s-au
au umplut, au fost duşi pe stadioane. China era din
nou întoarsă pe dos la ordinul unui dictator comunist.

Au urmat anchete extrem de dure, după tipicul Partidului
Comunist. În sâptămânile care au urmat, regimul chinez a reuşit
să aresteze milioane de oameni, care s-au
s
trezit peste noapte
inamicul public numărul unu al Partidului.
Ce vină aveau? Nici una, de fapt. Partidul Comunist nu
zdrobeşte vinovăţia, ci omoară în principal pentru a-şi
a menţine
controlul. Milioanele de năpăstuiţi ajunşi pe mâna Securităţii
chineze aveau un singurr lucru în comun: practicau Falun Gong,
o formă tradiţională de exerciţii de arte marţiale, dublate de un
set de învăţături morale bazate pe principiile Adevăr,
Compasiune, Toleranţă.
Mişcarea spirituală, adusă în faţa publicului în 1992, ajunsese
extrem dee populară. Prea populară pentru închistaţii de la
conducerea Partidului, care începeau să înţeleagă că doctrina
spirituală propusă de Falun Gong punea serios în umbră
ateismul marxist, învechit şi stupid, care pierduse orice priză la
public după masacrul din 1989. Nimeni nu mai credea în Partid,
iar popularitatea mişcării Falun Gong o arăta din plin.
Securitatea, care din 1989 lenevea, căpătase brusc de lucru.
Călăii acţionau grăbit. Liderul Partidului Comunist de atunci,
Jiang Zemin, ordonase zdrobirea grupului
upului şi dăduse trei luni
pentru îndeplinirea sarcinii. Dictatorul comunist era plin de
resentimente la adresa popularei practici - care număra deja 100
de milioane de practicanţi - şi era complet posedat de ideea că
persecuţia pe care o începea era menit
menită să etaleze măreţia
puterii supreme a Partidului.
În efortul său de a "eradica Falun Gong", Jiang Zemin nu s-a
s
abţinut. "Nici un mijloc nu este excesiv", "morţile [ca urmare a
torturilor, în închisori, n.r] vor fi considerate sinucideri". A
creat un serviciu
ciu special pentru a implementa măcelul, care
raportează direct Biroului Politic - temutul Birou 610, asupra
căruia au control doar cei nouă oameni care guvernează China.

Măcelul a început în toiul nopţii, pe 20 iulie 1999.
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Lupta cu morile de vânt
Sarcina pe care Jiang Zemin o dăduse călăilor Partidului nu era,
însă, uşoară. Trebuiau să aresteze "Falun Gong" şi să-i facă să
"renunţe". Dar cine era "Falun Gong"? Practicanţii erau oameni
normali, de pretutindeni, nu existau liste, nici măcar noţiunea de
membru. De unde să-i iei? La ce să-i obligi să renunţe? La
"adevăr"? Căci totul era doar un alt soi de artă marţială, ca
atâtea altele în China.
Dată fiind situaţia, călăii Partidului au făcut ce ştiau ei mai bine:
au bătut, violat, torturat şi ucis, pentru a strânge cât mai multe
nume şi pentru a raporta îndeplinirea planului. Au urmat, după
cum era evident, decese în puşcării, datorate torturilor sălbatice,
proteste sporadice din partea practicanţilor, mai multe torturi,
mai multă sălbăticie, mai multe crime.
Cele trei luni au trecut, iar Partidul, la toate nivelurile, înţelegea
cu groază că dăduse peste un grup de oameni complet diferiţi:
deşi paşnici, nu puteau fi controlaţi prin teroare. Deşi lesne de
omorât, cei rămaşi în viaţa continuau.
Odată începută, însă, persecuţia Partidului nu putea fi oprită
lesne - se strânseseră deja mult prea multe crime oribile. Aşa că
maşina de ucis a Partidului a funcţionat în continuare,
producând grozăvii din ce în ce mai mari. Au fost alocate
fonduri imense pentru a sprijini persecuţia, de care, de fapt, nu
avusese nimeni chef; propaganda Partidului a început să
demonizeze practicanţii Falun Gong pentru a se asigura de
sprijin popular.
Nici logistica nu prea făcea faţă. După milioane de oameni
arestaţi, puşcăriile şi lagărele de muncă deveniseră pline de
practicanţi Falun Gong, care trebuiau torturaţi, anchetaţi şi puşi
la muncă prin lagăre. Alte milioane erau afară, protestând
paşnic împotriva măcelului, afisând bannere pe blocuri sau prin
copaci, scriind sloganuri anti-Partid pe bancnote sau împărţind
pliante.
Astfel că, la un moment dat, Partidul a venit cu o iniţiativă chiar
mai diabolică, "soluţia finală" a capitalismului comunist din
China: organizarea unei industrii de recoltare de organe, pe
viu, cu forţa, de la deţinuţi. De ani de zile, studii efectuate de
spitale militare arătau că exerciţiile practicate de membrii
mişcării Falun Gong aveau rezultate uluitoare în îmbunătăţirea
sănătăţii. Piaţa de organe era bănoasă. Se rezolva şi problema
aglomerării puşcăriilor. "Carcasele" deţinuţilor dispăreau în
cuptoarele de cremare, fără urmă, sau ajungeau în expoziţii de
cadavre plastinate, pe care Partidul le plimbă prin lume.
Aşa a apărut cea mai scabroasă formă de persecuţie din istoria
cunoscută a umanităţii, care ştergea orice formă de umanitate pe
care Partidul ar mai fi păstrat-o. Medicina devenea, din cea mai
nobilă meserie, o maşinărie de făcut bani şi omorât, care asigura
păstrarea controlului unui regim complet degenerat. Oamenii,
pe care orice guvern are datoria să-i protejeze, erau reduşi la
nivel de populaţie de animale în ferma de oameni a Partidului.
Capitalismul comunist devenea absolut. Carcasele oamenilor
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ajungeau de facto proprietatea Partidului-stat, după ani de zile
de când conştiinţa lor fusese capturată de marxism.
De ce presa mainstream, mai ales cea din Occident, a scris prea
puţin despre acest subiect? Pentru că şi ea a fost făcută părtaşă,
prin tăcere, folosind şantajul şi iluzorii avantaje materiale, la
acoperirea acestor crime.
Industria de organe: 1,5 milioane de cazuri de extragere
forţată de organe. Tot atâtea crime în serie.
De ce presa mainstream, mai ales cea din Occident, a scris
prea puţin despre acest subiect? Pentru că şi ea a fost făcută
părtaşă, prin tăcere, folosind şantajul şi iluzorii avantaje
materiale, la acoperirea acestor crime.
Dovezile recoltării forţate de organe de la prizonieri Falun Gong
au apărut de peste zece ani, dar scara completă a crimelor este
încă necunoscută. Potrivit unui nou raport independent,
"Recoltarea sângeroasă / Carnagiul: O actualizare"1, circa
1,5 milioane de deţinuţi politic din China au fost executaţi prin
extragerea organelor, devenind astfel victimele industriei
macabre de recoltare de organe, patronate de Partidul-stat.
Între timp, alte zeci de milioane de vieţi inocente suferă prin
puşcării. Viaţa multora atârnă de un fir de păr: de o bătaie în uşă
care să-i ducă în vreo puşcărie, de o altă anchetă violentă, sau
de o nouă tortură care să le aducă moartea.
Semeni vânt, culegi furtună. Partidul Comunist pe pragul
prăpastiei
În pofida schimbărilor la vârf în China, campania împotriva
Falun Gong continuă până astăzi. Un număr impresionant de
membri ai Partidului au fost împinşi să ia parte la crime. Aşa
funcţionează banda de criminali care a condus orice Partid
Comunist în istorie.
De la începutul măcelului, două generaţii de lideri s-au perindat
la conducerea Partidului. A devenit evident că eradicarea Falun
Gong este imposibilă, chiar şi pentru o maşinărie criminală atât
de bine pusă la punct.
Odată cu ieşirea din scenă a liderilor care au declanşat teroarea,
au apărut întrebări privind motivele şi posibilitatea continuării
represiunii. Nimeni nu ştie cum s-ar putea opri sau continua
măcelul. Victimele care mai trăiesc în "libertate" în China şi în
afara ei, cer în continuare pedepsirea vinovaţilor.
Aflată într-o evidentă imposibilitate, noua conducere comunistă,
prin liderul chinez Xi Jinping, a avut de înfruntat reacţii
deosebit de dure de îndată ce a îndrăznit să se întrebe dacă nu
cumva teroarea ar trebui oprită.
Lui Xi Jinping i s-au organizat atentate, la care a trebuit să
răspundă pentru a-şi salva pielea. A făcut-o organizând o
campanie de "anti-corupţie" - în fapt o epurare la vârf în Partid,
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în timpul careia a aruncat greii Partidului, unul după altul, în
puşcărie. De câţiva ani în culisele Partidului Comunist Chinez,
la vârf, se duce o luptă pe viaţă şi pe moarte.
Vremurile se schimbă, roţile Istoriei se învârtesc. Jiang Zemin,
pe vremuri unul dintre cei mai temuţi casapi ai Chinei, îşi
aşteaptă acum rândul la judecată.
Ziua de 20 iulie, este o zi solemnă de comemorare a celor care
au fost ucişi, mutilaţi, persecutaţi, dar şi un memento pentru
spectatorii acestei piese macabre: măcelul continuă; asistând
pasivi la crime în văzul lumii într-oo zi riscăm să ajungem
victimele crimelor înn văzul lumii. Răul nu poate umbla pe
stradă, la lumina zilei. Însă în timp poate cuprinde totul. Pe
fiecare dintre noi, oricât de închişi în turnurile noastre de fildeş
şi oricât de departe ne-am crede.
Pe 20 iulie, practicanţii Falun Gong şi susţinătorii lor din
România au făcut un apel paşnic în faţa Ambasadei Chineze la
Bucureşti, pentru a cere încetarea crimelor.. Ei speră că
societatea civilă şi mass-media
media vor rupe tăcerea şi li se vor
alătura, pentru a cere încetarea persecutării adevărului, bunătăţii
şi toleranţei.
Note:
1. Raportul actualizat, a fost lansat la 22 iunie 2016, la Clubul National de presă din
Washington, D.C. şi a doua zi, cei trei autori ai raportului şi-au
au prezentat concluziile lor în
faţa Congresului SUA . Noul lor raport vine de la doar câteva zile după ce Congresul SUA
a adoptat în unanimitate Rezoluţia 343 la 13 iunie, care a condamnat recoltarea de
organe, fără consimţământ, de la deţinuţii politic (numiţi prizonieri de conştiinţă) din
China, inclusiv de la un număr mare de practicanţi Falun Gong şi membri ai altor grupuri
minoritare religioase şi etnice. Concomitent, printr-o declaraţie scrisă adoptată la sfârşitul
săpămânii trecute de Parlamentul European, se solicită o anchetă independentă a
recoltării de organe în curs de desfăşurare în China, şi punerea în aplicare, fără întârziere,
a Rezoluţiei Parlamentului European din 12 decembrie 2013 privind recoltarea de organe
în China. După: epochtimes-romania.com

Este mai mult ca niciodată necesar să
realizăm că existăă un suflet al Universului
şi că întreaga natură este într--un mod
misterios însufleţită
Începând din secolul al XVII-lea, știința și apoi treptat,
întreaga umanitate, a ajuns să se separe din ce în ce mai
mult de Dumnezeu și de Natură, sub influența
influe
ideilor
materialiste și atee ale curentului Iluminist, la originea
căruia s-a aflat chiar gruparea așa-zișilor
șilor „iluminați“ din
jurul marilor cămătari internaționali
ționali din familia
Rothschild.

P

uțini
țini sunt cei care își mai dau seama astăzi că această
stare de fapt a ajuns să fie de fapt o obi
obișnuință cât se
poate de nefastă, ce este acceptată și chiar îmbrățișată ca
atare de majoritatea ființelor
țelor umane superficiale și ignorante.
Arta, știința și mai ales viețile
țile multor oameni au ajuns să fie
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închise față
ță de prezența enigmatică a lui Dumnezeu, devenind
astfel lipsite de împlinire, seci și fără niciun rost. Din fericire
însă, această viziune materialistă începe să se clatine şi asistăm
la debutul unui reviriment în modul în care fiin
ființele umane
percep și înţeleg Realitatea.
Pe parcursul așa-zisei revoluții
ții științifice din secolul al XVII
XVII-lea
s-au stabilit fundamentele științei moderne, care erau strict
dualiste. Dumnezeu, perceput în mod limitativ și distant ca fiind
asemenea unui „inginer mecanic suprem“, era considerat a fi
Cel care a conceput și creat Universul și toate mecanismele sale.
Natura era considerată a fi complet inanimată și separată de
Dumnezeu. Singura excepție
ție de la această regulă era spiritul
uman, care nu făcea parte din ordinea mecanică, ci era,
asemenea lui Dumnezeu și îngerilor, imaterial.
În secolul al XIX-lea,
lea, odată cu ascensiunea acaparantă a
materialismului ateu, acest dualism a devenit un monism
materialist, în care nu a mai fost lăsat loc nici pentru Dumnezeu
și nici pentru îngeri, ci doar pentru o Natură mecanică formată
din materie inanimată. Spiritul uman a ajuns să fie considerat a
fi doar o metaforă învechită, oamenii de știință devenind
convinși
și că iubirea, bunătatea, compasiunea, toate virtuțile și
sentimentele mărețe
țe umane nu sunt altceva decât
dec un banal joc
de umori și conexiuni cerebrale. Lumii și existenței nu i ss-a mai
găsit niciun rost sublim.
Totuși,
și, viziunea mai veche a unei Naturi însuflețite care a
impregnat pentru o bună perioadă de timp gândirea europeană a
Evului Mediu nu a dispărutt niciodată în mod complet. Filosoful
Baruch Spinoza (1632 – 1677) a respins dualismul în favoarea
unității
ții Spiritului cu Natura. El considera că în Natură totul
posedă atât un trup, cât și un spirit. Aceste spirite și trupuri
reprezintă două fațete diferite
te ale unei realită
realități subiacente – pe
care Spinoza o desemna prin expresia latină Deus sive natura
(în traducere românească: „Dumnezeu sau, cu alte cuvinte,
Natura“) – și ele se modificau în paralel. Calitatea esențială a
substanței, la toate nivelurile de complexitate a Realită
Realității, era
ceea ce Spinoza numea conatus, termen latin desemnând un gen
de forță
ță inerțială ce permite menținerea existenței. În concepția
lui Spinoza, Dumnezeu este totuna cu Natura, nefiind deloc
separat de ea. Perspectiva filosofului era una clar limitativă, căci
el nu lasă loc nici pentru liber arbitru, nici pentru Providen
Providența
divină, considerând că totul este determinat de relații
rela cauzăefect.
Adepții
ții Iluminismului își puneau toate speranțele în știința
mecanicistă, dar între 1780-1830
830 a apărut Romantismul, o
amplă mișcare
șcare de reacție contra acestei atitudini, care ss-a
exprimat în special în artă. Romanticii insistau asupra emoțiilor
emo
și a esteticii, punând rațiunea pe plan secund. Romantismul s-a
s
caracterizat în special prin refuzul dee a concepe Universul ca
fiind doar o realitate mecanică și prin crearea de imagini
(artistice, poetice etc.) ale unei Naturi însufle
însuflețite, organice, în
plin proces de transformare. Unii oameni de știință, poeți sau
filosofi, au asociat ideile referitoare la
l o Natură însuflețită cu
ideea unui Dumnezeu care impregna via
viață Naturii și o lăsa să se
dezvolte în mod spontan. Alții s-au
au proclamat atei, precum
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poetul englez Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822), dar ei nu sau îndoit totuși de existența unei puteri însuflețite care
acționează în Natură, pe care Shelley o numea „Sufletului
Universului“, „Forța întru totul suficientă sieși“, sau „Spiritul
Naturii“.
Romantismul a reușit să își lase, pentru o vreme, amprenta
asupra științei, având o mare influență asupra ei prin
intermediul teoriilor romantice care priveau Natura ca fiind
feminină, fertilă și creatoare. Unul din pionierii acestui curent
de gândire a fost chiar bunicul lui Charles Darwin, Erasmus
Darwin, care a emis ipoteza că, încă de la început, Dumnezeu a
înzestrat viața și Natura cu o capacitate creatoare inerentă, care
– considera omul de știință – se exprimă ulterior fără a fi nevoie
de o orientare sau o intervenție divină. Pentru Erasmus Darwin,
ființele vii erau capabile de progres individual, iar copiii
moșteneau roadele eforturilor părinților lor. De asemenea și
biologul francez Jean Baptiste de Lamarck, în a sa Filosofie
zoologică (1809), a emis ipoteza că animalele manifestau noi
aptitudini ca răspuns la stimulii din mediul înconjurător, și că
aceste caractere adaptative se transmiteau urmașilor. O
misterioasă forță inerentă vieții producea organisme din ce în ce
mai dezvoltate, împingând în mod natural întreaga existență pe
trepte superioare de evoluție.
Teoria evoluției prin intermediul selecției naturale enunțată în
1858 de către Charles Darwin și Alfred Russel Walace a căutat
să demistifice aceste concepții. Cei doi considerau că așa-zisa
selecție naturală este oarbă și
impersonală, și că nu necesită nicio
intervenție divină: ea elimină
organismele
inapte
să
supraviețuiască și le favorizează pe
cele mai bine adaptate. În celebra sa
carte Despre originea speciilor,
având subtitlul Păstrarea raselor
favorizate
în
lupta
pentru
supraviețuire, Darwin susține că
animalele și plantele se transformă în
mod spontan și se adaptează noilor
circumstanțe grație unei puteri
creatoare care se află chiar în ele însele. Darwin nu a explicat
însă de unde vine această putere creatoare. El refuza existența
unui Dumnezeu creator, dar, în mod paradoxal, admitea faptul
că Natura este plină de creativitate, ea singură fiind cea care
dădea naștere Arborelui Vieții. Darwin recunoștea că nu îi este
clar în baza căror legi funcționează Natura: „Pentru o exprimare
mai scurtă eu vorbesc uneori despre selecția naturală ca despre
o forță inteligentă… De asemenea, deseori eu am personificat
cuvântul Natură, întrucât mi s-a părut dificil să evit această
ambiguitate“.
Înțelepții cunosc faptul că în realitate Natura este o formă de
manifestare a Marii Mame Divine, MAHASHAKTI, din sânul
căreia ia naștere și în sânul căreia se întoarce întreaga Viață.
Extraordinar de fecundă și de generoasă, Ea se arată în mod
egal teribilă, resorbind propriile sale creaturi atunci când aceasta
este evolutivă pentru ca transformarea să își continue într-un
mod crescător cursul. Ea este deopotrivă creatoare,
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menținătoare și distrugătoare, blândă și aprigă, delicată și
nimicitoare, după cum putem observa și în caracteristicile care
le definesc pe cele zece Mari Puteri Cosmice.
Expresia celebră a poetului britanic Alfred Tennyson, şi anume
„Natura, cu ghearele-i și colți-i înroșiți“, ne înfățișează Natura
în aspectul ei aparent crud, sângeros, imagine ce o evocă atât pe
Marea Putere Cosmică KALI, înfățișată adesea în mod simbolic
ca având colți și ținând într-una din mâini capul sângerând al
unui om decapitat, cât și pe Nemesis, zeița greacă a mâniei
îndreptățite. Dincolo de aparențe, acest simbolism nu are nimic
crud și nu face decât să reprezinte în mod plastic și sugestiv
curgerea ciclică și inexorabilă a timpului, energia prin care are
loc desfășurarea evolutivă a Creației.
Teoria neo-darwinistă a evoluției, care s-a dezvoltat după anul
1940, diferă în mod neesențial de teoria lui Charles Darwin prin
faptul că neagă transmiterea caracteristicelor dobândite prin
selecția naturală. Conform acestei
teorii, organismele moștenesc doar
genele părinților lor, și le transmit
neschimbate progeniturilor, cu excepția
situațiilor în care survin mutații
genetice sau alte situații imprevizibile.
Specialistul în biologie moleculară
Jacques Monod a rezumat această
teorie în titlul cărții sale Hazardul și
Necesitatea (1972). Pentru neodarwiniști, hazardul și necesitatea sunt
cele două forțe fundamentale care stau
la baza evoluției. Monod afirmă o
prostie monumentală: „Purul hazard, absolut liber, dar orb,
este rădăcina edificiului remarcabil a evoluției“. Știm cu toții
că, așa cum afirmă înțelepții acestei planete de mii de ani, nu
există întâmplare în Creație, că totul este rodul Providenței
dumnezeiești și nimic nu este în afara Planului divin, chiar dacă
subtilitatea legităților și legăturilor care determină manifestarea
anumitor fenomene le scapă ateilor materialiști și ei preferă să
creadă că suntem cu toții niște simple jucării mecanice ce
urmează să fie aneantizate la sfârșitul vieții lor pământești.
În multe tradiții spirituale autentice, așa-zisul hazard (noroc)
este cunoscut ca fiind manifestarea unei misterioase forțe
divine, pe care doar ființele umane ignorante o atribuie
întâmplării, fiind incapabili să perceapă atât cauzele, cât și
necesitatea care se ascunde în spatele pretinsului hazard. În
tradiția spirituală a Romei Antice, așa-zisul hazard este
domeniul zeiței Fortuna, Doamna Norocului. Roata sa oferă
rând pe rând norocul și nenorocirea. În multe reprezentări
artistice, Fortuna apare ca fiind oarbă sau având ochii acoperiți
cu o panglică. Necesitatea nu este altceva decât manifestarea a
ceea ce tradiția spirituală hindusă denumește prin termenul de
KARMA – consecințele ce decurg din propriile noastre acțiuni.
În mitologia europeană clasică, destinul este reprezentat de cele
trei Parce (sau Moire), zeități temute care controlau destinul
tuturor oamenilor, din momentul nașterii și până la moarte. Lor
le era atribuită toarcerea și tăierea firului vieții, a cărui lungime
este predestinată în cazul muritorilor încă de la naștere. În mod
semnificativ, și în tradiția Yoga se consideră că fiecărei ființe
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umane îi sunt alocate, la naștere, un anumit număr de respirații,
de care aceasta trebuie să se folosească cu înțelepciune pentru ași prelungi existența fizică în această încarnare.
În neo-darwinism, firul vieții este interpretat la modul literal:
moleculele elicoidale de ADN sunt cromozomi asemănători
unor fire care trasează viitorul muritorilor încă din momentul
nașterii. Iată de ce, din această perspectivă, nu am greși prea
mult afirmând că materialismul este un cult inconștient și cam
întors pe dos al Marii Mame. De altfel, cuvântul materie (care
provine din latină, din cuvântul mater) are aceeași rădăcină ca și
cuvântul mamă. Marea Mamă Divină se manifestă sub
nenumărate forme. Atât culturile din vechime, care aveau o
structură matriarhală, cât și civilizațiile antice o venerau sub
forma Mamei Natură sau a Mamei Pământ, adorând-o ca Marea
Zeiță Mamă căreia i-au fost închinate nenumărate statuete și
sculpturi ce datează încă de acum 30.000 de ani, precum și
imnuri și cânturi de slavă. Iată cum ni se înfățișează ea, în
rândurile inspirate scrise de autorul roman Apuleius, în secolul
al doilea d.Hr.:
„Mișcată de rugăciunile tale am venit eu, Natura, mama a tot
ceea ce există, stăpâna elementelor, izvorul și începutul
veacurilor, divinitatea supremă, regina mărilor, cea dintâi între
locuitorii cerului, chipul imuabil al zeilor și zeițelor. Eu sunt
cea care cârmuiesc luminoasele înălțimi ale cerului, vânturile
sănătoase ale mării, tăcerea dezolantă a lumilor infernale.
Puterea mea e unică, deși întregul Univers mă slăvește sub
diferite forme, cu rituri diferite și sub multe nume. Frigienii îmi
spun Cybele, mama zeilor; sunt Venus din Pafos pentru cei din
Cipru; sunt Diana, meșteră la vânătoare, pentru cretanii cei
iscusiți în aruncarea săgeților; sunt Proserpina pentru sicilienii
care vorbesc trei limbi; sunt Ceres, străvechea zeiță, la cei din
Eleusis; pentru unii sunt Hecate, pentru alții sunt Nemesis, dar
cei care sunt cei dintâi luminați de razele divine ale Soarelui la
răsărit, cei din Etiopia și Asia, precum și egiptenii cei puternici
prin străvechea lor știință, mă onorează cu slujbele ce mi se
cuvin și mă numesc regina Isis.“
La nivel superficial, vechea ideologie mecanicistă domnește
încă, dar începând din secolul al XX-lea o nouă viziune a
Naturii însuflețite a început să reapară în știință. Începând cu
anul 1920 a fost avansată o nouă filosofie științifică, numită
filosofia organicistă, al cărei principal susținător a fost
gânditorul american Alfred North Whitehead (1861 – 1947).
Filosofia organicistă consideră că întreaga Natură este
însuflețită – în acest sens nefiind decât o versiune coafată a
animismului premecanicist. Conform acestei filosofii, chiar și
moleculele, atomii sau cristalele sunt pline de viață.
De fapt, la o privire mai atentă, realizăm că majoritatea „noilor“
teorii științifice – multe dintre ele propuse de oameni de știință
care cu multă mândrie se declară atei – sunt de fapt reciclări are
vechilor concepții pe care omenirea le-a avut, concepții ce au
fost fundamentate pe observații, intuiții și înțelegeri profunde
referitoare la modul în care Realitatea este structurată și la legile
care o guvernează. Oricât ar încerca majoritatea oamenilor de
știință să discrediteze existența lui Dumnezeu, ei se lovesc
întotdeauna de incapacitatea de a explica atât originea

p. 212

fundamentală a întregii existențe și a vieții ca atare, cât și
extraordinara inteligență și conștiință tăcută ce există atât în
fiecare particulă, organism și ființă, cât și deasupra lor,
înglobându-le cu desăvârșită măiestrie și armonie într-un
magnific Tot dumnezeiesc unitar.
Oriunde examinăm Natura, la oricare nivel al ei, descoperim
ansambluri constituite din părți care sunt la rândul lor
ansambluri de părți mai mici. Ne putem reprezenta acest model
de organizare printr-o schemă simplă care pornește de la quarcii
ce sunt situați în interiorul protonilor, care sunt ei înșiși
conținuți în nuclee aflate în interiorul atomilor, care se găsesc,
la rândul lor, în molecule ce formează cristalele.
Cercurile mici pot, de asemenea, să reprezinte organitele aflate
în interiorul celulelor, ele însele aflându-se în țesuturile care
compun organele, organismele, grupurile de organisme și în
final ecosistemele. Putem, de asemenea, să înțelegem micile
cercuri ca fiind planetele ce se află în sistemul solar și care se
găsesc în galaxii ce formează nori galactici. Limbajul folosește,
de asemenea, același tip de organizare cu foneme grupate în
silabe, cu silabe formând cuvinte, care, în cele din urmă,
generează expresii, propoziții și fraze.
Toate aceste sisteme organizate sunt formate din structuri
ierarhice imbricate, incluse unele în altele, la fiecare nivel.
Ansamblul cuprinde părți care, literalmente, se află în interior,
iar la fiecare nivel, ansamblul este superior sumei părților,
deținând proprietăți care nu pot fi prezise pornind de la studiul
părților izolate. Această calitate a ansamblului include un aspect
mental sau psihic care conferă întregului finalitatea, obiectivele
și puterea de organizare.
Până acum mai puțin de un secol, cea mai mare parte a
oamenilor de știință încă priveau Universul ca pe o mașinărie
care se îndreaptă către o moarte termică finală. Dar în anul
1931, Georges Lemaître, astronom și preot catolic, a avansat o
teorie radicală, foarte asemănătoare ideii pe care o propusese
anterior filosoful David Hume. Lemaître a arătat nu numai că
Universul, departe de a se îndrepta către moarte, se află în
continuă expansiune, dar și că are un început clar, în care toată
materia şi energiile au fost concentrate într-un singur punct.
Acest punct unic, întocmai ca un Ou cosmic, a gestat, dând apoi
naștere Universului. Inițial, spune Lemaître, acest punct s-a
situat în afara timpului și spațiului: „În cazul în care Lumea a
început cu o singură cuantă, noţiunile de Spaţiu şi Timp nu pot
avea nicio semnificaţie la început, acestea începând să aibă
sens doar atunci când cuanta originară s-a divizat într-un
număr suficient de cuante. Dacă această presupunere este
corectă, atunci începutul Lumii a avut loc cu puţin timp înainte
de a exista Timpul şi Spaţiul.“
Mai târziu numită Big Bang, această nouă cosmologie apare ca
un ecou a ceea ce numeroase tradiții spirituale autentice au
afirmat de mii de ani. De altfel, este cât se poate de
semnificativă paralela cu mitul orfic al Creației, care afirmă că
întregul Univers a luat naștere dintr-un Ou Cosmic, sau cu
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conceptul hindus al lui Hiranyagarbha – Oul de aur al
începuturilor Creației.
În mod semnificativ, oul este totodată o unitate primordială și o
polaritate primordială, întrucât este o unitate compusă din două
părți: gălbenușul și albușul, un simbol adecvat al generării
multiplicității pornind de la Unu. Oul primordial conține o
diversitate primordială. În teoria Big Bang-ului, singularitatea
primordială dă naștere unei serii de polarități prin intermediul
unei ruperi spontane de simetrie și deci prin intermediul unei
separări a materiei și a luminii. După cum știm, spre deosebire
de materie, lumina nu are nici masă fizică și nici nu ocupă
spațiu – acestea două fiind caracteristici definitorii ale materiei.
Deși inițial a fost luată în derâdere de către oamenii de știință
(Einstein fiind unul dintre puținii ei susținători), teoria lui
Lemaître privind expansiunea Universului a fost în cele din
urmă confirmată prin descoperirea faptului că galaxiile aflate în
vecinătatea galaxiei noastre se îndepărtează de noi cu o viteză
ce este proporțională cu distanța. Mai mult decât atât, în 1964,
descoperirea unei vagi urme luminoase emise din profunzimile
Universului a revelat ceea ce părea a fi lumina fosilă ce a fost
lăsată de Universul primar, cu puțin timp după Big Bang. Proba
unui eveniment inițial asemănător Creației ce este descrisă de
străvechile texte ale spiritualității universale devenea
copleșitoare, iar în 1966 ipoteza Big Bang-ului a trecut la rang
de teorie clasică. Astronomia relatează de acum înainte istoria
unui Univers care a început ca un infinit mic, mai mic decât
gămălia unui ac, și extrem de fierbinte. De atunci el nu a încetat
să se dilate. Pe măsură ce crește, el se răcește, iar pe măsură ce
crește și se răcește, noi forme și structuri apar în el: nuclee
atomice și electroni, stele, galaxii, plante, molecule de cristale și
viața biologică. Concepția Universului-mașină a fost depășită.
Universul nostru, aflat în continuă expansiune și evoluție,
seamănă mai mult cu un organism nesfârșit de mare, la fel cum
și planeta noastră, Terra, este ea însăși un gigantic organism,
ambele oglindind prin structura lor modul în care noi înșine
suntem alcătuiți, ca ființe umane, cu trupuri în care fiecare parte
integrantă joacă un rol bine determinat, cu diverse funcții care
împreună definesc dimensiunea noastră psihomentală ș.a.m.d.
Acest model teoretic care în zilele noastre invadează deopotrivă
astronomia și biologia este unul din modalitățile prin care
Natura „revine la viață“ în ochii științei. Acesta este ceea ce s-ar
putea numi pan-psihismul modern (pan-psihismul reprezintă
doctrina potrivit căreia întreaga materie are proprietăți psihice
sau este înzestrată cu psihic – cuvântul grec „pan” înseamnă
pretutindeni, iar „psyche” înseamnă suflet sau spirit). Acest
impuls de a descoperi viața tainică a Naturii are și o altă cauză:
el provine și din dorința de a găsi o explicație a ceea ce este
conștiința.
În filosofia modernă a spiritului, filosofia materialistă creează
inevitabil ceea ce gânditorii au denumit „problema dificilă a
conștiinței“. Aceasta se referă la faptul că doctrina materialistă
este totalmente incapabilă, prin însăși tezele sale, să explice
cum și de ce avem experiențe subiective, cum anume există o
conștiință umană, dacă întreaga realitate este constituită din
materie inconștientă. În timp ce marea parte a materialiștilor
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încă încearcă să găsească o explicație atee convingătoare pentru
conștiință sau să o trateze ca pe o iluzie, tot mai mulți
cercetători au simțit nevoia să se îndepărteze de această teorie
învechită și absurdă. Galen Strawson, de exemplu, filosof
britanic contemporan, a ajuns la concluzia că un materialism
coerent ar trebui să implice pan-psihismul, ținând cont de faptul
că până și atomii sau moleculele au un gen primitiv de
inteligență sau de conștiință. Pan-psihismul nu înseamnă că
atomii sunt conștienți în același mod în care sunt ființele umane,
ci pur și simplu că unele aspecte ale inteligenței sau ale
conștiinței sunt prezente chiar și în structurile psihice cele mai
simple. În sistemele mai complexe apar forme de experiență din
ce în ce mai complexe.
În lucrarea sa The Science Delusion (Iluzia științei), publicată în
2012, celebrul om de știință britanic Rupert Sheldrake repune în
chestiune cele șase dogme fundamentale ale materialismului și
cade de acord cu Whitehead și Strawson în ceea ce privește
ideea că umanitatea ar trebui să se îndrepte către o viziune panpsihistă a Lumii și să privească Universul ca fiind un
supergigantic organism în evoluție. Dar aceasta nu rezolvă cu
nimic problema referitoare la Dumnezeu. Panteismul poate cu
ușurință să revină la o formă sofisticată de ateism. El poate, de
asemenea, să conducă la o nouă versiune a teismului. Toți marii
înțelepți ai acestei lumi afirmă nu doar că Dumnezeu este mereu
prezent în Natura însuflețită – așa cum presupune panteismul –
ci și că Natura există ca o parte în Marele Tot al lui Dumnezeu.
Dumnezeu este totodată imanent și transcendent. Acesta este
unul din subiectele de discuție cele mai importante în teologia
creștină contemporană.
De îndată ce ne acordăm dreptul de a considera lumea ca fiind
un organism viu, realizăm cu surprindere că o parte din noi
cunoștea acest adevăr dintotdeauna. Adoptând o astfel de
viziune este ca și cum am intra într-un nou stadiu al vieții
noastre. Părăsind perspectiva îngustă și lipsită de viață a
materialismului ateu și îmbrățișând viziunea plină de
înțelepciune în care orice formă de existență ne apare ca având
un anumit grad de conștiință, ca fiind o formă prin care
Dumnezeu se manifestă într-un anumit mod, ne vom transforma
în mod profund felul în care interacționăm cu Natura, sub toate
formele sale. Realizând această fundamentală și necesară
reorientare interioară, ne vom
deschide ființa și vom putea începe
să percepem din nou spiritul
locurilor și să ne bucurăm din plin
de timpurile și de ciclurile sacre, ce
se manifestă ritmic, în fiecare an.
Vom începe să apreciem multe
aspecte ale societăților tradiționale,
de la care vom găsi că avem multe
de învățat, mai ales din prisma
faptului că ele nu au pierdut
niciodată contactul cu lumea
însuflețită care le înconjoară. Ne vom reconecta cu tradițiile
spirituale autentice, căci și ele se fundamentează pe o astfel de
viziune. Ne vom însuși o înțelegere mai bogată a naturii umane,
șlefuită de tradițiile și experiențele sale de-a lungul timpului,
conectată atât cu pământul și cu cerul, cât și cu orice formă de
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viață
ță și deschisă în mod conștient către puterea creatoare a lui
Shakti. Vom renaște astfel într-oo lume vie, activă, con
conștientă,
care răspunde la fiecare acțiune
țiune și intenție a noastră și cu care
ne putem conecta la niveluri foarte profunde prin procese
tainice de rezonanță ocultă.
A privi Natura din această perspectivă, prin opoziție
opozi
cu
perspectiva mecanicistă a materiei așa-zis inconștiente,
știente, ne poate
fi de un real folos în această epocă în care urmărim să facem
față
ță modificărilor climatice, poluării mediului înconjurător și
dispariției unor specii.
Toate aceste fenomene sunt consecințele
țele dezastruoase ale așaașa
zisei dezvoltări economice și tehnologice.
gice. Ele înso
însoțesc dinamica
progresului declanșat
șat de știința atee combinată cu ideologia
progresistă și excesiv raționalistă a Iluminismului. Clasa
politică și liderii economici sunt direct responsabili de această
situație și este necesar să ofere justificări și răspunsuri concrete
la aceste probleme. Dar trebuie, de asemenea, ca și noi să
răspundem printr-o practică personală și printr-oo atitudine plină
de iubire și de respect față de Natură.
Recunoaşterea unei dimensiuni sacre în lumea naturală conduce
la practici de viaţă care merg dincolo de pura teorie sau de
academism. Mersul pe jos este una din modalităţile cele mai
simple şi mai antrenante de a întreține
ține o relaţie cu dimensiunea
spirituală a Naturii, fie că privim Spiritul acesteia ca fiind
identic cuu Natura însăşi, fie că mergem mai departe şi îl vedem
prezent pe Dumnezeu în Natura însuflețită,
țită, iar Natura ca fiind o
parte și o manifestare a unui Dumnezeu Viu. Articol preluat din Programul
Taberei spirituale yoghine de vacanță Costinești 2016, publicat de Editura Shambala
Shambala, tipărit de Ganesha
Publshing House.

Cum au fost făcute în mod viclean,
desenele animate să devină calea cea
bizară şi vrăjitorească
ăjitorească de a învăţa copiii să
creadă şi să spună despre...
... ceea ce este rău
că este bine, iar despre ceea ce este bine că
este rău
Ce poate fi mai frumos pentru copii decât o poveste de
desene animate însuflețită,
țită, îmbinând adeseori într
într-un mod
atât de reușit
șit personaje și simboluri din lumea basmelor
(feți-frumoși,
și, zâne, eroi, zmei, dragoni, vrăjitoare etc.) cu
elemente din real și concret (voce, mișcare, formă) într-un
într
cadru plin de suspans și de dinamism?
ai cu seamă în ultimii ani, posibilitățile
țile de creare a
animațiilor
țiilor sunt tot mai bogate, iar filmele de desene
animate sunt din ce în ce mai complexe și mai
atractiv realizate,
izate, integrând actualmente chiar efecte
spectaculoase 3D. În opinia multor părinți,
ți, nimic nu poate fi
mai nevinovat și mai lipsit de pericole decât un filmuleț de
desene animate destinat copiilor. Din acest punct de vedere,
desenele animate evocă o lume a inocenței,
ței, a jocului plin de
imaginație
ție și a năzdrăvăniilor, o lume „a celor mici“, care este
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vasăzică lipsită de acele probleme, tensiuni, subîn
subînțelesuri și idei
obositoare din lumea „celor mari“, pe care este necesar
întotdeauna să le filtrăm și să le „traducem“
traducem“ cu foarte mare
atenție,
ție, pentru uzul celor mici, atunci când ele ajung, cu voie
sau fără voie, în văzul și auzul copiilor noștri, scăpând așa
așazisului control parental. Astfel, mulți
ți naivi cred cu convingere,
și sunt chiar gata să se certe cu oricine
ne pentru aceasta, că nimic
nu este mai inocent decât Shrek, căpcăunul respingător din
desenul animat cu același
și nume ce a devenit – printr-un fel de
hocus-pocus
pocus animat dar abil, surprinzător și totodată acceptat cu
zâmbetul pe buze de mai toată lumea – cavaler și erou atractiv,
sau că nimic nu este mai înduioșător
șător decât Remy, șobolanul ce a
devenit în final bucătar-șef
șef în desenul animat Ratatouille, prin
același
și gen de întoarcere pe dos, ce trece neobservată, a ordinii
firești
ști a lucrurilor. Adevărul este ccă, în ultimele decenii,
producătorii de desene animate le-au
au impus în mod vizibil
scenariștilor,
știlor, bineînțeles fără știrea spectatorilor, cerințe de
realizare a animațiilor
țiilor care au făcut ca acestea să devină cele
mai ideologice produse ale industriei de divertisment,
dive
numită și
la noi, cu un clișeu
șeu de limbaj american, show biz. Multe desene
animate sunt chiar mai ideologice decât filmele hollywoodiene,
unde, de altfel, clișeele și pseudo-miturile
miturile fantasmagorice și
ridicole sunt destul de ușor
șor de recunoscut de către oricine iar
narațiunile
țiunile sunt adesea oligofren de simple, „la vedere“. În acest
sens, este de ajuns să amintim mitul eroului american salvator,
prezent în majoritatea producțiilor
țiilor de la Hollywood, care a
ajuns în mod neverosimil să reprezinte, de exemplu,
exem
onoarea și
tradiția
ția samurailor japonezi (desigur, numai în filmele de
propagandă americană de genul Ultimul samurai și numai în
închipuirea celor fantasmagorici și slabi de minte).
Desenele animate precum Shrek sau Ratatouille sunt în mod
vădit niște
ște produse ce sunt foarte atent construite pentru a
promova o ideologie anume, adică idei, concepții
concep și atitudini
care, inoculate în mod abil și cu o subtilitate ce ar putea fi
demnă de o cauză mai bună în firul epic al poveștii,
pove
sunt
înghițite „pe nemestecate“ și apoi reproduse fără discernământ
de către copii. Afirmația
ția poate părea la o primă vedere șocantă.
Cum ar putea să fie categorisite drept ideologice anima
animațiile,
cum ar putea să fie niște
ște produse ideologice tocmai acele
filmulețe nevinovate,
vate, în care abundă umorul de situație,
situa
acțiunea
țiunea și dialogurile spumoase ce sunt constituite din replici
scurte și ușor de înțeles, în care totul este simplu și în care eroii
se împart în personaje benefice, personaje malefice și
susținătorii lor? Psihologii
gii au constatat însă că producătorii
recurg în aceste desene animate așa-zis
zis „moderne și dezbărate
de preconcepții
ții morale“ la niște mecanisme psihologice pe cât
de fine, pe atât de perverse, care pot fi uușor decriptate doar de
către cei suficient de inteligenți
ți și de lucizi, ce sunt capabili să
înțeleagă
țeleagă și să discearnă puterea covârșitoare de influență a
simbolurilor în sfera psiho-emoțională
țională a copiilor. Este necesar
să ținem seama în acest caz că, cel mai adesea, cei mici nu au
încă structurate mecanismele
le de analiză mentală și de
raționament
ționament și nu au nici discernământul adulților, ceea ce nu le
permite să facă, decât prin simboluri, diferența
diferen între ceea ce este
bine și ceea ce este rău. Aceasta este, de altfel, și menirea pe
care au avut-o dintotdeauna basmele,
asmele, aceea de a structura gradat
simțul
țul valorilor spirituale în ființa copiilor, prin identificarea
instinctivă cu eroul benefic și respingerea a ceea ce este asociat
cu răul sau care chiar reprezintă răul în sine. Prin subtilul proces
de rezonanță ocultă
tă cu Binele dumnezeiesc, care se declan
declanșează
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în universul lăuntric al copiilor prin identificarea lor cu
personajele benefice, aceste simboluri arhetipale, pe care le
reprezintă, de exemplu, Făt-Frumos, Ileana-Cosânzeana, calul
năzdrăvan etc., le „alimentează“ apoi ființa cu energii benefice,
îi ajută să își contureze într-un mod armonios și divin integrat
moralitatea și credințele cu care apoi intră în viață. Astfel,
personajele bune și cele rele nu fac decât să structureze în
universul psiho-emoțional al copiilor valorile și categoriile
spirituale esențiale. În tradiția spirituală a poporului român,
feciorul de împărat, Făt-Frumos, a reprezentat dintotdeauna
personajul benefic care restaurează dreptatea divină într-o lume
decăzută, el este eroul care înfruntă și înfrânge forțele răului, ce
sunt reprezentate în mod simbolic de zmeii cei răi, de omul spân
etc., care uneltesc să-l ucidă și care răpesc fetele de împărat sau
chiar Soarele de pe cer. Ceea ce este însă necesar să înțelegem
pentru a putea decripta caracterul simbolismului folosit în
desenele animate și pentru a identifica influența reală pe care
ele o au asupra minților inocente ale copiilor este exact acest
proces subtil de rezonanță ocultă care funcționează prompt prin
simpla și în aparență banala identificare cu personajele bune sau
rele. Câtă vreme categoriile binelui și ale răului sunt clare iar
alegerile de făcut sunt evidente,
conștiința copiilor se dezvoltă
apoi armonios iar ei încep să
discearnă tot mai clar ceea ce
este bine de ceea ce este rău și
acționează
în
consecință,
alegând aproape de fiecare dată
binele, atunci când viața îi pune
la încercare. Dacă însă, printr-o
diabolică și vicleană manevră
subversivă, în procesul educației
copiilor, valorile binelui și cele
ale răului sunt abil răsturnate,
inversate, și astfel răul și diabolicul sunt prezentate ca fiind
bune, în vreme ce binele este prezentat ca fiind rău, iar atunci
personajele malefice sunt înfățișate ca fiind simpatice, în vreme
ce personajele benefice sunt abil înfățișate într-o lumină stranie,
astfel, în conștiința copiilor este inoculată abil și pe nesimțite o
stare de confuzie a valorilor, și ei sunt determinați într-un mod
insidios să accepte personajele malefice, dar extrem de
„simpatice“, și chiar să-și însușească atitudinile lor pline de
răutate, pornirile lor distructive și comportamentul lor gregar ori
izbucnirile lor violente, ca și cum toate acestea ar fi normale sau
firești.
În multe dintre desenele animate actuale există un amestec
insidios și pervers al binelui cu răul, care creează confuzie în
mintea copiilor și îi face aproape incapabili să le mai
diferențieze, să le mai deosebească și să le identifice, așa cum ar
fi firesc. Practic atunci nu mai există distincţie între bine şi rău,
nu mai este deloc clar care este personificarea puterilor
întunericului şi care este personificarea puterilor binelui. De
exemplu, în povestea Capra cu trei iezi sau în povestea Scufiţa
roşie se ştie că personajul rău este lupul şi că în final acesta este
pedepsit. În povestirile: Cenuşăreasa, Albă ca Zăpada,
Rapunzel, Hansel şi Gretel etc., ca şi în multe alte basme, există
vrăjitoarea cea rea, care face să apară lupta, încleştarea, iar în
final răul este înfrânt. Când figurile care personifică răul sunt
însă înfăţişate cu însuşiri pozitive şi chiar simpatice,
simbolismul personajelor nu mai este clar, iar în mintea copiilor
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forţele întunecate nu mai sunt cu adevărat întunecate, iar forţele
binelui
nu
mai
aduc
lumina
şi
clarificarea.
De exemplu, în desenele animate Hotel Transilvania 1 şi Hotel
Transilvania 2, vampirii, vârcolacii şi monştrii – care sunt
văzuţi în toate tradiţiile spirituale ca fiind niște simboluri ale
întunericului, ale maleficului și ale răului – apar ca personaje
simpatice, care au chiar puteri paranormale, care sunt chiar
sensibile şi au aşa-zise „frământări“ de conştiinţă pentru răul
făcut anterior oamenilor, și care, ține-ți-vă bine, iubesc oamenii.
Ba mai mult decât atât, culmea întoarcerii pe dos a oricărei
ordini fireşti, are loc o căsătorie între o femeie-vampir şi un
bărbat din care rezultă un copil-vampir ce este înfățișat ca fiind
de-a dreptul angelic şi care nu-şi găseşte la început locul nici în
lumea oamenilor, nici în lumea vampirilor. În final, copilul
acela îşi descoperă puterea de vampir, îi ies colţii şi, culmea,
toată lumea este fericită că… micul vampir şi-a croit astfel
drumul în viaţă. Acest amestec al regnurilor care apare prin
existenţa unei fiinţe jumătate om şi jumătate vampir face ca
distincţia naturală între bine și rău să nu mai fie clară şi ceea ce
în mod normal ar fi fost perceput ca fiind malefic ajunge să fie
în mod pervers perceput ca ceva natural şi simpatic. Psihicul
copiilor, care este în plină dezvoltare, este foarte sensibil la
imagini, la simboluri, la emoţii şi este caracterizat de
plasticitate. Este tocmai de aceea extrem de important ce anume
se cultivă şi se transmite prin intermediul filmelor de desene
animate, acest aspect fiind mult mai important decât cred unii
sceptici. Ceea ce în copilărie este prezentat în mod repetat se
fixează apoi, și ulterior devine o fermă convingere în mințile
adulților.
Deloc întâmplător, tocmai pentru că se bazează pe această
pervertire a sistemului de valori spirituale autentice, filmele
despre magie neagră cu vrăjitorul Harry Potter au sucit mințile
multor tineri, care au ajuns, culmea ironiei, să considere apoi tot
felul de idei stranii și de acțiuni diabolice ori nebunești, așa-zis
magice, care sunt în realitate doar vrăjitorești, ca fiind, vezi
Doamne, interesante și chiar minunate.
Pentru o corectă înțelegere a simbolismului, este necesară în
toate cazurile acestor desene animate zise „pentru copii“ o
minte lucidă, intuitivă de adult, nicidecum o minte crudă, naivă
și nestructurată de copil. Doar un adult, care are o înțelegere
matură poate cu adevărat discerne și recunoaște pervertirea
simbolismului spiritual, răsturnarea valorilor și întoarcerea pe
dos a semnificațiilor în majoritatea desenelor animate care sunt
produse în zilele noastre. Tocmai pentru că ele le sunt destinate,
cel puțin teoretic, copiilor, este extrem de grav faptul că ideile și
valorile morale și spirituale din multe desene animate sunt
prezentate în cadrul acestora într-un mod difuz, viclean și foarte
abil, semnificațiile lor fiind adeseori deturnate.
Succinta analiză a simbolismului unor desene animate pe care o
vom expune în articolul de față se bazează pe cadrele și clișeele
comune care se regăsesc într-o bună parte a filmelor de animație
din ultima vreme. Observațiile de mai jos rezultă în mod firesc
prin identificarea treptată a anumitor clișee ce se regăsesc tot
mai des și mai insistent în aceste producții. Nu ne propunem să
recurgem la genul de deconstrucție care caută cu tot dinadinsul
mesajele subliminale din filme sau tot felul de imagini
simbolice ascunse; ne vom rezuma însă să evidențiem anumite
aspecte stranii ce sunt, evident, în mod intenționat prezente în
aceste producții. Chiar dacă ele au fost strecurate cu multă
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îndemânare în desenele animate, aceasta nu s-a făcut totuși întrun mod atât de subtil încât elementele lor să nu poată fi
identificate de cei inteligenţi și plini de bun-simț.
Ne vom baza, așadar, în această analiză de principiu numai pe
ceea ce, în ciuda unei anumite subtilități, rămâne vizibil și
explicit, și care ține nu atât de detalii strecurate, cât de modul în
care sunt construite și folosite categoriile spirituale și morale
fundamentale din orice poveste: dumnezeiescul și infernalul,
binele și răul, frumosul și urâtul, firescul și nefirescul,
acceptabilul și inacceptabilul, normalul și anormalul,
respingătorul și atractivul, cunoscutul și necunoscutul,
asemănătorul și diferitul, prietenia și dușmănia, familiarul și
adversitatea. De asemenea, nu ne vom referi, în această analiză,
la animațiile care ies în mod evident și explicit din cadrul
convențional al poveștilor pentru copii (două exemple –
desenele animate Despicable Me și chiar Ice Age), care se
desfășoară
într-un
registru
asumat
al
diferitului.
Desenele animate sunt şi ele, la modul esențial, povești. Ele
reproduc, la o anumită scară și dintr-o anumită perspectivă,
miturile fondatoare ale comunităților umane. Animațiile conțin
o prezentare și o definire a valorilor binelui și a atitudinii demne
de urmat în viață. Ele trasează granițele între ceea ce este
„natural“ sau „firesc“ și ceea ce este artificial sau „împotriva
naturii“, între personajele benefice, apropiate, și personajele
malefice, dușmănoase. Poveștile și basmele definesc, în felul
lor, normalul și anormalul. Ele au menirea de a întări tradițiile
moștenite din strămoși, cultivând, așadar, în conștiința copiilor
respectul
cuvenit
față
de
învățăturile
primite.
Poveștile conturează în mod simbolic lumea comunității în
cadrul căreia copilul se naște, îi dă un sens, stabilesc reguli de
comportament care este necesar să fie respectate și le oferă
copiilor
instrumentele
necesare
pentru
exercitarea
discernământului.
Prin
intermediul
poveștilor,
copiii învață rostul anumitor
roluri și relații sociale
specifice și, tot prin
intermediul poveștilor, ei
sunt inițiați, într-un fel, în
aceste roluri. Copiii învață,
de asemenea, că unele
relații și roluri sunt de dorit,
în vreme ce altele sunt
inacceptabile sau nefirești,
află că este bine să se
ferească de unele categorii
de indivizi periculoși (fie că
este vorba despre dușmanii tradiționali sau despre omul spân,
adică despre omul rău și viclean), află că trebuie să aibă
încredere în ai săi, în membrii comunității sale. De asemenea, în
acest registru specific basmelor și poveștilor dintr-o societate
tradițională, mitul dominant este acela al restaurării Ordinii
divine care a fost uzurpată de reprezentanții forțelor răului.
Eroul poveștii parcurge, de cele mai multe ori, un întreg traseu
inițiatic pentru a-și găsi locul și rostul în lume și în viață, iar
acest loc și rost sunt conforme cu o anumită ordine
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pământească, ce reflectă fidel, ca într-o oglindă, Ordinea
dumnezeiască cea nevăzută.
În schimb, actualmente, desenele animate, nu numai cele create
de binecunoscutul studio american Walt Disney sau de alte
companii de profil, americane sau europene, deși se raportează
exact la același cadru simbolic și arhetipal general al poveștilor,
fac aceasta numai pentru a amesteca până la confuzie valorile și
a schimba spre mai rău reperele esențiale și pentru a le da un
sens întru totul inversat, pervertit ce este întors pe dos. Nici
măcar nu putem vorbi despre reeducare, căci aceasta are loc pe
ceva deja structurat, sedimentat. Este vorba în toate acestea
despre o sui generis contra-educare, în sensul de inoculare și
imprimare a unor modele diferite de comportament și chiar de
interpretare a lumii, a relațiilor sociale și a raportului față de
trecut și față de tradiție.
Dacă principiul vechilor povești era de naturalizare a lumii și a
comunității de origine, principiul noilor animații este de
„dezvrăjire“, de pervertire, de ridiculizare, de demolare a
reperelor valorice consacrate ale acestora și chiar de răsturnare a
lor, într-o stare evident luciferică și bizară, de revoltă, ce se
resimte mai ales în cazul personajului malefic, dar îi este într-o
anumită măsură transferată și eroului benefic și chiar întregii
comunități, care apar astfel ca fiind schimbate la față.
Clișeul comun de interpretare ce este oferit de animațiile
produse în ultima vreme de marile companii se bazează, astfel,
pe prezentarea și identificarea eroului benefic cu un individ din
comunitate ce este un inadaptat, cu un membru ce este diferit,
care nu se integrează deloc bine în comunitate și care nu se
regăsește mai deloc, deși nu știe prea bine de ce, în preceptele
acesteia și în modul în care
aceasta
definește
noțiunile
fundamentale, binele și răul, și
nici în maniera în care ceilalți
resping ceea ce este perceput ca
fiind diferit sau anormal, ceea ce
este văzut ca indezirabil. Fie că
este vorba despre o furnică
lucrătoare nevrotică ce nu
acceptă organizarea socială din
mușuroi (în Antz), sau despre un
șobolan care vrea nici mai mult,
nici mai puțin decât să devină
bucătar-șef și să gătească într-un
restaurant (în Ratatouille), ori despre o fetiță-șoarece care nu
crede în tradițiile care ar trebui să o țină departe de urși (în
Ernest și Celestine), fie că este vorba despre zâna-meșter care
face mereu pe invers decât celelalte zâne (de exemplu, în
Tinkerbell and the Legend of the Neverbeast), avem de-a face
cu niște personaje demoniace revoltate împotriva ordinii firești,
cu niște indivizi inadaptați și recalcitranți care, în mod straniu și
cât se poate de voit, sunt prezentați de către cei care creează
aceste animații ca fiind doar non-conformiști, fermecători,
manifestând o dulce naivitate, ceea ce determină copiii să se
identifice în mod instinctiv și automat cu ei.
Articol preluat din Programul Taberei spirituale yoghine de vacanță Costinești 2016, volumul 2, publicat
de Editura Shambala, tipărit de Ganesha Publishing House.
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HALLOWEEN - Anton Lavey fondatorul
bisericii sataniste: Mă bucur că părinții
părin își
lasă copii să îl serbeze pe diavol cel puțin
pu o
dată pe an
Mulţi dintre români au preluat, de câţiva ani, dintr-un
dintr
mimetism modernist, care nu are nimic de a face cu
discernământul,
Halloween-ul,
ul,
macabra
sărbătoare
occidentală, care sub masca unor distracţii (tembele) este o
veritabilă invocare a demonilor şi făpturilor infernale.

P

utem vedea cu această ocazie o defilare spectrală, de
oameni deghizaţi în schelete, arătări hidoase, vrăjitoare,
fantome, mumii, vampiri, vârcolaci, monştri, criminali
sângeroşi care împânzesc străzile şi se sperie unii pe alţii cu tot
felul de farse şi glume macabre şi nesărate. În vitrinele
magazinelor, în parcuri, în companii, în local
localuri, în şcoli şi
universităţi, pe uşile caselor, peste tot apar vrăjitoare călare pe
mătură, dovleci-felinar,
felinar, coarne şi alte simboluri mai mult sau
mai puţin demonice. Cam aşa arată Halloween
Halloween-ul, o
„sărbătoare” pe care sataniştii declaraţi o consideră prin
printre cele
mai importante.
Din păcate, milioane de oameni care se declară „creştini” şi
chiar împotriva satanismului, au ajuns să creadă cu naivitate că
nu este nimic rău în aceste „distracţii nevinovate”. Realitatea
este însă cu totul alta. Halloween este o invocare a maleficului.
Biserica, slăbită enorm în ultimele decenii, a obosit să se mai
lupte cu Halloween-ul,
ul, acceptând în mod aberant evenimentul
că pe o sărbătoare distractivă, adresată chipurile, culmea
prostiei, în special copiilor, tocmai cei mai lipsiţi
psiţi de apărare şi
de discernământ… Cea mai bună dovadă că este vorba de un
eveniment ocult, abject şi inspirat de forţele întunericului este
acela că însuşi „părintele” modern al „bisericii lui Satan”,
tenebrosul şi terifiantul Anton Szandor LaVey, obişnuia
obişn
să
spună că Halloween este una dintre cele mai mari sărbători în
calendarul satanic, alături de „Noaptea Walpurgica” sau Sabatul
vrăjitoarelor, de pe 1 mai.
În dreapta, Anton Szandor LaVey, maleficul fondator al
bisericii sataniste.
Originile ritualului
„Sărbătoarea” de Halloween îşi are originile în vremuri
îndepărtate. Atunci, două anotimpuri erau văzute că importante,
vara şi iarna. Anul Nou începea cu prima zi de iarnă, la o dată
care, după calendarul modern, cade la 1 noiembrie. Mai
important era însă
nsă ajunul noului an, când avea loc festivalul
sfasitului verii. În secolul 19, se pare, a fost fabricată o zeitate
numită Samhain, care personifica sfârşitul verii, fiind văzută că
„stăpân al întunericului”. Puterea acesteia creşte pe măsură ce
ziua se scurtează
urtează şi noaptea e mai lungă, fiindcă ea nu poate
umbla pe Pământ decât după lăsarea întunericului. În popor se
credea că în ajunul anului nou, pe 31 octombrie, granita ce
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desparte lumea morţilor de cea a viilor devine extrem de
permeabila. Din această cauză,
auză, momentul era foarte prielnic
pentru că spiritele celor morţi în cursul anului să revină în
lumea pământească, bântuind în căutarea unor trupuri pe care să
pună stăpânire pentru a scăpa din tărâmul morţilor. Pragul
dintre cele două lumi, care nu se afla,
la, practic, în nici una dintre
ele, este păzit de creaturi fioroase ale tenebrelor, reprezentate că
demoni ori ca vrăjitoare, ceea ce explică popularitatea unor
costume şi deghizaţii morbide şi macabre de asemenea natură.
Dacă nu reuşeau să captureze un om,
m, spiritele întunericului se
mulţumeau adesea şi cu un animal, în special o pisică neagră,
aceasta din urmă fiind şi astăzi un simbol al Halloweenului.
Veghea de Halloween. Ameninţarea spiritelor rele
Există în vechime, în preajma zilei de Halloween,
Ha
obiceiul de a
strânge lemne pentru aprinderea unor ruguri sacre, de obicei pe
vârfurile dealurilor, pentru comemorarea sufletelor celor morţi.
În acea seară, oamenii se adunau cu mic, cu mare în jurul
rugurilor sfinte pentru a veghea şi pentru a invoca
i
zeii luminii
să călăuzească sufletele morţilor din familie în tărâmul de
dincolo.
După terminarea ceremoniei, oamenii luau cărbuni din focul
sacru pentru a-şi
şi lumina drumul spre casă, dar şi pentru a
aprinde un nou foc în vatră. Acest tăciune era, de regulă, cărat
într-un
un nap scobit pe dinăuntru, înlocuit mult mai târziu de
dovleac. Pentru a se proteja de influenţele spiritelor rătăcitoare,
cei vechi se îmbrăcau în costume înfricoşătoare şi ciopleau
mutre cu rânjete hidoase pe napul--felinarul în care purtau
tăciunele. Ei se deplasau în procesiuni foarte gălăgioase, rupând
şi trântind de pământ tot ce întâlneau în cale, tot ca metodă de a
pune pe fugă spiritele.
Tradiţia rugului sfânt s-aa păstrat în Irlanda, Scoţia şi Tara
Galilor. Lemnul pentru focul din
in noaptea de Halloween se
adună din timp şi în unele regiuni există obiceiul de a arde şi un
anume tip de muşchi de pădure. Spre deosebire de ce se petrece
în America, în Europa spiritele morţilor continua să reprezinte o
parte însemnată a tradiţiei de Halloween.
lloween. Dacă pe vremuri,
oamenii vegheau toată noaptea cu o torţă aprinsă pe prispă
casei, acum ei se mulţumesc să aprindă lumânări pentru
sufletele celor decedaţi. În această noapte, oamenii poartă
felurite talismane pentru a se proteja de duhurile rele. Tot
pentru alungarea duhurilor întunericului se trag clopotele şi se
bate în lemn (deloc întâmplător, în tradiţia noastră populară ss-a
păstrat aceasta vorbă). În acelaşi scop, înainte de apusul
soarelui, se obişnuieşte să se înconjoare casa de trei ori,
mergând
ergând cu spatele. În aceste zone se spune că o persoană
născută de Halloween poate vorbi cu duhurile.
Creştinism versus „păgânism”
În urmă cu mai bine de 1200 de ani, în încercarea de a eradica
sărbătorile „păgâne” şi a-ii creştină pe bretoni, irlandezi şi
englezi, papa Grigore al IV-lea
lea a decretat în anul 835 ziua de 1
noiembrie că sărbătoare religioasă, închinata martirilor credinţei
– Ziua tuturor sfinţilor. În 1006, Papa Ioan al XVIII
XVIII-lea a
decretat Ziua de 2 noiembrie Ziua morţilor. Tradiţia păgână,
însă,
să, era atât de înrădăcinată în conştiinţa oamenilor, încât a fost
nevoie de un compromis: o sărbătoare creştină, grefata pe
vechiul cult al strămoşilor. În Marea Britanie, sărbătoarea s-a
s
numit All Saints Day sau All Hallows Day, iar seara dinaintea
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ei, ajunul, All Hallows’ Evening. În timp, prin prescurtare, a
devenit Hallows’E’en şi de aici Halloween.

casă în casa timp de câteva ore, apoi cântă şi se roagă, alături de
preot, la fiecare mormânt în parte.
Când se închină paharul, se spune „Dumnezeu să-i ierte!”, nu
„Sănătate!”, nici „Noroc!”. Bătrânii de la ţară spun „Să trăiţi cu
toţii, să-i pomeniţi pe cei plecaţi dintre noi, şi poate o să mă
pomeniţi şi pe mine, dacă na-ţi uita!”…
Halloween în America

Obiceiul de a oferi bucate celor care bat la uşă este o
reminiscenţă a ritualurilor ancestrale, legat de pomană pentru
sufletele morţilor, adoptată şi de creştinism. Astfel, este atestat
din secolul al IX-lea obiceiul ca, în această perioadă a anului,
sarmanii şi cerşetorii să bată la uşile creştinilor pentru a cere
pomană, care constă în special dintr-un fel de „prăjiturele pentru
suflet”, bucăţi de pâine cu afine. Cu cât mai multe prăjiturele
primea cerşetorul, cu atât mai multe rugăciuni se angaja să
rostească pentru sufletele rudelor decedate ale stăpânului casei.
Chiar rostite de un intermediar, rugăciunile aveau menirea de a
ajuta sufletele să găsească mai repede drumul spre rai. A refuza
să dai de pomană pentru morţi era considerat un adevărat
sacrilegiu, iar cel care îl comitea se expunea „răzbunării”
cerşetorului nemulţumit. Expresia „trick or treat” derivă din
această tradiţie, căci cel care îndrăznea să încalce tradiţia, cel
care cu alte cuvinte nu oferea pomană (treat) trebuia pedepsit,
jucandu-i-se un renghi (trick). Una dintre cele mai vechi
pedepse utilizate de colindători era aceea de a bate la uşă şi de a
se ascunde apoi, astfel încât gazda sa se sperie când vede că nu
este nimeni la uşă. Astăzi, reacţia firească în faţa unui asemenea
gest este una de enervare, ştiut fiind că aceasta e o biată glumă
proastă, însă în Evul Mediu semnificaţia era sinistră, anume că
însăşi moartea a bătut la uşă, căci ea este singura invizibilă…
Ziua morţilor în spaţiul carpatic
În fiecare an, pe 1 noiembrie sau în cea mai apropiată duminică
de această dată, creştinii din România îşi celebrează morţii,
dând copiilor dulciuri şi aducând ofrande şi pomană celor „duşi
pe ceea lume”.
Emblema sărbătorii, bostanul cioplit, luminat cu ajutorul unei
lumânări, este un obicei caracteristic mai degrabă Ardealului,
unde toamna târziu se pun astfel de „felinare” pe stâlpii porţii.
„Distracţia” tampa, specifică sărbătorii Halloween, atât de
populară la americani, le era până de curând necunoscută
romanilor, preocuparea fiind exclusiv pentru omagiul şi
pomenirea celor trecuţi în lumea umbrelor.
Bătrânii satului şi copiii lor de la oraş se adună la cimitir, pun
pe morminte ştergare ţesute sau prosoape, colaci copţi pe vatra
cuptorului propriu sau la vreo patiserie cu firma luminoasă,
lumânări şi mere. Copiii primesc bomboane, mere şi biscuiţi,
fără să fie costumaţi în făpturi înspăimântătoare şi groteşti şi
fără să strige „Trick or Treat!”, însă unii dintre ei – ministranţii
– chiar îşi merită din plin dulciurile câştigate, căci merg din
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De fapt, sărbătoarea de Halloween a ajuns în America abia în
jurul anului 1840, adusă de valul masiv de imigranţi irlandezi
goniţi de acasă de marea foamete din epocă. Aceştia au adus cu
ei şi „legenda” cam cretinuta a felinarului-dovleac. Povestea
spune că un anume Jack, individ cunoscut drept beţiv şi pus pe
traznai, a avut într-o zi proastă inspiraţie de a-i juca un renghi
Satanei. Jack l-a convins pe diavol să se urce într-un copac, apoi
a scrijelit pe trunchiul acestuia o cruce, simbol ce-l împiedica pe
drac să coboare. Satana a fost lăsat să se dea jos numai după ce
i-a promis omului că îl va lăsa în pace toată viaţa lui. După ce a
murit, Jack nu a fost primit în Răi din pricina numeroaselor sale
păcate, văzându-se obligat să meargă în Iad, dar nici aici nu a
fost admis, diavolul fiind încă supărat de renghiul cu copacul.
Pentru a nu-l lăsa totuşi să orbecăiască veşnic prin beznă, dracul
i-a dat lui Jack un tăciune aprins care să-i lumineze calea, iar
omul a pus tăciunele într-un nap scobit. Ajunşi în America,
imigranţii au descoperit că dovleacul este un suport mult mai
încăpător, folosindu-l de atunci în locul napului. Chiar şi în
zilele noastre, dovleacul scobit ca să arate ca o fată care rânjeşte
ameninţător este numit „Jack-o-lantern”, „felinarul lui Jack”.
Ce a devenit Halloween astăzi se vede cel mai bine în SUA,
unde se câştigă foarte mulţi bani de pe urmă prostiei oamenilor.
Dintr-un prilej de comemorare a morţilor familiei, sărbătoarea a
degenerat complet, ajungând o sinistră mascarada, penibilă şi
cretină, prilej de batjocură, oamenii întrecându-se în răzbunări
oribile şi „glume” macabre. Industria cinematografică,
televiziunile, barurile, restaurantele, discotecile, parcurile de
distracţii, industria dulciurilor, producţia de costume şi de
decoraţiuni, toate aduc câştiguri enorme, iar oamenii trebuie să
plătească dacă vor să se „distreze”. În SUA se obţin profturi
comparabile cu cele de Crăciun, altă sărbătoare batjocorită şi
transformată într-o stresantă goană după brad, globuri şi
cadouri.
Dracul şi dovleacul marca USA poposesc şi în România
Integrarea în UE şi occidentalizarea societăţii face că în
România autorităţile să se simtă obligate (la presiuni deloc
dezinteresate) la o adevărată maimuţăreala a sinistrei sărbători
americane, care este promovată pe toate canalele şi cu toate
puterile.
Astfel, Teatrul Naţional pentru Copii îşi deschidea la un
moment dat stagiunea cu spectacolul „Lampa lui Jack” – o
punere în scenă pentru copii a poveştii dovleacului de
Halloween, poveste în care Diavolul joacă rolul principal, în
realitate o şcolarizare mascată a satanismului pentru copiii
romani…
„Protipendada” Bucureştiului s-a adunat la Palatul
Parlamentului pentru a participa la Balul de Halloween.
Internetul românesc este plin de felicitări virtuale cu specific de
Haloween, precum şi de bizare oferte „festive”: manichiura în
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ton cu momentul, gheare stilizate negru-portocalii, tichii cu
coarne care se aprind alternativ, sfaturi pentru construirea unui
coşciug, ca să poţi apărea un „mort” cât mai autentic la
petrecerea de Halloween!!!
La grădiniţele de bon-ton din capitala se face „serbare de
Halloween”, în şcoli elevii sunt învăţaţi chiar de către profesori
cum să îşi confecţioneze costumele şi decorurile adecvate.
Discotecile din campusurile studenţeşti şi localurile se întrec în
a organiza „seri de Halloween” care sunt luate cu asalt de tinerii
dornici de distracţie. În 2002, în parcul Moghioroş din cartierul
Drumul Taberei, primăria sectorului 6 a organizat „Carnavalul
groazei” şi a oferit premii copiilor care aveau cel mai
înfricoşător costum.
Iar acestea, în vreme ce în Rusia, Ministerul Educaţiei a decis să
interzică orice eveniment legat de sărbătoarea Halloween-ului în
şcoli. Un reprezentant al ministerului, Alexander Gavrilov, a
declarat că această hotărâre se menţine din 2003, iar motivaţia
este legată de faptul că această sărbătoare promovează cultul
morţii, personificarea morţii şi a forţelor raului, fiind în
contradicţie cu natura instituţiilor de învăţământ. Gavrilov a
precizat că Haloweenul „tulbura mintea şi afectează sănătatea
spirituală şi morală a elevilor”, concluziile sale fiind împărtăşite
de o serie de psihiatri consultaţi pe această temă.
Halloween-ul, devenit un prilej de adorare a demonilor, are
efecte dezastruoase
Psihologii şi psihiatrii establishmentului se întrec în a scorni, la
comandă şi cu plată, teorii care mai de care mai sofisticate,
sucite, aberante şi cumplit de periculoase, cum că Halloween-ul
este, de fapt, „o celebrare emfatică a morţii, care are chiar o
importanţă socială imensă pentru că aduce în conştiinţa
occidentală sentimentele refulate despre subiectul morţii,
generând experienţe benefice care-i vor face pe copii şi adulţi
să-şi învingă teama de moarte”(??!!).
Cu toate aceste josnice elucubraţii teoretice, cu spoiala de
ştiinţă, adevărul este altul. Toate statisticile indică, mai ales în
SUA, ţară unde această sărbătoare pervertită a atins apogeul
maleficului, creşterea violentelor în timpul Halloween-ului.
Acest moment al anului se remarcă prin numărul cel mai mare
de acţiuni violente, fapte penale, „glume” proaste care duc la
accidente grave, distrugeri, numărul cel mai mare de beţivi,
consum crescut de droguri la persoane din ce în ce mai tinere,
inclusiv la copii. Studiile Gallup certifica, de asemenea, efectele
cumulative dezastruoase ale acestei sărbători, ce marchează
profund psihicul copiilor, care nu au mecanisme psihice pentru
a se apăra de această deversare a demonicului, a uratului, a
odiosului, a magiei negre în viaţa lor emoţională şi ajung
ulterior să le accepte că fireşti, în mod necondiţionat.
Se ştie că răul este mult mai uşor acceptat atunci când pare un
simplu joc. Această „sărbătoare”, în realitate o adevărată oroare,
îi familiarizează de fapt pe cei mici, prin jocul macabru, cu răul,
agresivitatea, scabrosul, monştrii, grotescul, infernalul, sinistrul,
satanicul, vrăjitoria şi magia neagră. Să nu ne mirăm, prin
urmare, că în timp, copiii se obişnuiesc cu prezenţa maleficului,
percepută că o „joacă” sau o „distracţie”…
Pentru o documentare aprofundată despre Halloween,
recomandăm lectura articolului foarte interesant de la adresa
http://www.featherlessbiped.com/halloween/hallows.htms , Sursă: cocoon.ro
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Zilele astea se pare că elevii iar nu vor face prea multă şcoală, ci
cu sprijinul profesorilor şi binecuvântarea părinților, ei se vor
ocupa de magia morţii… Copiii trebuie să vină echipaţi în
vampiri, fantome și lilieci, să ţopăie în jurul unor dovleci sub
formă de cap de mort și cu lumânări aprinse, pentru a invoca cu
mare fast și veselie spiritele rele ale întunericului.
Halloween-ul este o veche sărbătoare celtică de sorginte păgână
şi satanistă, dedicată morţii şi proslăvirii diavolului. În realitate
această sărbătoare este o adevărată oroare, îi familiarizează de
fapt pe cei mici prin jocul macabru, cu răul, cu agresivitatea și
scabrosul, cu monştrii, grotescul, infernalul și sinistrul, cu
satanismul, vrăjitoria şi magia neagră. Deci, să nu ne mirăm,
prin urmare, că în timp copiii se obişnuiesc cu prezenţa
maleficului, percepută ca o joacă sau ca o distracţie. Dintr-un
prilej de comemorare a morţilor familiei, sărbătoarea a
degenerat complet, ajungând o sinistră mascaradă, penibilă şi
meschină, un prilej de batjocură, oamenii întrecându-se în
răzbunări oribile şi glume macabre. Televiziunile, barurile,
restaurantele, discotecile, parcurile de distracţii, industria
cinematografica si a dulciurilor, producţia de costume şi de
decoraţiuni, toate deduc câştiguri enorme, iar oamenii trebuie să
plătească dacă vor să se „distreze“. Se obţin astfel profturi
comparabile cu cele de Crăciun, altă sărbătoare batjocorită cu
tente păgâne, transformată într-o stresantă goană după brad,
globuri şi cadouri, în care la fel ca și de Halloween „unii
deștepti” câştigă foarte mulţi bani de pe urma ignoranței și
prostiei oamenilor.
Sărbătoarea de Halloween este evident anticreștină, este o
sărbătoare religioasă dar nu creştină, ci păgână și demonică
fiind bazată pe un curent subteran periculos al ocultismului;
biserica creștină avertizând părinții să nu-și mai lase copiii să se
îmbrace în fantome și vampiri deoarece este o sărbătoare
păgână a terorii, a fricii și a morții, o celebrare a groazei și a
întunericului. De altfel, „părintele” modern al bisericii lui Satan,
tenebrosul și terifiantul Anton Szandor LaVey obișnuia să
spună că Halloween este una dintre cele mai mari sărbători în
calendarul satanic, alături de „Noaptea Walpurgică“ sau
„Sabatul Vrăjitoarelor” din data de 1 Mai. Multe din obiceiurile
de Halloween se trag de la vechile sărbători ale zeului Baal, zeu
cunoscut şi pe vremea profetului Ilie, în cinstea căruia se
aduceau, pe lângă sacrificiile de animale, şi cele omenesti.
Preoţilor lui Nimrod sau Baal li se cerea în mod necesar să
mănânce din sacrificiile umane; în felul acesta apare
„CahnaBal”, (Cahna este forma energică a lui Cahn ce
înseamnă „preot”) însemnând preotul lui Baal, este cuvântul
înrădăcinat în limba noastră pentru un devorator de carne umană
– canibal. Druizii credeau că în noaptea zilei de 31 octombrie,
în ajunul festivalului Samhain, graniţele dintre lumea aceasta şi
cea de dincolo erau îndepărtate, iar duhurilor tuturor celor care
au murit în anul precedent li se îngăduia să le traverseze şi să
bântuie casele celor vii. Din această cauză, preoţii druizi
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organizau ceremonii de închinare în care sacrificau pisici, cai,
oi, boi și oameni, aceste jertfe erau aduse ca ofrande lui
Samhain (întruchipare a lui Satan) şi spiritelor lui rele pentru a-i
determina să nu le facă rău. Un fost vrăjitor al zilelor noastre,
Tom Sanguinet, fost mare preot în tradiţia celtică a Wicca
(vrăjitorie) convertit la creştinism, spunea: „Sărbătoarea
modernă pe care o numim Halloween îşi are originile în luna
plină cea mai apropiată la 1 noiembrie Anul Nou al
vrăjitoarelor. Este un moment în care se presupune că demonii
ating apogeul puterii malefice şi se întorc pe pământ să-l
viziteze. Halloween-ul este, pur şi simplu, absolut malefic şi nu
există nimic în lumea aceasta care să-l facă acceptabil pentru
Domnul Iisus”. Nu este de mirare că Halloween este cea mai
importantă zi a anului pentru diverse organizaţii sataniste din
SUA şi de pretutindeni din lume, în care vrăjitoarele se adună în
„sabaturi”, au loc eviscerări de animale, şi, oribil, este deja
cunoscut faptul că unii copii răpiţi au fost folosiţi pentru
sacrificii umane de către acești veneratori ai diavolului.
Suntem creştini nu păgâni şi este bine știut că orice creştin se
străduieşte să imite, pe cât posibil, pe întemeietorul
Creştinismului – Iisus Hristos al cărui ucenic este, lucru care se
face și folosind un limbaj adecvat, o ţinută corespunzătoare,
prin participarea la sfintele slujbe, prin purtarea unor însemne
creştinesti: cruciuliţe, brăţări, metanii etc… prin toate aceste
actiuni atragem asupra noastră harul lui Dumnezeu, toate
acestea constituind totodată și o mărturisire a credinţei. Dar
dacă ne costumăm în diavoli, vampiri și vrăjitoare, purtând şi
făcând semne diavoleşti, folosind limbajul iadului, al cui duh îl
atragem şi pe cine mărturisim, pe cine slăvim ?
Halloweenul este o repăgânizare a unei societăţi care s-a pierdut
de dimensiunea sa creştină, şi-a pierdut relaţia vie cu Hristos
prin Duhul Sfânt şi cu Tatăl prin Hristos. În epoca în care trăim
se aplică foarte mult superficialul, se cultivă în mod sistematic
superficialul, pentru că un om superficial este un om care nu are
o dimensiune transcendentă, nu are o perspectivă mai amplă
asupra vieţii, trăieşte doar de azi pe azi – cu pâine şi circ, cum
spuneau romanii. Dacă au pâinea cât de cât asigurată şi-un circ
mai elaborat aşa, atunci nu mai fac probleme, nu mai vor să
trăiască într-o altă dimensiune, nu mai caută să aibă o
personalitate, care, să fie şi cu o deschidere un pic mai amplă,
trăiesc doar pentru clipa aceasta, carpe diem. Iar asta la nişte
copii ce poate să însemne, decât o spălare de creier, o deformare
de mic copil, în care se promovează imaginea de sărbatoare
Halloween, pe dimensiunea demoniacă a maștilor și a
vrăjitoarelor.
Copiii au un acut simţ al binelui şi al răului, problema este că
răul li se propune sub o formă plăcută exact ca în păcatul
primodial, în ispita ce diavolul le-o face lui Adam şi Eva în Rai,
le arată rodul acelui pom al cunoaşterii, le arată ca fiind plăcut
la gust şi plăcut la vedere şi vrednic de dorit, fără să le arate că
gustând din acel rod, mâncând din acea ispită ei practic ies din
ascultarea și dragostea lui Dumnezeu. Exact asta se întâmplă și
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cu astfel de sărbatori pagâne, li se prezintă sub forma unei
distracţii, se prezintă o sărbătoare care fundamental este
putredă, purtând tot felul de maști, îmbrăcaţi în draci şi
vrăjitoare, devin într-un fel un receptacol al demonului pe care-l
invoca, deci sub o formă sau alta este o invocare evidentă a
diavolului. Spre Dumnezeu se ajunge mai greu la începutul
drumului spiritual, cu un anumit efort și luptă lăuntrică, nu este
prea ușor, însă, spre diavol nu trebuie efort, se alunecă mult mai
uşor, e suficientă o joacă, şi apoi încetul cu încetul pe o pantă
lină, ajungi de fapt şi de drept sub această stăpânire a
întunericului. Problema este că finalul vieţii acesteia nu este
doar finalul – Finalul este doar începutul vieţii ! Ori, cel care de
aici se obişnuieşte să convieţuiască cu satana, sub o formă sau
alta el se leapădă de Hristos, iar cel care se apropie de Hristos –
de aici luptându-se cu satana, în viaţa veşnică va fi in continuare
cu Hristos !
Halloween - o sărbătoare păgână de iniţiere a copiilor în
practici oculte

După ce a cucerit Apusul, Halloween-ul îşi continuă marşul
triumfal şi către ţările ortodoxe ale Răsăritului creştin, având ca
principal aliat… statul. Da, statul laic, preocupat tot mai mult de
modul în care ar putea interzice cu totul manifestările creştine în
spaţiul public – lucru reuşit deja în unele state unde nu este
permisă afirmarea credinţei în Hristos în perimetrul şcolilor –,
este cel ce promovează astăzi prin mass-media şi prin mai toate
sistemele de învăţământ sărbătoarea păgână Halloween. Să
înţelegem de aici că denumirea de stat laic este doar o formulă
cosmetizată a noţiunii de stăpânire păgână?

Anul acesta (2014), mai mult decât în toţi anii anteriori,
Halloween-ul a devenit un fel de sărbătoare oficială a multora
dintre grădiniţele, şcolile şi liceele din România. Ne-a sosit la
redacţie ştirea că şi în sate uitate de lume, în care oamenii abia
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au cu ce se îmbrăca, copiilor li s-a cerut de către dascălii lor să
se prezinte la şcoală în seara de 31 octombrie spre 1 noiembrie
cu echipamentul adecvat sărbătorii Halloween, adică cu
costume de spiriduşi, fantome sau chiar diavoli. Unii părinţi sau scandalizat şi au refuzat să dea curs „invitaţiei”, dar alţii,
poate mai familiarizaţi cu duhurile ce bântuie prin televizor, sau supus cu docilitate. Dacă aşa e la modă acum… Şi o mai cere
şi şcoala! Dar oare câţi dintre guvernanţii, profesorii sau părinţii
care au urmat directiva venită probabil foarte de sus ştiu sau
conştientizează ce este Halloween-ul?
Unii susţin că este vorba doar de o mare afacere, căci în seara
de Halloween în S.U.A. se cheltuiesc anual în jur de 7 miliarde
de dolari, fiind cea mai bine „vândută” sărbătoare după Crăciun.
Nu negăm importanţa factorului de câştig material, pentru că,
dacă stăm să ne gândim puţin, în tot ceea ce înseamnă industrie
a pornografiei, prostituţiei şi drogurilor câştigurile sunt imense.
Mai important ni se pare însă aspectul duhovnicesc al
chestiunii.
Halloween-ul este noaptea în care aparent totul este îngăduit:
invocarea morţilor şi a duhurilor rele, vrăjitoria, necromanţia,
divinaţia – vechea şi mai noua practică a prezicerii viitorului
plecând de la anumite semne –, magia, sacrificiul ritualic şi
multe alte practici, denumite într-un cuvânt păgâne, pe care
creştinii nu şi-au îngăduit să le imite nici măcar în joacă, fiind
extrem de conştienţi de simbolismul lor – în fond, de potenţialul
demonic al acestora –, practici de invocare în diferite „locuri” şi
„prilejuri” a unor prezenţe demonice şi de intrare în comuniune
cu ele. Să vedem însă care sunt implicaţiile acestei sărbători,
denumite, pe bună dreptate, a fricii, a întunericului şi a morţii!
Halloween-ul este o sărbătoare păgână în care celţii celebrau
trecerea în noul an. Ei credeau că la originea vieţii se află
moartea, motiv pentru care la mare cinste se afla zeul Samhain,
zeul şi stăpânul morţii. Şi cum pentru celţi nu existau decât
două anotimpuri, vara şi iarna, începutul întunericului, al morţii
şi decadenţei coincidea cu începutul sezonului friguros, mai
exact cu data de 1 noiembrie. Astfel, în seara de 31 octombrie
spre 1 noiembrie, celţii sărbătoreau Noul An, o sărbătoare
închinată de fapt Zeului Morţii, Samhain. Cu acest prilej, druizii
– preoţii cultului celtic – îi instruiau pe oameni să-şi stingă
focurile care le alimentau vetrele, focuri care pentru antici în
general aveau o funcţie nu numai practică, dar şi profund
simbolică. În acelaşi timp însă, era aprins pe un deal un mare
foc care trebuia să primească ofrandele aduse zeului morţii – nu
numai roade ale pământului, dar şi sacrificii de animale şi chiar
oameni. Celţii credeau că, mulţumit de ofrande, zeul permitea
morţilor să se întoarcă la căminele lor – credinţă care stă de fapt
la baza escapadelor nocturne în costume care imită fantomele,
vrăjitoarele, spiriduşii sau demonii, pentru că prin acest act de
imitare a spiritelor cei vii încercau să intre în contact şi în
comuniune cu cei morţi. Halloween-ul are aşadar la bază
practici oculte prin care se încerca intrarea în comuniune cu
sufletele morţilor şi cu demonii, în urma unui ritual în care erau
sacrificaţi oameni în cinstea zeului morţii. Şi, în ciuda unei
aparenţe de farsă, joacă şi distracţie cu care se îmbracă
Halloween-ul în modernitate, există mărturii care atestă faptul
că practica sacrificiului uman este încă folosită în vremurile
noastre, chiar dacă bine ascunsă de indiscreţiile publicităţii.
Chiar şi aparent inocentul joc de-a „ne daţi ori nu ne daţi”, atât
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de familiar în cultura americană, în care copii întreabă gazda
„Farsă sau dulciuri?”, îşi are originea în ritualul celţilor care
credeau că sufletele morţilor astfel eliberate de Samhain
sufereau de o mare foame şi umblau cerşind pe la casele lor. Iar
gazdele care ar fi refuzat să potolească foamea celor ce-i imitau
pe morţi cerşind mâncare ar fi trezit furia zeului morţii, care i-ar
fi supus unor farse sau blesteme. În acest fel, părinţii, dar mai
ales copiii zilelor noastre sunt angrenaţi într-un scenariu
simbolic tulburător, întrucât în credinţa celţilor cei ce se
costumau deveneau slujitori ai zeului morţii, aşa încât o insultă
adusă
lor
reprezenta
o
insultă
adusă
zeului.
Oare cum ar putea un creştin conştient de credinţa lui şi, deci,
de ceea ce se întâmplă în lume, să rămână indiferent faţă de o
sărbătoare precum Halloween-ul, care nu numai că-i învaţă pe
copii că vrăjitoria, magia şi alte practici oculte sunt cel puţin
neutre, sugerându-se astfel că practicarea lor ar fi lipsită de
consecinţe, dar, mai mult decât atât, îi integrează într-un
scenariu simbolic în care cei mici devin slujitori ai diavolului?
Oare nu tocmai în momentul în care astfel de lucruri ne sunt
prezentate de o întreagă industrie mass-media – care în ultimele
zeci de ani a împânzit imaginarul oamenilor cu simboluri oculte
şi macabre îmbrăcate în haina divertismentului – ar trebui să ne
sporim
atenţia,
întrebându-ne
dacă
nu
cumva
tocmai acest spirit de glumă reprezintă o farsă sub a cărei mască
se ascund lucruri foarte serioase?
De altfel, o trăsătură fundamentală a epocii noastre este tocmai
încercarea de a seduce şi a pune stăpânire pe sufletele copiilor,
de a le jupui inocenţa şi de a le batjocori, în cele din urmă,
trupurile. Pentru a-i transforma pe copii în agenţi ai consumului,
s-au dezvoltat cele mai sofisticate strategii de marketing şi
publicitate:
– pentru a le întina mintea, în şcoli sunt introduse cursuri
obligatorii de educaţie sexuală care invită la desfrâu şi
legitimează homosexualitatea;
– pentru a le poseda sufletele, copiii sunt transformaţi, iată!, în
principalii actori ai unei scenete macabre, repetată la nesfârşit şi
sub diferite forme de o întreagă industrie a publicităţii şi
filmului.
Oare vom începe să sărbătorim şi Halloween-ul cu aceeaşi
inconştienţă cu care am sărbătorit – şi încă o facem – ziua de 1
mai, declarată şi impusă de ideologia comunistă ca zi
internaţională a muncitorilor? Deşi îmbrăcată cu haina
ideologiei comuniste, 1 mai muncitoresc are în chip simbolic
aceeaşi origine. Pentru că dacă Halloween-ul nu reprezintă
altceva decât o sărbătoare păgână care urmăreşte în principal
coruperea copiilor noştri şi iniţierea în misterele vrăjitoriei, Ziua
Internaţională a Muncii era – şi oare câţi ştiu aceasta? – o
prelungire a Nopţii Valpurgiei (noaptea de 30 aprilie spre 1
mai), marele sabat demonic anual în care participanţii, păgâni
de odinioară, intrau în comuniune cu dracii. Care alta putea fi
sărbătoarea comunismului antihristic decât celebrarea biruinţei
diavolului?
Diferenţa dintre cele două sărbători sau regimuri este aceea că 1
mai s-a impus cu ameninţarea, cu teroarea şi cu arma, iar
Halloween se impune astăzi ca mijloc de divertisment. Una
defineşte strategiile poliţieneşti ale dictaturii, iar cealaltă
mijloacele de corupere ale statului magic. Amândouă însă îl
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celebrează şi îl ridică în slăvi pe stăpânitorul lumii acesteia, la
care se închină ideologiile atee ale modernităţii.
Noi, românii, vrând să o ducem mai bine, am tot făcut
compromisul de a ne alinia directivelor europene şi duhului
lumii, care ne propune bunăstarea şi fericirea. Am liberalizat
avortul, pornografia, desfrânarea, homosexualitatea şi multe
altele. Rezultatul îl vedem… Acum ni se cere să ne educăm
copii într-un duh păgân. Vom face şi acest pas? Credem cumva
că de la stăpânitorul întunericului ne va veni lumina? De la cel
ce dezbină vom primi dragostea? De la cel cunoscut dintru
început ca ucigător de oameni vom primi fericirea şi viaţa?
Frica, depresiile şi bolilee psihice pun tot mai mult stăpânire pe
omul apusean şi se răspândesc cu o viteză tot mai mare şi în
spaţiul societăţii noastre. Aceasta este urmarea firească a
supunerii oamenilor către duhul desfrânării şi al vrăjitoriilor, al
puterii şi al banilor. Pe dee altă parte, cei ce călătoresc pe calea
cea strâmtă către împărăţia lui Dumnezeu, deşi nu le lipsesc
durerea şi necazurile, se luminează şi se veselesc de
împărtăşirea din harul Duhului Dumnezeului celui adevărat.
Aceştia au înţeles că cea mai mare comoarăă pe care nu ne-o
ne
poate lua nimeni e însăşi dreapta credinţă prin care putem să ne
împărtăşim cu Hristos, piatra cea din capul unghiului. Deşi nu
sunt mulţi, pe rugăciunile unora ca aceştia se sprijină lumea în
care trăim. Ce bine ar fi dacă am înţelege tott mai mulţi acest
lucru! Căci, precum în poveste, după ce rătăcim în lumea
întreagă pentru a găsi adevărul şi fericirea, întorcându
întorcându-ne
osteniţi, Îl aflăm în satul nostru cel parcă uitat de lume, în
ograda noastră, în inima noastră, pe Hristos cel răstignit.
răstignit Sursa:
http://www.familiaortodoxa.ro/2012/10/31/halloween-o-sarbatoare-pagana-de-initiere
initiere-a-copiilor-inpractici-oculte/

ția pentru Familie: Ministerul
Coaliția
Educației
ției încalcă Legea promovând
Halloween-ul în școli. Este o sărbătoare a
fricii și a morții, acuză ONG
ONG-iștii
Un grup de 28 ONG-uri,
uri, reunite sub titulatura de
Coaliția pentru Familie și Constituție, acuză Ministerul
Educației Naționale de nerespectarea Legii Educa
Educației
Naționale pentru că permite și promovează sărbătorirea
Haloween-ului în scolile românești.

S

emnatarii comunicatului afirmă că Ministerul a închis
ochii la numeroasele cereri făcute de către părinți
părin și
ONG-uri,
uri, de a stopa acest fenomen în timpul orelor de
curs și "profesorii, învățătorii și educatorii au derulat și continuă
să desfășoare activități prin care își
și propun să generalizeze
această campanie de reeducare a elevilor români", se arată în
comunicat.
Organizațiile
țiile semnatare se plâng că în fiecare an, părinții sunt
obligați
ți la cheltuieli din ce în ce mai mari pentru a susține
această sărbătoare în grădinițe, școli și licee.
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Mai mult, de la an, la an exigențele
țele „sărbătorii” cresc, astfel că
membrii corpului didactic îi obligă pe părin
părinți la eforturi
financiare suplimentare pentru ca Halloween-ul
Halloween să fie oficiat cu
succes - Comunicat Coaliția
ția pentru Familie și Constituție
Ministerul Educației Naționale este avertizat "că
" dacă nu ia
măsuri pentru oprirea acestor manifestări, care lezează
sănătatea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor şi tinerilor
nostri şi încalcă Constituţia României şi Legea Educaţiei
Naţionale, vom fi obligaţi, pe cale de consecinţă, să-l
să
acţionăm în judecată, în scopul opririi acestor manifestări
morbide în unităţile de învăţământ din România
România",
avertizează cele 28 de ONG-uri
uri semnatare.
În final, inițiatorii invită părinții
ții să doneze Ministerului
Educației banii pe care-ii cheltuiesc pe Haloween ""pentru ca în
toate unitățile
țile de învățământ din România să fie introdusă
apa curentă și grupuri sanitare decente", se arată în
comunicat.

Iată comunicatul integral:
Halloween-ul
ul este satanism promovat de Ministerul Educației
Educa
Naționale
Coaliția
ția pentru Familie și Constituție
Constituție, for civic constituit din
organizații
ții nonguvernamentale ce au ca scop promovarea
valorilor tradiționale
ționale ale poporului român, a luat act cu
profundă îngrijorare de perpetuarea în sistemul educa
educațional
românesc a unei așa
șa zise sărbători care exalta frica, întunericul
și moartea - Halloween-ul. Este binecunoscut faptul că această
manifestare are la bază practici oculte care promovează
teroarea, cruzimea, violența,
ța, moartea, prin care, conștient sau
nu, cu concursul cadrelor didactice, elevii români sunt implica
implicați
în lumea vrăjitoriei și a satanismului.
Și în acest an, la fel ca în anii precedenți, în numeroase
instituții de învățământ, atât școli, cât și grădinițe, profesorii,
învățătorii
țătorii și educatorii au derulat și continuă să desfășoare
activități
ți prin care își propun să generalizeze această campanie
de reeducare a elevilor români, în spirit păgân, cu accente
malefice.
Cu generosul concurs al Ministerului Educației
Educa
Naționale
acest fenomen a căpătat o largă răspândire în sistemul de
învățământ,
țământ, contrar prevederilor Constituței României și Legii
Educației
ției Naționale care statuează că printre principiile care
guvernează învățământul se numără
umără „principiul
„
asumării,
promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a valorilor
culturale ale poporului român”,
”, „principiul
„
centrării
educaţiei pe beneficiarii acesteia”,
”, „principiul fundamentării
deciziilor pe dialog şi consultare”,
consultare
ș.a.
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Deși
și în ultimii ani numeroase organizații nonguvernamentale
au atras atenția
ția asupra acestui fenomen, trimițând memorii
Ministerului Educației
ției și solicitând luarea unor măsuri în
vederea scoaterii din sistemul de învățământ
țământ a acestei
manifestări, pânăă în acest moment, la nivelul Ministerului
Educației
ției Naționale și al inspectoratelor școlare județene, nu a
fost luată nicio măsură, ba mai mult ministerul continuă să o
gireze.

11.Asociaţia pentru Libertatea Românilor
12.Asociația Rost
13.Asociația Artă și Tradiții Meșteșugărești din județul Alba
14.Asociaţia Meșterilor Populari din Moldova, Iaşi
15.Asociația „Familia ortodoxă”
16.Asociatia „Civic Media”
17.Asociația „Ortodoxia Tinerilor”

Mai mult, de la an, la an exigențele
țele „sărbătorii” cresc, astfel
că membrii
rii corpului didactic îi obligă pe părinți
părin la eforturi
financiare suplimentare pentru ca Halloween-ul
ul să fie oficiat
cu succes.

18.Fundația „Sfânta Irina”

ția pentru Familie și Constituție, prin membrii și
Coaliția
simpatizanții
ții organizațiilor componente, în calitate de
beneficiari secundari și terțiari ai procesului educațional
solicită Ministerului Educației
ției Naționale luarea de măsuri
pentru stoparea imediată a acestui fenomen.
În același
și timp invităm toți părinții responsabili din România să
boicoteze serbările organizate de instituțiile
țiile de învățământ cu
ocazia Halloween-ului și să ne semnaleze eventualele
consecințe
țe negative pe care le va atrage neparticiparea copiilor
la aceste evenimente. Recomandăm părinților
ților ca banii pe care
i-ar fi cheltuit pentru a asigura costumațiilee de Halloween să
îi doneze copiilor nevoiași
și sau să îi vireze în conturile
Ministerului Educației
ției Naționale pentru ca în toate unitățile
de învățământ
țământ din România să fie introdusă apa curentă și
grupuri
sanitare
decente.
Atenționăm Ministerul
rul Educatiei Nationale asupra faptului
că dacă nu ia măsuri pentru oprirea acestor manifestări, care
lezează sănătatea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor şi
tinerilor nostri şi încalcă Constituţia României şi Legea
Educaţiei Naţionale, vom fi obligaţi, pe cale de consecinţă, să
să-l
acţionăm în judecată,, în scopul opririi acestor manifestări
morbide în unităţile de învăţământ din România. Devine
simptomatic faptul că, desi institutii ale statului se străduiesc ca
sa stopeze manifestările demonice, Ministeru
Ministerul Educatiei
Nationale face din acestea o norma curriculară. Acest fapt
oneros trebuie să inceteze.

22.Liga Distributistă Română „Ion Mihalache”

Semnează:
1. Alianța pentru Demnitate Națională
2. Alianța Familiilor din România
2. Asociația Pro Vita filiala București
3. Asociația „Cercul Studențesc Floarea de foc”
4. Asociația „Basarabii”
5. Liga de Utilitate Publică
6. Asociația „Rost”
7. Asociația pentru Revigorarea Tradiției (ART), București
8. Asociația ”Sfantul Împărat Constantin cel Mare”
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19.Asociația „Prietenii de Familie”
20.Grupul „Ioan Alexandru”
21.Asociatia pentru Cultură și Educație „Sfântul Daniil Sihastrul”

23.Asociația Prologos
24.Asociația „Copil dorit”
25.Asociația „Casa Gratis Pro Deo”
26.Asociația „Triada”
27.Asociația „Prietenii Sfântului Efrem cel Nou”
28.Asociatia “Parintele Galeriu”, Bucuresti

Virusul năucitor al saturaţiei spiritual (II)
Prof. George BIANU - București

După cum am precizat în prima parte a acestui articol,
stările de saturaţie spirituală pot fi recunoscute prin
observarea cu multă atenţie şi luciditate a anumitor semne
evidente şi caracteristice.

P

rimul simptom, prezentat anterior, este lipsa bucuriei de a
trăi. Continuăm acum trecerea în revistă a acestor semne
ce însoţesc apariţia stărilor de saturaţie spirituală.

2. Confuzia psihomentală, inerţia, apatia surdă şi depresia
Un alt semn-simptom
simptom al apariţiei stărilor de saturaţie spirituală
este confuzia psihomentală, inerţia evidentă, apatia surdă
exacerbată şi, mai ales, stările din ce în ce mai puternice,
acaparatoare de depresie. Fiinţele umane care se confruntă cu
aceste trăiri ajung la un moment dat să hrănească şi chiar să se
complacă în tendinţe
ndinţe suicidare. Multe îşi fac foarte mult rău
prin atitudinile lor autodestructive, prin modul lor pervers şi
bizar de a gândi. Ele provoacă astfel indirect mult rău şi celor
apropiaţi.
Marii
arii înţelepţi au indicat ca astfel de fiinţe umane să înceapă
neîntârziat
târziat să pună în mod atent şi sistematic în acţiune în
existenţa lor de zi cu zi Legea dumnezeiască fundamentală a
dăruirii oculte. Lor le sunt întotdeauna binevenite acţiunile
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realizate trup şi suflet, ce implică realizarea altruistă, plină de
abnegaţie a metodelor specifice.
Le sunt stringente ca aerul relaţiile amoroase bazate pe iubire
reciprocă, pe continenţă sexuală deplină, pe transfigurare şi pe
sublimarea în etajele superioare ale fiinţei a energiilor subtile
imense ce rezultă în felul acesta. Este bine ca aceste energii să
fie ascensionate, focalizate şi acumulate fie (în special) la
nivelul centrului subtil fundamental de forţă sahashrara, fie la
nivelul centrului subtil de forţă anahata, fie la nivelul centrului
subtil de forţă ajna (spre a face să crească stăpânirea de sine şi a
arde eventuala karma nefastă din existenţele anterioare).
În cazul unor asemenea fiinţe umane sunt binevenite tapas-urile
angrenate perseverent şi sistematic pentru trezirea, dinamizarea
şi echilibrarea centrilor subtili de forţă sus-menţionaţi. Lor le
sunt indicate tratamentele cu plante de leac ce vizează trezirea şi
dinamizarea unor stări euforice, echilibrarea psiho-mentală,
trezirea şi aprofundarea gradată a comuniunii cu Dumnezeu şi
chiar binecunoscutul amestec Humoricus. Este necesar ca toate
acestea să fie realizate atent, sistematic, perseverent pentru o
perioadă de minim 3 ani.
Pentru astfel de fiinţe umane sunt întotdeauna adecvate şi chiar
binevenite tapas-urile realizate pe un interval de 120 de zile ce
vizează trezirea şi dinamizarea armonioasă a centrului subtil de
forţă Ajna. Astfel se trezeşte şi se amplifică gradat capacitatea
de control. Se poate utiliza chiar tehnica de Laya cu bija mantra
Aum.
Este indicat ca aceste fiinţe umane să postească în fiecare
duminică timp de minim 7 ani. În timpul somnului, le sunt
binevenite şedinţele de cromoterapie ce alternează lumina
galbenă, cea verde şi cea violet. Este important ca ele să se
angreneze necondiţionat, însufleţite de o exemplară dăruire, în
acţiuni ce vizează ajutorarea copiilor orfani sau activităţile
benevole fie într-o grădină, fie într-un cadru natural cu multă
verdeaţă. Aceste fiinţe umane vor evita să repete erorile ce le-au
caracterizat.
Vor urmări să nu mai experimenteze nu contează ce fel de
eşecuri pe calea spirituală. Pentru aceasta, se vor angrena pline
de abnegaţie, urmărind să facă din ce în ce mai mult bine,
implorându-L pe Dumnezeu să le ajute să devină canale prin
care El îşi manifestă pentru ceilalţi oameni Atribute
Dumnezeieşti cum ar fi: iubirea, compasiunea, bunăvoinţa,
iertarea, blândeţea etc. Procedând astfel, vor anihila în universul
lor lăuntric stările de saturaţie spirituală şi se vor purifica din ce
în ce mai mult, spre a deveni instrumente divine în şi prin care
se manifestă forţa tainică a focului spiritual dumnezeiesc care se
va trezi din ce în ce mai mult în fiinţa lor.
3. Pierderea creativităţii; dispreţuirea talentelor înnăscute
Un alt semn-simptom al saturaţiei spirituale arată că fiinţa
umană în cauză se îndepărtează fie treptat, fie surprinzător de
repede de orice activitate care era anterior considerată a fi divin
integrată şi eminamente creatoare. La început îşi pierde
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creativitatea, focul pasiunilor ei elevate se stinge sau abia mai
pâlpâie şi efervescenţa copleşitoare, inspiratoare care cândva o
însufleţea se estompează. Ţelurile pure, nobile se risipesc şi
sunt înlocuite de rutină.
Entuziasmul ei dispare cu desăvârşire. Aproape totul devine
pentru ea o banală modalitate de a câştiga bani sau de a dobândi
faimă. Scopul existenţei sale este satisfacerea feluritelor dorinţe
materiale. Foamea de bani şi dorinţa aproape obsesivă de
afirmare personală trec pe locul întâi. În cele din urmă, o
asemenea fiinţă umană ajunge să-şi nege, să-şi desconsidere sau
chiar să-şi urască talentele cu care a venit în această existenţă şi
să-şi dispreţuiască creativitatea.
Dacă a fost nativ înzestrată cu unele haruri sau dacă a simţit
aspiraţia imperioasă de a se exprima şi de a se transforma prin
intermediul emoţiilor elevate arhetipale, artistice, va constata
că, pe măsură ce alege acest mod de viaţă ce o face să se
scufunde în stări de saturaţie spirituală, toate aceste talente sunt
înnăbuşite, par că se îndepărtează pentru totdeauna de ea, rămân
undeva departe şi îi apar ca o nostalgică amintire pe care
urmăreşte să şi-o reprime.
Să presupunem că atunci, cândva, la începuturi, o astfel de
fiinţă umană picta cu mult talent, cu entuziasm, însufleţită de
aspiraţia altruistă, sinceră de a crea ceva arhetipal, ideal,
frumos, sublim. Asta o făcea să aibă stări împlinitoare, elevate.
O ajuta să-şi exprime în felurite moduri (ce evidenţiau
susţinerea divină) viziunile, multe dintre ele spirituale. Avea
atunci destul de clar în conştiinţă şi în suflet sentimentul
îmbătător că în felul acesta, acţionând cu abnegaţie şi
spontaneitate, dăruieşte celorlalţi ceva pur ce o făcea să
intuiască şi să simtă că viaţa ei avea un ţel.
Când se confruntă cu stări acaparatoare de saturaţie spirituală, o
asemenea fiinţă umană îşi pierde atât entuziasmul, cât şi
viziunea pregnant iluminatoare, divină, inspiratoare. Ea ajunge
apoi pe nesimţite să-şi pună întreaga activitate creatoare,
altruistă în slujba unor scopuri meschine în care ego-ul
domneşte întotdeauna precum un rege tiranic. Asemenea fiinţe
umane îşi prostituează talentul şi îl subordonează cerinţelor
banale ale celor materialişti, sceptici şi obtuzi. Ele ajung să
considere că trebuie să facă de fiecare dată totul doar pentru
scopuri egoiste, fi¬nanciare, comerciale.
La un moment dat devine evident că, de fapt, creativitatea lor
originară se converteşte într-o afacere. Ele se îndepărtează de
ţelurile pure, sublime şi ajung să piardă din vedere că au
intenţionat cândva să exprime în mod spontan şi altruist pura,
arhetipala şi dumnezeiasca frumuseţe care le trezea stări
pregnante de transfigurare. În cazul lor creativitatea este
pervertită şi dobândeşte o caracteristică schiloditoare
eminamente banală, practică, aproape complet lipsită de
valenţele spirituale ce existau cândva, la începuturi.
Dat fiind că la începuturi conştiinţa lor a atins unele niveluri
sublime, arhetipale, ideale sau geniale, astfel de fiinţe umane
ajung ca din când în când să aibă vagi sclipiri de luciditate, ce le
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fac să sesizeze starea de confuzie, de alienare şi de rigidizare în
care se complac. O astfel de priză de conştiinţă poate însă
dezlănţui, mai ales când ele au devenit foarte închistate şi
pervertite sufleteşte, o paradoxală stare de ură faţă de
creativitatea pe care o aveau cândva. Datorită acestui conflict ce
se instalează într-un mod viclean, ele ajung să renunţe adeseori
cu obidă la acea stare creatoare şi se cufundă pentru o lungă
perioadă de timp în negare sau chiar în manifestări aşa-zis
artistice, prin care urmăresc să compenseze fără succes puritatea
şi autenticitatea pe care au avut-o cândva, dar care de fapt sunt
snoabe, excentrice şi în mod vădit aberante.
În acest sens copilul genial din fiinţa lor, îngerul lor inspirator
dispare. Până la urmă, astfel de fiinţe umane devin mecanice, se
cufundă în rutină şi au tendinţa să se comporte întocmai ca o
maşinărie automatică. Un exemplu semnificativ este viaţa
multor compozitori care aveau cândva un talent extraordinar,
erau capabili de creaţii divin inspirate, geniale, dar au degenerat
treptat de îndată ce au început să se ocupe într-un mod silnic,
extravagant, snob de genuri de muzică precum metalic, rock,
rap, cu toate că în rarele momente de luciditate deveneau
conştienţi că ceea ce fac nu este bine şi chiar simţeau în adâncul
inimii că nu sunt mulţumiţi de ceea ce fac. Din nefericire, ei nu
au putut înţelege ca atare aceste momente de luciditate şi nu sau oprit, nu au făcut eforturile binefăcătoare adecvate ce ar fi
putut să-i ajute să-şi redobândească entuziasmul, talentul
primordial, inventivitatea genială pe care le-au avut cândva.
Dacă nu-şi dau seama că de fapt conştientizarea stării cumplite
de mediocritate în care se află este o sclipire de geniu de natură
să amorseze neîntârziat un proces de regenerare, de revenire la
acel moment al începutului, astfel de fiinţe umane se cufundă
din ce în ce mai adânc într-o stare cumplită de rigidizare, de
osificare, de împietrire psiho-mentală. Cu privire la acest
aspect, genialul sculptor român, Constantin Brâncuşi a spus: „în
momentul în care încetăm să mai fim copii, chiar dacă apoi
continuăm să trăim, suntem de fapt morţi”.
4. Egolatria
Un alt semn-simptom al saturaţiei spirituale este faptul că fiinţa
umană în cauză se retrage din ce în ce mai mult în găoacea
micuţă, ridicolă în fond, a propriilor interese meschine. În felul
acesta, îşi pierde senzitivitatea elevată, receptivitatea sublimă,
pură ce o făcea să intuiască şi să simtă nevoile divin integrate,
aspiraţiile sublime, dar şi eventualele suferinţe ale celorlalţi. O
astfel de fiinţă umană face eforturi disperate, preponderent
egotice, adeseori tiranice şi caută să-şi organizeze viaţa cu o
excesivă scrupulozitate. Procedează apoi cu o mare abilitate,
într-un mod manipulativ, viclean, astfel încât toţi ceilalţi, dacă
se poate tot restul lumii, să nu facă altceva decât să-i servească
la nesfârşit propriile interese egotice.
În felul acesta lunecă într-o stare exacerbată de egolatrie.
Saturaţia spirituală în care se complace şi se afundă îi amplifică
din ce în ce mai mult ego-ul. O asemenea fiinţă umană face cu
abilitate şi viclenie eforturi spre a folosi tot ce are la dispoziţie
pentru a-şi satisface în toate modurile posibile exacerbarea
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aproape monstruoasă a unei individualităţi egotice, tiranice,
plină de fiţe şi limitată.
Când este privită cu atenţie şi luciditate din perspectiva sublimă,
pură, înălţătoare a spiritualităţii indiene, apare cât se poate de
clar că ego-ul unei astfel de fiinţe umane s-a exacerbat,
devenind, în viziunea ei, centrul lumii. Pentru că se complace
cu o bizară fervoare într-o astfel de situaţie, ea acţionează astfel
încât ca întreaga viaţă să-i depindă în mod fantasmagoric de
ceva utopic, iluzoriu, care în ultimă instanţă nu are niciun fel de
realitate.
În cazul ei, ego-ul realizează o stranie simbioză cu intelectul
care, cu toate că poate să devină puternic, dacă este analizat
într-un mod atent, apare ca ceva distorsionat, care nu mai
reflectă aproape deloc înţelepciunea dumnezeiască. Intelectul
interferează cu organul expansionat al ego-ul, făcând să apară
drept nişte măreţe realizări propriile proiecţii iluzorii, efemere,
amăgitoare.
Ego-ul unei asemenea fiinţe umane creşte şi devine un ego
monstruos. Transcenderea unui astfel de ego nu este uşor de
realizat, dacă avem în vedere că tocmai fiinţa umană în cauză a
făcut astfel încât acest sărman pitic pipernicit să devină un
uriaş. Prin datul său specific, ego-ul este doar un pitic. Chiar
dacă este un gigant, natura sa caracteristică este întotdeauna cea
a unui pitic. Un ego exacerbat apare, în toată hidoşenia sa,
întocmai ca un sărman pitic supradimensionat.
O asemenea fiinţă umană va trebui să facă, până la urmă, un
efort imens de lungă durată şi aproape supraomenesc spre a-şi
transcende şi a-şi anihila ego-ul supradimensionat care, chiar
dacă pare a fi un uriaş, este în realitate un greţos pitic.
5. Fanatismul
Un alt semn-simptom al saturaţiei spirituale este că fiinţa umană
în cauză este caracterizată de o cumplită rigidizare a gândirii.
Aceasta o face să îmbrăţişeze (sau chiar să creeze ea însăşi)
anumite dogme penibile, osificate şi unele doctrine utopice care,
în viziunea sa aberantă, prezintă un caracter absolut. Poate
ajunge chiar la stări exacerbate de fanatism. O asemenea fiinţă
umană este în pericol să-şi piardă spontaneitatea şi libertatea
interioară. Adeseori, ea nici măcar nu simte că se îndepărtează
din ce în ce mai mult de înţelepciunea şi lumina dumnezeiască.
Pe măsură ce stările de saturaţie spirituală se accentuează, ea
renunţă aproape oripilată la idealurile divine pline de
înţelepciune pe care le-a avut cândva şi ajunge să se simtă
ruşinată sau stingherită de principiile veritabile pe care în trecut
le-a considerat a fi ţelul vieţii ei. Se teme în mod aberant şi
nejustificat că propria existenţă nu va mai putea fi o dovadă vie
şi concludentă a căii pe care o urmează sau pe care a urmat-o
cândva şi pe care a abjurat-o.
O asemenea fiinţă umană face eforturi lipsite de fundament spre
a demonstra, zice-se practic, valorile care în realitate sunt
utopii, pe care le afirmă ostentativ. Caută cu o furibundă
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încrâncenare un refugiu fie în dogmatism, fie în cel mai ridicol
fanatism. Se apără apoi cu o turbată încăpăţânare când dogmele
ei îngheţate îi sunt atacate.
Ea consideră, datorită prostiei în care se complace, că o fiinţă
umană fanatică este cu totul dăruită ţelurilor sau lucrurilor în
care crede cu îndârjire. Aceasta nu este adevărat. Căci, dincolo
de aparenţe, o fiinţă umană fanatică acţionează aproape
întotdeauna cu o vădită teamă, încercând în felul acesta să mai
salveze, dacă se poate, corabia ce navighează haotic pe apele
oceanului şi despre care ea ştie totuşi instinctiv că pluteşte în
derivă.
Fanatismul nu exprimă decât o stare de criză prelungită în care
fiinţa umană în cauză se întoarce exact într-o direcţie opusă
celei reprezentate de primele sale căutări ale Adevărului, atunci
când era animată de o credinţă puternică, pură, ce o determina
să se comporte întocmai ca un copil plin de candoare. În cazul
său, dezagregarea credinţei pure a început cândva, pe nesimţite,
cu mult timp înainte şi a continuat în inima sa, aşa cum un
aisberg se topeşte în apa oceanului pe măsură ce se încălzeşte.
În cazul unei asemenea fiinţe umane, expresia ultimă a
dogmatismului este cel mai adesea un apogeu al unei mari
tensiuni lăuntrice nefaste.
6. Lipsa aspiraţiei spirituale
Un alt semn-simptom al saturaţiei spirituale este că fiinţa umană
în cauză îşi pierde în întregime atât aspiraţia, cât şi interesul
pentru autoperfecţionarea spirituală. Aceasta se petrece
deoarece ea nu mai năzuieşte să-şi expansioneze conştiinţa în
nemărginire spre a deveni astfel tangentă cu Infinitul. Îşi pierde
complet interesul de a-şi purifica inima, de a-şi lumina
conştiinţa prin intermediul înţelepciunii dumnezeieşti, de a-şi
vindeca şi de a-şi trata cu multă bunăvoinţă trupul, de a-şi
armoniza şi de a-şi perfecţiona relaţiile divin integrate cu
semenii, cu întreaga natură şi mai ales cu Macrocosmosul –
trupul tainic al lui Dumnezeu Tatăl.
O asemenea fiinţă umană îşi orientează din ce în ce mai mult
atenţia către felurite aspecte şi detalii ce sunt, dincolo de
aparenţe, superficiale şi lipsite de o reală valoare.
De cele mai multe ori, după o anumită perioadă de timp, ea
trăieşte stări accentuate de confuzie ce o fac să se confrunte cu
felurite conflicte lăuntrice, unele sfâşietoare, apoi alunecă în
stări depresive şi, în cele din urmă, se confruntă cu riscul
sinuciderii.
Starea din ce în ce mai accentuată de rigidizare, de osificare ce
survine la asemenea indivizi care s-au angrenat cândva pe calea
spirituală este, din nefericire, un fenomen straniu adeseori
întâlnit. În marele labirint al vieţii de pe această planetă există
mult mai multe fiinţe umane decât ne-am putea imagina ce se
învârt într-un astfel de labirint fără noimă şi sens. Acest
fenomen tainic este numit de marii iniţiaţi procesul
indescriptibil al stingerii focului.
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Când flacăra abia mai licăreşte în universul nostru lăuntric,
trebuie să aspirăm să o facem să crească, să devină mai mare,
mai puternică şi, mai mult decât atât, trebuie să realizăm
eforturi susţinute adecvate spre a ne cuceri şi depăşi limitările,
conştientizând cu multă luciditate şi detaşare ceea ce este
esenţial să conştientizăm, controlând şi surmontând greşelile,
erorile, obişnuinţele nefaste, penibile şi viciile. Când reuşim
aceasta, constatăm în mod direct, practic, exemplar că focul cel
pur dumnezeiesc din noi ajunge să strălucească din ce în ce mai
mult cu o mare intensitate. El devine plin de efervescenţă,
exemplar, purificator.
Stările de saturaţie spirituală nu pot surveni la o fiinţă umană ce
aspiră în mod sincer şi frenetic să dobândească realizarea ultimă
de Sine, revelarea Sinelui suprem nemuritor, care se dăruieşte
total şi necondiţionat în aceste eforturi susţinute şi adecvate ce
vizează nu numai cucerirea, ci şi transcenderea deplină a egoului, ce ne limitează şi ne paralizează, făcându-ne să ne
complacem într-o stare net inferioară, larvară.
7. Lipsa practicii spirituale
Un al semn - simptom al saturaţiei spirituale este faptul că fiinţa
umană în cauză îşi pierde aproape în totalitate interesul în
realizarea tehnicilor. şi a practicii spirituale zilnice de care are
stringent nevoie pentru a se transforma din punct de vedere
spiritual şi pentru a fi într-o formă adecvată ce o va ajuta să-şi
reveleze cu uşurinţă Sinele suprem nemuritor.
Cel mai adesea fiinţele umane ce se cufundă în stări de saturaţie
spirituală pretind, spre a salva aparenţele şi spre a se autopăcăli,
cum că meditează abitir şi că au o mare eficienţă în această
direcţie şi tocmai de aceea nu mai au nevoie de alte tehnici sau
procedee. De fapt, ele maimuţăresc o aşa-zisă meditaţie ce se
reduce la o stare de somnolenţă sau de banală angrenare adesea
haotică a imaginaţiei lor dezlănţuite. Este evident că ele nu
meditează deloc, deoarece atunci când deschid ochii şi ies din
asemenea fantasmagorice meditaţii, observăm cu uşurinţă că în
universul lor lăuntric nu s-a produs nicio transformare profundă,
extraordinară, gradată, majoră.
De fapt, astfel de fiinţe umane stau pur şi simplu într-o poziţie
cât mai comodă şi se autopăcălesc la nesfârşit cum că ele
meditează şi tot meditează, dar cu toate acestea în cazul lor
rezultatele nu se văd deloc.
E ca şi cum am avea un măr ce este convins utopic că el are
fructe şi că în el cresc o mulţime de mere, dar de fapt şi de drept
în el niciodată nu apare nici măcar o jumătate de măr. O astfel
de jumătate de măr ar putea fi adusă de la piaţă şi ar putea fi
legată şi atârnată de o ramură a sa, spre a salva în felul acesta
comic aparenţele. Iată, acest măr complet neroditor are astfel pe
ramurile sale o jumătate de măr care, de fapt, nu provine de la
el, ci de la un alt măr care este roditor şi în care cresc o mulţime
de mere.
Ceea ce demască, ceea ce dă de gol o asemenea fiinţă umană
care, datorită imaginaţiei ei dezlănţuite, se păcăleşte că
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meditează zilnic de mulţi ani şi crede în propriile fantasmagorii
sunt stările banale, insipide ce o caracterizează. În Biblie se
spune: „Pomul se cunoaşte după roade, omul se cunoaşte după
fapte”. Stările pe care le trăiesc nu au nimic în comun cu stările
spirituale extraordinare ce ar fi cazul să apară. Din contră, în
cazul lor se constată că egoismul se exacerbează, meschinăria
este chiar mai accentuată decât la fiinţele umane comune,
resentimentele, invidiile, intoleranţa, mândria spirituală,
vedetismul, orgoliile furibunde sunt evidente. Toate acestea îi
demască ca pe nişte caricaturi pline de fumuri şi mai nimic
altceva.
Sperăm că în urma acestei analize lucide, obiective şi
necruţătoare unii se vor recunoaşte ca atare şi, chiar dacă nu vor
striga în gura mare: „M-am recunoscut, ai dreptate!”, măcar vor
începe să se transforme, până când nu va fi mult prea târziu.
Teatralitatea şi făţărnicia unor astfel de fiinţe umane este foarte
mare; totuşi, ele se ascund după o mască şi se complac în jocul
aparenţelor ce înşeală.
Este evident că ele nu mai doresc, datorită stărilor de saturaţie
spirituală în care deja s-au afundat, să se mai supună unei
veritabile discipline lăuntrice şi să realizeze anumite tehnici
foarte puternice , cum ar fi Mahamurda, ce ar face posibilă
transformarea lor, le-ar impulsiona să realizeze salturi spirituale
şi ar face cu putinţă o expansiune pregnantă, sistematică şi
suficient de clar controlabilă a conştiinţei.
Ele se satură, mai precis se plictisesc, de acest joc steril şi brusc
părăsesc cursurile acestei şcoli, găsindu-şi cele mai cretine
motivaţii şi pretextând că, iată, până la urmă şi-au dat seama că
aceasta nu este calea lor. Îşi îndreaptă paşii către o pseudocărare, cum ar fi şamanismul, uitând că dincolo de toate cele
şamanismul nu este o cale spirituală autentică. Chiar dacă vor
căuta cu o mie de lumânări imense, fie de botez, fie de nuntă, nu
vor reuşi vreodată să găsească pe această planetă un singur
şaman care a reuşit să atingă starea supremă de eliberare
spirituală.
Astfel de sărmane fiinţe umane care după 20 de ani de curs
îmbrăţişează apoi şamanismul, uită că de fapt şamanismul se
reduce la nişte banale tehnici de vrăjitorie care de multe ori îi
face să vireze pe cei naivi, superficiali şi prostuţi în tehnici de
magie neagră. De altfel, dacă asemenea fiinţe umane sfertodocte
ar fi catadicsit să citească cu atenţie cărţile lui Mircea Eliade, ar
fi descoperit cu tristeţe că şamanismul (sau vrăjitoria, căci de
fapt asta este în esenţa sa lipsită de esenţă, o aceeaşi Mărie
vrăjitoare cu altă pălărie) este asociat în mod lucid şi pertinent
de Mircea Eliade cu nişte banale tehnici arhaice care au
tangenţe pe ici pe colo cu unele religii, dar care, de fapt şi de
drept nu a fost şi nu va putea fi niciodată considerat o religie şi
nici o cale spirituală sistematică, unitară şi eficientă.
Din nefericire, am aflat că unii cursanţi au ales pseudo-calea
şamanismului, pentru că le permite să se îndoape nestingheriţi
cu felurite ciuperci halucinogene sau cu anumite ingrediente
bizare. Este evident că astfel de fiinţe umane şi-au pierdut bunul
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simţ, dacă l-au avut cândva. Iată că de la moară au ajuns undeva
unde nici măcar nu este vorba de o râşniţă.
Suntem siguri că dacă atunci când aţi citit cărţi despre viaţa
marilor yoghini ai Indiei, cum ar fi Ramana Maharishi,
Ramakrishna, Swami Shivananda, Swami Vivekananda, aţi fi
aflat, prin reducere la absurd, că unul dintre aceştia au renunţat
când se aflau la jumătatea acestei căi la practică spre a trece la
şamanism, aţi fi râs în hohote.
Sărmanele fiinţe umane care au renunţat la practică spre a se
recicla în şamani au mare noroc că ridicolul (chiar exacerbat) nu
doare şi nu omoară pe nimeni niciodată. Ceea ce ei însă nu ştiu
este că la ora actuală se cunosc mai mulţi şamani care şi-au dat
seama de sărăcia acestei pseudo-căi spirituale şi au trecut la
practica yoga, devenind yoghini pentru totdeauna.
Aparent paradoxal, când procesul de saturaţie spirituală se
acutizează, fiinţa umană în cauză devine mult mai activă în
domeniul propagării teoretice a cunoştinţelor legate de calea
spirituală. Ajunge să se ocupe într-atât de mult de aceasta, încât
nu mai are deloc nici timpul şi nici energia necesare pentru a
practica ea însăşi într-un ritm susţinut, pentru a se perfecţiona
ea însăşi prin feluritele tehnici, pliindu-se la o autodisciplină
atentă, sistematică şi perseverentă şi chiar la studiul suficient de
profund de care are nevoie.
Astfel de fiinţe umane evită să realizeze de fiecare dată la sală
practica lui Mahamudra, pretextând la nesfârşit că nu le-a ieşit
consacrarea sau vin cu mâncare în sala de curs şi încep să se
înfrupte cu o mare poftă, susţinând că dacă nu ar fi procedat aşa
ar fi leşinat de foame chiar acolo.
Mai sunt şi alte pretexte chixo-comice pe care astfel de pseudopracticanți le utilizează, având senzaţia că reuşesc să-şi
păcălească instructorul, dar din nefericire nu-şi dau seama că în
realitate se păcălesc pe ei înşişi.
Cei care mai au o firimitură de luciditate şi o sămâncioară de
bun simţ ar fi necesar să-şi dea seama că acestea sunt de fapt şi
de drept nişte tendinţe înşelătoare foarte alunecoase. Astfel de
căi rătăcitoare sunt supranumite semnificativ căi de garaj – în
care aşezăm maşina pe patru butuci, apoi pornim motorul şi
mânăm chiar cu 160 km/oră; chiar dacă roţile maşinii se
învârtesc şi benzina este consumată în rezervor, în realitate noi
rămânem mereu, mereu, mereu în interiorul garajului şi nu
facem decât să ne pierdem timpul şi să consumăm cu sârg
întreaga benzină din rezervor.
Este necesar să vă daţi seama acum, când nu este prea târziu, că
de îndată ce aţi păşit pe astfel de pseudo-căi rătăcitoare puteţi
recădea pe neaşteptate undeva într-o vale de la baza muntelui.
Există, de asemenea, un binecunoscut şi penibil stadiu al
limitării în evoluţia spirituală, ce poate fi etichetat prin cuvintele
„căldicel” sau „tăciunel care abia mai pâlpâie, fiind gata-gata să
se stingă”.
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În aceste situaţii, saturaţia spirituală care a început la un
moment dat a devenit apoi imensă. Fiinţa umană în cauză
devine căldicică, apoi flacăra ei spirituală devine un tăciunel
roşiatic care nici măcar nu mai are flacără şi nu mai pâlpâie în
bătaia vânturilor puternice ostile. Încetul cu încetul, pe
nesimţite, starea de căldicel şi de tăciunel se schimbă într-o
tragică răceală. Răceala apare atunci când tăciunelul se stinge
complet, lăsând în urma sa doar cenuşa vag nostalgică a unor
amintiri frumoase ce se referă la începutul practicii noastre
spirituale, eventual la experienţele excepţionale de neuitat ale
anului 1 de la curs. În cele din urmă, totul se încheie cu apariţia
gustului amar şi deja inevitabil al neputinţei.
Toate acestea sunt deja pentru unii dintre voi realităţi, fapte
semnificative ce ar trebui să vă dea de gândit până când nu va fi
prea târziu. De aceea am urmărit să punem punctul pe i.
8. Somnul pe laurii victoriei
Un alt semn - simptom al saturaţiei spirituale este faptul că
unele fiinţe umane ce au dobândit cândva anumite realizări
lăuntrice excepţionale (cum ar fi începutul promiţător,
impresionant, înălţător al realizării Sinelui suprem nemuritor se
culcă apoi pe laurii mirifici ai victoriei. În felul acesta, ele recad
treptat sau destul de repede în stările anterioare şi-şi reiau
vechile obiceiuri şi plăceri inferioare, superficiale, care nu au
nimic de-a face cu spiritualitatea sau trezesc în universul lor
lăuntric unele vicii noi, devenind sclavii acestora.
În tradiţia indiană există o povestire cu tâlc. Cândva, cineva a
văzut, a admirat şi a contemplat cu nesaţ un lac micuţ, dar
extraordinar de frumos, ce se afla undeva în mijlocul munţilor,
străjuit de brazi. Şapte ani mai târziu, acelaşi martor extaziat a
revenit în locul respectiv şi a constatat că lacul dispăruse.
Buruienile şi ciulinii crescuseră şi aproape umpluseră spaţiul în
care cu câţiva ani înainte exista frumosul lac ce oglindea nu
numai Soarele la amiază, ci şi albastrul mirific al cerului.
Când lăsăm buruienile şi ciulinii să crească după cum vor, când
permitem ca mărăcinii şi pălămida să se înmulţească în
universul nostru lăuntric, este foarte greu mai târziu să le
controlăm expansiunea. Aproape întotdeauna o asemenea
acţiune ce ne apare a fi salutară şi adecvată nu se poate realiza
decât cu eforturi, cu tensiuni, cu multă muncă şi chiar cu
eventualitatea apariţiei unor crize.
Tocmai de aceea este necesar ca lacul cel pur şi limpede al
inimii noastre să fie protejat ca lumina ochilor, pentru a nu fi
apoi în mod insidios invadat de seminţele buruienilor, ale
ciulinilor, ale pălămizii şi ale mărăcinilor. Este necesar şi
semnificativ să remarcăm că aproape întotdeauna seminţele
buruienilor, ale ciulinilor, ale mărăcinilor şi ale pălămizii caută
solul cel mai fertil pentru a creşte, pentru a da roade specifice şi
pentru a se înmulţi. Nu este o întâmplare, ci o tainică necesitate,
care arată că devenim ceea ce merităm în urma acţiunilor, a
intenţiilor şi a faptelor noastre.
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De aceea, iată că uneori cel care în aparenţă părea a fi cel mai
talentat şi cel mai promiţător aspirant angrenat pe drumul
desăvârşirii, al transformării spirituale accelerate, al
îndumnezeirii poate să ajungă ţinta a tot felul de atacuri
insidioase, crude, deloc întâmplătoare, necesare şi
neîndurătoare.
Fertilitatea cu totul extraordinară este un semn formidabil ce
arată posibilitatea unei integrări rodnice pe o cale spirituală. Ea
exprimă aproape întotdeauna o stare privilegiată de şansă, de
deschidere faţă de tot. Cu toate acestea, ea presupune în acelaşi
timp o anumită receptivitate specifică, necontrolată, ce poate fi
într-o anumită măsură şi periculoasă, deoarece buruienile,
ciulinii, pălămida, mărăcinii sunt şi ele, la rândul lor, dornice să
se bucure de un asemenea sol.
De îndată ce am lăsat o singură buruiană, un singur mărăcine
sau o singură pălămidă să încolţească în universul nostru
lăuntric şi să ne pătrundă natura este apoi destul de dificil şi
implică mult timp, eforturi susţinute şi adecvate pentru a-i
smulge rădăcina.
Unele dintre cele mai periculoase buruieni otrăvitoare sunt:
egoismul feroce, orgoliul spiritual, prostia, lenea, larvaritatea,
prejudecăţile prosteşti, orgoliul cretin al frumuseţii, îndoielile
demoniace, certitudinile demoniace, aplombul demoniac,
retractilitatea demoniacă, saturaţia spirituală etc.
Este evident că fiinţele umane ce ajung să se clatine fie mai
mult, fie mai puţin în credinţa, în fermitatea, în aspiraţiile, în
ţelurile, în motivaţiile lor divin integrate şi binefăcătoare devin
la scurt timp victime uşoare ale acestor tentaţii.
9. Indiferenţa, cinismul, criticismul, dispreţul, batjocura,
răutatea, ura
Un alt semn - simptom al saturaţiei spirituale este faptul că
fiinţa umană în cauză devine din ce în ce mai indiferentă faţă de
toate valorile spirituale dumnezeieşti, cinică, excesiv de critică,
ba chiar batjocoritoare şi ajunge să urască în mod cretin şi
aberant toate valorile spirituale dumnezeieşti pe care cândva, la
începuturi, le-a apreciat, le-a simţit într-o anumită măsură ca
atare şi s-a bucurat din plin de existenţa lor.
Atunci se afla în momentul dumnezeiesc privilegiat al
începutului. Pe măsură ce în fiinţa ei saturaţia spirituală s-a
accentuat şi a devenit din ce în ce mai puternică, au apărut
tendinţele anarhice, insolenţa, batjocura, criticismul răutăcios,
cârcoteala, căutarea cu o perversă şi bizară plăcere a nodului în
papură, a petelor în Soare. Astfel, iubirea divină, bunătatea
divină, bunăvoinţa divină, dreptatea divină, frumuseţea divină,
puritatea divină, altruismul divin, abnegaţia divină, candoarea
divină şi libertatea divină nu mai au cu adevărat niciun sens,
niciun rost pentru ea.
Atunci când acest proces distructiv şi stihinic devine şi mai
acut, acea fiinţă umană ajunge să fie făţiş ostilă, dispreţuitoare,
plină de ură, răutăcioasă faţă de cei sau cele care manifestă
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calităţi divine, care fac eforturi adecvate şi susţinute, care au o
impresionantă
ionantă aspiraţie, care urmăresc să adâncească zi de zi
studiul spiritual, care urmăresc să descopere realităţile spirituale
dumnezeieşti prin intermediul gramelor de practică şi care
acţionează pline de dăruire, de abnegaţie şi de perseverenţă spre
a-şi actualiza
ctualiza mai mereu virtuţile divine în care cred cu o tărie
de nezdruncinat.
Fiinţele umane în care stările de saturaţie spirituală au atins
apogeul îi judecă în permanenţă pe toţi ceilalţi în conformitate
cu cumplita, constanta şi exacerbata lor perversit
perversitate. Asemenea
indivizi cred cu o tărie cretină că toţi ceilalţi sunt ipocriţi, dat
fiind faptul că şi ei au încercat cândva să facă ceea ce şi ceilalţi
fac, însă au eşuat lamentabil. Astfel de rebuturi gândesc numai
şi numai prin prisma propriei perversităţi
ţi şi uită sau ignoră,
datorită prostiei şi a orbirii spirituale în care se complac, că
întotdeauna urâţenia se află înainte de toate în ochii privitorului.
Totuşi, în adâncul inimii lor, asemenea fiinţe umane simt o
cumplită stare de invidie care le împinge,
ge, le dă ghes să fie mai
mereu batjocoritoare, dispreţuitoare, ironice cu toţi cei care, în
decursul timpului, s-au transformat într-oo anumită măsură, au
avut realizări spirituale de excepţie, s-au
au vindecat de boli grave
faţă de care medicina clasică s-a dovedit neputincioasă, au atins
stări de extaz divin, au asistat la minuni uluitoare sau la
miracole dumnezeieşti ce au evidenţiat dincolo de aparenţe că
Dumnezeu se joacă plin de iubire şi bunătate cu noi şi ne face
semne, şoptindu-ne jucăuş: „Iată, acestaa este jocul Meu cu voi.
Credeţi. Veniţi către Mine, dăruiţi-vă
vă în totalitate. Consacraţi
în mod total şi necondiţionat fructele acţiunilor voastre către
Mine. Atunci când simţiţi răspunsul la o astfel de consacrare,
fiţi siguri că harul Meu se revarsă în voi. Descoperiţi astfel
diferenţa între o acţiune făptuită fără consacrarea roadelor
către Dumnezeu Tatăl şi o acţiune realizată cu o consacrare
totală şi necondiţionată a roadelor către Dumnezeu”.
Când privim cu atenţie faptele şi atitudinile bizarelor fi
fiinţe
umane în care saturaţia spirituală a ajuns să fie maximă,
descoperim că, fie că îi consideră pe ceilalţi nişte ipocriţi, fie că
îi privesc cu invidie, ele îşi amplifică ura, exprimând
exprimând-o prin
comportamente bizare, abisale, neaşteptate, inexplicabile,
violente şi chiar prin unele intenţii criminale.
Adeseori aceşti indivizi descoperă pretexte abracadabrante,
cretine pentru a se considera nedreptăţiţi, afirmând că ceilalţi
sunt împotriva lor, pentru a-şi
şi justifica astfel acţiunile meschine,
mizerabile, ticăloase, pline de ură.
Când saturaţia spirituală devine maximă, în sărmana fiinţă
umană respectivă se declanşează uneori un fenomen straniu ce o
face să manifeste o îndârjită şi neîncetată stare de ură şi răutate
exact faţă de elementele care au saturat-o şi faţă de tot ce este în
legătură cu ele.
Pentru că orbirea spirituală merge mână în mână cu saturaţia
spirituală, cei care deja se află în această stare şi se complac, ba
chiar se bălăcesc în această mlaştină fetidă, infernală nu mai
sunt capabili să-şi dea seama câtuşi de puţin de ceea ce se
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petrece cu ei. Lăsându-se
se manipulaţi de feluriţi demoni,
realizează un pact tacit cu entităţile demoniace şi apoi îşi
consacră în mod aberant întreaga existenţă împroşcării cu noroi,
cu otrăvurile din ele, calea spirituală
ituală pe care s-au
s
aflat cândva.

ți și capcane care
Unele obstacole, dificultăți
apar fie când ne hotărâm să urmăm sau să
avansăm pe o cale spirituală, fie când...
...aspirăm să trăim o viață
ță spirituală profundă și rodnică
Prof. George Bianu – București
Viața
ța spirituală implică o căutare rodnică a lui
Dumnezeu, care se bazează adesea pe unele practici sau
metode ale unor căi tradiționale,
ționale, dintre care amintim: calea
zen, sufismul, isihasmul, meditația
ția profundă, sistemul
milenar yoga, traiul plin de aspirație
ție dintr
dintr-un ashram etc.

C

ând abordăm o cale spirituală tradițională,
tradi
fie singuri
acasă, fie în cadrul unui grup, mul
mulți ne confruntăm cu
unele capcane, obstacole, dificultăți.
dificultă
Când, datorită
ignoranței, nu suntem capabili să înțelegem
țelegem ce se petrece, când
nu ne putem conștientiza
știentiza greșelile, stagnăm și ne descurajăm.
Mai mult decât atât, ajungem să regresăm și părăsim calea
spirituală pe care cândva ne-am
am avântat plini de entuziasm și
speranțe divine.
Dintr-un anumit punct de vedere,
dere, se poate spune că în
microcosmosul ființei
ței umane există două niveluri: cel al
realizării spirituale și cel al purificării psihice profunde și
depline a personalității
ții și a inconștientului.
Aceste două niveluri sunt interdependente, unul nu poate să
funcționeze
ționeze fără celălalt. În ele se produc în permanență procese
de rezonanță
ță ocultă care fac să existe în universul lăuntric, de la
caz la caz, un amestec de bine și de rău. Dacă în această luptă
răul ajunge să predomine, individul va stagna, va luneca încetul
în
cu încetul și, la un moment dat, când va fi atinsă limita (punctul
non-retur), va cădea în ispită și va începe să involueze.
Vom prezenta în continuare obstacolele principale ce apar fie
atunci când ființa
ța umană alege să urmeze o cale spirituală, fie
atunci când ea vrea să trăiască o viață
ță spirituală. Cât timp există
în noi, aceste capcane generează și fac să persiste procese de
rezonanță ocultă nefaste.
Descurajarea
Descurajatorii sunt acele sărmane ființe
țe umane care ne fac să ne
pierdem curajul de a începe sau de a avansa pe o cale spirituală
autentică. În multe cazuri, sunt însufle
însuflețiți de entități demoniace
care caută cu îndârjire și încăpățânare fie să ne abată de la
țelurile elevate pe care le avem, fie să ne influențeze să
renunțăm la calea spirituală
rituală pe care o urmăm sau pe care vrem
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să o urmăm. Procesele de rezonanță ocultă pe care
descurajatorii le dinamizează în noi (în măsura în care suntem
receptivi la sugestiile lor) sunt evident nefaste. Influența lor
poate trezi în ființa noastră stări de îndoială demoniacă.
Descurajatorii discută cu nonșalanță despre subiecte spirituale,
cu toate că în realitate nu au o viață spirituală. Ei se mai pot afla
formal pe o cale spirituală, însă în realitate nu practică aproape
deloc sau o fac sporadic, într-un mod egotic și superficial.
Manifestă o atitudine pesimistă și simt o tainică satisfacție
răutăcioasă să proiecteze în noi, mai ales dacă suntem receptivi,
propriul lor eșec, ce se exprimă prin tendința lor de a ne
descuraja.
Descurajatorii nu se dau în lături să realizeze conferințe, să scrie
cărți sau să publice articole în care zugrăvesc în culori
înspăimântătoare pretinsele pericole ale acelei căi spirituale,
cum sunt, de exemplu, cei care fac tot posibilul să ne sperie ca
nu cumva să începem practica spirituală.
Dacă se mai află încă formal pe calea spirituală pe care o
urmăm, descurajatorii caută să ne influențeze insidios și să ne
deprime, proiectând în noi propria lor nereușită, eșecurile lor
personale, pe care le ridică, datorită ignoranței în care se
complac, la rangul de lege universală. Acționând cu o evidentă
îndârjire și cu o anumită putere lăuntrică, ei reușesc să-i sperie
mai ales pe cei naivi și superficiali, care deocamdată nu au
suficiente experiențe interioare de natură să-i ajute să-și dea
seama că descurajatorii nu au dreptate.
Analizată cu multă luciditate și bun-simț, starea lăuntrică
predominantă a descurajatorilor ne apare a fi jalnică. Sunt ființe
umane nefericite, chinuite de îndoieli, care se lasă posedate cu o
mare ușurință, fără să-și dea seama, de entități demoniace careși fac jocurile malefice prin intermediul lor, folosindu-se de ele
ca de niște instrumente.
Unii descurajatori sunt vicleni. Nu neagă în mod deschis calea
spirituală, ci pretind, cu fel și fel de argumente abracadabrante,
că acea cale sau mentorul ei nu sunt autentici.
Față în față cu un descurajator, trebuie să dăm dovadă de
luciditate și să nu ne lăsăm influențați de sugestiile sale
otrăvitoare. Dacă dorim să avem o viziune obiectivă, este util să
nu luăm în considerație sugestiile sale rele prezentate cu mult
aplomb și să recurgem și la alte păreri competente. Astfel va
deveni cu ușurință posibil să ne lămurim că acea ființă umană se
complace în ipostaza funestă de descurajator.
Descurajatorii pot fi recunoscuți cu ușurință datorită faptului că
sunt întotdeauna opusul celor care ne încurajează, care ne
entuziasmează și care ne impulsionează prin exemplul lor
personal să abordăm calea spirituală sau să continuăm
explorarea ei rodnică, spre a ne transforma profund, printr-o
abordare atentă și perseverentă.
În cazul în care ne confruntăm cu un descurajator, trebuie să-l
lăsăm în plata Domnului și să-i evităm prezența. Este pierdere
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de vreme pentru noi să ne angrenăm în discuții interminabile și
contradictorii cu un descurajator, sperând că o să-l convingem
să-și modifice viziunea asupra căii spirituale pe care o combate.
Nu e cazul să ne imaginăm că o să reușim să transformăm un
descurajator într-un om care-și va modifica punctul de vedere și
care, în finalul discuției, va începe să practice tehnicile prin care
noi am dobândit anumite realizări lăuntrice și succese. Dată
fiind superficialitatea și ignoranța în care descurajatorii se
mențin, nu prea avem șanse să-i determinăm să se transforme.
Față de orice tentativă a noastră de a-i ajuta să înțeleagă că nu
au dreptate, ei vor manifesta o îndărătnicie uimitoare. De aceea
nu este cazul să ne pierdem timpul prețios și energia de care
dispunem pentru a le transforma punctul de vedere. În pofida
eforturilor pe care le vom face, nu vom reuși să-i determinăm
să-și modifice viziunea evident strâmbă pe care o au cu privire
la calea spirituală pe care ne aflăm.
Dincolo de aparențe, toți descurajatorii sunt jalnici datorită
ipostazei în care se complac cu încăpățânare. Superficialitatea și
ignoranța în care se mențin este evidentă. O cunoaștere
livrească referitoare la domeniile pe care descurajatorii le
combat (cel mai adesea fără argumente pertinente și inteligente)
ne ajută să-i identificăm și să ne dăm seama că lor le lipsește o
experiență autentică.
Descurajatorii care încă se mai află formal pe o cale spirituală
sunt, în realitate, un rebut, chiar dacă nu-și dau seama de asta.
Ei au tendința să-și proiecteze propriul eșec asupra celorlalți și
să-l ridice la rangul de lege ce caracterizează acea cale
spirituală. Dacă am atins deja în mod real un anumit nivel de
realizare lăuntrică, descurajatorii ne evită, chiar fug de noi,
deoarece prezența noastră este jenantă pentru ei, făcându-i să
aibă remușcări inconștiente și să-și dea seama de jalnica
ipostază în care se complac.
Ipocrizia sau fățărnicia
Ipocrizia este un viciu ce constă în a ne preface că avem deja o
anumită virtute sau anumite realizări spirituale pe care în
realitate nu le avem. Uneori ea poate fi spontană și inconștientă,
alteori conștientă și calculată.
Gânditorul francez La Rochefoucauld avea dreptate când afirma
că ipocrizia este un omagiu indirect pe care viciul îl aduce
virtuții.
Ipocrizia se manifestă întotdeauna în același sens. Spre
exemplu, tiranul simulează cu abilitate liberalitatea, de aceea
pare a fi un mare liberal. În realitate, ființa umană liberală nu
simulează niciodată tirania. Ipocritul simulează sentimente
profunde și constante, cum ar fi iubirea fără măsură, blândețea,
compasiunea, pietatea sau virtutea exemplară. În realitate, el
este un prefăcut.
Dacă deocamdată ne lipsesc inteligența, intuiția, bunul-simț și
discernământul spiritual, putem să fim păcăliți ani în șir de un
ipocrit, până când acumularea de fapte și dovezi zguduitoare ne
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determină să constatăm cruda realitate. Atunci este deja prea
târziu, pentru că ne dăm seama că am fost păcăliți de aparențe.
La modul esențial, ipocrizia asociază în simultaneitate două
tendințe negative: critica superficială, nefastă, răutăcioasă și
lipsa de sinceritate. În plus, ipocrizia sparge unitatea ființei, care
prezintă atunci două fețe.
Ipocrizia evidențiază întotdeauna un eșec evident al evoluției
interioare. Câtă vreme ființa se complace în starea de ipocrizie,
ea se menține totodată în starea de eșec a evoluției sale
spirituale. Nu este cu putință să ne elevăm și să ne transformăm
profund și autentic din punct de vedere spiritual, fiind totodată
ipocriți.
În Biblie, în Ecleziast, se spune: „Când se află în fața ta,
ipocritul pare a fi numai miere. El se extaziază în fața
cuvintelor pe care i le spui. Dar pe la spate, vorbele lui se
schimbă și iată că el face din cuvintele pe care tu i le-ai spus o
piatră de poticnire.”
Ființele umane care manifestă inconștient sau conștient
ipocrizie ar trebui să se întrebe: „Cum aș putea să sper că este
cu putință pentru mine să ating un înalt grad de transformare
interioară când mă aflu în dezacord și manifest o ascunsă
dușmănie
față
de
prietenii
pe
care-i
am?
Oare chiar nu-mi pot da seama că atitudinea unui om onest și
demn nu se modifică deloc nici când se află față în față cu
prietenii și cu cei dragi, nici când aceștia nu sunt prezenți?
Oamenii cu un comportament demn, sincer și exemplar nu mă
vorbesc niciodată de rău pe la spate, pentru ca apoi, când se
află în prezența mea, să afirme că sunt oricând gata să se
sacrifice, chiar că sunt dispuși să moară pentru mine.
Cei fățarnici sunt precum niște mielușei drăgălași și afectuoși
atunci când se află în fața mea, dar pe la spate, când nu sunt
prezent, sunt precum niște lupi gata oricând să mănânce
oameni.
Dacă mă recunosc în această jalnică ipostază, este cazul să-mi
dau seama că pentru mine este deocamdată imposibil să mă
transform spiritual, deoarece păstrez și hrănesc în universul
meu lăuntric procese de rezonanță ocultă nefaste caracteristice
oamenilor ipocriți.”
Aforisme
● Fățarnicul sărută cu o adorație prefăcută mâna pe care
oricând este dispus să o taie.
● Fățărnicia evidențiază întotdeauna posibilitatea pe care o au
unele ființe umane perfide de a pune o mască înșelătoare peste
adevăratele intenții.
● Fățărnicia este unul dintre artificiile perfide prin care viciul
se face mai interesant.
În concluzie, este ipocrit cel care își modifică atitudinea după
aparențe sau în strânsă legătură cu statutul ființei umane pe care
o întâlnește. Comportamentul său îl plasează automat în
ipostaza de ipocrit.
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În cazul falșilor ghizi spirituali, care sunt niște ipocriți, falșii
discipoli sunt atrași de asemenea precum muștele de un
cadavru. Nu trebuie să ne surprindă că un mare ipocrit, un
fățarnic perfid va atrage către el ființe umane ipocrite. Astfel
vedem cum acționează într-un mod tainic Legea rezonanței
oculte, deoarece întotdeauna în funcție de afinități cei care se
aseamănă se adună.
Dincolo de aparențe, cei ipocriți sunt întotdeauna prezenți pe o
anumită cale spirituală. Ei vor să obțină un profit, de îndată ceși dau seama că pot să primească ceva în schimb.
Când privim cu atenție, cu bun simț, cu discernământul spiritual
necesar în jurul nostru, descoperim că sunt mulți „savanți” care
știu să vorbească cu elocvență despre felurite aspecte spirituale,
bazându-se strict pe lecturile pe care le-au asimilat superficial.
Chiar sunt capabili să dea sfaturi fantasmagorice ce au drept
fundament unele clișee repetate la nesfârșit despre aspecte
spirituale pe care în realitate le ignoră complet, deoarece nu
dispun de o experiență lăuntrică autentică. Lor le lipsește
gramul de practică, însă datorită ipocriziei ce-i caracterizează,
se prefac a fi experți avizați.
Astfel de „savanți” îndrăznesc chiar să scrie cărți despre mistica
autentică, eventual comparată. Unii dintre ei prezintă cu mult
aplomb meritele căilor tradiționale ale Orientului și ale
Occidentului. Asemenea lucrări sunt foarte la modă acum.
Cu toate acestea, un mare înțelept tibetan din secolul al XV-lea
spunea: „Un ghid spiritual autentic este cu mult mai rar decât
aurul, în timp ce șarlatanii care maimuțăresc ipostaza de ghid
spiritual autentic sunt cu mult mai numeroși decât furnicile
dintr-un mușuroi”.
Când se complace în starea nefastă de ipocrizie, omul se
centrează în ego și se lasă tentat să se manifeste împotriva firii.
Ni se prezintă într-o altă înfățișare și caută să ne păcălească,
pentru a părea în ochii noștri naivi că este mai înțelept, mai bun,
mai virtuos. Caută astfel să aibă un ascendent asupra celorlalți.
Ipocritul urmează un imbold nefast și cade pradă dorinței
insidioase de a fi considerat excepțional, admirabil, virtuos.
Din folclor
● Fățarnicul este întocmai ca un taler cu două fețe.
● Fățarnicul este întocmai ca un cărbune care, pe neașteptate,
te arde pe la spate.
● Fățarnicul în față îți este mumă și în dos îți este ciumă.
● Fățarnicul te pupă în bot și din pungă îți ia tot.
● Fățarnicul pe dinafară este întocmai ca mielul cel fără de
prihană, iar pe dinăuntru este un lup crud și adevărat.
● Fățarnicul la prima vedere dulce și prefăcut te sărută, dar
unde el te sărută multă vreme după aceea te ustură.
● Fățărnicia este cel mai cumplit vrăjmaș al dragostei.
Fățarnicii folosesc fără încetare măști pentru a obține beneficii.
În realitate, în forul lor lăuntric, sunt niște cinici, a căror deviză
este dictonul machiavelic „scopul scuză mijloacele”.
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Din nefericire, ipocriții pot să-i păcălească uneori chiar ani în șir
și pe unii oameni inteligenți, cărora însă le lipsesc intuiția,
discernământul spiritual și bunul-simț. Odată trezite aceste
înzestrări, ființele umane nu mai pot fi păcălite. Ele reușesc să îi
demaște cu ușurință pe ipocriți.
Un gânditor spunea: „Fățarnicii își permit să promită o mulțime
de lucruri magnifice, pentru că nefiind niciodată nevoie să
treacă mai departe de banalele promisiuni, nu trebuie să dea de
fapt nimic”. Când suntem naivi și superficiali, vorbele pline de
fățărnicie ale cuiva ne gâdilă auzul. Astfel de cuvinte ne oferă
marea cu sarea și ne stârnesc cu ușurință imaginația.
Fățarnicul nu se dă în lături să facă promisiuni sau jurăminte
impresionante. Este capabil să ne scrie că ne iubește și ne va
iubi în veșnicie, ne mărturisește că este oricând gata să-și dea
viața pentru noi, ne spune cu aplomb că va fi împreună cu noi în
vecii vecilor. Pentru o anumită perioadă de timp, fățarnicul ne
poate da impresia înșelătoare că este cu adevărat plin de dăruire,
bine intenționat, inimos și altruist. Dar pe măsură ce trece
timpul, descoperim că realitatea nu e chiar așa. Atunci apare
șocul și trăim o stare de dezamăgire. Aceasta trebuie însă să ne
bucure, căci în viziunea celor înțelepți, atunci când suntem
dezamăgiți, ieșim de fapt din starea de amăgire.
Cei fățarnici, fiind ființe umane duplicitare, ascunse, nu pot să
ne fie cu adevărat prieteni. Ei se tem adeseori de trădare. Se tem
că trucurile și șmecheriile lor vor ieși la iveală, se tem să nu fie
folosiți de ceilalți. Îi judecă pe ceilalți după propria perversitate,
gândind că toți ceilalți se comportă ca și ei. În viziunea strâmbă
a celor fățarnici, oamenii se împart în două categorii: cei naivi,
superficiali, prostuți și creduli, de pe urma cărora adeseori se
profită și cei care profită cu nerușinare. Când sunt demascați,
fățarnicii mint cu impertinență. Caută să-și acopere în fel și chip
greșelile sau tertipurile, fie pentru a ne păcăli în continuare, fie
pentru a obține din nou ceva de la noi.
Pe măsură ce trece timpul, cei care se confruntă cu un fățarnic
înțeleg până la urmă care este realitatea și se ajunge în situația
în care, la un moment dat, fățarnicul nu mai poate să-și exercite
planurile abjecte de a profita în fel și chip de pe urma celorlalți.
Ajunge să fie ocolit și privit cu o îndreptățită suspiciune și chiar
cu compasiune. Nu mai este crezut chiar dacă susține că a reușit
să se transforme. Cei care l-au demascat vor fi înclinați să
creadă că tot ce face fățarnicul este un truc pentru a-i păcăli din
nou. Când un fățarnic este demascat, este foarte greu după aceea
să i se mai dea crezare. Din nefericire, uneori, influența nefastă
pe care fățarnicii ce se ipostaziază în mod fals în ghizi spirituali
extraordinari o exercită poate genera efecte catastrofale, îi poate
chiar deturna de pe calea spirituală autentică pe care se aflau pe
cei naivi, creduli, ignoranți și superficiali.
Fățarnicii se înșală amarnic întotdeauna când se complac în
mod conștient în starea de ipocrizie. Ei nu-și dau seama,
datorită orbirii spirituale ce îi caracterizează, că este aproape
imposibil să aspiri cu toată ființa spre realizări spirituale de vârf
și în același timp să urmărești în fel și chip să înșeli, să creezi
aparențe, să păcălești, pentru a dobândi fel și fel de avantaje.
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Spre deosebire de fățărnicia inconștientă, cea conștientă,
voluntară, gândită cu abilitate, planificată este cu mult mai
cumplită. În societatea în care trăim, fățărnicia este un viciu la
modă. Când privim cu multă atenție în jur, descoperim că
adeseori unii oameni se prefac a fi prietenii cuiva, pentru a le
mărturisi altora că în realitate detestă acea persoană. Celor
inconștienți și perverși li se pare firesc. Unii chiar admiră
abilitatea de a minți cu un zâmbet prefăcut pe buze, teatralizând
cu abilitate simpatia față de o anumită persoană. Există și ființe
umane care, datorită superficialității în care se complac, nici
măcar nu sunt capabile să observe duplicitatea pe care cei
fățarnici o manifestă. Unii sunt tentați să considere această
atitudine normală și politicoasă. Nici măcar nu-și dau seama că
se înșală.
Dincolo de toate acestea, când ipocrizia fundamentală ultimă
este demascată, se revelează pentru noi diamantul Adevărului
ultim, ce strălucește în mii de focuri încântătoare. Se revelează
atunci în noi calitatea divină, mereu vie, a deschiderii depline, a
abandonului în fața Supremului, a renunțării, care ne înalță și
ni-L dezvăluie pe Dumnezeu în toată splendoarea Sa.
Demascarea celor fățarnici este o joacă de copil pentru ființele
umane care au trezirea supramentală necesară și sunt înzestrate
cu discernământ spiritual puternic și profund, intuiție spirituală
și bun-simț exemplar. În cazul celorlalți, trebuie să treacă uneori
ani de zile până când ajung să-și dea seama că au fost păcăliți de
un fățarnic care i-a făcut să-și piardă timpul și energia. Cea mai
gravă situație este însă atunci când, datorită influenței nefaste a
unui fățarnic, omul în cauză a abandonat calea spirituală
autentică pe care se afla, spre a se avânta, lăsându-se ispitit, pe o
falsă cale care, în realitate, este doar o fundătură.
Dincolo de toate acestea, este evident că fiecare ființă umană
are întotdeauna ceea ce merită. Falșii ghizi spirituali au
întotdeauna parte de discipoli falși, iar falșii discipoli se simt
fatal atrași de falșii ghizi spirituali. Când, după mulți ani, apare
un moment de luciditate, este deja prea târziu să se mai poată
face ceva spre a se recupera timpul și energia investite anapoda.
Ne dăm seama că totul a fost o imensă păcăleală ce ne-a lăsat un
gust amar. Cei fățarnici nu au nicio putere asupra ființelor
umane care au atins un anumit grad de transformare spirituală
autentică. Chiar se tem de o întâlnire față în față cu astfel de
oameni înzestrați cu discernământ spiritual, intuiție
pătrunzătoare, bun-simț exemplar, deoarece aceștia sunt cu
ușurință capabili să le demaște punctual toate tertipurile, toate
trucurile și toate meschinăriile, dezvăluindu-le întreaga
goliciune jalnică în care există. Ipocrizia declanșează fenomene
de rezonanță ocultă nefaste. Mai devreme sau mai târziu,
fățarnicii se trădează prin ceva. Faptele care sunt în evidentă
contradicție cu promisiunile ipocritului îl demască. Fățarnicul
este viclean și-și maschează realitatea jalnică a naturii. Unii
gânditori au afirmat că există două surori gemene în această
lume, prezente în toate grupurile de oameni: fățărnicia și
răutatea.
Fățarnicul își ascunde cu abilitate patimile și viciile sub o
aparență de bunătate, abnegație și devotament. Când se află față
în față cu tine, te laudă și spune că te apreciază foarte mult, însă
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pe la spate uneltește
ște împotriva ta și nu se dă în lături să susțină
exact contrariul celor rostite în fața ta. Cel înzestrat
zestrat cu intuiție,
intui
bun-simțț și luciditate descoperă destul de repede că virtutea
simulată de un fățarnic nu este naturală. Putem picta o floare,
dar este imposibil să-i pictăm și mirosul. Tot astfel, fățarnicul
nu poate manifesta decât procesele de rezonan
anță ocultă care
există în realitate în universul său lăuntric.

tu acum ce ai, îi fi tu
u mai sfânt decât celălalt?” Şi atuncea ai tăi
din casă, că aşa spune Mântuitorul, când vor fi vremurile
acestea când vă vor da în judecăţi, vă vor da celor mari, vă vor
judeca: copii, părinţi, tată, mamă, fii, fiică. Şi lucrurile acestea
trebuie şi ele să se împlinească, trebuie să le împlinească cineva.
Creştinismul nostru a mers aşa, cam într-o
într
permanentă
persecuţie, aşa a fost.

ță profund empatică își poate da seama foarte ușor că are
O ființă
în fața
ța sa un prefăcut, deoarece nu este ceea ce pare a fi.
Fățarnicii
țarnicii sunt ca niște flori artificiale, din material plastic, ccare
nu au miros și nu sunt naturale. La prima vedere, o astfel de
floare artificială pare a fi un trandafir. Când o analizăm însă cu
atenție,
ție, descoperim că este doar material plastic colorat în așa
fel încât să semene cu un trandafir. Ipocrizia este un viciu
vi
adeseori nebănuit, prezent, într-oo măsură mai mare sau mai
mică, în mulți
ți oameni. Ravagiile pe care le generează în
universul lăuntric sunt considerabile, sunt persistente, datorită
proceselor de rezonanță
ță ocultă nefaste pe care le declanșează. În
măsura în care constatăm, cu o mare luciditate și detașare, că în
noi există fățărnicie,
țărnicie, trebuie să urmărim să o eliminăm cât mai
repede, pentru a anihila astfel o cauză ce declanșează
șează procese de
rezonanță
ță ocultă nefaste care ne afectează transformarea
spirituală și ne fac să stagnăm.

ar putea să nu putem să răbdăm prigoana din cauză
– Dar dacă s-ar
că atunci, la momentul respectiv, vom fi prea slăbiţi
duhovniceşte?

În măsura în care constatăm la cei apropiați
ți manifestarea unor
stări de fățărnicie,
țărnicie, trebuie să avem curajul să le semnalăm cu
sinceritate, fără să ne fie teamă că s-ar
ar putea supăra, expunându
expunândune resentimentelor ce s-ar trezi în ei. Când observăm că cei
atenționați
ționați se supără chiar foarte tare, asta arată că intervenția
noastră francă și-a atins ținta, deoarece anumite adevăruri
deranjante supără foarte tare și uneori chiar dor.

Pr. Iustin Pârvu: ”O să vină vremea când
o să te prigonească
onească chiar ai tăi…”

– Dumnezeu te întăreşte numai să vrei oleacă să te ţii, că
Dumnezeu te întăreşte. Fiii lui Brâncoveanu au mers unul câte
unul, ia aşa până la cel mai mititel…. Şi câţi alţii în istoria asta a
vieţii nu au mai fost!…în toate temniţele.
Şi eu, slavă Domnului, am fost într-oo marginalizare permanentă,
până astăzi. Nu-mi
mi pasă mie de ei …ei cu ale lor, eu cu ale
mele. Că zice, mă ocup de nu ştiu ce mentalitate, tulbur
lucrurile normale, …dar ei cu-aa lor, eu cu-a
cu mele, fiecare cum
poate. Şi slavă
lavă Domnului, mă chinui aşa cu bătrâneţile mele. Şi
pot spune orice despre mine. Eu mă gândesc la Domnul care a
zis – nu vă gândiţi ce veţi răspunde celor mai mari că Duhul lui
Dumnezeu vă va da cuvânt. Aşa e şi aicea, noi suntem cu harul
lui Hristos care ne întăreşte. Păi, ce, mergeau uriaşi în faţa lui
Diocleţian? Nişte prăpădiţi de creştini îi întorceau în cuvânt, de
nu le putea sta nimeni împotrivă. „Îi fi tu împărat, dar eu am pe
împăratul Hristos, care-ii şi peste tine“. Şi până la urmă îl
convingeau şi pe el.
– Dar dacă noi nu avem credinţa lor, ce facem?
– Ţi-o dă Dumnezeu. Să ne-o întărim.
– Dar ce să facem să ne întărim credinţa?
– Pune mâna pe Biblie, ia vieţile sfinţilor model. Prin cei slabi,
măi, se dovedeşte puterea harului lui Dumnezeu, nu prin
pr cei
tari. Aşa că stai liniştită, nu te teme. Creştinul n-are
n
de ce să se
teamă, dacă are pe Mântuitorul Hristos lângă el, Stăpân şi
Împărat şi mergi cu El înainte şi nu vă temeţi de ce vă vor spune
vouă, nu vă temeţi deloc. Al Domnului este pământul şi
stăpânirea lui. Şi noi suntem creştini, a noastră-i
noastră toată împărăţia
şi asta de pe pământ şi cealaltă. Cu asta ne pregătim pentru
cealaltă. Cum spune psalmistul: „Domnul mă paşte şi nimic nunu
mi va lipsi”. Dacă El mă paşte, ce mă mai tem eu că n-o
n să am
de mâncare
âncare mâine? Dă Dumnezeu la fiecare.

– Şi dacă va fi prigoană cum să rezistăm, părinte?
– Oricum, vin foarte multe ştiri tulburătoare peste noi…
– Păi rezistăm, uite aşa. Ai văzut cum mai sunt nişte trăistari din
ăştia aşa pe ici pe acolo? Să fii fericită dacă ai să ajungi aşa, şi
să te mântuieşti. Sau o să-ţi laşi serviciull de director şi de mare,
mă rog, ştiu eu ce, şi să iei un colţ de ogor acolo, să lucrezi aşa
la milimetru, să scoţi de acolo şi sfecla şi porumbul şi fasolea şi
să trăieşti într-un
un bordeiaş, unde să faci acolo rânduiala ta,
mergi duminică la o biserică, s-ar
ar putea să mergi la cine ştie al
câtelea sat, ca să găseşti o biserică sau un preot care mai face o
liturghie curată. Şi o să vină vremea când o să te prigonească
chiar ai tăi. „Mă, tu eşti nebun, nu vezi că tot satul merge aşa, şi
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– Intenţia lor este ca să slăbească tăria noastră, să ne pună la
îndoială, şi în felul acesta ne prăbuşim. În fine, trebuie să ne
pregătim de orice, că e omul Bisericii,
sericii, că e în afara Bisericii, noi
cu noi trebuie să fim într-o
o unitate cât se poate mai apropiată, să
ne ţinem aşa cât mai aproape unul de altul, să putem rezista aşa
mai uşor. Să nu ne dispersăm, să nu ne lepădăm, să nu trădăm,
…să nu ne batjocorim, într-un
un cuvânt. Să putem înfrunta
primejdia cu o oarecare seninătate. Când vezi că-i
că băga la îngheţ
pe cei patruzeci mucenici! Nu-ţi
ţi poţi imagina cum să stai acolo
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şi să vezi, cum te prinde frigul, cum te cuprinde ca nişte
menghini, aşa, din toate părţile. Vezi, din 40 a ieşit unul totuşi!
S-a lăsat ispitit şi a căzut. I-aa luat coroana altul care i-a
i luat
locul.

țea și poate stabili contactul cu alți
apela datele din rețea
participanți
ți la rețea. Vindecarea la distanță, telepatia sau
„teledetecția”
ția” cu privire la starea rudelor etc., pot fi astfel
explicate.

– Aţi spus că şi casnicii noştri pot fi duşmani, spre mântuirea
noastră. Cum trebuie să procedăm, să-ii aducem pe calea cea
bună sau să ne îndepărtăm de ei?

Unele animale ştiu, de asemenea, dinainte atunci când
proprietarii lor au de gând să se întoarcă acasă. Acest lucru
poate fi ușor
șor interpretat și explicat prin conceptele de conștiință
de grup și hipercomunicare. Orice conștiință colectivă nu poate
fi utilizată în mod rațional
țional pe o perioa
perioadă mare de timp fără o
individualitate distinctă. În caz contrar, am reveni la instinctul
primitiv de turmă, care este ușor
șor de manipulat.

– Să-ii aducem pe calea cea bună, prin rugăciuni, prin tot efortul
nostru, să-ii dobândim pentru că nu ei sunt cei care devin
vrăjmaşii noştri, ci diavolii din ei care-ii stăpânesc. Noi suntem
datori să-ii scoatem, să desatanizăm duhul acesta, să-l
să
transformăm
nsformăm din demonul care este în înger; să transformăm
omul din rău cum e în bun”. Extras din convorbirile cu părintele Justin Pârvu publicate
în numărul, 2/2008 al revistei ATITUDINI

Conştiinţa de grup care acționează
nează sinergic
la unison – foarte mare și puternică ce ar
putea avea un control benefic asupra
energiilor planetei Pământ
Cercetătorii ruși
și cred cu tărie că dacă oamenii cu o
personalitate completă ar recâștiga
știga conștiința de grup, ei ar
avea o putere imensă întocmai precum aceea a unui zeu,
pentru a crea, modifica și forma anumite procese benefice
pe Pământ!

Ș

i umanitatea se îndreaptă spre o astfel de con
conștiință de grup
de tip nou. 50% din copiii de
azi vor fi copii cu probleme în
momentul în care vor merge la
școală. Sistemul de încadrare în
norme nu mai funcționează şi
necesită ajustare. Individualitatea
copiilor de astăzi este atât de
puternică încât refuză să se
conformeze
sistemelor
rigide
existente și impune reformarea lor.
În cartea Rețeaua inteligentă,
Grazyna Gosa și Franz Bludorf
explică aceste legături dintre indivizi cu precizie și cu o mare
claritate. Autorii citează surse ce presupun că în vremurile
timpurii, umanitatea a fost, la fel ca animalele, foarte puternic
legată de conștiința
ța de grup și a acționat ca un grup. Pentru a
dezvolta și experimenta individualitatea, noi, oamenii, a trebuit
să uităm hipercomunicarea aproape complet.
Acum, că suntem destul de stabili în con
conștiința noastră
individuală, putem crea o nouă formă de conștiință
știință de grup și
anume una în care am avea acces la toate informațiile
informa
prin
intermediul ADN-ul nostru, fără a fi obligați
ți să facem ceva
neapărat cu aceste informații.
ții. Știm acum că la fel ca pe internet,
ADN-ul
ul nostru poate alimenta datele proprii în rețea,
r
poate
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În același
și timp, se nasc din ce în ce mai mulți copii clarvăzători
(vezi cartea Super Mediumul Chinei de Paul Dong sau capitolul
despre copii indigo din cartea Nutze die täglichen Wunder).
Ceva în aceşti copii se îndreaptă din ce în ce mai mult spre
conștiința
știința de grup de tip nou și este un drum cu un singur sens.
Ca o regulă, vremea, de exemplu, este destul de dificil să fie
influențată
țată de o singură persoană. Dar poate fi influențată de o
conștiință
știință de grup (nimic nou pentru unele triburi care fac
aceasta în dansurile lor în care invocă ploaia).
Vremea este puternic influențată
țată de frecvențele de rezonanță ale
Pământului, așa-numitele frecvențe
țe Schumann. Dar aceleași
frecvențe
țe sunt, de asemenea, produse în creierul nostru, iar
atunci când mulți
ți oameni își sincronizează gândirea sau când
anumite ființe
țe superior înzestrate (ghizi spirituali, de exemplu)
își concentrează intenss gândurile, asemeni unui laser, vremea
poate fi influențată
țată în acest mod (iar aceasta, științific vorbind,
nu este deloc surprinzător).
Cercetătorii conștiinței
științei de grup au formulat o teorie a
civilizațiilor
țiilor de tip I. O umanitate care a dezvoltat o conștii
conștiință
de grup de tip nou nu ar trebui să aibă nici probleme de mediu,
nici probleme cu deficitul de energie. Căci dacă ar fi să își
î
folosească puterea mentală ca o civiliza
civilizație unificată, ar avea
controlul energiilor planetei, ca o consecin
consecință naturală a acestor
abilități.
ți. Și asta include controlul asupra tuturor catastrofelor
naturale!!!
O conștiință
știință de grup de tip II, teoretic, ar putea chiar să
controleze toate energiile din galaxii. În cartea Nutze die
täglichen Wunder este descris un exemplu în acest sens: Ori de
câte ori un mare număr de oameni își
și concentrează atenția sau
conștiința
știința pe ceva asemănător în același timp, de exemplu, de
Crăciun, cu ocazia campionatului mondial de fotbal sau atunci
când a avut loc înmormântarea lui Lady Diana în Anglia,
computerele
erele livrează numere ordonate în loc de numere
aleatoare. O conștiință
știință de grup ordonat creează ordine în
împrejurimile sale! Atunci când un număr mare de oameni se
adună pentru o cauză umanitară, poten
potențialul de violență, de
asemenea, se dizolvă. Se pare căă în cazul acesta se creează un
fel de conștiință
știință umanitară a întregii omeniri.
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Dupa 534 de zile în spațiu,
iu, astronautul Jeff
Williams revinee cu o mai mare credință:
credin
„Am văzut
zut lucrarea unui Dumnezeu
infinit”

Unul dintre cei mai mari savanți
savan ai lumii,
despre Dumnezeu: „Consider că trăim
într-o
o lume condusă de reguli create de o
inteligență
ță superioară”
traducere Victoria Botnari

Un astronaut american a petrecut 534 de zile în spaţiu,
unde a putut privi îndeaproape frumuseţea extraordinară a
creaţiei lui Dumnezeu.

J

eff Williams, astronaut de la NASA, a fost comandantul
celei de-a 48-aa expediţii a Staţiei Spaţiale Internaţionale
(ISS). El a împărtăşit recent o parte din
in experienţele sale
după ce a a vut privilegiul de a privi Pământul din exterior.
De la hubloul staţiei spaţiale, Williams a putut vedea atât spaţiul
cât şi planetă Pământ, ceea ce a întărit credinţă lui în Dumnezeu
– Creatorul. Astronautul este ferm convins
vins că Universul şi tot
ceea
ce-ll
alcătuieşte
nu
este
întâmplător.
„Când priveam pe hublou şi admirăm spaţiul şi Pământul, mi
miam dat seama că toate acestea nu puteau apărea dintr
dintr-o simplă
întâmplare. Am văzut design-ul,
ul, frumuseţea, scopul şi ordinea
în fiecare detaliu şi mi-am
am dat seama că toate aceste elemente
sunt creaţia unui Dumnezeu puternic şi măreţ”, a declarat
Williams. Cu toate acestea, astronautul spune că tot ceea ce
vedem pe Pământ şi în spaţiul cosmic, este doar o parte a
Creaţiei lui Dumnezeu,
u, relatează Acontecer Cristiano.
„Din locul în care m-am
am aflat am putut vedea doar o părticică
din lucrarea extraordinar de amplă şi frumoasă a Creatorului.
Ceea ce am văzut pe hublou din interiorul Staţiei Spaţiale, îmi
adânceşte înţelegerea a ceea ce ştiam
tiam din Scripturi despre
lucrarea uimitoare de Creaţie a lui Dumnezeu, iar această
experienţă m-aa făcut să înţeleg cât de mici şi neînsemnaţi
suntem
noi
oamenii”,
a
explicat
Williams.
El a menţionat că, deşi participa la un experiment ştiinţific în
această
tă misiune, a inclus în activităţile sale zilnice citirea
Cuvântului
şi
rugăciunea.
Astronautul a concluzionat că majoritatea oamenilor care văd
un „conflict” între Biblie şi ştiinţă, sunt cei care refuză să
recunoască existenţa lui Dumnezeu.

Unul dintre cei mai respectați
ți oameni de știință ai
zilelor noastre, Michio Kaku, susține
ține că a găsit dovezile
existenței
ței unei forțe ce stăpânește totul.
n condițiile
țiile în care majoritatea oamenilor de știință îl
consideră un Einstein al zilelor noastre, concluziile la care a
ajuns au o mare greutate…

Î

Astfel, fizicianul Michio Kaku susține
ține că a dezvoltat o teorie
care dovedește
ște existența lui Dumnezeu. Informația a creat
diferite reacții
ții în comunitatea științifică deoarece Kaku, așa cum
spuneam, este considerat unul din cei mai importan
importanți savanți a
timpurilor noastre, unul dintre creatorii teoriei revoluționare
revolu
a
corzilor, teorie care încearcă să explice existen
existența întregului
univers, respectată în lumea întreagă. După efectuarea mai
multor cercetări, Kaku a ajuns la concluzia că trăim într-o
într
«Matrice»: „Consider că noi trăim într--o lume condusă de reguli
create de o inteligență
ță superioară și activă”. „Credeți-mă, tot ce
numim noi astăzi noroc, nu mai are nici un sens.” „Pentru mine
este deja clar, noi trăim într-un
un plan călăuzit de reguli care au
fost create de o inteligență
ță universală, și nu din întâmplare.”
Sursa:www.europe-israel.org via altarulcredintei.md

„L-am
am aflat pe Hristos!” a strigat
chirurgul plângând
O minune cutremurătoare săvârșită
șită într-un
într
spital

U

n oarecare copil a fost adus la urgența
urgen unui spital.
După analizele făcute în grabă, medicul a hotărât
următoarele, spunându-ii totodata și copilului:

– Îți voi deschide inima…
Atunci copilul l-a întrerupt dintr-o
o data și i-a spus:
– Înlăuntrul inimii mele Îl veți
ți găsi pe Hristos.
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Chirurgul l-a privit cu curiozitate și, fiindcă nu credea, și-a
și
ridicat sprâncenele și i-a spus copilului:
– Voi deschide inimioara ta ca să constat vătămările pe care ți
le-a pricinuit boala.
– Da, dar când îmi veți
ți deschide inima, Îl veți afla pe Hristos.
Medicul a aruncat o privire curioasă spre părinții
ții copilului, care
stăteau liniștiți lângă el, apoi a continuat:
ți voi închide inima și
– După ce voi constata vătămările, îți
pieptul, după care voi hotărî ce voi face.
– De acord, a spus copilul, dar Îl veți
ți afla pe Hristos în inima
mea. Sfânta Scriptură spune că Hristos locuie
locuiește acolo
înlăuntru. Și toate cântările bisericești spun că Hristos locuiește
acolo, înlăuntru inimii noastre. Dumneavoastră Îl ve
veți afla
înlăuntrul inimii mele. Atunci chirurgul a răspuns:

Mea, pentru că și-a săvârșit
șit îndatorirea. Nu l-am
l
plăsmuit pe
copil pe pământ ca să-ll pierd, ci pentru a afla o altă oaie
pierdută”. Medicul a înțeles
țeles că acel copil nu a venit acolo la
întâmplare, ci venise pentru el. El însuși
însu a primit o lecție
creștinească.
știnească. Amintirile jucau în mintea sa. Din pricina multor
sale reușite
șite profesionale, sufletul său devenise ultima grijă. A
intrat în salonul copilului, s-a așezat
șezat pe pat lângă copil. Acolo
erau și părinții lui. Copilul s-a deșteptat
șteptat și a șoptit:
– Mi-ați deschis inima?
– Da! a răspuns vădit emoționat
ționat medicul.
– Și ce ați aflat?, a întrebat copilul.
– L-am
am aflat pe Hristos, a răspuns medicul și a început să
plângă, așa cum plângea când el însuși
însu era copil, în urmă cu
vreo cincizeci de ani.
De atunci copilul și medicul au devenit cei mai buni prieteni.

– Îți voi spune exactt ce voi afla în inima ta. Voi afla acolo un
mușchi
șchi cardiac deteriorat, o circulație redusă a sângelui și vase
de sânge slăbite. Și atunci voi putea, dacă voi ști și dacă voi
avea posibilitatea, să te fac bine.
– Și pe lângă acestea Îl veți afla și pe Hristos,
stos, Care locuie
locuiește
acolo. Medicul a ieșit
șit enervat din sala de consultații, spunând:
„Sărmanul copil!”.
Așa
șa cum hotărâse, a săvârșit intervenția chirurgicală…
Vătămările erau grave, așa
șa cum prevăzuse din consultațiile
făcute. Nu putea face nimic… După ce a sfârșit
șit intervenția, ss-a
retras în biroul său ca să consemneze în registrul chirurgiei
însemnările sale referitoare la intervenție:
ție: aorta deteriorată,
vena pulmonară deteriorată, degenerare musculară pe scară
largă. Nici o nădejde de transplant. Nici o nădejde
ădejde de vindecare.
Tratament: calmante și odihnă completă. Prognoza: moartea va
veni în scurt timp… A lăsat calculatorul și s--a ridicat. Apoi
adresându-se la Hristosul copilului, a strigat:
– De ce? De ce ai făcut aceasta? L-ai
ai trimis aici în halul
acesta… L-ai
ai condamnat să moară de mic de această boală. De
ce? De ce?
Atunci din adâncul ființei
ței sale a auzit un glas, răspunzându-i:
răspunzându
– Acest copil nu este menit să trăiască multă vreme în turma
voastră. Acest copil aparține
ține turmei Mele și așa va fi pentru
totdeauna.
otdeauna. Aici, în turma Mea, nu există nici o durere. Se va
ușura atât de mult, încât nici nu-ți
ți poți închipui. Într-o
Într zi părinții
lui îl vor întâlni aici și vor cunoaște ce este pacea. Turma Mea
va continua să se înmulțească… Lacrimi curgeau din ochii
chirurgului.
irurgului. Însă sentimentele sale împotriva lui Dumnezeu,
pline de egoism, se răzvrăteau înlăuntrul său, spunând: „Ai
făcut această făptură, ai făcut această inimă, care este
condamnată să moară în câteva luni. De ce?”. Atunci glasul din
lăuntrul său i-a răspuns:
ăspuns: „Copilul trebuie să se întoarcă la turma
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Sursa: www.marturieathonita.ro

După moarte, conștiința
știința cuantică se
materializează într-un
un alt corp, dintr-o
dintr
altă dimensiune
Dr. Robert Lanza
Dr. Robert Lanza, celebrul om de știință care și-a
dedicat viața
ța încercând să descopere și să explice ceea ce
înseamă moartea, șochează pentru încă o dată opinia
publică cu noua sa teorie.

C

ercetătorul susține
ține că atunci când corpul fizic moarte,
conștiința cuantică trece într-o
o altă dimensiune, loc unde
este pregătită pentru o nouă experiență.
experien

În noua sa carte, intitulată „Biocentrismul, modul în care viața
via
și conștiința sunt cheile pentru a înțelege Universul”, Lanza
descrie cu lux de amănunte fenomenul morții,
mor dar și viața de
după moarte. Atunci când corpul fizic moare, conștiința
con
cuantică îl părăsește
ște pentru ca mai apoi să-și
să înceapă aventura
prin Univers. După o perioadă nedefinită, această energie va
trece într-o
o dimensiune paralelă, fie ea inferioară sa
sau superioară.
Atunci este momentul în care începe să se materializeze și își
caută o altă gază sau un alt trup, fie el de origine materială sau
nu, și astfel viața continuă, dar sub o altă formă.
În acest sens, conform descoperirilor lui Lanza, moartea nu este
decât o situație
ție de tranziție, între două puncte sau între două
vieți
ți aflat în dimensiuni diferite. Acest proces poate continua la
infinit, motiv pentru care termenul de viață
via veșnică devine unul
lesne de digerat. Fenomenul este cunoscut sub numele de
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biocentrism, care este un aspect important al fizicii cuantice și
care tinde să fie înțeles
țeles cât mai bine în ultimul deceniu.
Un alt aspect fascinant, dar demn de luat în seamă este faptul că
Universul există datorită conștiinței.
științei. Acesta este motivul
principal pentru care viața,
ța, sub forma sa abstractă, va exista
pentru totdeauna, iar în tot acest timp, Universul, cât și
dimensiunile sale paralele, nu sunt decât o creație
crea
ale unei
energii cuantice, pe care Lanza a numit-o conștiință
știință cuantică.
Biocentrismul arată
rată că aceşti doi parametri ai existenţei noastre
nu pot fi luaţi în calcul că nişte entităţi solide. „Mişcaţi
„Mişcaţi-vă mâna
prin aer şi apoi priviţi în urma ei. Există vreo urmă prin spaţiul
parcurs de mână? Nimic! Aceeaşi situaţie se aplică şi în cazul
timpului.
ui. Nu putem privi prin cutia craniană, la ce se întâmplă
în creierul nostru. Ceea ce vedem şi privim este doar o vâltoare
a informaţiilor care se produce în propriul spirit. Spaţiul şi
timpul reprezintă doar instrumentele care ne ajută să
«asamblăm»” aceste
te informaţii. De aceea, moartea nu există
într-oo lume lipsită efectiv de spaţiu şi de timp”, afirma Lanza.
El îl citează şi pe Albert Einstein, care spunea odată: „Acum,
vechiul meu prieten Besso a plecat din această lume stranie –
mai devreme ca mine, ce-ii drept. Dar asta nu înseamnă nimic.
Cei ca noi ştiu că diferenţa dintre trecut, prezent şi viitor nu este
decât o iluzie ceva mai persistenta. Pentru că nemurirea nu
înseamnă neapărat o existenţă la nesfârşit în timp, ci este o viaţă
într-un plan paralel”.”[1]
SURSE
1.
2.

http://www.efemeride.ro/dupa-moarte-constiinta-cuantica
cuantica-sematerializeaza-intr-un-alt-corp-dintr-o-alta-dimensiune
dimensiune
Foto: Internet

Ce se petrece în creierul nostru când
ne rugăm?
În timpul evenimentelor tragice de la Cernobîl a fost
înregistrat un caz unic. După explozia reactorului, la o
distanţă de zeci de kilometri, dozimetrele indicau prezenţa
unor radiaţii mortale, în timp ce în Biserica Arhanghelul
Mihail, aflată la trei
ei kilometri de reactor, valorile erau
absolut normale.
tudii interesante în acest sens au fost realizate şi în Laboratorul
de Neurofiziologie al Institutului Behterev din SanktSankt
Petersburg. Conducătorul cercetărilor, Valeri Slezin, doctor în
ştiinţe
biologice,
gice,
a
rezumat
concluziile
studiului:
„Este cunoscută de mult timp influenţă rugăciunilor asupra
sănătăţii omului, aşa că eu am dorit să înţeleg mecanismele
neurofiziologice ale acestui proces. Se ştie că, în stare
conştientă, în creier predomină ritmuri rapide ale curenţilor
bioelectrici, care se observă în somn, în aşa-numită
numită stare de
somn rapid. În afară de «somnul rapid» există şi un «somn
lent», în care predomină ritmurile lente. Legea simetriei impune
că din moment ce există «somn lent», să existe şşi «o trezire
lentă». Şi chiar există – această este rugăciunea.
Pentru acest experiment, am invitat stareţul unei mănăstiri şi am
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înregistrat electroencefalogramă să în timp ce se ruga.
Rezultatul ne-aa uimit. Am constatat că, fiind pe deplin
conştient, în timpul rugăciunii, electroencefalogramă să a
indicat deconectarea completă a cortexului cerebral. Omul
stătea şi se ruga, însă în absenţa totală a vreunui impuls electric,
care să indice faptul că scoarţă să cerebrală lucrează. Adică, am
observat o stare de închidere completă a creierului. Am numit
acest
fenomen
a
patra
stare
a
omului.
Înainte de descoperirea noastră, ştiinţă ştia despre cele trei stări
ale conştiinţei umane: starea de veghe, somnul lent şi somnul
rapid, care diferă unele de altele prin iimpulsuri electrice, în
cortex. Acum am cunoscut o altă stare – lipsa completă a
activităţii electrice a cortexului cerebral, în timp ce omul era
deplin conştient.” Cercetătorii susţin că prezenţa în viaţă
oamenilor a celor patru stări ale conştiinţei îi aj
ajută să-şi menţină
echilibrul fizic şi spiritual. Absenţa rugăciunii favorizează
apariţia unui dezechilibru şi a unor boli. Şi cel mai interesant
este faptul că această a patra stare a conştiinţei o au persoanele
care citesc rugăciuni şi se roagă şi sugarii în vârstă de până la
patru luni.

Îngerul păzitor văzut de Sfântul Paisie
Aghioritul
„Treceam printr-o
o perioadă cu multe supărări şi de aceea aveam dureri mari de

cap. Din cauza tensiunii ridicate mi se zbătea un ochi și mă
primejduiam să fac comoţie cerebrală. Simţeam ca şi cum
cineva mi-ar
ar fi lovit ochiul pe dinauntru cu un ciocan, iar acesta
voia sa iasă afară. Pe Ia ora 9 seara, pe când stăteam întins pe
pat, am văzut un înger foarte frumos. Mi-a zâmbit şi mi-a atins
uşor ochii cu mâna. Îndată mi-aa dispărut toată mâhnirea și miau încetat durerile.” Odată Stareţul a povestit: „Era în ziua
Sfântului Isidor Pelusiotul. Treceam printr
printr-o perioadă cu multe
supărări şi de aceea aveam dureri mari de cap. Din cauza
tensiunii ridicate mi se zbătea un ochi și mă primejduiam să fac
comoţie cerebrală. Simţeam ca şi cum cineva mi
mi-ar fi lovit
ochiul
iul pe dinauntru cu un ciocan, iar acesta voia sa iasă afară.
Pe la ora 9 seara, pe când stăteam întins pe pat, am văzut un
înger foarte frumos,, cu chipul ca al unui copil de doisprezece
ani şi care mi s-aa părut că a ieşit din mine. Părul lui era foarte
blond şi ajungea până Ia umeri. Mi-aa zâmbit şi mi-a atins uşor
ochii cu mâna. Îndată mi-aa dispărut toată rnâhnirea și mi-au
încetat durerile. Am simțit
țit atâta dulceaţă, încât preferam să
sufăr din nou, numai să mai văd o dată pe îngerul meu
păzitor...”. (Ieromonahul
Ieromonahul Isaac,
Isaac Viaţa Cuviosului Paisie
Aghioritul, Editura Evanghelismos, p. 236)

S

Ce se petrece în creierul nostru când ne rugăm?
În timpul evenimentelor tragice de la Cernobîl a fost înregistrat
un caz unic. După explozia reactorului, la o distanţă de zeci de
kilometri, dozimetrele indicau prezenţa unor radiaţii mortale, în
timp ce în Biserica Arhanghelul Mihail, aflată la trei kilometri
de reactor, valorile erau absolut normale.
Studii interesante în acest sens au fost realizate şi în
Laboratorul dee Neurofiziologie al Institutului Behterev din
Sankt-Petersburg.
Petersburg. Conducătorul cercetărilor, Valeri Slezin,
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doctor în ştiinţe biologice, a rezumat concluziile studiului:
„Este cunoscută de mult timp influenţa rugăciunilor asupra
sănătăţii omului, aşa că eu am dorit să înţeleg mecanismele
neurofiziologice ale acestui proces. Se ştie că, în stare
conştientă, în creier predomină ritmuri rapide ale curenţilor
bioelectrici, care se observă în somn, în aşa-numita stare de
somn rapid. În afară de «somnul rapid» există şi un «somn
lent», în care predomină ritmurile lente. Legea simetriei impune
ca din moment ce există «somn lent», să existe şi «o trezire
lentă». Și chiar există – aceasta este rugăciunea.

Cercetătorii susţin că prezenţa în viaţa oamenilor a celor patru
stări ale conştiinţei îi ajută să-şi menţină echilibrul fizic şi
spiritual.

Pentru acest experiment, am invitat stareţul unei mănăstiri şi
am înregistrat electroencefalograma sa în timp ce se ruga.
Rezultatul ne-a uimit. Am constatat că, fiind pe deplin conştient,
în timpul rugăciunii, electroencefalograma sa a indicat
deconectarea completă a cortexului cerebral. Omul stătea şi se
ruga, însă în absenţa totală a vreunui impuls electric, care să
indice faptul că scoarţa sa cerebrală lucrează. Adică, am
observat o stare de închidere completă a creierului. Am numit
acest fenomen a patra stare a omului.
Absenţa rugăciunii favorizează apariţia unui dezechilibru şi a
unor boli. Şi cel mai interesant este faptul că această a patra
stare a conştiinţei o au persoanele care citesc rugăciuni şi se
roagă şi sugarii în vârstă de până la patru luni.

Înainte de descoperirea noastră, ştiinţa ştia despre cele trei
stări ale conştiinţei umane: starea de veghe, somnul lent şi
somnul rapid, care diferă unele de altele prin impulsuri
electrice, în cortex. Acum am cunoscut o altă stare – lipsa
completă a activităţii electrice a cortexului cerebral, în timp ce
omul era deplin conştient.”
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